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en krijg 2 weken
gratis De Morgen.
Bij de dagbladhandel of bij De Morgen ( bon in de krant) bestel je een boekje krantencheques (voor 3, 6 of 12
maanden). Die betaal je aan De Morgen. Vervolgens stuurt De Morgen je dan krantencheques. Elk van deze
cheques is een echt betaalmiddel, en geeft recht op een exemplaar van deze krant; de dagbladhandelaar weet dat.
Zo'n boekje krantencheques kost overigens beduidend minder dan wat je als regelmatig koper zou uitgeven. En er
is bovendien een ekstraatje bij: je krijgt twee weken de krant gratis.
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ISAAC BASHEVIS SINGER IS EEN SCHRIJVER
OM GEK VAN TE WORDEN. Henry Miller

T

hen Isaac Bashevis Singer in 1978 de Nobelprijs kreeg
prees het juryrapport hem vooral omdat hij 'zo voorbeeldig en uniek het leven getekend had van het Oosteuropese
jodendom zoals dat geleefd werd in steden en dorpen, in armoede en vervolging, doortrokken van een diepe rituele
vroomheid, samengaand met een blind geloof en bijgeloof.

Thomas Mann
Dagboeken 1918-1939
priv£~dornein

Isaac Bashevis Singer
DE FAMILIE MOSKAT
Van de zeven romans en achtentwintig verhalenbundels die Singer tot
nu toe publiceerde geldt De familie Moskata\ jarenlang als een meesterwerk.
Deze in 1950 voor het eerst verschenen generatieroman behelst een
schildering van het joodse en Poolse leven tussen 1905 en 1939, tussen
de eerste Russische revolutie en het uitbreken van de tweede wereldoorlog.
Alle schakeringen uit een rijke complexe cultuurperiode worden in deze
roman op indringende wijze verbeeld aan de hand van tientallen individuele lotgevallen.
Bij al zijn levensoptimisme en prikkelende zin voor zelfspot en humor
maakt Singer zich geen illusies omtrent de mens.
Paperback ABC 616 biz. 990 F - f 49,50

Isaac Bashevis Singer
DE SPINOZA VAN WARSCHAU
De Spinoza van Warschau is de eerste verhalenbundel van Singer vol
herinneringen aan de vrijwel verloren gegane, joodse wereld.
In deze verhalen worden nog gevechten gevoerd door mensen met duivels en demonen. Zeer geleerde denkers en beroemde theologen raken
in een worsteling met de verleiding van Venus. Singer lijkt soms wel jaloers op deze wereld die net zo doordrenkt is van godsdienst als van
er.otiek.
Isaac Bashevis Singer is een schrijver om gek van te worden. Hij is de
wonderbaarlijkste verschijning in de Jiddische en in de wereldliteratuur.
Onvergelijkelijk, onnavolgbaar, onbeschrijfelijk! - Henry Miller

Thomas Mann
DAGBOEKEN 1918-1939
Op 12 augustus 1975 werden vier verzegelde pakketten met manuscripten eindelijk geopend. Het was de twintigste sterfdag van Thomas
Mann. De pakketten bevatten tweeendertig cahiers met in totaal ruim
vijfduizend bladzijden 'dagelijkse aantekeningen'. Ze behelsden de jaren
van de nationaal-socialistische machtsovername in 1933 en het begin
van Manns vrijwillige ballingschap tot aan zijn dood in 1955. Vier cahiers
vielen verrassend buiten voornoemde periode. Ze bevatten aantekeningen uit de jaren 1918-1921.
Door de vondst van de 'vroege' aantekeningen krijgen de dagboeken
van zijn laatste twintig jaar er een dimensie bij; je ziet de ontwikkeling
van monarchistisch conservatief tot sociaal democraat.
Voor de keuze van dit deel hebben G.A. von Winter en vertaler Hans
Horn een afronding gemaakt naar het jaar 1940.
Zo ontstond een boek dat als geen ander werk een periode verheldert
die nauwelijks onheilspellender kon zijn.
Paperback Prive-domein 324 biz. 1090 F - f 54,50

Paperback ABC 208 biz. 590 F - f 29,50
Van d e z e auteur zijn volgende titels bij AP verschenen:
Oude liefde - De boeteling - De slaaf - De echtscheiding - Shosha - Op
zoek - De Spinoza van Warschau - De familie Moskat

haac Bashevis Singer

Isaac Bashevis linger

D <? F a m i I i c
Dc I p i n o z a
moskat
Van IHaruhau

Thomas Mann
LOTTE IN WEIMAR
Lotte in Weimar is gebaseerd op een authentieke gebeurtenis in het jaar
1816. De drieenzestigjarige Charlotte Kestner-Buff, die ooit model stond
voor de geliefde in Die Leiden des jungen Werthers, bezoekt Weimar.
Thomas Mann slaagt erin het historische incident uit te vergroten tot een
magistrale roman over een Goethe die door bijna alien in zijn omgeving
mateloos wordt bewonderd maar wiens grote persoonlijkheid tevens zo
drukkend werkt dat zijn uitstraling eerder als vernietigend dan als inspirerend wordt ondergaan. De roman biedt de tragische biografie van
Goethe maar met zoveel parodie en ironie dat het boek terecht wel de
geestigste roman van Thomas Mann is genoemd.
Paperback ABC 400 biz. 790 F - f 39,50
Van d e z e auteur zijn volgende titels bij AP verschenen:
DeToverberg - Doctor Faustus - Dagboeken 1918-1939 - Lotte in Weimar
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wiens huwelijk in grauwe sleur en
alledaagse ergernissen dreigt te
Ivan Klima (geboren in 1931 te Praag) is stranden, en een intuitieflevend meisje
dat zich op het hier en nu richt, de
een schrijver die zichzelfniet graag op
volheid van het leven wil proeven,
de voorgrond schuift. Daarom is zijn
maar in feite bittere eenzaamheid
naam buiten Tsjechoslowakije minder
ervaart. Geraffineerd speelt Klima hun
bekend dan die van zijn
beider
tegengestelde werelden tegen
.generatlegenoten Milan Kundera,
elkaar uit en zoekt tevergeefs naar een
Ludvik Vaculik en de paar jaar jongere
morele positie, houding, die beide
Vaclav Havel. Dat betekent niet dat hij
verbindt
en geluk schenkt. Ook in de
er als verboden schrijver, als dissident
tweede roman heeft de moralitelt een
tegen wit en dank, geen uitgesproken
spilfunctie zonder overigens ooit
menlng op na zou houden, Meestal
belerend
te zijn. Deze omvangrfjke
verwerkt hij die echter literair in een
van zijn romans, verhalen, 'feuilletons' kroniek van het Tsjechische leven is
tegelijk een poging tot morele kritiek
(een soort op zich staande column die
van het Tsjechische zijn.
ter gelegenheid van een actuele
De toetsing van morele waarden treft
gebeurtenis wordt geschreven en
men bij deze hele generatie schrijvers
vervolgens in het ondergrondse
(en in het algemeen in de Tsjechische
literaire circuit rondgaat), of
literatuur) opvallend vaak aan.
toneelstukken. Hij syrnpathiseert
Ongetwijfeld heeft dit direct te maken
duidelijk met het gedachtengoed van
met de steile ups and downs van de
1968 (Praagse Lente) en 1977 (Charta),
Tsjechische geschiedenis, Na
maar is te zeer een genuanceerd
eeuwenlange nationale 'ontwaarding'
individualist 001 zijn naam hieraan te
onder het Habsburgse koningshuis
verbinden.
·
volgde een periode van krachtige
Tot zijn in het Westen bekendste werk
morele 'opwaardering' tijdens de
behoren zijn op Kafka geinspireerde
toneelstukken uit de jaren zestig (ook in Eerste Republiek, onder de bezielende
leiding van president Masaryk, die zelf
Nederland opgevoerd) en zijn romans
ZomerlieJde (verschijnt in najaar bij de symbool werd van dit Tsjechische
Wereldbibliotheek), Rechter uit genade ethische reveil. Een scherpe
waardenval volgde toen Hitler
(reeds in Duitse vertaling verschenen)
en enkele verhalenbundels (reeds in het Bohemen en Moravie als protectoraat
inlijfde en er op Tsjechisch
Engels en Duits vertaald) uit de jaren
grondgebied zelfs een concentratiekamp
zeventig, Eerstgenoemde roman
(Theresienstadt/Terezin) verrees,
beschrijft de onmogelijke liefde tussen
waarheen bijvoorbeeld Klima (OlD zijn
een rationeel geortenteerde bioloog,
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joodse afkomst) als kind werd
gedeporteerd. In februari 1948 werd de
nationale waardensehaal via de
communlstische omwentellng opnieuw
grondig dooreengeschud, met als
dieptepunt het stalinisme van de jaren
vijftig. In het volgende decennium .
werd dit verval weerenlgszlns
gecorrigeerd doordat via de
'oud-nieuwe' idealen van humanlteit,
pluriformlteit en medezeggenschap de
waardensehaal een wat menselijker
gezicht kreeg, een hoopvolle
ontwikkeling die bruut werd verstoord
door de inval in augustus 1968. Ofhet
binnenkort opnieuw tot een
'perestrojka' van waarden zal komen,
hangt ,~ ironisch genoeg - grotendeels
afvan het succes van de 'giasnostj' in
het buurland de Sovjetunie. Vooralsnog
wordt het in Tsjechoslowakije vooral
met de lippen beleden; als een van de
middelen tot instandhouding van de
huldigemacht,
Al deze pezipetieen in de Tsjechische
geschiedenis hebben hoe dan ook hun
weerslag gevonden in de Tsjechische
Iiteratuur, en zo ook bij Klima, Als
beginnend schrijver was hij enige tijd
nogalsoclalistisch bevlogen, maar hij
kon pas na de jaren vijftig de
Instemmlng van de censor verwerven.
In de jaren zestig maakte hij zeer
bewustde moeizame liberalisering
mee, o.a, als redacteur van de
inmiddels opgeheven Literaire Krant
(Literarni noviny). Na de inval en na
zijn terugkeer uit Amerfka van een

gastdoeentschap in Ann Arbor (Mich.)
werd hij dan ook uit de
Tsjechoslowaakse Schrijversbond gezet
en zo automatisch tot niet-schrijver
verklaard, hetgeen een algeheel
publikatieverbod Inhoudt, 'Klima
maakt zich hier eehter uiterlijk niet a1
te druk OlD: hij schrijft niet uit hoofde
van een Iidmaatschap van een
schrijversbond, of OlD als niet-Iid en
automatisch dissident een heroisehe
daad te stellen, maar eenvoudigweg
omdat voor hem het leven zonder
schrijven zinloos zou zijn.
In onderstaand essay verschilt Klima,
zonder hen bij naam te noemen, van
mening met mensen als Havel (Praag),
Kundera (Parijs) en de bij ons nog
onbekende Tsjechische fllosoof
Belohradsky, die in de emigratleIn
Italie een belangrijke stein heeft en die
bijvoorbeeld ook Havel sterk heeft
beinvloed in zijn visie op persoonlijke
identiteit en integriteit. Klima neemt in
dit 'radicale' gezelschap een
tniddenpositie in, hij kiest niet voor
polarisering en het verder
uiteendrijven van de al zo verdeelde
wereld, maar is op zoek naar een
'derde weg' door een appel op ons aller
individuele en morele
'
verantwoordelijkheid ten aanzien van
de grote problemen waarvoor de hele
mensheid zich heden ten dage gesteld
ziet, als deze een zinvolle toekomst
tegemoet wil gaan, ja zelfs wit
overleven.
KEESMERCKS
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leefd, zou mijn buurman nu met zijn legitimatiebewijs van employe van het
Ministerie van Liefde voor mijn ogen
hebben gewapperd en zouden zijn colI We leven in een Orwelliaanse wereld lega's mij bij de halte, waar hij mij de
Ik was uitgenodigd om in de stad K. bus zou hebben uitgeduwd, hebben opeen lezing te houden. Ik moest er iets gewacht en zou niemand mij sindsdien
vertellen over mijn eigen werk en over ooit hebben teruggezien. Vanuit de OrFranz Kafka, die honderd jaar geleden welliaanse denktrant is een dergelijke
geboren was. Die jaardag is bij ons ontwikkeling niet alleen waarschijnlijk,
waarlijk waardig gevierd: met vijfhon- maar ook noodzakelijk. De Orwelliaanderdvijfentwintigduizend zeshonderd se visie op de wereld - net als die van
minuten stilte. De uitnodiging kwam de auteur van het boek waaruit ik over
van een prive-persoon, want ik ben een de schouder van mijn buurman heen
die ene zin had meegelezen - kent alverboden schrijver.
Ik stapte in op het grootste busstation leen of/of, een derde mogelijkheid komt
van Praag, er waren nog maar een paar nietaandeorde.
vrije zitplaatsen. Ik koos een plekje Het is nu vijftien jaar geleden dat ik een
naast een baardige man die mij wel verboden schrijver werd. Er is geen
sympathiek leek. Hij zat te lezen. Over rechtbank aan te pas gekomen die heeft
zijn schouder heen kon ik een zin uit beslist dat mijn boeken niet mogen verzijn boek meelezen: ']\i\$x de praktijk schijnen. Als ik geprobeerd had te probewijst zonder meer dat met name in testeren, zouden ze hebben gezegd:
een wereld met verscherpte klassente- Maar u bent helemaal niet verboden.
genstellingen tussen arbeid en kapitaal, Zijn uw boeken door de uitgeverijen aftussen kapitalisme en socialisme, alle gewezen? Dan zullen ze wel niet goed
wetenschap in dienst staat van de ideo- genoeg zijn geweest. Het is immers het
logic van of de werkende of de uitbui- volste recht van elke uitgeverij een
tende klasse. Een derde weg is er niet.' boek dat niet geschikt is, te weigeren.
Punt uit. Een van die talloze in dode Op hun manier zouden ze gelijk hebtaal geschreven teksten waarmee politi- ben. Als ik wel boeken schreef die geci en journalisten zich gewoonlijk tot schikt worden geacht door hen die alons richten. Dergelijke wijsheden wor- les - dus ook de uitgeverijen - bestieden dagelijks door de meest verschei- ren, zou ik zeker allang niet meer zo'n
den communicatiemiddelen verspreid schrijver zijn geweest wiens naam en
om deze pestbesmetting op zoveel mo- werk uit het bewustzijn en geheugen
gelijk zielen over te dragen. Onze zie- van de mensen moet worden gewist.
len leven in een milieu dat ernstiger is Dat geldt voor mij net zo goed als voor
vervuild dan onze lucht en ons water en tientallen van mijn collega's die een
ik vrees dat deze vervuiling geen gren- zelfde lot delen. Het lijkt erop of mijn
en ons lot opnieuw goed past in de wezen kent.
Mijn buurman sloeg na een poosje het reld van Orwelliaanse fictie. Maar in
boek dicht, stopte het in zijn tas, maar werkelijkheid ligt het anders. In een
haalde er meteen een ander uit: een Orwelliaanse wereld zou men wel
exil-uitgave van Ludvik Vaculiks Tsje- plaats vinden voor verboden schrijvers,
chisch dromenboek. Exil-werken leest die hoewel verboden toch in overeenmen bij ons niet in het openbaar ver- stemming met hun geweten zouden
voer en ik begreep meteen dat die vent kunnen leven en schrijven. In een Orin de halfduistere bus bij mij hoorde. welliaanse (fascistische, stalinistische)
Of dit nu met vriendschappelijke be- wereld beslist niemand of een schrijver
doelingen was of met vijandige kon ik officieel erkend of verboden moet worden. Het dilemma is daar: of een olTinog niet uitmaken.
We naderden het stadje K. en er maakte cieel schrijver zijn of fysiek helemaal
zich een ongebruikelijke onrust van mij niet zijn.
meester. Ik was daar nog nooit geweest Zo kan het gebeuren dat hoewel om mij
en zou vast en zeker bij de verkeerde heen luidruchtig newspeak klinkt en
halte uitstappen, ik zou de mensen mis- het Ministerie van de Waarheid van tijd
lopen die op me stonden te wachten. tot tijd de geschiedenis zodanig bijstelt
Op dat moment meldde zich mijn dat mij de adem in de keel stokt, mijn
buurman: 'Hier moeten we eruit, me- eigen bestaan mij ervan overtuigt dat er
neer Klima!'
sinds de tijden waarin de Orwell-fictie
Als ik in de Orwelliaanse SF had ge- van de oceanische maatschappij ont-
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stond, iets wezenlijks is veranderd. De
bloedige revolutionaire dictaturen uit
de eerste helft van deze eeuw die voor
Orwells werk model hebben gestaan,
zijn often onder gegaan dan wel geleidelijk overgegaan in de macht van de
erfgenamen, die tenminste enige ruimte biedt om te leven, zelfs ook om een
leven te leiden dat ik waardig zou durven noemen.
Wat zijn nu de meest kenmerkende
trekken van de macht die zich tot erfgenaam van de revolutionaire geschiedenis verklaart?
De huidige macht - en dat is wezenlijk - heeft een apparaat in het leven
geroepen dat alleen maar haar eigen
stellingen beschermt en dat derhalve
niet zo hardvochtig en wreed hoeft te
zijn als haar voorgangster. Anders dan
de revolutionaire macht, die gekarakteriseerd wordt door een haast pathologische bewegingsdrift, is de nieuwe
macht pathologisch verstard. In feite
vreest die maar een ding: beweging die
maar op enige wijze lijkt op die waarvan ze zichzelf afleidt. Deze macht
streeft ernaar om alles te voorkomen
dat een dergelijke beweging in het leven kan roepen - en daarom wacht ze
zich ook voor al te gewelddadig optreden. De revolutionaire macht moest al
haar omwentelingen motiveren. Daarom was ze ook op geestelijk terrein
agressief en onverzoenlijk. De huidige
vertegenwoordigers van de macht begrijpen - ook al wenden ze het tegendeel voor - dat de ideologie die hun
voorgangsters zo goed van pas kwam,
verouderd is, onbruikbaar of zelfs gevaarlijk voor henzelf. Van de ideologie,
die er ooit toe diende om de revolutie
en de revolutionaire beweging te motiveren, is alleen nog maar een restje
overgebleven, een rituele taal die zich
vooral ten doel stelt de hoop op beweging en verandering in de mens te verdoven en die hem het gevoel moet geven dat het onmogelijk is om ook maar
iets over de werkelijkheid aan de weet
te komen of om over iets overeenstemming te bereiken. Alles is immers al gezegd, alles is voor eens en altijd bepaald, waarbij de taal is gereduceerd tot
een vorm - en dat heeft Orwell exact
voorvoeld - die de mens moet beroven
van de mogelijkheid om te denken en
die hem moet terugsturen naar de dierlijke oertijd, toen hij nog niet kon spreken.
De vertegenwoordigers van de macht
weten al dat de regering zich in stand

houdt met andere middelen dan met redevoeringen en debatten. Ze vrezen de
levende gedachte voor zover deze beweging dreigt op te roepen, maar ze hoeven niet langer ook diegenen die deze
uiten, fysiek onschadelijk te maken. Ze
zijn al tevreden wanneer ze de beweging van gedachten kunnen inperken.
Daarmee bereiken ze vrijwel hetzelfde
en wekken bovendien de schijn dat er
niets is dat de heersende overeenstemming in opvattingen of de rust verstoort.
Omdat de huidige macht nooit het oogmerk heeft gehad op een lijn te komen
met haar revolutionaire voorgangster,
heeft ze in verschillende opzichten zelfs
een tegengesteld karakter. Ze is vooral
de macht van de bureaucratie en die
heeft geen behoefte aan hardvochtigheid, eerder aan discipline en orde en
aan een zo onverstoorbaar mogelijke
gang van zaken. Men kan de macht van
allerlei ondeugden betichten: dat ze
niet legitiem is, vrijwel oncontroleerbaar en dus vaak onwillekeurig, incapabel, onpersoonlijk, niet creatief, maar
in haar gerichtheid op rust en onbeweeglijkheid streeft ze ernaar om met
iedereen die bereid is haar althans te erkennen, in vrede te leven. Graag zou ze
hen zelfs belonen met het enige dat ze
kan aanbieden: materiele welstand.
Vrijheid aanbieden waagt ze niet en
haar eigen idealen veracht ze allang.
Omdat echter het systeem dat ze zelf in
het leven heeft geroepen, incapabel is,
is ze ook' niet in staat om de meeste
mensen zelfs dat enige aan te bieden.
Het reele socialisme, zoals dit consumptietype van onze maatschappij
wordt genoemd, kan dan ook alleen
maar gebrek aan vrijheid koppelen aan
gebrek aan goederen.
Juist dit onvermogen van de macht om
materiele welvaart te garanderen, wekt
van buitenaf gezien (of althans vandaar
waar wel in voldoende mate consumptiegoederen en -vrijheden voorhanden
zijn) de indruk dat het leven onder een
dergelijke regering niet alleen ondraaglijk is, maar ook wezenlijk anders dan
het leven elders in de wereld. Maar is
dat ook echt zo?
Er bestaat geen twijfel over dat de
meeste burgers hier niet zeer enthousiast zijn over verkiezingen waarbij
men maar op een enkele kandidaat kan
(of liever: moet) stemmen. Tegelijkertijd vermoedt men echter dat die hele
zaak ook met een lijst van verschillende
kandidaten zou kunnen functioneren of

niet-functioneren. Bovendien vinden
die verkiezingen maar eens in de vijf
jaar plaats en gaan steeds meer op die
andere rituelen lijken waarvan de enige
zin is de bedoeling van de macht in herinnering te roepen om op dezelfde wijze als tot dan door te gaan. Ronduit vernederend zijn daarbij de verplichte demonstrates en handtekeningenacties,
waarbij de burger zich op instigatie van
de macht voor vrede mag uitspreken of
verzoeken om ergens in het buitenland
raketten weg te halen. Even moeilijk te
verkroppen zijn de vrijwillig verplichte
extra-werkdagen en navenante lidmaatschappen van overbodige organisaties.
Dit alles verandert echter ook in rituele
handelingen die geen offers vergen,
geen echte extra-werkzaamheden, geen
persoonlijke instemming, maar alleen
publiekelijke jaknikkerij. Vermoeiend
en weerzinwekkend zijn de ideologische programma's op de televisie alsmede de gedirigeerde nieuwsberichten,
die eenzijdig zijn, onwaarachtig en bovendien even vervelend als de streng
gecontroleerde toneel- en filmprogramma's, of zelfs dansmuziek.
Je kan daar natuurlijk ook je ogen voor
sluiten, net zo goed als voor de leuzen
en vaandels die in een een-mei-optocht
boven de hoofden geheven worden.
Aan de andere kant weet je dat als je de
voorgeschreven rituelen wel verricht
en je niet te veel steelt of protesteert, je
meestentijds door de macht met rust
gelaten wordt. Dan mag je een priveleven leiden en er prive-gedachten op
na houden, dan weerhoudt niemand je
ervan om 'erbij te klussen' en zo de benodigde middelen te verwerven voor
een auto, weekendhuisje of zelfs villa
en om van tijd tot tijd ook een buitenlands reisje te maken. Dan weet je ook
dat zolang er zich geen onverwachte
aardverschuivingen voordoen (en de situatie lijkt onwrikbaar), je geen bijzonder groot sociaal onheil dreigt en dat
ook in gevallen van geen uitzonderlijke
begaafdheid of activiteit. Je weet dan
dat je van een bepaald inkomen bent
verzekerd en voor later van een niet al
te hoog pensioen. (Als je gezond blijft,
kun je er nog bijverdienen, een of ander
werk vind je altijd wel.) Word je ziek,
dan krijg je weliswaar mondjesmaat,
maar toch het meest noodzakelijke aan
medische zorg. Maar ook is waar dat je
je dan steeds meer overlevert aan de
zorg van je machtige en onpersoonlijke
bescherm- en broodheer: de staat, wat
niet altijd even aangenaam is, maar het

schijnt dat die bescherming je tenminste het gevoel van enige zekerheid geeft
in deze zo onzekere wereld. Wij kennen
geen straatrellen, de huren van staatswoningen zijn laag, de prijzen van
melk, boter en eieren zijn stabiel, er exploderen bij ons geen bommen in auto's, nergens choqueert buitenissige
kunst, niets kwetst de zedelijkheid
noch de modale middelmaat, over verslaafden wordt zelden geschreven, net
zo min als over zelfmoordenaars, politieke gevangenen of corruptieschandalen - integendeel, het nieuws dat over
de binnenlandse situatie wordt vrijgegeven is zo idyllisch gearrangeerd dat je
niet eens direct doorhebt dat het verzonnen is, in elk geval is het nooit onrustbarend. Voor zo'n gevoel van zekerheid en rust is menigeen bereid ook iets
van zijn vrijheid op te offeren.
Maar als bij ons nu eens een woning gemakkelijker te bemachtigen was en als
vlees, fruit, auto's en benzine nu eens
goedkoper waren, waardoor je geen
overuren hoefde te maken of niet hoefde te stelen, als alles nu eens te krijgen
was wat je nodig hebt (of nodig denkt te
hebben), zou ons leven dan zoveel anders zijn dan het leven dat men ten westen van onze grenzen leidt?
Zijn de overeenkomsten niet belangrijker dan de verschillen? Zijn we niet allemaal kinderen van dezelfde denktrant, dezelfde generatie, hetzelfde rationalisme? Neigen we niet aan beide
zijden van de grens (en dat is eerder een
deprimerende dan opwekkende overeenkomst) tot hetzelfde absurde en onbereikbare doel: dat van onbeperkte
welvaart? Worden onze nieuwbouwwijken ook niet beheerst door de supermarkten, de hotels en de wolkenkrabbers van groothandelsmaatschappijen
en banken in plaats van door kerken?
Hebben we niet aan beide zijden van de
muur het prestatieprincipe aanbeden
en meten we niet overal de waarde van
het menselijke leven vooral aan succes?
Verwoesten we niet zowel hier als ginds
blindelings ons natuurlijke milieu en
troosten we ons niet allemaal met de'gedachte dat de wetenschap het wel op
een of andere wijze voor ons zal oplossen? Zet zich niet zowel hier als daar de
heerschappij door van onpersoonlijke
relaties, van machtsapparaten die heimelijk of openlijk de individualiteit en
alle persoonhjkheid minachten die
bepaalde hogere, bovenpersoonlijke
(staats-, maatschappelijke, nationale,
klasse-) belangen formuleren die de be-
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iangen van iedereen beogen tot uitdrukking te brengen, maar die ons in
werkelijkheid alleen maar verder opschuiven naar de grens van de totale ondergang?
Vaststellen of een bepaald deel van de
wereld in tegenstelling tot de rest van
de wereld in net zo'n angstaanjagend
milieu leeft als het Orwelliaanse Oceanie en of ook daar vergelijkbare waarden (of eerder: 'wanwaarden'), verwachtingen, zorgen en gevaren gelden,
is noodzakelijk bij alle overpeinzingen
die zich op verantwoorde wijze bezig
willen houden met de toekomst van de
mensheid en vast willen stellen of (en
zo ja: hoe) wij met ons alien op deze
planeet verder kunnen leven en dus
kunnen overleven.
2 De kringdans van machteloosheid
In vele landen is een Amerikaanse televisiefilm vertoond waarin de ondergang van de mensheid te zien was als
gevolg van een mogelijke aanval van
vijandelijke raketten met kernkoppen.
Het beeld van die ondergang was ongetwijfeld zeer efFectvol, maar het meest
efTectvolle van de film was volgens mij
niet het totale van de gepresenteerde
ondergang, maar de totale machteloosheid van hen die daarbij betrokken waren, of eerder: tot die betrokkenheid gedwongen werden, namelijk in een oorlog. Machteloos schijnen zij die als robotten de raketten afvuren, net als zij
die perplex toe staan te kijken hoe die
raketten opstijgen en uit het gezicht
verdwijnen, op weg naar hun onzichtbare vijandelijke doelen. Wat kun je
nog doen? Waar moet je heen vluchten
voor raketten die even onzichtbaar door
een even machteloos iemand ergens ter
wereld worden afgeschoten? Weinig
zegt zoveel over de overeenkomst en
verwantschap van beide delen van onze
verdeelde wereld als juist die wederzijdse machteloosheid tegenover de
vernietigende klap die beide partijen elkaar kunnen toebrengen.
Allemaal voelen we de behoefte om die
onmacht op een of andere wijze te trotseren, er iets aan te doen. Tenminste
niet toestaan dat er op onze aarde raketten worden opgesteld die ergens ver
weg dood en verderf zullen zaaien. Hoe
kan ik nu permanent aan de zijde van
een ander leven op wie ik voortdurend
een geladen wapen heb gericht? Maar
hoe kun je raketten aan de ene kant verwijderen als ze aan de andere kant niet
bereid zijn hetzelfde te doen? Die raket-
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ten geven aan hoe verdeeld onze wereld
is, waarbij wij ons steeds de vraag zouden moeten stellen: waarom, waardoor
en door wie is die wereld zo verdeeld en
in hoeverre dragen wij zelf tot die toestand bij?
Een poosje geleden kreeg ik bezoek van
een jonge Canadese toneelschrijver.
Het lot van mijn gedeemoedigde land,
waarover hij veel had gelezen, had zijn
interesse gewekt, ginds in zijn transoceanisch verre land. Hij besloot de nandeling van zijn toneelstuk hier te plaatsen. De dramatische plot had hij thuis
bedacht en hij was hierheen gekomen
om een en ander te controleren. Hij
vertrouwde me toe dat hij teleurgesteld
was. Hij had hier niets aangetroffen
van wat hij verwacht had aan te treffen:
geen hardvochtige onderdrukking,
geen heroisch verzet. Hij vond bij ons
geen wereld vol expliciete Orwelliaanse
verschrikking, maar een van grauwe alledaagsheid, waarvan de verschrikking
alleen maar kon liggen in het vermoeiend permanente karakter ervan, maar
dat laatste kon hij gedurende die paar
dagen dat zijn Praagse verblijf telde,
niet eens hebben opgemerkt. Ik probeerde hem iets hiervan uit te leggen,
maar zag algauw in dat zoiets zinloos
was. Wat hij nodig had, was een dramatisch conflict, helden die in een vergeefse, maar daardoor des te meer respect
afdwingende worsteling de grote gedachten van onze cultuur wilden zien
te redden. En omgekeerd: hoeveel maal
heb ik niet op de beeldbuis een onafhankelijkheidsstrijder uit Dublin gezien of een werkloze uit Bremen, die
beiden de minzame en begrijpende reporter uit Praag uit de doeken probeerden te doen in wat voor hel ze elk leefden.
Persoonlijke klachten of unieke ervaringen worden door anderen overgenomen, krijgen de waarde van een universeel verschijnsel en worden vervolgens
gebruikt als bouwstenen voor de muur
die onze wereld in twee totaal vreemde
delen scheidt. Aan beide kanten van die
muur (het valt niet te ontkennen dat die
ook echt bestaat en dat er aan een kant
zelfs materiaal is gebruikt als bakstenen
met prikkeldraad) ijsberen de bouwers:
de cipiers van hel of hemel. De ene partij vol goede wil, de andere huichelachtig en cynisch, maar hun persoonlijke
motieven of intenties doen niets ter zake. Essentieel en tegelijk deprimerend
is dat aan beide zijden van de muur hun
stemmen opklinken. Veelal om te ver-

bergen dat ze niet in staat of bereid zijn
om antwoord te geven op de kwellende
vragen waar de mensheid voor staat,
prijzen zij hun eigen wereld en verdoemen die van de ander. Zonder hun
hartstochtelijke en haatdragende inspanningen zou er waar dan ook op aarde nauwelijks een raketmacht kunnen
ontstaan.
Net als bijvoorbeeld de verpeste zee of
de golven van Afrikaanse hongersnood,
maken die raketten er ons op attent dat
wij met ons alien - de gehele mensheid - op een kruispunt zijn beland
waarvandaan geen begaanbaar pad naar
de toekomst leidt. Die toekomst, die
nog niet zo lang geleden een hoopvolle,
duurzame tijd leek, een van overvloed
en ruimtevluchten, is veranderd in een
onbekende, deprimerende ruimte die
ons alleen maar angst inboezemt.
Juist op het moment dat wij voor ons
zelfbehoud een aanvang zouden moeten maken met het herwaarderen van
onze fundamentele levenshouding, onze gehele denktrant en levensstijl, zijn
we er bijzonder toe geneigd om elke geruststellend klinkende boodschap voor
lief te nemen. En dan komen de muurbouwers weer met hun simpele en oeroude patroon van goed en kwaad. En
wat wordt er goed naar hen geluisterd.
Zijn wij er niet in de loop van onze geschiedenis aan gewend geraakt om onze
omgeving als iets vijandigs te beschouwen? Zijn wij het ook niet gewoon dat
wat ons bedreigt, altijd van buiten
komt, terwijl het goede in ons zelf besloten ligt? Zijn wij zelfs niet gewend
om wat slecht aan ons is, buiten onszelf
te projecteren en als de duivel uit te
bannen? En nu krijgen wij het opnieuw
te horen: Er is niets aan de hand, de toekomst is nog steeds even hoopgevend
en wij - de toehoorders - even goed
en vrij van elke schuld, nee, het is alleen het verblinde, onverzadigbare
monster in het buitenrijk van het
kwaad dat ons in de weg staat en dat op
het punt staat ons te verslinden. Dat
monster moeten we zien te pakken te
krijgen en uiteindelijk vernietigen. Zo
verlokt ons die bekende stem om mee te
doen aan die eeuwenoude kringdans
waar geen ontsnapping uit mogelijk is.
Echt niet?
3 Betwijfelde verantwoordelijkheid
Als we het leven van onze voorouders
nader beschouwen, zal het ons zeker
niet ontgaan dat zij meer verantwoordelijkheidsgevoel hadden voor de hun

omringende wereld dan wij - en dat zij
daarbij minder hoge eisen stelden. De
huidige mens lijkt met zijn veeleisendheid op de vissersvrouw uit het sprookje 'Het goudvisje'. Bij de gevolgen van
haar materiele wensen, die het sprookjesvisje moet vervullen, staat zij liever
niet stil. Persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze levensstijl, die binnen de gebruikelijke perken blijft,
schijnt in een massamaatschappij in zo
geringe mate aanwezig te zijn dat die
voor de mens verborgen blijft. In de gecompliceerde regelgeving van de produktie en het hele maatschappelijke
systeem is vrijwel ieder van ons maar
een onbetekenend en vervangbaar onderdeeltje. Maar waarom zou zijn persoonlijke en morele verantwoordelijkheid voor de levensstijl die hij er op nahoudt, even onbetekenend en vervangbaar moeten zijn? De mens blijkt liever
zijn verantwoordelijkheid over te dragen aan de maatschappij, aan onpersoonlijke of bovenpersoonlijke instellingen: aan de staat. Laat die maar beslissen wat goed is en wat slecht, wat
nuttig is en wat nutteloos, laat die maar
beslissen hoe hij dient te handelen.
Zo'n mens kan evengoed bakpoeder als
buskruit produceren, evengoed boeken
drukken als vernietigen, gaskamers als
broodovens bedienen, gevangenen als
schapen bewaken, hij kan evengoed dat
uitdragen waarin hij persoonlijk gelooft als wat hij als leugen beschouwt.
Hij kan alleen nog maar onverschillig
toe staan kijken bij onrechtvaardigheid
en geweld, want hij is dan nergens
meer verantwoordelijk voor. Morele
onverschilligheid en onverantwoordelijkheid vloeien echter niet alleen voort
uit de positie van de mens in het gecompliceerde raderwerk van de maatschappij, nog veel sterker worden die
veroorzaakt door ons aller gebrek aan
bereidheid om van onze persoonlijke
materiele eisen af te dingen en zelf eens
een offer te brengen.
Onze cultuur is beinvloed door het geloof dat de mens is geschapen naar het
evenbeeld van God. Deze gelijkenis is
echter in de loop der tijd afgedaald tot
een pure voorstelling van de mens als
heer van de natuur, een heer die alles is
toegestaan en die boven het levende en
niet-levende om zich heen staat, die dus
bezitter is geworden van goddelijke eigenschappen. Aan beide zijden van de
muur is de mens, die in gelijke mate is
overtuigd van zijn eigen superioriteit,
bezig met het opschroeven van zijn ma-

teriele eisen, waardoor hij de druk op
het milieu alleen maar vergroot. Het is
ook waar dat onsterfelijkheid tot de
goddelijke eigenschappen behoort: dan
zou alleen al de tijd, die ons zo kort is
toegemeten, ons dienen te waarschuwen voor de feilbaarheid van onze houding. Maar deze onplezierige waarschuwing weigeren we serieus te nemen. Nog nooit is de dood - niet alleen
van de mens, ook die van het dier - zo
op een zijspoor gejaagd en achter zoveel deuren en kamerschermen verborgen als tegenwoordig. En dan verschijnt - paradoxaal genoeg - opeens
de dood aan ons in monsterlijke gedaante en dreigt het hele menselijke geslacht uit te roeien. Deze vorm van
massale sterfte hebben wij zelf gecreeerd en we creeren ze steeds maar weer
juist door onze pogingen om hieraan te
ontkomen, zoals wij ons uiterste best
doen om ons eigen natuurlijke lot te
ontlopen. Het spookbeeld van 'het laatste oordeel' is van poetisch en profetisch visioen in werkelijkheid veranderd. Wij ontkomen daar ook niet meer
aan met de oplichterij die ons beide wil
garanderen: zowel onze huidige welvaart en veiligheid als onze overleving.
Wij beschermen ons niet langer door
ons nog meer te bewapenen of nog intensiever onze natuur te plunderen of
doordat onze diplomaten nog verzoeningsgezinder of gewiekster zouden
oreren, maar enkel en alleen indien ieder van ons bereid zal zijn principieel
zijn houding te wijzigen en eindelijk
zal ophouden de wereld om ons heen
om te bouwen in plaats van zichzelf om
te bouwen en in te perken.
Wonderlijk genoeg vindt vaak ook degene die wel degelijk is vervuld van verontwaardiging of vrees voor de toekomst van de wereld, een dergelijke eis
maar niets en ineffectief. Die wil dan
een radicale oplossing. Hij wil dat de
machtigen der aarde (voor zover mogelijk vreedzaam en dan nog het liefst zo
dat noch hijzelf noch zijn naasten eronder hoeven te lijden) de koers van de
wereld en de geschiedenis veranderen.
Maar wat kan hij er zelf aan doen?
Het komt de mens goed van pas om
voor zichzelf de betekenis van zijn handelen en houding achter zijn maatschappelijke onbeduidendheid te verstoppen. Waarom zou hij anders moeten denken dan ieder ander om hem
heen of dan diegenen die maatschappelijk zelfs belangrijker zijn dan hij?
Waarom zou nu net hij af moeten zien

van zijn rechten op bepaalde zaken die
anderen toch ook hebben, waarom zou
hij een waarachtige levenswijze moeten
betrachten als niemand hem daarvoor
waardeert en hij daarmee niets verandert? Zo projecteert hij zijn maatschappelijke onbeduidendheid in zijn persoonlijke leven en wordt'hij ook in zijn
eigen ogen onbeduidend - tenminste
vanuit het oogpunt van een waarachtig
en verantwoordelijk opgevat leven.
Daarmee wordt hij machteloos ten aanzien van zijn eigen lot en zal daarentegen liever met zijn doen en laten een
bijdrage leveren tot die algehele druk
op ons milieu, als gevolg waarvan een
steeds hopelozer situatie ontstaat, en
zodoende ook tot dat schrikbeeld van
massale sterfte die werkelij kheid
WOrdt.
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© Ivan Klima
Vertaling: Kees Mercks

Verschenen in Svedectvi 77, jg. xx, 1986,
een tijdschrift van de Tsjechische emigratie
in Parijs; het bovenstaande artikel werd
zonder toestemming van de auteur geplaatst en vertaald door Kees Mercks.
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BERNARD DEWULF

Bernard Dewulf werkte als
dienstweigeraar in een
tehuis voor demente
bejaarden. Hij schreef daar
twee jaar geleden in het
NWT al een gedichtencyclus
over, nu een verhaal. Over
een nacht die niet overgaat,
want ook de dag is zo. Een
verhaal zonder plot, want
ook deze levens zijn zo.
'Op de eerste verdieping
dringt de urinegeur stilaan
tot de gang door. De eerste
blazen zijn leeggelopen.'
12tfMT1988
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Het tehuis staat op een heuvel aan de rand van het dorp. Het
neemt er de merkwaardige tussenpositie in van een niemandsland omgeven door vroeger, nu en weldra. De bewoners aan de achterkant kunnen iets hogerop yt klein school
zien. Binnen de vuilgele muren daarvan hebben de meesten
die hier verblijven zeventig, tachtig en een enkele bijna negentig jaar terug geleerd wat ze nu vaak nauwelijks meer beheersen. Soms, bij een gunstige wind en als de ramen open
staan, dringt het gejoel van de kinderen op de speelplaats tot
in enkele kamers door. De bewoners aan de voorkant hebben
uitzicht op het dorp. De kerk overheerst er het gezichtsveld
evenzeer als zij de hier aflopende levens van begin tot einde
heeft gedomineerd. Wanneer de doodsklokken luiden worden in gangen en kamers spontaan kruistekens geslagen en
paternosters gepreveld. De zijmuren van het gebouw zijn
vensterloos. Rechts, binnen loopafstand, ligt het kerkhof.
Enkele bewoners zouden er nog te voet kunnen komen.
Links van en ten dele achter het gebouw strekt zich een
groot, goed onderhouden grasveld uit. 's Zomers komen daar
jongens voetballen. Met veel lawaai, dat stokt als de bal tot
onder een van de gelijkvloerse ramen rolt.
Wie zal hem halen? Zij vraagt het bezorgd. Dadelijk komt hij
met de tram uit de stad terug, zwaar beladen en misschien
wel dronken. De halte waar zij hem wil opwachten moet al
meer dan twintig jaar geleden zijn afgeschaft. Ik stel haar gerust en dek haar toe. Hij die van achter glas minzaam lachend
toekijkt komt soms tot leven. Dan spreekt zij tegen hem,
wordt boos of lief, zoekt naar zijn kleren in de kast, zet zijn
pantoffels klaar. Als hij weer dood is, kan zij lang naar buiten
zitten kijken. Of ik de gordijnen iets meer wil sluiten? Zo

Ook Fred Astaire lokt een voile zaal. Op de eerste rijen staan
de karren, daarachter de stoelen met kussentjes erop. Astaires eindeloze tapdansen worden doodstil bekeken. Gaston
vertelt graag dat hij zijn hele leven lang getapt heeft, 'bier en
moppen'. Ik kijk naar binnen. In haar te lange nachtjapon en
steunend op haar looprek staat Marie naar het geimproviseerde altaar te gapen. Marie loopt altijd rond met wijdopen
mond en houdt nooit op met praten. Dat er geen touw meer
aan vast te knopen is, kan zij niet helpen; haar verhalen gehoorzamen niet meer. Ik laat haar begaan. Misschien wacht
zij wel op antwoord. Straks sloft ze terug naar haar kamer,
onderweg de muren onderhoudend met haar onzin. Op de
eerste verdieping zijn twee afdelingen. Een voor wie nog redelijk te been is, met individuele kamers, en een voor de zieken, met vierpersoonskamers. De gang van de ziekenafdeling
is 's nachts een stalling voor rolstoelen. Ze staan aan weerskanten, brede en smalle. Sommigen brengen de hele dag in
hun kar door. Op een waterkussen, tegen het doorzitten.
Soms houden de verpleegster en ik een wedstrijd - rolstoelrijden vereist meer behendigheid dan men denkt. Met artrose in de armen moet het een uitputtend karwei zijn. In het
bureau knikt de verpleegster goedkeurend als ik over Marie
vertel. Zij is een ancienne en de enige die er nog nooit onderdoor is gegaan. Haar eigen kinderen zijn het huis uit, maar
zij heeft er nog tachtig om voor te zorgen. Ons gesprek komt
van Marie onvermijdelijk op dementie. Het gevolg van dementie is dat tijd, ruimte en taal een grote warboel worden,
dat de eigen kamer een doolhof wordt, de grammatica een
onoplosbare legpuzzel en dat de herinneringen verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Wat er nog bij komt blijft niet meer
liggen. Het ergste, vermoed ik, is niet dementie zelf, maar
wordt zij niet te vroeg wakker. Hogerop in de school worden dementeren - het min of meer bewust meemaken hoe feiten
een voor een de lichten gedoofd. Tien uur. De avondlessen uit de eigen geschiedenis worden geschrapt, hoe de wereld
zijn voorbij en zo meteen rijdt de colonne leergierigen ge- steeds meer afstand neemt. Onze hersenen verschrompelen
haast voorbij. Ik doof haar nachtlamp en even later loop ik met het ouder worden en dat veroorzaakt stoornissen in bedoor de gang van de tweede verdieping. Alleen de besten hui- paalde delen ervan. Ook kunnen in de hersenvaatjes bloedzen er, die de trap nog op en af kunnen of niet bang zijn voor klonters ontstaan die talloze infarctjes teweegbrengen. Een
de lift. Het is de enige gang waar geen rolstoelen staan. Ik hersencel, weet ik van foto's en tekeningen, ziet emit als het
luister bij elke deur. In enkele kamers is er nog het gedempte fijne wortelgestel van een vergeet-mij-nietje en sterft af tot
geluid van een TV, een radio of breinaalden. Hier is nooit veel weinig meer dan een verdroogde sojaboon. Zo vergaat het
werk. Een slaapwandelaar die bij een buurvrouw in bed wil iedereen. Bij dementie gebeurt het alleen sneller. Waarom
of een eenzame die zegt dat hij hoofdpijn heeft en naar een dat zo is, weet de gerontologie niet. Zelfs waarom wij veroubabbeltje verlangt. Wie te vaak in verkeerde kamers binnen deren is nog goeddeels een raadsel. Ach, zegt de verpleegster,
wandelt, zijn waterkraan vergeet dicht te draaien of midden eigenlijk zijn de dementen nog het beste af, zij weten niet
in de nacht op zijn ontbijt zit te wachten moet naar een of meer dat ze oud worden. En in ieder geval zijn zij hier de kotwee verdiepingen lager verhuizen. Dat werkt de kleine maf- mieksten, vooral wanneer ze in toorn ontsteken en spreken
fia van gezonde medebewoners dan graag in de hand. In de ineens geen probleem meer vormt. Wat ze dan uitkramen is
lift zie ik mezelf in de spiegel met dat gekke, witte schort aan. niet in een biechtsessie te vergeven. Ik lach. Met de nodige
Het staat ridicuul, is hoogst onpraktisch en nergens voor no- onhandige gebaren begint zij een scheldende bejaarde na te
dig, maar het hoort. Een wit schort spreekt vanzelf. Vaak ben doen. Grapjasserij is het enige afweermiddel tegen de moeik meneer doktoor en sporadisch, in volkomen ondoorgronde- deloosheid, tegen het besef alleen maar te werken aan uitstel
lijk geworden hoofden, meneer pastoor. Als ik op de eerste - met alle beschikbare middelen: medicijnen, ergo-, fysioverdieping uit de lift stap, zie ik de deur van de kapel op een en kinesitherapie, brei-, zang-, kaart-, film- en knutselstonkier staan. In dat polyvalente zaaltje wordt elke zondag onder den, feestjes, uitstapjes, opbeurende gesprekken en vooral
grote belangstelling de eucharistie gevierd. Om de maand glimlachen. Sisyphus draagt een wit schort. Na de geslaagde
komt een afgevaardigde van de Academie voor de Derde imitatie valt in het bureau een onbehaaglijke stilte. Schaamte
Leeftijd er een film vertonen. Fernandel is de onbetwiste en medeplichtigheid. Wij kijken naar buiten. Het dorp gaat
chouchou. Zijn paardebakkes charmeert zelfs Andre, die an- slapen. Elke dag op hetzelfde tijdstip. In het tehuis begint de
ders een onverbeterlijke azijnpisser is. Met Don Camillo op nacht om zeven uur. Wie niet alleen in bed kan, wordt geholhet programma is de kapel te klein. Fernandel spreekt een pen. Rollen, heffen, schuiven, trekken, duwen en niet laten
kruisbeeld toe en krijgt tot de stomme verbazing van ieder- vallen. Daarna: brillen afnemen, gehoorapparaten uitschakeeen antwoord. Die scene blijft wekenlang druk besproken. len, de salles a manger uit monden nemen en reinigen, cartou-
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chert steken, talkpoeder strooien, pisdoeken omdoen, kleren weghangen, haren losspelden, hoofdkussens schikken,
pommades uitstrijken, druppels toedienen, wekkers opwinden, gordijnen
sluiten en het nachtbelletje binnen
handbereik aanbrengen. Van sommigen krijg ik steevast chocola of pralines,
voor de moeite. Anderen drukken met
beverige duim een kruisje op mijn
voorhoofd. God zegene en beware u.
Tegen tien uur is iedereen gediend. Het
nachtpersoneel verdrijft de tijd met lezen, breien, gezelschapsspelen of, zoals de verpleegster en ik, met koffie en
anekdoten. Wat hier verteld wordt, dateert soms van vele decennia terug en toch lijkt het vaak pas gisteren gebeurd. Hun
dorp bestaat uit straten, huizen, winkels, cafes en mensen die
ik nooit heb gekend. Er staat geen tehuis. Daar heeft mijn
dorp nu zijn verleden in ondergebracht. Zijn schat aan nooit
meer vertelde verhalen. Nette, van kamer 124, heet eigenlijk
Elisabeth. Vele vrouwen die in de eerste jaren van deze eeuw
zijn geboren dragen die naam, naar de destijds bijzonder geliefde koningin. Toen Nette een jaar of acht was bezochten
Elisabeth en Albert 1 onverwacht een plaatselijke paardenwedstrijd - in een auto. Nette was een pienter meisje, zag
nergens een stoel en Hep naar huis. Trotser en tegelijk verlegener dan zij achteraf ooit is geweest kon zij even later, buiten adem, de koningin een keukenstoel aanbieden. Zij kreeg
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een ereplaats op de vorstelijke schoot
en een zoen. Op de stoel heeft nooit
meer iemand mogen plaatsnemen. Nette is nu achter in de tachtig en nog
steeds komt er een bios op haar getekende wangen bij die zoen. Het verhaal
doet zij om de twee weken. Nette vergeet gemakkelijk. Maar, en daar gaat zij
prat op: niemand in het tehuis is behendiger met een rolstoel dan zij. Mathilde, die naast Nette ligt, kan dat moeilijk
verkroppen. Zij verliest altijd, omdat
zij te zwaar is. 's Avonds moet Mathilde in haar bed worden
gerold en dan valt er vaak heel wat af te lachen. Soms kruip ik
onder de deken en vlij me tegen haar aan. Zoiets heeft haar
man nooit geflikt. Iedere keer loopt zij hoogrood aan van ongeveinsde opwinding en verlegenheid. 'Als die daar maar
niet jaloers wordt.' Zij kijkt dan in de richting van Nette, die
krachtig met haar wijsvinger tegen haar slaap tikt en knipoogt naar mij. Mathilde wordt kinds. En sinds enkele weken
plast iemand in haar bed. Incontinentia urinae, doceert de
verpleegster. Bij demente bejaarden verliezen de hersenen
gaandeweg hun vat op de urinewegen, bij anderen heeft het
te maken met infecties of verstoppingen. Minder frequent is
incontinentia faeces, onbeheerste ontlasting. Incontinentie is
een schande. Zo wordt Julienne van kamer 104 door niemand
meer aangesproken. Zij bedwatert niet echt, maar 's ochtends loopt er steevast een half opgedroogd urinespoor van
haar bed naar het toilet. Het heeft binnengeregend. Julienne
is volledig in de war, heeft een indringende lijfgeur maar kuiert tevreden rond in haar huis - waar komt al dat volk vandaan? Dat zij's nachts sneller moet opstaan is haar een zorg.
De plombier moet dat arrangeren. En als ik haar 's ochtends
was, vindt ze het toch maar curieus: een vent die haar bepotelt. Julienne was in het dorp een dame van aanzien. In het
bureau gaat voor de eerste keer vannacht de bel. Een schril,
om de twee seconden herhaald gezoem dat mij een tijdlang
tot ver buiten het tehuis heeft achtervolgd. In de kamer waar
de oproep vandaan komt moet een geel knopje worden ingedrukt en dan houdt het op. Ik haast me niet, rond middernacht verzint Martha altijd wel iets om na te gaan of wij werken. Voor de zoveelste keer is zij gevallen over de draad van
haar belletje. Martha kan nog hooguit vijf stappen zetten
zonder door haar knieen te zakken en niettemin blijft ze het
proberen. Weer een blauwe plek, fluistert zij terwijl ik haar
lijfje oppak en het voorzichtig op het bed neerleg. Zij zal het'
nooit meer doen, schikt haar nachtkleed, keert zich om en
trekt zelf de deken over haar schouder. In de lift zie ik een
forse vent in een te nauw wit schort. Over vijftig, zestig jaar
zal hij, steunend op twee sterke armen, beloven dat hij het
nooit meer zal doen. Op de eerste verdieping dringt de urinegeur stilaan tot de gang door. De eerste blazen zijn leeggelopen. Meestal beginnen wij met kamer 122, waar vier incontinente bejaarden bij elkaar liggen - een keuze voor de korte
pijn. Zodra de deur opengaat bevinden wij ons in een walm
van ammoniak, zweet en uitwerpselen. De ramen zijn gesloten. Eerst is Sidonie aan de beurt. Wegens gangreen is haar
been afgezet. Zij lijdt veel pijn en kan niets meer ophouden.
't Is toch wreed he madam. Ja, zeg ik. Verversen is een kwestie van techniek. Wij staan aan weerszijden van het bed. Ik
rol het lichaam naar mij toe, zodat het op zijn zij komt te liggen. De verpleegster vouwt het vuile laken tot onder het

bezit: het ontbrekende moet en zal zij
lichaam. Vervolgens breng ik het op
terugvinden. Uren kan zij daarover
zijn andere zij en haal het laken weg.
staan kletsen met de vrouw die in de
Met schoon beddegoed herhalen wij
spiegel van de kast woont. Louise is de
hetzelfde in de omgekeerde richting.
gelukkigste bewoonster van het tehuis.
Dit duurt, wassen en schoon nachtgoed
Zij heeft haar eenzaamheid eenvoudig
aandoen inbegrepen, nog geen kwaropgelost: haar spiegelbeeld komt langs
tier. Sidonie bedankt ons met een teken
als zij gezelschap wil en verdwijnt in de
van haar hand. Ook de overige drie
kast als Louise haar beu wordt. Louise
worden verschoond. Jef, de miljonair,
schrikt niet als ik haar toefluister dat
de vroegere/>tfs/a van het dorp, moeten
het tijd is om te slapen. Morgen kan zij
wij van top tot teen wassen. Diarree.
toch doorgaan? Zij knikt onderdanig en
Aan urinegeur valt nog enigszins te
wennen. Aan ontlasting niet. Verpleegsters zijn daar stoicijns samen verleggen wij de ordelijke stapeltjes. Ik help haar in
in. Voor veel bejaarden is hun stoelgang een bron van dage- haar nachtpon en wanneer ik de deken over haar uitspreid felijkse bezorgdheid en conversatie. Ik, meneer doktoor, krijg zelt zij een onverstaanbare groet. Ik weet dat zij dit alles niet
regelmatig uitvoerige uiteenzettingen over kleur, samenstel- begrijpt: waarom moet zij nu's middags gaan slapen? Onderling, lengte, dikte en frequentie. Een goeie vooruitgang van weg naar het bureau vraag ik mij af wat deze vrouw, die de
de achtergang, meneer, en de rest volgt vanzelf. Verloopt de hele dag in haar verbeelding doorbrengt, 's nachts droomt.
progressie niet naar wens, dan ligt dat aan de kok, de dokter Misschien wel de werkelijkheid, die zij dan 's ochtends verof het weer. Al komen de meesten nooit buiten, toch worden geten is. Scenes uit haar voorbije leven, die weer worden uitde weersomstandigheden druk becommentarieerd. Voor de gewist. Heeft Louise wel geleefd? Als ik haar iets over vroeartroselijders zijn regen en mist een marteling. Krakende, ger vraag, gaat zij onverstoorbaar verder of licht de buurpiepende, schurende gewrichten. Met Maria van kamer 18 vrouw in dat een meneer haar wil spreken. Zij krijgt nooit beheb ik dikwijls gewed en telkens verloren. Haar knieen zijn zoek en niemand kan iets over haar vertellen. Is er buiten het
feilloze barometers die slecht weer ruim een dag tevoren voe- tehuis iemand die weet dat Louise bestaat? Ze leidt nu een
len aankomen. Maria heeft nog liever pijn dan dat ze in haar koortsachtig bestaan waarvan alleen zij de bedoeling kent.
bed pist. Na de nodige verschoningen is het twee uur. Nu ra- Alsof haar leven ervan afhangt, omringd door lotgenoten die
ken de slaappillen uitgewerkt. De bel gaat, de verpleegster de klok in het oog houden. In de gang hoor ik de bel. Voor de
neemt haar doosje mee en als even later het gezoem stopt is rest van de nacht zal die om de haverklap gaan. De komende
het plotseling stil in het bureau. Het dorp slaapt. Ik zou er uren gaan snel voorbij. Sommigen bellen vijf tot zes keer.
ongemerkt mijn schort over kunnen uitspreiden. Ik begin in Het is te koud of te warm, er lopen muizen door de kamer, er
het dagboek de dagelijkse nieuwtjes te lezen: Kamer12 ijeuk moet een suikerpil of een echte pil worden ingenomen, de
staat stil, er is te veel lawaai dat er niet is, het toilet is
op rug> Bertha: na bezoek onhandelbaary kamer 104: roept wekker
de
verdwenen, welke dag is het morgen? waarom mag ik niet
hele dag op haarzoon - contacteren?, kamer 6: matras vervangen. Vandaag of eigenlijk gisteren al, is om 14.37 u-> terwijl ik doodgaan? of ik niet zal vergeten haar te wekken? ik heb geen
sliep, Alice gestorven. Alice is hier ruim een jaar geleden ge- eten gekregen, mijn vrouw is nog steeds niet thuis, er ligt stro
zond en uit eigen beweging komen wonen. Voor haar gemak. in mijn bed, wilt u nog eens naar mijn speen kijken? en of ik
Na enkele maanden begon zij te dementeren. Ze werd an- de zuster maar wil roepen, want een man, meneer, die heeft
ders: niet meer voorkomend, vrolijk en innemend maar nuk- daar geen verstand van. Andre zal en costume, met een verbokig, somber en platvloers. Vloeken, vernederen, gemeen den sigaret tussen zijn bruingele vingers ingedommeld zijn,
doen, ordinaire taal uitslaan. Mijne vent had varices op zijne en pas bellen als hij drijfnat wakker wordt. Nondedieu. (Hij
jef. Het mocht allemaal na een lange gevangenschap vrijko- is un dur, volgens eigen zeggen matroos geweest en alleen ik,
men. Alice is ook incontinent en ten slotte een plant gewor- un homme, mag hem om de twee weken een bad geven.) Emaden. Die eindelijk dood is. De verpleegster komt binnen en rence zal vijf keer niet kunnen plassen en de zesde keer te laat
vraagt of ik vannacht niet bij Louise op bezoek ga. Ik knik en reageren. Zij heeft pertank attentie gedaan. Dat wij haar de
lach verlegen. Van alle bewoners ligt Louise mij het naast aan hele nacht op de bedpan zullen leggen, zal zij morgen aan de
het hart. Zij is de meest verwarde en de minst opvallende on- chef vertellen. Fannie zal weer blind zijn tot zij de verlossender hen, is klein en breekbaar, heeft diepliggende, schichtige de druppels in haar ogen voelt. Ik zal uitvoerig bedankt worogen en geen tanden meer. Haar kunstgebit stopt zij steeds den met bonbons en kneepjes in mijn wang. Gij zijt ne goeie
weer zo onvindbaar mogelijk weg. Alles wat zij verricht is jong. Pierre zal niet bellen. Hij wacht tot hij voetstappen
voor mij, die nog nauwelijks hoogte van haar kan krijgen, het hoort om op de muur te kloppen. Zijn vergroeide benen kunresultaat van een buitengewone verbeeldingskracht. Louise nen hem wel tot aan het toilet brengen, maar terugkeren is er
sloft, soms dag en nacht, onvermoeibaar rond in haar kamer, te veel aan. Als hij goed geluimd is, zal hij over de coureurs
bezig met alles en niets, en vergaat van angst als ze haar huis en de shotters beginnen. Misschien zal er iemand sterven,
moet verlaten. Kleerkast, nachtkast, al de laden en het juwe- hoewel dat meestal overdag gebeurt, gemiddeld om de
lenkistje met klatergoud en gekleurd glas - zij sluit het tel- maand. Esther zal zich verontschuldigen omdat zij ons lastig
kens allemaal af. Dat haar sleutels vaak zoek zijn is een van valt, haar vingers zijn te caduc om de verplichte zetpil te steLouises grootste zorgen. Ik luister bij haar deur en hoor ken. (Esther is een dame. De dag dat zij 'zot wordt' wil zij zo
mompelen en schuifelen. Binnen moet ik eerst aan de duis- snel mogelijk doodgaan. Af en toe moet ik wat geld van haar
ternis wennen om een vertrouwd tafereel te zien: Louise aannemen - om te sparen voor later. Zij zoekt dan in een
heeft de inhoud van haar kleerkast in hoopjes op haar bed ge- zakje van haar corset naar een rood portemonneetje, wil niet
schikt. Zowat dagelijks maakt zij een inventaris op van haar dat ik haar help met de ritssluiting, keert zich om, vindt na
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Das Triadische Ballett in deSingel

24, 25 en 26 FEBRUARI
Danser-koreograaf Gerhard Bohner neemt in het
Duitse danstheater een bijzondere plaats in.
Tien jaar geleden rekonstrueerde hij
"Das Triadische Ballett" (1922) van
Bauhauskunstenaar Oskar Schlemmer.
Zowel de dansstruktuur, het scenebeeld, als de kostuums
zijn opgevat volgens de Bauhausprincipes
van drieeenheid {Trias).
Deze herwerking door Bohner is voor het eerst
in Belgie te zien in deSingel.
Bohner brengt eveneens op 8 en 9 rn a art
sen soloprogramma in Bauhausstijl.

Info: 03/237.61.58 Bespreekbureau deSingel
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HET SINGELSEIZOEN 87-88 KWAM TOT STAND MI:T STEUN VAN
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE NATIONALE LOTERIJ
EN HEEFT ALS BELANGRI.JKSTE SPONSORS AGFA GEVAERT,
HET GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE, DE STANDAARD EN SWIFT.

een tijdje het juiste briefje, vouwt dat zorgvuldig op, schikt
haar kleren, draait zich opnieuw naar mij om, duwt haastig
de gift in mijn hand, knipoogt en drukt tenslotte haar wijsvinger op haar lippen - met al die klappeien hier, nietwaar?)
Maurice zal waarschijnlijk opstaan, zijn kleren over zijn pyjama heen aantrekken en verdwalen. Denise zal wakker worden om tot's ochtends haar al lang overleden zuster aan te
roepen. Eugenie zal ongetwijfeld schelden omdat wij niet
snel genoeg ter plaatse zijn (betaalt zij niet gelijk een ander
misschien?), en velen zullen lang voor zonsopgang al dan
niet geduldig hun wasbeurt liggen af te wachten. Agnes
haakt, Pieter en Rosalie lezen, Caroline legt patience, Liza
kent nog een lied en enkelen verzinnen lange epistels, die ik
vaak vanaf de gang kan volgen. Kinderen wordt de les gespeld, kleinkinderen zitten op schoot, gestorven echtgenoten
liggen in bed, mij onbekenden krijgen de faits divers van jaren geleden te horen. Lang voor het dorp ontwaakt, ligt het
tehuis al achter zijn kamerdeuren wakker. In die tussentijd
word ik moe. Doordat het tehuis eerder ontwaakt dan het
dorp, lijkt het heel even werkelijk te leven. Ingehouden, alsof
het beseft dat er iets niet klopt. Wanneer de tijd voor de wasbeurten is gekomen, lopen de werelden weer synchroon. Wie
niet meer kan staan, wordt in bed gewassen. Ook dat vergt
enige techniek. Oude lichamen zijn vaak bloemzakken. Voor
dikke Maria is een hydraulisch hijstoestel aangekocht om
haar vanuit haar bed naar het stilletje, de fauteuil of haar rolstoel te verplaatsen. Zij is niet gelukkig met deze teleferique,
maar begrijpt het wel. Irene verdraagt geen zeep meer. Haar
huid is te dun geworden. Ik moet haar omzichtig doppend

met een washandje nat maken en daarna nog voorzichtiger
afdrogen. D.e vrouwen aankleden heeft doorgaans nogal wat
om het lijf: de onderbroek, gewone of steunkousen, de kouseband, de soutien, het korset met zijn twintig haakjes en een
veter, de jarretelles die bij Alice aan een kanten bandje zijn
bevestigd, voor de kouwelijken een extra Daman onderlijfje,
de combinaison en ten slotte de Terlenka japon en een cardigan. Het heeft lang geduurd voor ik overweg kon met haarkammetjes en het maken van vlechten; De mannen zijn minder veeleisend. Als zij niet streng gevolgd werden, zouden zij
maanden lang, dag en nacht, dezelfde kleren dragen. Properheid, vindt Andre, is voor vrouwen, die hebben niets anders
te doen. Het wassen is prettig, de meesten zijn vooralsnog in
een vrolijke bui. Even voor acht komt de dagploeg aan - uitgeslapen witte schorten, die het werk overnemen.
Als ik buitenkom, gonst het dorp van de activiteit. De klamheid van de ochtend bevangt mij, binnen was het warm en
kurkdroog. Rolluiken worden opgetrokken, de straatverlichting wordt uitgedaan, scholieren troepen samen op het grasveld, de schoolbus rijdt voorbij, pendelaars vertrekken, moeders ledigen de brievenbus, in de krantenwinkels wordt aangeschoven. De kerktoren, die al enige tijd achterloopt, slaat
acht, ik stap op mijn fiets en kijk niet meer om. Dwars door
het dorp rijd ik naar een andere uithoek ervan. Ik laat het tehuis achter in de drukte, maar als ik thuiskom hangt de geur
ervan om mij heen. Ik neem een douche. Ik doorblader de
krant en neem een lichte slaappil in.
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De levenskunst van elke dag bestaat erin
op het juiste ogenblik
de juiste repliek te vinden.
En een beroep te kunnen doen
op de gepaste tegenspeler.

De BBL denkt aan u...

BERNARD DEWULF

Een
wereldberoemd
onbekend
model
Andrew Wyeth is altijd de man van
een schilderij gebleven, Christina's
World, na de Christus van Dali
ongetwijfeld het meest op poster
uitgebrachte schilderij van de eeuw.
Tot onlangs de 240 schilderijen en
portretten ontdekt werden die hij
gedurende vijftien jaar aan een
onbekend model gewijd heeft:
de Helga-colkction: een harde,
noordelijke, wat boerse en niet eens
mooie vrouw, genadeloos
geschilderd in al haar openhartige
seksualiteit, en toch zonder enig
spoor van seksisme.
'Bonnard heeft zijn eigen vrouw
beloerd alsof zij een ander
behoorde,' schrijft Maarten Beks,
*Wyeth heeft de vrouw van een
ander vijftien jaar lang
onbeschaamd in de ogen gekeken
en zij hem/
De man van een schilderij werd de
veelvoudige schilder van een
vrouw. En die ene vrouw werd er
240, en bleef zichzelf.
POTLOOD, 45,7 x 60,3 CM, 1972
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van kunst te hebben, plegen met Christina te sympathiseren al wachten zij
zich wel haar serieus te nemen, waarschijnlijk omdat dit schilderij er niet
Andrew Wyeth (geb. 1917) is bemind uitziet als een schilderij maar als een foen onbekend. Iedereen kent een afbeel- to van zichzelf, een ontwerp voor wat
ding van zijn schilderij Christina's het al spoedig worden zou: een poster,
World (1948) maar haast niemand kent een reproduktie, geadresseerd aan alle
de titel en weet meer over Andrew Wy- huiskamers. Ik vind het, schuldbewust
eth te vertellen dan dat hij de populair- en nogal beschaamd over dit schuldgeste Amerikaanse kunstenaar is. In iede- voel, ook heel mooi en denk er niet aan
re hogere lijstenmakerij, in iedere win- het in mijn kamer te hangen. Het doet
kel van verfijnder muurtooi vindt men te veel denken aan andere tophits uit de
een reproduktie van Christina's World: muurtooi-sfeer, van veel verdachter aleen meisje, zeer pril en tenger, haast te looi dan Christina's World, maar daarmooi om in schilderkunstige zin waar om niet minder onvergetelijk, zoals ook
te zijn, zit, met de rug naar ons toe, in winkelmeisjes, die eveneens niets meer
het gras, opziend tegen een onaanzien- voorstellen dan een knappe reproduktie
lijke heuvel waarop twee huizen, die van een reproduktie, hinderlijk onvernog net met schoorstenen en al op het getelijk kunnen zijn. Het geheugen reproduceert niet alleen flarden van
doek konden.
Het schilderij is, evenals het meisje, strijkkwartetten, het zeurt ook verwereen plaatje; het confronteert op iets te pelijke wijsjes na. Men wandelt in Bayillustratieve wijze, proza en poezie, reuth en wordt besprongen door de RaAmerikaans pioniersrealisme en Ame- detzky-mars.
rikaanse prerafaelitische droom. Wie als iedere (blanke?) inwoner van de Ver- Ik tracht twee van die 'low brow'-meesenigde Staten - Andrew Wyeth kent terwerken te beschrijven, ervan oververeenzelvigt hem met Christina's tuigd dat u mijn valse ontroering en
World en draagt daardoor zijn steentje valse schaamte zult herkennen: een
bij aan een monument van eeuwigdu- meisje, op de rug gezien, dwaalt door
rende miskenning. De naam van Wy- een desolate mine van Amerikaanse
eth kleeft aan een schilderij als de naam constructie, waarin Salvador Dali de
van Tosti aan een sonate.
hand heeft gehad. Op de voorgrond
dwarrelt een (fatale) brief tussen het onOok mensen die geacht worden weet kruid. Op een andere prent ziet men
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ongeveer hetzelfde meisje bij de pakken
neerzitten, zodanig dat men haar een
beetje onder de rokken kan zien waardoor men nog meer met haar te doen
krijgt.
Ik vermoed dat Christina's World,
dat - anders dan haar hierboven beschreven simpele zusjes - deel uitmaakt van de collectie van het Museum
of Modern Art in New York (MOMA),
een veel beter schilderij zou zijn als het
niet door miljoenen voor even mooi
werd gehouden als de reprodukties van
talloze veel betere en veel slechtere
schilderijen. Christina is aangetrouwde
familie van de Mona Lisa, het Straatje
van Vermeer, het Angelus van Millet,
van enige Cecil B. de Mille-achtige
bestsellers van Dali en van de Hertjes
van Van Meegeren, niet van de schilderijen zelf dus. Menig kunstwerk is 'in
het tijdperk van zijn reproduceerbaarheid' zichzelf niet meer. Het werd verhoogd of verlaagd en menigmaal verhuisde een beroemd schilderij - van
Alma Tadema, Redon, Moreau of Van
Gogh - naar een suburbia waar iedereen beneden of boven zijn stand leeft.
Er is waarschijnlijk maar een manier
om Christina's World als schilderij en
Andrew Wyeth als schilder te redden of
althans in de herkansing te brengen:
men neme het populairste Amerikaanse schilderij uit de handel en vervange
Christina gedurende de komende vijfentwintig jaar in alle kunstgeschiedenisboeken door Helga... nu wereldberoemd als Wyeths 'onbekende model'.
Helga (Testorf) is in veel opzichten de
antipode van Christina. Zij heeft niets
gemakkelijk aanvalligs en behoort niet
tot het soort vrouwen 'qu'on prend
dans ses bras'. Zij heeft sterke noordelijke trekken, de wat bleke, nauwelijks
overschaduwde ogen van een min of
meer roodharige, alsmede het soort
schoonheid dat zich zeer langzaam
maar dan ook onherroepelijk in het geheugen prent. Zij is geen tijdschrift om
door te bladeren maar een boek om uit
te lezen, geen 'verre glimiach' uit een
etalage maar een aanwezigheid. Zij
trekt niet de aandacht met de middelen
van de toegepaste kunst; haar gezicht
en haar lichaam incarneren de aandacht
waarmee Wyeth haar heeft gelezen. Ze
ziet er genadeloos eerlijk uit, een beetje
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boers-voornaam, zodat men, afhankelijk van de context, waarin haar beeltenis wordt gepresenteerd, kan denken
aan een koninklijke gedienstige uit een
Bergman-film of aan een timide koningin uit een ander Scandinavisch epos.
Veel mannen zullen de overtuiging met
zich omdragen dat haar schoonheid en
erotische aura hun alleen zijn geopenbaard, zoals ook Wyeth ons de overtuiging weet op te dringen dat hij de enige
waarnemer is geweest. Wie haar gezicht ziet weet wat integriteit betekent
en is zich er niet van bewust dat deze
louterende ervaring de zinnen zuivert
maarookbezielt.
Dat ervoer aan de lijve Andrew Wyeth
toen hij, tegen de zestig en door aanhoudende creatieve droogte bezocht,
deze 38-jarige Duitse, werkzaam op de
boerderij van zijn buurman, voor het
eerst zag of voor het eerst met andere
ogen bezag. Zij was onbevangen en
'zat', eigentijds gesproken, 'goed in
haar lijf. Alle ijdelheid, maar ook alle
valse bescheidenheid en onbescheidenheid waren haar vreemd. Wyeth zag en
bleef haar vijftien jaar lang - van haar
38ste tot haar 53ste - met dezelfde andere ogen bekijken, als 'een spiegel met
duizend ogen' (en handen).
Niemand, behalve - in een zeer laat
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stadium - Mrs. Wyeth, kreeg zijn observaties te zien tot de Amerikaanse
verzamelaar Leonard E.B. Andrews
het huis van de familie Wyeth in
Chadds Ford, Pennsylvania, bezocht
en daar, na enige inleidende plichtplegingen, in een tot atelier verbouwde
watermolen alleen werd gelaten met
een onbekend oeuvre: 240 tekeningen
en schilderijen, de Helga-collectk.
De reactie van de collectioneur was volledig in stijl: 'Tenslotte ging ik de trap
af naar Wyeths huis. Andy kwam naar
buiten en ik schudde hem de hand en
zei: "Mr. Wyeth, mijn gelukwensen, u
heeft een nationale schat gecreeerd en
ik wil haar beschermen en aan het Amerikaanse volk laten zien. Ik wil de collectie hebben." Toen kwam Betsy
(Mevr. Wyeth) naar buiten en ik herhaalde voor haar wat ik had gezegd.'
De slotzin van Andrews' verslag verdient eveneens een letterlijk citaat:
'Het duurde een paar dagen voordat de
officiele papieren klaar waren en op 1
april (1986) ondertekenden Andy en ik
ze op de eettafel in hun huis. Betsy
haalde een fles champagne te voorschijn en we feliciteerden elkaar en
brachten een dronk uit op 1 april, de
kunstwereld en alien die een mening
hebben, wat voor een dan ook, over Andrew Wyeth.'

W
Tijdens het gesprek had Wyeth min of
meer gestipuleerd dat de Helga-colkctie
op een respectvolle en waardige wijze
zou worden tentoongesteld. Hij werd
op zijn wenken bediend. De suite werd
begin '87 in zijn geheel geexposeerd in
de National Gallery of Art in Washington DC, waardiger en respectvoller kan
niet. Het hierboven geciteerde relaas
van de genereuze miljonair maakt deel
uit van de inleiding tot een boek, The
Helga Pictures, geschreven door John
Wilmerding, conservator van de National Gallery. Al een paar maanden later
verscheen dit werk in Nederlandse vertaling (door Ria Leigh-Loohuizen) bij
MeulenhofF LandshofF. De uitgever
ontdekte een gat in de - door eenzijdige voeding - oververzadigde kunstmarkt maar verrichtte ook een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid, want wij
dienen kennis te nemen van Wyeth en
onze voorkennis te vergeten. Helga
Testorf maakte Andrew Wyeth, tot
dusver voornamelijk een argument ten
faveure van het gezellige Amerika van
Ronald Reagan, tot een lastig fenomeen waarmee de New Yorkse en de
Europese kunstbeoordeling in het reine
moeten komen.
De Amerikaanse pers maakte onmiddellijk veel ophef van Andrews' vorstelijke gebaar. Al lang v66r het grote publiek iets te zien had gekregen lagen de
partijen met elkaar overhoop en het
verslag van al die opwinding leverde
weer een paar lijvige tijdschriftartikelen op, geschreven door Cathleen
McGuigan ('The Wyeth debate, a great
artist or mere illustrator' - Newsweek,
52, 1986) en Gregory Katz en Julie
Lawlor ('Everybody's talking about secret model' - USA Today, 7 augustus
'86);
'Hij is niets meer dan een illustrator.'
Dat verklaarde de gezaghebbende criticus Hilton Kramer. 'De schilderijen
van Wyeth hebben niets te maken met
serieuze artistieke expressie. Men is zo
dol op zijn schilderijen omdat ze een
beeld oproepen van een nostalgisch,
sentimenteel verleden dat nooit heeft
bestaan.'
Daarentegen verklaarde de wat minder
naar de ogen geziene scribent Thomas
Hoving, auteur o.a. van The Worlds of
Andrew Wyeth (1976): 'Wyeth is de
meest onbegrepen schilder in Amerika
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van de afgelopen dertig jaar. De Helgasuite is het beste wat Wyeth ooit heeft
gemaakt. Het is absoluut, zonder twijfel, puur Wyeth, maar niet typerend,
omdat het zijn beste werk is.' (Het Nederlands blijft voor rekening van de
vertaalster.)
Het klinkt allemaal als een klassiek uitzichtloos debat tussen de supporters
van twee vijandelijke clubs. Het gaat,
zo te horen, minder over Wyeth dan
over beginselprogramma's en clubdassen. Niemand bekeert zich. In de ogen
van alle progressieve democraten blijft
Wyeth een onverzettelijke en onschadelijke republikein uit de provincie. Er
zijn geen rechte lijnen te trekken tussen
Wyeth en het nieuwe testament van de
Amerikaanse kunst, dat in 1945 begon,
en dus staat hij terzijde, als contra-revolutionair, droomfabrikant en beminnelijk geschiedvervalser. Niet het beeld
van Helga maar het beeld van de Amerikaanse geschiedenis - waarvan in de
hele suite geen spoor te bekennen is staat ter discussie.
Hilton Kramer is tegen, zoals een gemeenteraadslid tegen is. Hij denkt in
partijtermen. Kramer had al een mening en blijft daarbij, want zijn me-
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ning - een gezaghebbende - staat boven het oordeel op basis van de stukken. Hij vertolkt op voorbeeldig-nietszeggende wijze het vooroordeel der nominaal weldenkenden, van a tot z opgetrokken uit voorspelbare, hovaardige
gemeenplaatsen. Men kent de tactiek:
aan de zwijgende meerderheid wordt
een standpunt toegeschreven waartegen men zich namens de welingeiichte
minderheid krachtig te weer stelt, op
een wijze die doet vermoeden dat men
daadwerkelijk iets te vrezen of te trotseren heeft.
Weldenkendheid is opium voor het
denken, veel gevaarlijker inmiddels
dan het goede oude obscurantisme, omdat de weldenkende gedachteloosheid
zich blijft uitgeven voor een minderheidsstandpunt, terwijl de minderheidsfolklore wordt opgevoerd als een
niets ontziende staatskerk.
Hilton Kramer heeft helemaal niet
naar Helga gekeken, zoals agnostische
natuurvrienden weigeren de natuurprogramma's van de Evangelische Omroep een blik waardig te keuren, omdat
zij achter ieder beeld een vervalst beeld
van de evolutie, in iedere boom een
sprekende slang verwachten. Geconfronteerd met 240 portretten van een

W
sympathieke, eenvoudige vrouw, die
op een boerderij werkt, ziet Kramer alleen wat met keiharde discipline buiten
het beeld is verwezen: een Amerikaanse
legende. Dat is kwade trouw van onverdachte zijde en dus zeer boosaardige
kwade trouw.
Kramers uitspraak 'Wyeth is gewoon
een illustrator' verdient niet meer geloof dan welke andere (heiaas niet voor
iedereen) doorzichtige debator-truc
00k. Wyeth is, evenals talrijke andere
kunstenaars, links en rechts, van zijn
generatie 00k werkzaam geweest als illustrator (voor Harper's Bazar o.a,).
Dat zijn nieuw ontdekte werk in dezelfde mate als Christina's World - en misschien wel alle andere door Christina
Olson geinspireerde schilderijen - de
sporen draagt van deze charmerende illustratieve discipline of routine, is gemakkelijk te insinueren maar onmogelijk aan te tonen in minstens 200 van de
240 gezichten op Helga. Wyeth heeft
Helga bezichtigd als een landschap,
gretig en genadeloos onthullend, als
een minnaar die de hele werkelijkheid
voor lief neemt. De illustrator is hardhandig weggecensureerd, zodat zelfs
geconstateerd moet worden dat Wyeth,
een gewaarschuwd man, zich verder
verwijderd heeft van het sexy stereotiep
der gelllustreerde bladen dan talloze
andere, uiterst serieus genomen kunstenaars. Laat een radicaal feministe in
het werk van tien hoog aangeschreven
moderne kunstenaars (inclusief Wyeth)
op zoek gaan naar seksistische, de
vrouw tot lijdend voorwerp verlagende
picturale cliches - ik ben er haast zeker
van dat alleen Wyeths Helga niet door
de zeef zal vallen, omdat zij, als enige,
haar kunstenaar tot betere gedachten
heeft gebracht en in diens nabijheid aan
zelfbewustheid heeft gewonnen.
De openhartige seksualiteit, die in veel
van deze tekeningen en schilderijen
wordt gehuldigd en waarover inleider
Wilmerding niet raakt uitgepraat,
wordt hem door haar geopenbaard,
haar niet door hem opgedrongen. Als
het anders was, als Wyeth haar stiekum
inkijkjes had afgesnoept zou hij het
Amerikaanse volk dit geheim niet op
zijn zeventigste verjaardag cadeau nebben gedaan. Misschien heeft hij haar
begeerd of daadwerkelijk bemind, maar
hij heeft niets van haar te kijk gezet wat
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hem en ons niet royaal ter inzage is gegeven. Bonnard heeft zijn eigen vrouw
beloerd alsof zij een ander behoorde,
Wyeth heeft de vrouw van een ander
vijftien jaar lang onbeschaamd in de
ogen gekeken en zij hem. Mrs Wyeth
wist ervan. Wat zij alleen niet wist was
dat haar man, als Helga bij hem was,
zoveel kunstwerken tot een goed einde
heeft gebracht. Hopelijk deelt Helga,
nu in veelvoud aan het Amerikaanse
volk ten geschenke gegeven, in de glorie en in de prijs, die Andrews heeft betaald voor het batig slot van deze jarenlange samenwerking (want aldus wordt
de relatie kunstenaar-model door Wyeth en Wilmerding nadrukkelijk gekwalificeerd).
Thomas Hoving verdient geloof. Hij
prijst de Helga-serie en geeft ons te ver-
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staan dat het misschien beter is niet de
hele Wyeth te kennen maar alleen het
werk waartoe zijn moedeloosheid en
zijn redding door Helga hem hebben
gelnspireerd. 'Deze suite is niet representatief voor Wyeth, wel honderd procent Wyeth.'
Mooier dan Kenneth Clark het heeft
geformuleerd kan niemand het zeggen
en Wilmerding is dan 00k zo verstandig
hem te citeren: 'De toegenomen vitaliteit van een oud geworden hand is
moeilijk uit te leggen. Betekent het dat
een lang leven de schilder zozeer heeft
vervuld van natuurlijke energie dat deze als vanzelfsprekend wordt overgebracht?' Clark citeert op zijn beurt Hokusai op zijn zeer oude dag: 'Alles wat
ik maak, of het een stip is of een streep,
zal leven.' Wyeth zet geen snelle stippen of strepen. Maar zelfs als hij gedul-

dig de coltrui van Helga nabreit miljoenen langzame stippen en strepen - maakt hij een levend lichaam
zichtbaar en als hij weeft aan Helga's
gezicht - met de adertjes onder de
dunne huid aan de slapen en de luttele
flintertjes roos in haar haar - schrijft
hij wat niet teschreven kan worden: een
glimlach in aantocht, een blik die zich
afwendt, hoewel het tegendeel wordt
beoogd. De oudere kunstenaar heeft de
bevangenheid van zijn eerste en tweede
jeugd van zich afgeschilderd en is eindelijk spontaan geworden, vol jeugdig
vertrouwen in het in de ouder wordende hand geaccumuleerde verstand.
Wie nog een beetje twijfelt ten overstaan van de zeer laborieuze schilderijen - tempera's - moet, als hij niet reddeloos in kunsthistorische schema's is
verstrikt, het licht wel aanschouwen tij-

dens de bezichtiging van de Helga-tekeningen. Die zijn even actueel als de
meestertekeningen van kunstenaars
van alle tijden, altijd te actueel om eigentijds te heten. Exposeer ze tijdens
de volgende Dokumenta - zoals een
paar Dokumenta geleden de tekeningen van de vermaledijde Balthus-,
doe een beetje geheimzinnig over de
identiteit van de kunstenaar en Hilton
Kramer die nu zijn dienstpet opzet en
in deze schilderijen 'geen serieuze artistieke expressie' terugvindt, schrijft een
boek gewijd aan de ontdekking van zijn
leven.
MAARTEN BEKS
Andrew Wyeth - deportretten van Helga,
Tekst: John Wilmerding. Inleiding Leonard E.B. Andrews.
Vertaling: Ria Leigh-Loohuizen.
Uitg.: MeulenhofF/LandshofF.
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'Zijn vader was aardbeienteler, en ook
hij had iets van zo'n verfijnde teelt, een
uitgelezen ras ergens van, maar niet fysiek indrukwekkend of overweldigend,
hij leek bijna niets, een heel fijn jongetje, een horlogerietje. En dat wond
zichzelf op, en won op zijn negentiende
de Landenprijs.
Zijn naam is een verbastering van ansketil, een Noormannen-naam. Daar
had hij de blauwige ogen van, dat
veirstilde blonde, dat on-Franse, iets
puurs, iets ondoorgrondelijks, het diepstille waar fjorden van gemaakt zijn.
Over Anquetil werd nooit misprijzend
gepraat, maar er ging wel wat chique
roddel over hem rond. Hoe hij net als
Coppi met de witte dame van zijn dokter optrok, Jeanine - daarin dan toch
imiteerde hij de meester - , hoe Jeanine
een dochter had met wie hij op het einde van zijn carriere, toen ze 18-20 werd,
een soort menage a trois opbouwde, en
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lake-schoentjes, zo seigneuraal binnenkomend, exclusief maar vanzelfsprekend, met die heel lichte pas - de voeten nauwelijks op de grond - waarin
nog zijn fietsstijl herkenbaar was, maar
niet dandyesk. Dandy's hebben altijd
wel andere dandy's op wie ze lijken,
Anquetil had een naturelle chique.
Zo heeft ook niemand hem zijn positie
op de fiets moeten leren. Merckx heeft
die moeten vinden, moeten zoeken,
moeten aanpassen. Anquetil had dat.
Net zoals zijn Frans, dat hij perfect
accentloos beheerste, het Frans van
Rouen en Normandie, het buitenland
van Parijs, waar Frans op z'n mooist is
(zoals men ook niet in Amsterdam het
mooiste Nederlands spreekt, maar in
Haarlem). Bij alle meningen die hij in
dat schitterende Frans ten beste gaf,
hoe extravagant zijn stellingnames ook
waren, zat nooit een kromme redenering. Je kon het er oneens mee zijn,
maar als hij vertrok bij a kwam hij altijd
bij b uit.
Hij was de eerste die protesteerde tegen
de dopingcontroles, maar zonder kabaal, bijna waardig. Na zijn werelduurrecord in Milaan ging hij gewoon niet,
punt, uit. Commentaar? No comment.
Ik heb hem in 1966 even buiten Borhoe hij met haar en met Jeanine in zijn deaux zien afstappen en het peloton
kasteel woonde. Jeanine, een jaar of doen stoppen, als stakingsleider, mistien-twaalf ouder dan hij, volgde hem schien nog indrukwekkender dan
ook nog toen hij al verslaggever was, en Hinault, toen die twaalf jaar later in
toen zag je haar van jaar tot jaar verrim- Valence d'Agen staakte tegen de werkpelen, tot ze er op den duur niet meer omstandigheden onder Levitan: toen
was, uitgerimpeld. En de laatste twee- hij een paar uur later in Valence d'Agen
drie jaar komt hij daar warempel met met zijn grande gueule naar de streep
een nieuwe, half mondaine maar lieve kwam, noemde Leuilliot, jarenlang de
vrouw, de moeder van zijn jongste organisator van Parijs-Nice, hem un
kind: de schoondochter van zijn dok- Napoleon de bazar. Dat zou nooit
tersvrouw, volgens diezelfde chique iemand hebben gezegd van Anquetil.
roddel. Maar hij pochte daar niet mee, Die deed dat zwijgzamer, met minder
net zo min als met zijn champagne- branie.
nachten.
Hij was minzaam en correct en afstanAnquetil dronk champagne, maar dat delijk. Hij was niemand om bij de
heb ik hem nooit zien doen. Lomme mouw te trekken. Ik heb ook weinig
Driessens dronk champagne met Fred- mensen een hand op zijn schouder zien
dy Maertens, en zij deden dat op een leggen. Hij was geen copain, hij was
terras, Anquetil niet. Wel kon hij om 9 niet om aan te raken. De uitstraling die
uur 'savonds - nadat hij voor L'Equi- hij had was absoluut niet gemeenzaam.
pe nog een paar uur op lezersvragen had En zo fietste hij ook, hij was geen wriegeantwoord, niet omdat hij dat niet kon melaar, geen sprinter, je moest voor of
laten, maar omdat men hem dat vroeg, achter hem rijden, hij paste niet in het
als connaisseur par excellence - aan brede peloton. Hij kon patron spelen
een al lang gereserveerde tafel in een door helemaal achterin te rijden. Zo
restaurant gaan zitten, witte pantalon, kun je blijkbaar ook de eerste zijn: laat

ANQUETIl
de meute maar gaan. Hij had een superieure desinteresse voor het koersgebeuren van de eerste uren.
Dat bracht hem soms wel in hachelijke
situaties, maar hij greep pas in, niet als
het vijf voor twaalf was, maar vijf over
twaalf. Zoals in 1964, toen Poulidor op
een eerste col, l'Envalira, in de mist,
was weggegaan. Het peloton verbrokkelde, en Anquetil bleef zitten. Achteraf bleek dat hij een van zijn champagnenachten achter de rug had, en hij zal
ook wel gedacht hebben: Poulidor
houdt dat toch niet vol. Maar op de top
had hij niet een of twee, maar meer dan
vier minuten voorsprong.
Meestal begon het er dan mee dat Anquetil eerst de anderen liet rijden, de
koetsier die zijn paarden ment. Hij had
uitstekende knechten, Geldermans,
Stablinsky, Everaert. En er waren ook
altijd coalities, hij had in de bergen altijd wel Spanjaarden mee, zelfs met
Van Looy had hij in 1963 een onuitgesproken bondgenootschap van jij de
groene, ik de gele trui. Dat was ook zijn
intelligence natuurlijk, het doorzien
van de verhoudingen in het peloton.
Hij hoefde niet iedereen om te kopen
om toch een meerderheidsparticipatie
in het peloton te hebben, hij had gewoon inzicht, hij wist wie wat kon winnen door met hem mee te doen. Ik kan
me niet voorstellen bijvoorbeeld, dat
hij Van Looy ooit betaald zou hebben.
Het enige wat hij wel eens kon zeggen
was: allez, rijden nu! Hij mende dan
zijn troepen, reed zelf mee aan de kop,
tot de beurten van de anderen steeds
korter werden en de zijne langer, terwijl er meer en meer gewoon afvielen.
Ook dat besefte hij wel, dat je met een
groep van 30-40 man slecht aflost, dus
ging hij op kop rijden tot er nog maar
een man of tien overbleven. Hij deed
dat door op het kantje te gaan rijden, zodat de anderen in de wind zaten te fladderen en eraf fladderden. En met die
tien, twee of drie helpers erbij, ging hij
dan door. In de rit over de Envalira
heeft op die manier honderd kilometer
moeten jagen, waarvan de laatste 30 bijna alleen, omdat niemand kon volgen.
Zo superieur was hij in verdediging: hij
kon niet demarreren, maar hij kon gewoon gedurende een of twee uur of langer vijf kilometer per uur sneller rijden
dan een ander.

In diezelfde ronde kon hij, totaal kapot,
in de historische klim op de Puy de
Dome toch naast Poulidor blijven rijden, soms zelfs een wieltje voor Poulidor, om hem in de waan te laten dat hij
nog fris zat, waardoor Poulidor veel te
laat ging aanvallen en niet eens meer
een voile minuut kon pakken: Anquetil
beperkte de schade, hield bij aankomst
nog 14 seconden over, waarvan hij er in
de slottijdrit 55 maakte.
Zo geraakte Bahamontes in 1963 ook
nooit echt weg, hij pakte enkele minuten, maar in de afdaling pakte Anquetil
die al tijdrijdend grotendeels terug. Zoals in de fantastische rit naar Chamonix, over de grote Sint Bernard en de
Forclaz, waar hij de afstand zo klein
wist te houden dat hij op den duur met
Bahamontes in Chamonix aankwam.
Daar won hij de ronde: door met Bahamontes aan te komen, zoals dit jaar
Roche de ronde won door in La Plagne
vlak achter Delgado te eindigen.
Hij was geen vechtjas, geen aanvaller
van nature, maar een base-linespeler
zoals Borg, de Iceborg. Ik weet niet of
Anquetil niet meer sprinten had kunnen winnen, hij heeft het wel eens gedaan, gewoon van heel ver op kop. Hij
heeft nauwelijks klassiekers gewonnen
ook, terwijl hij dat toch had moeten
kunnen. Maar een aantal dingen lagen
nu eenmaal beneden zijn waardigheid,
en dan maakte hij daar geen ophef over,
zoals Hinault over de Koppenberg,
maar hij kwam gewoon niet, of hij reed
zomaar mee, maar hij zei er niets van.
Gent-Wevelgem heeft hij gewonnen,
en vlak na de Dauphine Libere (niet
geslapen, vliegtuig in naar Bordeaux,
en hop, mee aan de start): BordeauxParijs. Maar vooral Luik-BastenakenLuik: 45 kilometer voor de aankomst
had hij de laatste man uit zijn wiel gereden, en die laatste 45 kilometer reed hij
op zijn eentje, voortdurend op de witte
lijn in het midden van de weg, kilometers lang op die witte lijn, zo gelijnd, zo
gestroomlijnd: dat was Anquetil. Het
koele van de perfectie, het kille van de
Noorman, het kille van het killen, het
alleen maar willen winnen, verder niks.
Een uur na de aankomst z&g je Anquetil
niet meer. Dat Einzelgangerige stootte
een aantal mensen misschien af, dat
kan. Anquetil liet geen gillende bewondering toe, hij appeleerde niet aan dat

heldendom, dat magische, opgeblazene
van het wielrennen. Het stoorde hem
niet dat hij niet populair was, dat alle
populariteit naar Poulidor ging, hij
hoefde die populariteit niet, de gele trui
was hem genoeg, en de contracten nadien, en de erkenning dat hij superieur
was.
Zoals hij superieur bleef ook na zijn
laatste Tour-overwinning, door bijvoorbeeld in 1966 weliswaar op te geven maar niet zonder er eerst voor gezorgd te hebben dat Aimar won: een
goeie coureur, die normaal wel eens
vierde mocht eindigen, of achtentwintigste en twee ritten winnen. Zoals hij
datzelfde jaar in het wereldkampioenschap op de Nurnburgring Altig liet
winnen, niet van hetzelfde land, wel
van dezelfde merkenploeg, nadat hij
hem de laatste ronde weer had bijgebracht en niet zonder dat hij had laten
zien dat hij zelf de beste man was: Altig
wereldkampioen, made by Anquetil.
Zijn carriere was eigenlijk al voorbij,
maar hij bleef nog even regisseur.
Anquetil-Poulidor, dat waren twee archetypen tegenover elkaar, de hereboer
tegen de volkse, lieve, naieve en soms
wat dom uitvallende Poulidor met z'n
boerensUmheid dan weer. Poulidor die
van de pers de aanvallersrol kreeg,
maar ook wel wist dat hij er niet zomaar
moest invliegen, die twee-drie keer per
ronde aanviel en dan soms nog te laat,
en soms met een air van ik zal maar
eens aanvallen, dan schrijven ze weer
dat ik aangevallen heb. De volksfiguur,
de ongelukkige Poulidor ook, want hij
viel vaak, kwetste zich, greep altijd
naast de gele trui, heeft die nooit een
enkele dag gehad, terwijl Anquetil hem
tientallen keren vanzelf kreeg, in 1961
zelfs van de eerste tot de laatste rit: de
vanzelfsprekendheid waarmee Anquetil in het geel reed, terwijl dat voor Poulidor net het onbereikbare was: dat zijn
allemaal oergegevens. Poulidor heeft
zijn betere jaren trouwens na Anquetil
gehad, en wat bleek? Dat hij ook zonder
Anquetil niet kon winnen.
Iemand heeft onlangs nagerekend dat
ik in De zweetgeur van de sport 17 keer
Merckx noem. Ik zal wel een merckxist
zijn. Maar er zijn dingen die niet vergelijkbaar zijn. Als je Merckx en Anquetil
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vergelijkt, vergelijk je twee anderssoortige grootheden. Merckx was onrustig,
die had 's nachts al de Izoard beklommen, voor hij er echt aan begon. En
Hinault was al van te voren achterdochtig wat men hem deze keer weer zou
flikken. Anquetil verspeelde daar geen
energie aan. Hij spaarde die in dat toch
wel tere lichaam van hem, om ze op het
gepaste moment, met het gepaste rendement, te gebruiken.
Anquetil is ook moeilijk te vergelijken
met andere tijdrijders. Dat zijn specialisten. Anquetil was geen specialist, hij
kon gewoon zo hard rijden. Ik heb
nooit Mottet of Kelly of zelfs Moser in
een gewone koers tientallen kilometers
weten op kop rijden. Ze zoeken een
specialisme, vinden dat, trainen, bereiden zich erop voor, ook psychologisch,
en op den duur, ze hebben er dan een
paar jaar aan gewerkt, kunnen ze tijdrijden. En van die specialiteit is dan het
proloogrijden nog eens een specialisme, Van den Broecke, Oosterbosch,
Nijdam, Vanderaerden. Anquetil was
zo niet. Ik heb hem ook binnen de gewone koers heel veel tijdritten zien rijden, altijd in achtervolging. Poulidor

was weg, en dan moest er gereden worden. Of Bahamontes had op de laatste
bergtop twee minuten voorsprong,
maar na de afdaling was er nog 30 km
plat naar Pau, en dan reed hij zijn tijdrit: rijden tegen de tijd inderdaad, om
het tijdverlies te beperken, om de achterstand te overbruggen. Zijn bekwaamheid was gewoon dat hij harder
dan de anderen kon rijden, en langer
aan een stuk. Hij had geen bevliegingen. Anquetil is 53 jaar lang ongelooflijk zichzelf gelijk geweest, op zeer
hoog niveau: een levenlang temporijden.
De laatste keer dat ik hem zag was in
Villach, het wereldkampioenschap.
Voordien had hij publiekelijk op de televisie gezegd dat hij kanker had, en
een oproep gedaan aan alle kankerpatienten om zich te weren, om er zich
niet bij neer te leggen, om op de wetenschap te vertrouwen, om niet op te geven. Maar zijn operatie, die toch al veel
te laat kwam, had hij nog uitgesteld om
de ronde van Frankrijk te kunnen volgen.
En na die operatie zat hij daar dan op

het coachbankje in Villach, September,
slecht weer, de bergen op hun droevigst. Hij had altijd al iets gesubliIneercTgehad, en zo zat hij daar nu, verlegener dan ooit, beetje natgeregend,
dungeworden haar, hologig, een oud
vogeltje, zo zat hij daar te sterven, zo
zat daar de dood op die bank. Op dat
moment, een van de treffendste aanblikken uit mijn leven, voelde ik, alsof
ik door mijn benen zakte: Anquetil is
dood. Wat dat betreft had ik de primeur, ja. Maar het pakkendste beeld
van Anquetil zag ik op de televisie, de
dag van zijn dood. Mist hing als een
soort lijkwade over het landschap, Normandie. En daar zag je de lijkwagen
aankomen met de dode Anquetil, pas
die ochtend gestorven, dauwvers, met
voorin de nieuwe vrouw, sa compagne
en nog een vriendin ernaast. En zo
wordt hij de oprijlaan opgereden, de
boomgaard door, door dat vroege winterlandschap. De vrouw stapt uit en
zegt hoe Jacques in alle vroegte, in alle
stilte, in alle simpelheid gestorven is en
JAN WAUTERS
naar huis gebracht.'
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Jaargang 5 · Fchruari/Maart·

12,50

De meesterknecht

DOOR
CHARLES DUCAL
Onlangs debuteerde Charles Ducal als
dichter met Het Huwelijk, een bundel
die opent met de meest cynische poezie
sinds Elsschot, en eindigt met het besef
dat geluk niet voldoende is om te leven.
In De meesterknecht, zijn prozadebuut,
kijkt hij terug op zijn maoistische
jeugd, waarin allerhande zeer
herkenbare figuren rondlopen, ook
voor wie ze nooit gekend heeft.
Hoogtepunt in Ducals politieke
carriere is een zelfvervaardigd manifest
over de spellingstrijd als onderdeel van
de klassenstrijd, waarin de leerlingen
worden opgeroepen orn^ mede terwille
van de Derde Wereld, voortaan
'sitroen' te schrijven in plaats van
'citroen'.
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i Ik leerde Lizette kennen door toedoen van mijn vriend
Hendrik. Hendrik vrijde met een zekere Marja en die had
een zus in verkommerde staat. Het paar plande een reisje
naar Avignon en de zus moest mee om te herstellen van enkele relatierampen, finale ineenstortingen en zelfmoordpogingen. Hendrik zocht een reisgezel voor haar. Omdat ik naief
ben en een gewillig slachtofFer van bedelaars, biechtvaders
en koppelaars, viel zijn keuze op mij.
Toen ik Lizette zag, was ik meteen verloren. Ze had de allures van een dame en de ogen van een heks.
De kennismaking vond plaats in mijn studentenkamer in
Leuven, een zomermorgen van het jaar 1973.
's Nachts was ik ontwaakt in kots en ellende, het gevolg van
veel branie en goedkope wijn. Ik had de lakens uitgespoeld,
mijn tanden gepoetst en besloten fruitsap te drinken. Toen
stond plots Hendrik in de kamer en achter hem een meisje:
Lizette. Ik lag op de naakte matras, om mijn lenden een oudmodisch restant van moeders goede zorgen. Ondanks mijn
hoofdpijn veerde ik op, de armen instinctmatig gekruist voor
mijn schrale borstkas.
Ik schaamde mij diep. Over mijn lijf en over mijn kamer, die
als een Sierra Morena paste bij mijn droevige figuur. De
meubels waren vierdehands, voor zover ze niet uit bierkrat-

De belendende kamer werd zwijgend geinspecteerd.
- Die draden moeten dringend vernieuwd, kindje!
Weer stilte. Dan een onverstaanbaar gebrom. Iemand klopte
op de muur.
- Nemt ier oek de moat, Robert!
Ik begreep er niets van. Wilden zij dit huis onbewoonbaar laten verklaren? Ik wist van hun hevig verzet toen Lizette had
aangekondigd op eigen kosten een huis te willen inrichten.
Wat ze hier te zien kregen moest hun zwartste voorspellingen
echter beschamen.
- En hier?
- Sorry, maar de slaapkamer is compleet ontoonbaar.
Het hielp. Zij waren deftige mensen.
Gestommel op de trap, gebrom van stemmen, de voordeur
die dichtsloeg. Ik schoof mijn verstijfde botten vanonder het
bed.
Lizette kwam binnen, trok de deur opgelucht blazend achter
zich dicht.
De nachttrein naar het Zuiden. In een tussencoupe zaten wij - Wat kwamen ze doen?
tussen ordeloos gestapelde koffers en rugzakken op de vloer. - Poolshoogte nemen, natuurlijk! Hun lieve kindje in negliWij hadden het koud, wij dronken rum en belandden in el- ge verrassen om te zien hoe ze haar leven inricht. Ze begrijkaars armen.
pen niet hoe iemand hier in leven kan blijven. Mijn vader
De nacht was kort. Af en toe strompelde een controleur of vroeg wie die afloop had bedacht. Hij kon er zijn ogen niet
een slaapdronken stoelganger over onze omhelzing. Maar van afhouden. Ik vreesde dat hij meteen naar de eigenaar zou
rijden.
wij lagen elders.
In de Provence was het snikheet. Wij sloegen onze tent op en Ik zag in gedachten haar vaders gezicht veranderen naarmate
hervatten de liefde. Wij vrijden zeven dagen en zeven nach- hij de lichtgroene slang volgde vanin de keuken: uit de wastafel, over de vloer, door de muur, uitkomend in wat wij de liten. Op de terugreis vielen de eerste harde woorden.
ving noemden, verdwijnend onder de tafel waaraan hij was
Mijn Dulcinea kwam uit een parvenu-milieu. De moeder
vastgebonden, weer te voorschijn kronkelend om, met een
was lijdend aan zichzelf en dus onverdraaglijk voor anderen.
sierlijke bocht achter de kachel, langs een monsterlijk gat het
De vader was een tot directeur opgeschoten klerk bij de Boekoertje te bereiken.
renbond, met al de bekrompenheid en slaafsheid om het ver
te schoppen op zijn werk en het uit te houden bij zijn vrouw. Zo'n man zou het wel vreemd vinden dat iemand zijn afvalHet gezin woonde in een groot herenhuis in Antwerpen: water het huis rondleidde alvorens er afscheid van te nemen.
twintig kraakzindelijke en rijkelijk gemeubileerde kamers, Ik vond mijn oplossing heel ingenieus en een grote vooruitwaarvan er vijftien enkel door de werkster werden betreden. gang. Toen we hier introkken, stond er een emmer onder de
De zusjes spraken hun ouders aan met U en waren opgevoed wastafel.
in het besef dat goed onderhouden schijn wel degelijk be- - Kortom, ze vonden het huis een complete ramp. Mijn vader wil alle schakelaars en leidingen vervangen. Ik krijg een
driegt.
Uit dit milieu wou Lizette ontsnappen. Terug uit Avignon aantal meubelen die in Antwerpen op zolder staan en mama
besloot ze haar sjieke studio op te zeggen en met mij samen te stikt gordijnen.
leven. Wij betrokken een vervallen huisje aan de rand van - Hebben ze echt niets gemerkt?
- Natuurlijk wel! Maar zolang ze alleen je jas en je tabak
Leuven, in de oude arbeiderswijken.
zien, kunnen ze beleefd de ogen sluiten. Zo zijn ze nu eenIk lag naakt onder het bed, rillend van de kou. Twee meter maal. Stel dat ze je gevonden hadden!
naast mij wachtte mijn broek, klaar voor de instap. Maar ik Ze lachte. Ik lachte mee. Twee uur lang had ik mij als een onhield me doodstil. De plankenvloer kreunde bij de minste be- fatsoenlijk geheim schuilgehouden voor deze mensen, met
weging.
wie ze 'voorgoed gebroken' had. Ze vond haar houding vanLizettes moeder was aan het woord. Haar Antwerpse klan- zelfsprekend.
ken waren ook aan deze zijde van het plafond nog min of Ik dus ook.
meer te volgen. Ze had het over de gordijnen in de keuken.
'Afgraaselak.' Ik kon het gegil beamen. We hadden ze gekre- Net als haar moeder was mijn geliefde voortdurend ziek. Ik
gen van een hulpvaardig oudje van twee huizen verderop. heb later nooit meer zo'n ziek iemand ontmoet die toch bleef
Rode bloemen op een banaangeel veld. Ik had de zoom moe- leven. Soms kreeg ik de indruk dat ze organen en ledematen
ten lostornen om gluurders geen doorkijk te bieden op onze te kort kwam om al haar kwalen een plaats te geven. Migraiingezeepte geslachtsdelen. Ze waren net lang genoeg nu, die ne, maagpijn, rugklachten, onverklaarbare spierkrampen.
gordijnen, maar daar hield hun kwaliteit ook werkelijk op. Veel depressies ook. Ze gaf oeverloos veel geld uit aan mediMijn praktische dorpsgeest vond het essentiele daarmee be- cijnen, een uitgave die mij pijn deed, want ze genas toch niet.
reikt en Lizette was te onpraktisch opgevoed om het pijnlijke Lizettes maag wantrouwde slagers en kruideniers die een
geel op eigen houtje te vervangen.
zaak hadden buiten het dure stadscentrum, en vooral dat deel
Het gezelschap stommelde de trap op. Ik hield mijn hart van hun prijslijst waarop ik onze dagelijkse keuken baseerde.
vast.
De zuinige stem van mijn moeder in mij was sterker dan de

ten waren opgetrokken. Het enige dakvenster had in zijn omlijsting een glasscherf en een plastic zak met de mededeling:
'engrais-meststoffen'. De muren waren bescheiden opgesmukt: een paard, een landschap en enkele proverbs of
heaven and hell, met viltstift op de achterkant van een affiche
geschreven. En verder: stof, vuile vaat, vochtkringen. In dit
interieur was ik op weg filoloog te worden.
Haar blik viel op mijn koffiepot, die geen koffiepot was, maar
een zelf getuit blik dat bonen of appelmoes had bevat. Ze tilde de filter op en keek. Toen stelde ze voor croissants te halen
en samen te ontbijten.
Ik herademde. Zij had de schoonheid van een Carmen, liep
op fonkelende hakken en droeg een blouse met kanten ruches. Een aristocrate van uitheemsen bloede. Maar kijk, daar
zat ze en dronk uit een kop zonder oor. Ze sprak in bezorgde
termen over mijn hoofdpijn en noemde mijn hok gezellig.
Dit hadden ze thuis moeten zien!
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vrees voor de gevolgen. Ik kon het niet over mijn hart krijgen
vers te kopen wat ook in blik bestond of biefstuk te eten als
het niet eens zondag was.
Geld scheidde ons. Zichtbaar. Samen door Leuven wandelen
was pijnlijk voor de smaakvolle dame die zij was. Ze hield
van modieuze kleren en kon ze zich makkelijk aanschaffen,
want de boetiek waar ze werkte betaalde een deel van het loon
uit in natura. Ze wist dat mannen haar nakeken en genoot ervan. De man aan haar zijde had nog meer bekijks. Zijn broek
hing vormloos om zijn magere benen, een wapperende vlek
in een onmogelijk bleekgroen of rozig paars. Zijn truien waren berekend op miraculeuze gewichtstoename. Zijn winterjas was overgenomen van zijn broer, een stoere kerel, zodat
de schouders naar de ellebogen neigden. Zijn ondergoed was
gelukkig onzichtbaar.
Zeven jaar in een katholiek internaat hangen in je kleren,
maar ik had er ook veel nuttigs geleerd. Regelmaat bijvoorbeeld. Vooral in de studie. Lizettes leven was wanorde. Ze
ging slapen op onmogelijke uren, begon om middernacht
nog te eten en wou onze liefde bespreken als ik volop in de
boeken zat. Vooral dat laatste stoorde mij. In zo'n geval kon
ik niet nalaten ongeduldig naar mijn horloge te loeren, wat
haar woedend maakte.
Ze had ook een manie om alles en nog wat verloren te leggen.
Uren en uren hebben wij het huis doorzocht op zoek naar een
ring, een rekening of een zakagenda. Zij vloekend en wenend, ikzwijgend.
Ik zweeg hoe langer hoe meer. De rozegeur was opgetrokken.
Ik was op stap met een lijdend wezen, in een straatje zonder
einde, bevolkt door dokters en apothekers. Ik werd een bekende verschijning in die kringen, want mijn hulpvaardigheidwasgroot.
Helaas baatte ze niet. Ik was nu eenmaal niet wie ik zijn
moest. Lizette wou iemand die haar begreep, troostte, opbeurde, geen loopjongen. Ze wou zich klein en hulpeloos
voelen, maar die rol had ik al. Ze wou een man met een eigen
wil, een eigen smaak, een eigen opinie. Een persoonlijkheid.
Dat zei ze. En dat ik een vod was en dat ik te kort schoot en
dat ik niets begreep. Ik begreep niet wat migraine was, wat
gevoelens waren, wat een relatie was, wie zij in wezen was,
wie ik in wezen was, dat je aan een relatie moet werken, dat
zij compleet en finaal de dieperik inging enz. Ik geloofde
haar en deed mijn best. Ik voelde mij de knecht die van zijn
meester het bevel krijgt tegen hem op te staan.
2 In de leeszaal van de universitaire bibliotheek heerste een
eerbiedige stilte. Nette juffers en jongeheren zaten aan de
massieve tafels te werken. Noodzakelijke mededelingen werden gefluisterd, formulieren zwijgend aangereikt, boeken geruisloos aangebracht en weggedragen. Het geritsel van bladen domineerde.
Van de buitenwereld drong geen geluid door. Alleen heel in
de verte klonk een gebrom, als van een stem uit een radiowagen. Niemand lette daarop.
Pas toen schelle kreten de stilte doorsneden, kwamen hoofden omhoog, gestoord, niet-begrijpend. In de toegangshal
daverden snelle stappen. Een megafoon loeide:
- Weg met Spies! Leve de BUL! Racisme, fascisme: nee-neenee!
De deur zwaaide open. Voor de ontstelde ogen van filologen,
juristen en historici in spe stormde een vijftigtal scanderende
jongelui de leeszaal binnen. Aan het hoofd een mager heer-
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schap in jeanspak en legerschoenen, de ene vuist om de megafoon, de andere gebald vooruit.
Met een lenige sprong was hij op de tafel.
Een man in stofjas kwam uit een zijkamertje toegesneld.
- Heren! Heren! Dames! Om de liefde Gods!
Niemand van de indringers sloeg acht op hem. In een dichte
groep stonden ze om hun leider: parka's, jeans en slobbertruien, een wemeling van woeste krullen en lange klisharen,
rode en bleke gezichten, een bos van geheven armen en
schuddende vuisten.
- Kameraden!
De metrische dreun hield abrupt op. Met grote angstogen
glipten groepjes geleerdheid naar buiten, niet van zins hun
burcht te verdedigen. Een groot deel bleef.
- Kameraden! herhaalde de leider, brullend als richtte hij
het woord niet tot vijftig, maar tot vijfduizend volgelingen.
- In naam van het actiecomite verklaar ik de bib tot bezet gebied! Leve de Bevrijde Universiteit Leuven! Leve de BUL!
Gejuich. Applaus. Vijftig kelen echoden:
- Leve de BUL!
De man op de tafel glunderde, verzocht om stilte. Toen richtte hij zijn megafoon naar de zo pas bevrijden, de meesten
boos kijkend, enkelen spotlachend.
- In naam van het actiecomite roep ik de aanwezige vrienden op zich bij de bezetting aan te sluiten. Onze strijd is een
juiste strijd. Als progressieven en democraten dulden wij
geen racist aan onze universiteit. De Academische Overheid
heeft onze eisen naast zich neergelegd. De tijd van praten is
voorbij. Wij strijden tot de overwinning.
Een kalende heer met een filosofengezicht kwam naar voren.
- Mijnheer, begon hij met bevende falset, mag ik vragen
waaru...
- Later, kameraad! De tijd dringt, straks staan de flikken
hier. Alwie...
Hij verhief opnieuw zijn stem.
- Al wie deze zaal wenst te verlaten, krijgt drie minuten de
tijd. Daarna worden alle deuren gebarricadeerd. Er wordt
geen schade aangericht aan boeken en meubels. Dat beloof ik
plechtig in naam van het actiecomite.
Alleen de man in stofjas bleef bij de bezetters.
Hij hield een oogje in het zeil.
De Bevrijde Universiteit Leuven was enkele weken tevoren
ontstaan, toen Ludwig Van Eecke, laatstejaars Germaanse filologie, de handschoen opnam tegen de Academische Overheid.
Op het programma van het academiejaar 1973-1974 was een
nieuw keuzevak verschenen: Zuidafrikaanse Letterkunde.
Docent: de heer Spies, cultured attache bij de Zuidafrikaanse ambassade en dus ofFicieel vertegenwoordiger van het
Apartheidsregime. De benoeming was met de wereldvreemde onschuld, academici eigen, geschied. Vier studenten
schreven zich in: twee leden van de Vlaamse Militantenorde
uit een vaag broedergevoel met de Boeren, een non uit belangstelling voor de missies en Ludwig, ketter en anarchist.
In dat gezelschap hield de laatste zich zo onnozel mogelijk en
stelde kinderlijke vragen over apartheid en Breytenbach. De
ontwijkende en arrogante reacties van zijn leermeester no-

teerde hij met schoolse ijver.
Twee weken later liep hij met een gekneusd gezicht rond het gevolg van een Vlaams en Militant argument - maar
wisten ook alle aankomende filologen dat de heer Spies de

zwarteletterkundealsonbestaandebeschouwdeende apartheid als een uiting van natuurlijke superioriteit. Nooit kende
een keuzevak zo'n succes! De Vlaamse Militanten zaten op
de eerste rij, met norse gezichten, klaar om hun rasbroeder
met de vuist bij te springen. De non bleef weg zodra zij doorhad dat het niet over de zwartjes ging. Een petitie, voorzien
van 200 handtekeningen, vroeg de Academische Overheid
Spies te ontslaan. Het antwoord was een officiele blaam voor
alle studenten die Spies hadden belet college te geven. Ludwigs doel was bereikt. Op de eerste vergadering van het actiecomite waren zogoed als alle faculteiten en studentenverenigingen vertegenwoordigd. Een strijdplan werd opgesteld.

Waarom is ware poezie altijd katholiek? Tot ze afdropen.

Ik had nooit gedacht dat staken zo plezierig was.
Aanvankelijk ging ik nog, bij nadering van een prof, onopvallend een paar treden lager staan, in de hoop onduidelijk te
maken of ik les verhinderde dan wel eiste. Maar de sfeer van
die dagen joeg er dat opportunisme snel uit. Weldra was ik
van 'smorgens tot 's avonds opgenomen in de draaimolen
van vergaderen, betogen, muurkranten schrijven, pamfletten verspreiden en posten voor lege gebouwen. Aangepord
door Ludwig hield ik mijn eerste politieke speech, brulde
mijn eerste slogans door een megafoon, was na een week een
van de stakingsleiders in onze faculteit.
Ik had Ludwig leren kennen op een fuif bij Hendrik. Een Ik had weinig last van relatieproblemen in die dagen. Ik had
enorm belezen en welbespraakte kerel die zwoer bij Lord By- er de tijd niet voor. Het leek wel of mij zomaar een wil, een
ron en Che Guevara en een vrolijke haat cultiveerde tegen al opinie en een persoonlijkheid in de schoot werden geworpen.
wat paaps was. Zijn grote vijand was de Universitaire Paro- Ik leefde op straat en in de faculteitsbar, het centrum van de
chie. Hij organiseerde er in zijn eentje nachtelijke beelden- actie. In rook, lawaai en rommel werd er bekokstoofd, gestormpjes, scheurde affiches stuk of voorzag oproepen voor typt, getelefoneerd en branie verkocht als in een beursgebouw. Koeriers liepen heen en weer tussen de bezette bibliobezinningsdagen en eucharistievieringen van commentaar.
'Liever Turks dan paaps.' cUw pastor is een sex-maniak.' theek en dit hoofdkwartier. De BUL-stichters werden bewon'Tok-tok-tok, welkom in het kippenhok.' Ondertekend: derd als helden. Hun leven werd leesvoer voor duizenden. In
Zwarte Zweer. Op de fuif bij Hendrik had hij een alternatie- een 'BUL-letin, krant uit bezet gebied' kon je voor 2 fr. alles
ve litanie van o.L.v. voorgelezen, opgedragen aan een meisje vernemen over hun interne keuken, hun moreel, het BULmet wie hij korte tijd gevrijd had tot bleek dat ze af en toe de strafwetboek, de BUL-proviandering en de BUL-fuif.
u.p. bezocht. 'Moeder van verveling, magazijn van femelarij, Toen de Academische Overheid de bezetters door de rijkszolder van geklets, kelder van gewauwel, minnares der zuur- wacht liet buitensleuren, werd het alleen maar erger. De volgende dag waren er maar liefst drie nieuwe BUL-S. De wedpruimen, zure oprisping, gallige nasmaak' enz.
Later op de avond had hij zijn broek uitgetrokken voor 'de strijdsfeer werd opgezweept: bleekneuzen en kroegschuitortuur met den rozenkrans', een penitentie die hij begeleid- mers, politieke rotten en Vlaamse vlechtjes, boekenwurmen
en sportfanaten voelden zich verenigd in de koppige wil 'het
de met schunnige liederen.
Lizette vond hem onuitstaanbaar, niet het minst omdat hij te halen\ Koren van twee a drieduizend man brachten dagezich ongegeneerd moeide met onze relatie. Zijn oordeel was lijks het BUL-lied, een variant op het Loze Vissertje, ten gehore van winkelende huisvrouwen en woedende automobilisbondig: je vrijt met een ziekte.
ten. De bewoners van het stadscentrum konden iedere avond
Door Ludwigs toedoen raakte ik betrokken bij de actie Spies. een nieuwe synthese van Zuid-Afrika's politieke geschiedeDe bezetting van de bibliotheek had ik als toeschouwer mee- nis uit de bus plukken.
gemaakt. Die avond zat ik met Hendrik in het cafe De Blau- Na drie weken nam Spies ontslag. Een-nul. Even later werd
we Schuit toen hij binnenviel. Hij had de BUL verlaten om de blaam ingetrokken. Twee-nul. De zaak was opgelost.
voetvolk te ronselen voor allerlei activiteiten van de volgende De BUL werd weer KUL.
dag. Zijn argumenten gingen niet veel dieper dan 'kloten aan
je lijf 3 maar de pret en het lef die achter zijn tirades scholen 3 Ik werd lid van twee verenigingen in een week tijd.
werkten zo aanstekelijk dat ik besloot om mee te doen.
De uitnodiging voor de eerste klonk aldus:
De volgende dagen vergezelde ik hem naar de stakingspost 'Beste vriend Simon,
voor het gebouw van Wijsbegeerte en Letteren. Met een Enkele woorden om U te vragen, indien U de tyd hebt van
tiental andere actiepaarden versperden we de ingang voor de eens tot op ons secretariaat te komen, wy bevinden ons in de
paar wereldvreemden die toch nog naar de les wilden. Abdy van de Beneditynen, op de Cesarsberg te Leuven, daar
Schuchtere heertjes met glimkuifjes poogden met smoesjes ik U volstrekt nodig heb.
of langs achterpoortjes binnen te dringen. Boze kippetjes ka- Mag ik U vragen als wanneer dit U schikt dat U zoudt kunkelden verwoed 'communist! communist!', vooral naar Lud- nen komen op Dinsdag 15 januari om 17 uren.
wig die een baard droeg. De taaisten kwamen 's avonds stie- In afwachting van Uw bezoek, ontvangt beste vriend Simon,
kem een venster aan de achterzijde van het gebouw ontslui- myn beste en verkleefde groeten.
ten of kwamen voor dag en dauw in de collegezaal kamperen. Je verkleefde vriend, Frans Vital.'
Het mocht niet baten. Ludwig nam de heimelijke sluipers
doodeenvoudig hun boekentas af. Na de lessen terug te krij- Frans was een bekende verschijning onder de studenten, een
gen in de faculteitsbar. De scheldende meisjes hoorde hij ge- oude man die 'eeuwig student' was en een gevreesd bezoeker
amuseerd aan, hij maakte een paar opmerkingen over hun van actiecomites, meetings en politieke debatten. Hij was
pruimpjes en ballonnetjes en joeg ze met een krachtige ro- rijkswachter geweest, mijnwerker, verpleger, vrijwiUiger in
chel op de vlucht. De zeldzame keer dat vijf dauwtrappers Korea en eerstejaars in een tiental faculteiten. Na Korea was
toch binnenzaten, nam hij de microfoon en dicteerde 'vraag- hij vurig aanbidder van Stalin geworden en groot bestrijder
jes om thuis op te lossen'. Hoe lang was het stokske van 01- van het fascisme. Op een morgen tijdens de actie Spies, toen
denbarneveldt? Wat is 't eerste dat uw moeder vragen leerde? ik een volksvergadering leidde in onze faculteit, zat hij op de
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advertentie

DE MUNT
LA MONNAIE
Directeur Gerard Mortier

Wereldcreatie in de Munt

GILLES!
van en geregisseerd door

HUGO CLAUS
met

JAN DECLEIR

18februari om 20 uur

' :gf 18februariom20uur

Produktie: De Dolage i.s.rn. de Munt

Produktie: De Dolage i.s.m. de Mi

Plaatsbespreking Opera-Ballet
ig van 11 tot 18 uur. Tel.: 219.63.41
t en met zaterdag van 11 tot 18 uur.
Tel.: 218.20.15

«

Plaatsbespreking Concerten
In de Munt (zie opera) en het P.S.K. van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 19 uur.
Tel.: S12.90.45. In Antwerpen :deSingel:van maandagtoten metvrijdagvan 11 tot 17uur,
zaterdag van 12 tot 18 uur. Tel.: 03/237.61.58.

1987 I I 1988
MATIONALE OPERA

Het 24ste seizoen van de

TAMELIJK KONINKLIJKE BEURSSCHOUWBURG
is alweer halverwege; van februari tot juni 88
kan u er uw ziel laven aan
Duiven en Schoenen, van en in de regie van Willy Thomas (Kaaitheater; 9-20 feb)
De dans van de reiger van Hugo Claus, door Maatschappij Discordia (Kaaitheater; 26 feb - 4 maa)
Bauhaustanze en Abstrakte Tanze door Gerard Bohner (5 maa)
KIT van Paul Peyskens, door Stekelbees-Beursschouwburq (9-13 maa)
Sneeuwwolken van Wolfgang Bauer, regie Rudy Meulemans (Sfinks; 18-19 maa)
Woonf hier A. Hitler? en Gods Summum door Hageman & Zeqveld (15-16 apr)
Le jeu de rats van Paul Pourveur, regie Eugene Bervoets, door fiedrie (20-21 apr)
Pan van Charles van Lerberghe, regie Lukas Vandervost, door De Tijd (26 apr)
Wachten op Godot van Beckett, regie Martin van Velthuizen, Toneelschuur Haarlem (4 mei)
De twaalf gezworenen van Reginald Rose, regie Lidwien Roothaan, Toneelgroep Amsterdam (5 mei)
De dag van Bert Vanderslagmulders, naar Kamaaurka, regie Charlie Degotte (Lucifer Prod.; 18-25 juni)
Hard-op-de-tong-lezingen door Bart Verschaffel (12 feb), Dirk Lauwaert (25 maa) en Johan Thielemans (6 mei)
concerten, tentoonstellingen, video, kindertheater, etc.
August Ortsstraat 22, 1000 Brussel, tel. 02/513.82.90

eerste rij. D.w.z.: hij lag met zijn hoofd op de bank te slapen.
Toen hij wakker werd voerde hij op halfluide toon een gesprek met zichzelf, stond op om achteraan een venster te sluiten en een paar bekenden in de zaal de hand te drukken. Hij
nam weer plaats toen, na mijn toespraak, een discussie ontstond. Midden in een woordenwisseling ging hij op de bank
staan en begon omstandig felicitaties te richten tot de moedige strijders tegen het fascisme. Vervolgens bracht hij de koningskwestie in herinnering, een emotionele tirade waar niemand wijs uit raakte. Ik was te verbouwereerd om hem de
mond te snoeren. Pas toen hij een brief uit zijn zak haalde en
een protestnota begon voor te lezen in naam van het Universitaire Rode Kruis, 'een vlammende aanklacht die wai hebben verzonden naar de rector', vond ik de moed hem tot beknoptheid aan te sporen.
Na de vergadering kwam hij mij bedanken voor het verleende woord.

Wij maakten een afspraak.

In Den Haag sjokte ik een uur achter Frans aan, een grote
koffer in iedere hand, op zoek naar het hoofdgebouw van het
Rode Kruis. Eindelijk beland waar wij zijn moesten, bleek
het URK in Nederland niet bekend. De heer die ons ontving
keek verbaasd naar de koffers en gaf ons een stapeltje brochures mee. Over hun statuten, hun werking, het leven van Florence enz. Meer materiaal kon hij niet afstaan, beweerde hij.
Verslagen dropen wij af.
In de trein naar huis begon de voorzitter omstandig uit te leggen waarom de Nederlanders niet deugen, eerst in zijn pittoresk Vlaams, dan in een nieuwe variant van het Engels, ten
behoeve van een medereiziger die 'out a strange country'
kwam. Weldra waren de Nederlanders Israeliers en verscheen kolonel Kadhafi op het toneel, als heldhaftig bekampervandatgespuis.
De vreemdeling werd stugger en stugger, en de situatie
De pater aan wie ik de weg vroeg, had een ironisch trekje om genant, maar Frans taterde lustig verder. Pas toen de vreemdeling hem bij zijn das greep en woedend siste dat hij 'a jew'
de mond.
was, zakte Frans' gezicht ineen tot pijnlijke ontnuchtering.
Ik klopte. Binnen hield iemand op met tikken, riep.
De secretaris van het Universitaire Rode Kruis zat achter een Gedurende de rest van de reis zweeg hij.
tomaatrood schrijfmachientje te werken. Hij droeg een verplegersjas en had blijkbaar enige tijd met zijn vingers door Frans had de mentale en verbale gaven om elke tegenslag te
zijn haren gekamd. Hij lachte zijn eenzame fronttand bloot. pareren. Toen de tentoonstelling onmogelijk bleek, had hij al
zijn hoop op de film gevestigd. Er waren vijf toeschouwers.
Zijn vreugde was onuitsprekelijk.
Hij duwde mij in een fauteuil. Een minuut later was ik in het Frans, ik en drie vreemde studenten, van wie twee de zaal
bezit van een stapeltje brochures, die 'al main medewerkers voortijdig verlieten. Na de vertoning legde de secretaris zijn
gratis voor niks kraigen'. Rode Kruis-brochuurtjes over de medewerker uit waarom de studenten niet deugen.
statuten, de werking, het leven van Florence Nightingale, de En toch werd de strijd voor de Sahel een heroische belevenis.
Slag bij Solferino enz. In een stortvloed van enthousiasme In kroegen en faculteitsbars verkondigde Frans met veel lawaai en brede gestes onze avonturen. Op de trein was hij belegde de directeur de nabije toekomst voor mij bloot.
Daar was in de eerste plaats de Sahel. Die lag droog en dien- dreigd. In de vierde versie zwaaide de vreemdeling met een
de onverwijld gered. Er was geld nodig voor voedsel en medi- revolver. Na tien versies hadden vlammende woorden de Ziocijnen. Een bron waren kloosters en abdijen. Die gaven al- nist op de vlucht gejaagd. Ook de film was een succes. De
zaal raakte bij elke herhaling van het relaas voller. Hij,
tijd.
- Uit vrees, zei de voorzitter, dat ik hun doistere praktaiken Frans, had gesproken. De massa had hem een staande ovatie
gebracht.
ontmasker.
Maar ook de massa studenten diende gemobiliseerd. Hoe? Op een avond verplaatste Frans' fantasie hem naar de FransSpaanse grens. Hij was meegereisd naar Lourdes met een
Luister goed, kameraad!
Om te beginnen vertonen wij een film. De Slag om Stalin- bus ouden van dagen.
grad, een hulde aan kameraad Stalin. Ik schrijf vandaag nog - Maar die zever aan die grot interesseerde mai gien kloeten!
een brief naar de Russische Ambassade. Na de vertoning zal Hij ging alleen op stap en kwam aan de grens. Daar stond een
ik de studenten toespreken en houdt gij een collecte. In een colonne vrachtwagens van het Belgisch leger, vol medicaandere zaal stellen wij een tentoonstelling op over onze orga- menten voor de Sahel.
nisatie, haar geschiedenis en werking. De studenten kunnen De Spaanse douane deed moeilijk.
daar in een bus storten.
Toen schoot Frans in een 'hailige kolere'. Hij trok de grens
Ik reis volgende week met u naar Den Haag, naar het hoofd- over naar de eerste stad die een universiteit had, joeg een prof
centrum van het Rode Kruis, om boeken, prenten en dia's te van het spreekgestoelte en begeesterde de massa.
halen.
- Vaifhonderd man volgde mai naar de grens!
- Bezit gai een grote koffer, kameraad?
Daar Hep Frans naar de verbijsterde grenswacht, draaide
Ik begon mijn verkleefde vriend stilaan te begrijpen. Frans, voor hun neus de slagboom omhoog, liep naar de jeep van de
stichter, voorzitter en secretaris van het URK, was bezig mij Belgische kapitein en reed Spanje binnen onder de kreet:
- La Belgique a la conquete de l'Espagne!
de enig overblijvende functie aan te smeren: werkend lid.
Het volgende uur deed ik mijn uiterste best om te ontsnap- - Toen staken ze mai in den bak!
pen aan een bedeltocht naar een Parijs klooster, een EHBOcursus en een demarche naar de vice-rector van de universi- In die tijd werd ik ook lid van MLB, de Marxistisch-Leninistiteit om een studiebeurs af te smeken voor een student in sche Beweging, de studentenorganisatie van AMADA, Alle
nood, een Lybier en dus een landgenoot van 'main grote Macht aan de Arbeiders. Deze vereniging begon met te hervriend kolonel Kadhafi, groot bestraider van het zionisme, halen wat ik al wist: ik was niet wie ik zijn moest. Ik was 'burdie ik onlangs nog main gelukwensen heb gestuurd'. De film gerlijk'.
en het reisje naar Den Haag kon ik niet ontlopen.
Burgerlijk waren: mijn liefde voor de literatuur, mijn zorg

1988 |tfMr 37

(MEN
GALERYBBL
Organisatie: Janine Dessers
De Keyserlei 11 - 2000 Antwerpen
Tel 03/233 81 06
Openingsuren:
wo-do: 10-16uur
vr: 10-17.30 uur
za: 13-17.30 uur
februari:
ANTONITAPIES
maart:
JEAN-MICHEL FOLON

deSingel
Desguinlei25 - 2018 Antwerpen
di-zo: 14-18.30 uur
1 februari - 6 maart
BOHNER DANST SCHLEMMER
6 maart - 31 maart
Jonge Belgische Architekten
Selektie Stichting
Architectuurmuseum

GALLERY CARINE CAMPO
Leopoldstraat 53 - 2000 Antwerpen
Tel. 03/232 62 70
open: 10-12.30 en 14-18 uur
(behalve zondag en maandag)

AVANTGRADE GALLERY
Volkstraat 60 - 2000 Antwerpen
Tel. 03/2160481
do-za: 14-18 uur

OPEN GALERIJ
CCVOORUIT
St.-Pietersnieuwstraat 23
9000 Gent » Tel. 091/23 8201

24-3 - 30-4
RENEELODEWIJCKX
'CHEZRENEF

RUIMTELIJKE INSTALLATIE
VIA E X Johan Daenen, Stijn De Witte,
Stefan Loeckx
4 maart - 21 aprii
elke dag 11.30-24 uur

tot 19 maart
JANVEELOO
Les scrimes & la bayonnette
(installatie)

STICHTING VERANNEM AN
KRUISHOUTEM
Vandevoordeweg, 2
Tel. 091/83 52 87
12 maart - 23april
JORGE CASTILLO
Schilderijen
SALVADOR DALI
Sculpturen
MICHAEL BASTOW
Pastels
open: di-za: 14-18 uur

GALERIJ DE ZWARTE PANTER
Hoogstraat 70-72 - Antwerpen
Tel. 03/233 13 45

KUNSTFORUM
Lange Weide 2
Schelderode
Tel 091/62 59 58
wo-za: 14-18 uur
zo: 10-18 uur
ma-di: gesloten
12 februari t/m 6 maart
Schilderijen van
AND MARIS

GALLERIJ
JEANNE BUYTAERT
JanvanRijswijcklaan204 - 2020
Antwerpen - Tel. 03/238 66 99

tot 27 februari
DIRK DE BACKER
(Assemblages)

18 februari - 20 maart
FRANK MAHIEU
Schilderijen

YMREKOCSIS
DIETSAYLER

YVONNE KEIJSER
(Ceramiek - NL)

PHILIP AGUIRE

11 maart - 9 april

3 maart - 16april
ANDREW HART ADLER

open: do-vr-za-zo: 13.30-18 uur
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voor mijn diploma, mijn relatieprobleem met Lizette, mijn
angst voor wapenknuppels, mijn twijfel aan de nakende derde wereldoorlog, mijn voornemen leraar te worden, mijn
vriendschap met Ludwig. Mijn holle wangen, mijn hongerwinterkleding en onze merkwaardige woning wettigden echter hoop.
Mijn entree in deze organisatie was ongewoon.
Ik had er school gelopen, kende er een boel jongelui en had er
zelfs in een balorkest gespeeld. Het kon niet anders of ik zou
er snel volgelingen krijgen.
In deze overtuiging keerde ik terug naar mijn geboortestreek
als missionaris voor de revolutie.
H., mijn geboortedorp, werd bewoond door boeren en glastuinders, in feodale rust om kerk en kasteel geschaard. De
graaf had twee derde van de grond, de pastoor drie derde van
de zielen. Op de uithoeken van het dorp hadden inwijkelingen hun villa's neergeplant. Veel klassenstrijd gaf dat niet.
Alleen de geur van gebeerd land zorgde soms voor herrie.
O., het streekcentrum, was veel interessanter om het rondwarend spook binnen te lokken. Het had een winkelstraat
met allure, een Cultureel Centrum en meerdere grote scholen. Er waren scouts, Chiro-meisjes en een Jong-Davidsfonds. Jongeren en half-intellectuelen voerden er gezamenlijk strijd tegen het Franskiljons imperialisme. Kortom, er
was leven en agitatie. Alleen een revolutionaire organisatie
ontbrak. Om de energie in juiste banen te leiden.
Ik begon met het stichten van een 'communistische eel'.
Een scoutsleider, die ook in Leuven studeerde, en de ex-zanger van het balorkest hapten toe. Zij werden ov (organisatieverantwoordelijke) en AV (agitatieverantwoordelijke). Ik was
natuurlijk PV, want stond politiek niet *op de commandopost? Zodra de nineties verdeeld waren, werd een agitatieplan uitgedokterd. Zomaar over het communisme spreken en
de partijkrant verkopen vonden we te gewaagd. Tactvol optreden, was mijn devies. De vijand strategisch minachten,
maar tactisch ernstig nemen. Zich inwerken in de massa's als
een vis in het water. Zo sprak kameraad Mao. De andere
twee waren het met Mao eens. Tot diep in de nacht zochten
wij naar een massaprobleem.
Een paar dagen later kwam mijn jongste broer opgewonden
verslag uitbrengen. Wij hadden het college waar hij op
school ging in een toestand van volslagen verstomming gebracht.
Die maandagmorgen vond een veertigtal leerlingen in zijn la
een pamflet: Het Onderwijs in dienst van het Kapitaal! Sommige exemplaren waren nauwelijks te lezen, het vage resultaat van een vierde of vijfde doorslag. Maar dat gaf niet. Ook
een pamflet zou ongetwijfeld van hand tot hand zijn gegaan.
Onder de alarmerende titel ging het als volgt verder:
'De spellingstrijd in het Nederlands taalgebied moet nu zowat honderd jaar aan gang zijn.' In die ioo jaar hadden taalgeleerden, in dienst van het kapitaal, op boosaardige wijze de
schoolkinderen gesard met 'boomen' en 'kolen', met 'kritiek'
aan de ene kant en 'criticus' aan de andere kant, met 'calorie'
als voorkeurspelling naast 'kalorie', maar 'kandidaat' als
voorkeurspelling naast 'candidaat'. Op die wijze, betoogde
het pamflet, werd het klasseonderscheid in stand gehouden.
Immers, rijkeluiskinderen, die Latijn en Grieks studeerden,
vonden daarin een houvast; maar voor de anderen was het

een hopeloze zaak.
Bovendien was het een sluwe streek van de klassevijand om
de les op die manier te vullen. Zo hoefde niets gezegd over de
uitbuiting in de Derde Wereld, de strijd in de fabrieken en
het ware socialisme in China, Albanie, Noord-Korea en
Noord-Vietnam.
'Zo komt het dat vele leerlingen het Russisch sociaal-fascisme nog steeds verwarren met het echte communisme.'
Het pamflet eindigde met de oproep 'sitroen' te schrijven
i.p.v. 'citroen'.
Ik had de zaterdag voordien een paar scholieren aangesproken in het Cultureel Centrum. Zij hadden de opwinding
voorvoeld en gretig aanvaard als verspreiders op te treden.
Onze actie legde het klasse-onderwijs lam, niet in het minst
omdat ook directie en leraren zich telkens opnieuw wilden
verdiepen in onze propagandakunst. Hoe konden zij vermoeden dat hier de braafste jongen uit de college-annalen achter
zat, de primus perpetuus, de leerling die nooit was gestraft?
Toen ik op mijn beurt verslag uitbracht in Leuven, besloot
de leiding mijn actieterrein tot de universiteit te beperken.
Na deze prelude werd ik in korte tijd een modelmilitant.
Een modelmilitant is een humorloos wezen dat zijn leven afstaat aan de organisatie. Deze organisatie is een massa-organisatie, wat betekent: massaal veel werk voor weinig mensen.
De modelmilitant verkoopt de partijkrant in de faculteit, in
stempellokalen en aan fabriekspoorten. Hij roept daarbij de
voorgeschreven slogans en legt de gepaste opdringerigheid
aan de dag ('zich durven inwerken in de brede massa's').
Hij legt huisbezoeken af bij potentiele leden en legt hen geduldig uit dat progressief zijn buiten MLB tot niets leidt en
dat trotskisten agenten zijn van de burgerij.
Regelmatig verlaat hij Leuven voor solidariteitsbezoeken aan
stakende arbeiders of hongerstakende vreemdelingen. Hij
richt zich tot deze lieden in naam van de brede studentenmassa's.
Regelmatig kalkt hij zijn sector van de stad vol met de leuze
van de maand. Hierover wenst hij bij de politie geen verklaring af te leggen ('zich oefenen in de clandestiniteit').
Hij is aanwezig bij alle acties, op alle meetings, in alle betogingen en deelt dan zoveel mogelijk pamfletten uit, waarin en
passant ook de nieuwe tsaren in het Kremlin voor het laatst
worden gewaarschuwd ('de dagelijkse strijd verbinden met
de wereldsituatie').
Hij is lid van een karateclub en in het bezit van een motorhelm om tijdens betogingen als eerste slaag te krijgen ('de
massa's de weg tonen van het revolutionair geweld').
Hij leest met bewonderenswaardige volharding steeds dezelfde boeken om zich ideologisch te stalen en de kans op een
originele gedachte zo klein mogelijk te maken ('de strijd tegen de burgerlijke lijn').
Hij schrijft ijverig zelfkritieken om zelfkennis te vermijden
en schuldgevoelens bij anderen aan te wakkeren.
Hij is onderworpen aan het democratisch centralisme, wat
wil zeggen dat richtlijnen niet worden opgelegd, maar uitgelegd en opgelegd.
Hij is bereid van acht uur 's avonds tot drie uur 's ochtends te
vergaderen om 'ervaringen te bundelen', 'fouten op te sporen' en 'lessen te trekken'.
Hij is optimistisch, strijdbaar en enthousiast, vooral als daar
niet de rriinste aanleiding toe bestaat ('de strijd tegen het defaitisme').
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Hij wil later arbeider worden en lid van AMADA.

thuiskwam, regelmatig een briefje: 'Blijf vannacht bij
no. Slaap lekker.'

-

Het leven met Lizette was intussen routine geworden. Ik
deelde tafel en bed met haar, hoorde geduldig haar driftbuien
aan, liet haar schimpscheuten (op de stermilitant, op Ludwigs schildknaapje) onbeantwoord en was heimelijk blij zo'n
mooi, getormenteerd en problematisch lief te hebben.
's Nachts deed ze nog wel eens een poging mij 'mijn ware ik'
te openbaren. Ze stak kaarsen aan en brandde wierook en
noemde mij 'in wezen' heel romantisch. Ik ging daar in wezen graag op in, omdat ik wist waar het eindigen zou, maar
een modelmilitant moet vaak vroeg uit de veren om een of andere ochtendploeg te zien passeren. Het is moeilijk twee
meesters te dienen.

4 Het duurde niet lang of Lizette bleef elke nacht bij
Bruno.
Zijn schaar mocht dan bot zijn, ze dreigde als een zwaard van
Damocles.
Boven mijn hoofd hing niets meer. Haar blik had zich afgewend, de hemelen waren leeg.
Op een nacht stond ik op, dronk een halve fles wijn leeg en
fietste naar het Anjelierenhofje. Lizette deed open, in nachtjapon. Ik viel snikkend in haar armen en stamelde het verdriet uit dat ik onderweg had voorbereid. Ik noemde Bruno
mijn broeder in de liefde en stelde voor het met zijn drieen te
proberen.
In de zomer van 1974 leerde Lizette Bruno kennen. Bruno Lizette loodste mij in de divan, ging een deken voor me halen
studeerde voor maatschappelijk werker, had veel gevoelens en suste mij in slaap.
en weinig maskers. Klein, lief, sentimenteel. Gekleed als een Een uur later werd ik wakker. Boven brandde licht, werd gekabouter van Rien Poortvliet. Hij woonde in het Anjelieren- fluisterd. Voor ik het zelf in de gaten had, stond ik bij hen. Ze
hofje, tien paddestoeltjes om een binnenpleintje. Bruno had lagen te roken, niet eens naakt. Naast het bed lagen verfromhet vaak moeilijk met zichzelf, vooral als Leonard Cohen op melde tissues.
de draaitafel lag en een meisjeshoofd binnen fluisterbereik. Lizette sprong woedend op en gaf me een klap.
Lizette, Marja en een aantal onbekenden wedijverden in het - Smerige voyeur!
begrijpen van zijn ziel.
Tien minuten later kroop ik thuis in bed.
Op een avond sneed hij zich met een botte schaar in de pol- Mijn broeder heette Abel.
sen, barricadeerde de deur met een wankele stoel en schreef
een afscheidsbrief. Een etmaal later werd hij door Lizette ge- De volgende dag kwam Lizette informeren hoe ik de klap
vonden. Van toen af vond ik, als ik 's nachts moevergaderd verwerkt had. Ze toonde schuldgevoel. Dat was mooi, maar
onverstandig.
Het scenario voor de volgende maanden werd toen beslist:
advertentie
het smartelijk kijken, de filmtaal van wanhoop en gemis, het
taaie staren in mythische verten, het zoenen van enkels en
schenen, het stukslaan van huisraad, de moordbedreigingen,
de liefdestirades vol godinnen, onderbuiken en nachtelijke
zekerheden van het bloed.
Telkens als Lizette langskwam kreeg ze het voile pond. Ik
deed mijn best even tragisch te worden als Bruno, cultiveerde mijn oogwallen en stoppels en dankte de Heer om mijn figuur. Net als Hij leed ik met de ijver die bekeren wil.
thuiskwam, regelmatig een briefje: 'Blijf vannacht bij Bru
Lizette hielp mij door alleen het hoogstnodige te verhuizen.
Ik treurde in haar fauteuils, droomde weg voor haar posters
Aandacht voor filmaktualiteit, strips, videografie.
en
prenten, betastte een eye-liner, een kam of een doosje meVerder in elk nummer een uitgebreid
TEMATISCH KATERN
dicijnen als kostbare relikwieen. Inslapen deed ik met de
neus in een of ander stuk ondergoed.
Mijn grootste koestering gold echter de lijst.
- 'Je blijft voor mij even belangrijk': 30 november 1974.
Verschenen in '87
Klassiek Komiek
- 'Ik zal je nooit afwijzen, er is teveel gebeurd tussen ons': 17
Henri Alekan & Fotografie
december 1974.
Beeldkultuur (i.s.m. BRT)
- 'Ach Simon, kon ik met Bruno maar praten als met jouP:
Marilyn Monroe
Scenario
idem.
Dokumentaire (i.s.m. KUL)
- 'Ik heb misschien verkeerd gekozen, soms mis ik je vreseGlasnost
lijk'nojanuari^s.
Het waren er 32. Tweeendertig uitspraken van wroeging en
spijt. Ik beschouwde ze als bindend. Ontdaan van alcohol,
In volgende hummers aandacht voor o.a.
wierook en Vivaldi leken ze als onloochenbare bewijzen van
Televisie, Sixties,
Lizettes misstap. Er school systeem achter mijn wanhoop.
Film en architektuur, Sportfilms...
De laatste uitspraak dateerde van 10 September 1975: 'ik zal
veel aan je denken in Canada'.
Abonneren kan door storting van 600,- BF (6 nrs.)
op rek. 000 - 1156521 - 87 van DAF, Ommeganckstraat 21
201S Antwerpen (NL: <f0,- FL. op ABN 52.63.82.120.)
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Liefdesverdriet is krachtig voedsel voor de burgerlijke gedragslijn.
Mijn politiek werk slabakte. Ik raakte ontmoedigd en stelde

had beloofd. Ze vroeg niet eens hoe het met me ging.
- ... is gewoon niet te beschrijven. Iedereen tutoyeert er elkaar. Je komt een stel jongelui tegen en de rest van de dag
trek je met hen op. Ze brengen je naar de leukste kroegen, betalen je drank en delen hun shit. Als vrouw ben je compleet
safe. Je wordt nooit lastiggevallen. Je kan je handtas in een
openbaar toilet vergeten. Drie uur later vind je ze onaangeroerd terug. Dat kan ik mij hier niet voorstellen. Belgie is
gruwelijk verziekt in vergelijking met Canada. We kunnen
ons totaal niet meer aanpassen. Bruno zei nog,..
Zeg wat is er?
Ik huilde en had het niet voorbereid. Het ging vanzelf.
- Je weet niet wat het is, zei ik hees. Je gaat op reis en amuseert je. Je blijft langer weg dan je beloofd had. Intussen zit ik
hier te wachten, dag na dag, uur na...
In oktober 1975 kwamen de VMO en Weredi naar Leuven om - Zwijg! Ik mag verdorie mijn kop niet tonen of mijnheer
te betogen voor outer en heerd en tegen de gastarbeiders. In begint te janken! Ik heb een belangrijke ervaring achter de
die dagen droegen vele studenten het hart nog op de juiste rug. Ik wil je daarin betrekken. Maar nee hoor, het grote lijplaats: links. Een anti-fascistisch front werd opgericht. Die den gaat weer voor! Leer eindelijk leven met de realiteit,
bewuste avond was de binnenstad het toneel voor een veld- man! Het is een jaar uit tussen ons!
slag.
Het klonk te schamper om verder te wenen. Ik werd woeHooguit 200 moedigen waren opgedaagd om hun Vlaamse dend.
kramp door de straten te hinken. Voorop een rij schilden vol - De realiteit? Zal ik je even vertellen wat realiteit is? Je bent
slogans met lijkluchtjes als 'den volcke getrou', 'scild ende weggegaan uit zwakheid. Dat mormel is op zijn rug gaan liggen met een schram op zijn polsen. Hij heeft je bang gevrient' en 'bloed en bodem\
Om het groepje liepen tweehonderd rijkswachters in ge- maakt. Je hebt zelf gezegd dat je mij...
vechtskledij. Elders in de stad hidden rijkswachters te paard - Hou je bek! Zielige, zielige vod!
Ze tierde.
en combi's vol blauw geweld zich Waar om bij te springen.
Onder leiding van AMADA trokken groepen van honderden te- - Ik heb je mijn vriendschap geboden, al had Bruno het er
genbetogers door de stad, in de hoop 'het zwarte gespuis van vreselijk moeilijk mee. En al wat jij doet is jezelf etaleren als
de straat te vegen'. In de Tiense Straat hidden de Vlaamse het grote slachtoffer! Je kleeft als een bloedzuiger op onze
Leeuwen even halt om onder bescherming van de Wet de relatie! I'm sick of it!
voorgevel van Het Rode Boek te bewerken. De anti-fascisten De deur sloeg met een harde knal dicht.
antwoordden met de opzwepende cadans van spreekkoren: Citaat en datum bleven in mijn keel steken.
'VMO - Gestapo! Weredi - Nazi!' Toen brak de hel los. Vanuit een zijstraat van de Bondgenotenlaan viel de groep waar - 'De man die, als hij een pompoen ziet, hem voor een
ik in meeliep de betoging aan. Een honderdtal dapperen brak vrouw houdt, die noemt men krankzinnig.' Lof der Zotheid,
door het rijkswachtcordon en sloeg op Vlaanderens Fierheid hoofdstuk 39.
in. De lucht vulde zich met geschreeuw, wapengekletter en Met deze woorden rondde Ludwig mijn verhaal van die behuilende sirenes.
wogen morgen af. Lizette betekende veel voor hem. Ze was
In een portiek stond de schim van een modelmilitant en keek zijn opkikker in grijze dagen, zijn drug tegen de absurditeit,
toe. In minder dan een minuut leerde hij de angst kennen de wetsteen voor zijn spotzieke tong. De liederlijkste paus
voor knuppels en staven, verbeten voorhoeden en radeloos werd een banaal wezen zodra 'de wandelende farmacie' ter
voetvolk, chargerende uniformen en aanstormende paarden. sprake kwam. Wekenlang vertelde hij aan al wie het horen
Hij zag dat het menens was, legde helm en knuppel op de wilde de avonturen van Lizette in Wonderland, dat vreemde
paradijs zonder kniezers, dat walhalla van hasj en honig waar
grond en stapte naar huis.
openbare toiletten vol handtassen staan, aangezien het leven
er toch gratis is.
Canada is een wonderlijk land.
- Ga er ook eens een maand leven! Je zal dan merken hoe Ik vertelde hem alles. Elke intimiteit, elke ruzie, elk detail
vreselijk onecht en benepen de mensen hier zijn. Kniezers! van mijn en Lizettes leven legde ik voor zijn voeten. Zijn
Zeurpieten! Geef mij maar Quebec! Daar kan je tenminste moddervoeten. Hij was mijn beste vriend.
ademen. Je vindt er niets van dat ziekelijke amerikanisme Hij was de eerste aan wie ik mijn gedichten te lezen gaf. Een
goeie honderd. Lizette was er allerlei in: een wachtlied, een
van de Belgen, dat artificieel...
avondsfeer, een pennevlok, een ijzeren stilte, een vuurpoel,
Lizette was dus terug.
Toen ze die morgen aanklopte, lag ik nog in bed. Ze negeerde een spijkerbed, graniet van tederheid, een buideldier, een nemijn blik, meed mijn muffe adem en plofte neer in een fau- velwaan, een schikgodin, droesem, de eerste roos en nog vele
andere planten, dieren, mineralen en mythologische wezens.
teuil.
Ik was Orfeus.
- Godgod! Wat een rotland!
Ze stak een sigaret op, blies de rook uit haar neusgaten en be- Ludwig gaf ongeveer 80 gedichten een nul, streepte in de
overblijvende de meeste regels door en zei:
gon een opgewonden monoloog over hele naties tegelijk.
CHARLES DUCAL
Ik luisterde en was ontgoocheld. Het weerzien leek in niets - Je hebt je meesteres gevonden.
op de hartstochtelijke scenes die ik mezelf bij schemerlicht

soms de onnodige vraag waar ik mee bezig was.
De twintig studenten die zich door een communistische
krant lieten benaderen, kenden mijn sofismen intussen uit
het hoofd. Ik stuitte vaak op wrevel en verveeldheid. Misschien ook zagen zij in mijn uiterlijk een voorbode van de
dictatuur van het proletariaat. Volgens de interne documenten ging het nochtans goed met MLB: 'Onze invloed stijgt.
Onze analyses en onze voorhoederol in de strijd wekken bewondering in brede lagen van de studentenbevolking. Elke
kameraad moet zich tot het uiterste inspannen om deze invloed te consolideren en onze organisatie te versterken.'
Helaas, de trotskisten hadden net dezelfde grootse plannen.
Aangezien in Leuven geen Salomon zetelde om de schaarse
buit te verdelen, bekampten wij in hoofdzaak elkaar.

1988HWT4I

188-2

levenskunstenaar:
naar een esthetica
van de zelfmoord
DOOR
PATRICIA DE MARTELAERE

Zelfmoord is 'in'. Meer en meer mensen denken erover, meer en meer mensen doen het, meer en meer mensen
proberen het ook eens een keertje.
Maar meest van al nog wordt er over
zelfmoord gesproken - door psychologen, sociologen en filosofen, door dokters en priesters, door critici, moralisten en sympathisanten, door secteleiders, begeleiders en weifelende vertwijfelden.
Bij dit alles is reeds vaak gewezen, vanuit diverse hoeken, op een merkwaardige band die zou bestaan tussen de zelfmoord en het kunstenaarschap, meer in
het bijzonder het schrijverschap. Ook
al voor Jeroen Brouwers zijn tal van
studies gewijd aan het suicidaal gedrag
van schrijvers als Sylvia Plath, Cesare
Pavese en Fernando Pessoa, aan het bestendige gevecht tegen de verlokking
van zelfmoord dat het leven van een onnoemelijk aantal andere schrijvers karakteriseerde, en aan de uitgesproken
cultus van het literaire zelfmoordideaal
in de romantische - en later de dadai'stische - kunstconceptie. Ondanks
dit alles is de band tussen het schrijven
en de zelfmoord relatief onopgehelderd
gebleven. Want niettegenstaande hun
manifeste, latente of onbewuste zelfmoordobsessies blijft het een feit dat de
meeste schrijvers het hebben volgehouden tot ze een natuurlijke dood stierven, vaak zelfs op onbetamelijk hoge
leeftijd, en dat ze zich intussen vrij succesvol en comfortabel met hun schrijverschap hebben weten te verzoenen.
Weliswaar zijn er kunstenaars, uit heden en verleden, die te kennen geven
dat 'de kunst en zij alleen' hen van de
zelfmoord heeft weerhouden. Maar
waarom de kunst, en niet bijvoorbeeld
het pottenbakken, het kleiduifschieten
of het postzegelverzamelen? Wat is er
in het schrijven dat een mens, in plaats
van hem tot zelfmoord te drijven - wat
aannemelijker zou zijn - , juist van de
zelfmoord doet afzien?
Voor alles moet ik een duidelijk voorbehoud maken. Ik wil het hier niet hebben over alle schrijvers - laat staan
over alle kunstenaars-, en evenmin
wil ik een algemene hypothese lanceren
over de zelfmoord als zodanig. Er is een
soort van zelfmoord die aan redenen en
aan motieven zo weinig te wensen overlaat dat ze in de voile zin van het woord
een rationele daad kan worden genoemd. Er is anderzijds een soort van
zelfmoord die zodanig door een psychische pathologie wordt bepaald dat ze

Komen er meer zelfmoorden voor onder
kunstenaars dan onder
'gewone mensen', en
meer onder schrijvers
dan onder andere kunstenaars? Of is schrijven juist een middel
om zelfmoord af te
houden? En waarom
juist het schrijven?
In elk geval, zegt
Patricia de Martelaere,
hebben de zelfmoord
en het schrijven een
aantal kenmerken gemeen: allebei getuigen
ze van de passie van
het beeindigen. Allebei zoeken ze wellicht
'de dood die geen vernietiging is en geen
onderbreking maar
een bekroning'. Allebei zijn het pogingen
om bij de eigen begrafenis aanwezig te zijn.

bijna kan worden vergeleken met een
onbewuste handeling. Beide soorten
van zelfmoord zijn filosofisch oninteressant en vallen hier buiten beschouwing. Waarmee ik niet bedoel dat ik het
zal hebben over de zelfmoord als het
theoretische probleem van de zin of de
absurditeit van het bestaan. Camus
mag dan misschien gelijk hebben gehad
dit probleem te promoveren tot het enige serieuze filosofische probleem, maar
het was verkeerd van hem om dit het
probleem van de zelfmoord te noemen.
Het is een, weliswaar zeer verbreide,
vergissing de zelfmoordenaar te beschouwen als iemand die vindt dat het
leven geen zin heeft. De zelfmoordenaar is iemand die geen zin heeft in het
leven - en dat is heel wat anders. Bovendien is hij iemand die geen zin heeft
in het leven hoe dit leven ook moge verlopen, hoe zinvol of hoe mooi het ook zou
kunnen zijn. Het probleem heeft natuurlijk wel eenfilosofischerelevantie,
omdat het de vraag doet oprijzen naar
wat maakt dat een menselijk leven dat
volledig naar wens lijkt te verlopen,
toch nog, voor bepaalde mensen, te
wensen kan overlaten - of omgekeerd,
naar wat, door bepaalde mensen, kan
worden gewenst, waar geen mogelijke
werkelijkheid aan kan beantwoorden.
Ook van de kant van de schrijvers zijn
er types die ik zal moeten buiten beschouwing laten. Er is het type schrijver dat schrijft zoals een bediende zijn
kantoorwerk doet: van acht tot twaalf
en van twee tot vijf, zoveel bladzijden
per dag, zonder grote voldoening of
grote tegenzin, efficient maar zelden
briljant. En er is het type schrijver als
Agatha Christie of P.G. Wodehouse,
dat de grootste lol beleeft aan de creatie
vanfictievewerelden, en dat dan ook in
een handomdraai hele boekenplanken
vol kan schrijven. Het schrijverstype
dat ik op het oog heb wordt gekenmerkt
door een soort passionele ambiguiteit
tegenover het eigen schrijverschap.
Talloos zijn de schrijvers die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aforistisch of
epistolair, getuigenis afleggen van deze
ambiguiteit - die er intussen evenwel
niet veel beter op begrepen is geworden. 'Ik heb een hekel aan schrijven,'
zei de Science Fiction-schrijver Frederick Brown, 'maar ik vind het heerlijk
om geschreven te hebben' Een uitspraak waar heel wat schrijvers geld
voor zouden geven om ze zelf te hebben
bedacht. Te verklaren, bij dit soort
schrijvers, is het merkwaardige samen-
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gaan van volgende, tegenstrijdige elementen: de absolute innerlijke dwang
tot schrijven, die zich uit in gevoelens
van onrust, ontevredenheid en schuld
bij langdurig niet-schrijven; het ontbreken, vervolgens, van nochtans elk
plezier bij het schrijven zelf, de grote
weerstand die bij elke zin, door sommigen bij elk woord moet worden overwonnen, en de vaak onoverkomelijke
moeilijkheid om een begonnen werk
ook af te maken; maar dan, tenslotte, de
euforische vreugde, het dolzinnige geluk wanneer uiteindelijk toch een werk
is afgeraakt, het gevoel van bevrijding
en eeuwige gelukzaligheid, van nooit
meer te moeten schrijven en dat wellicht ook nooit meer te zullen willen.
Dit is het trieste ras van nagelbijters,
dat zich niet goed voelt wanneer het
niet schrijft, dat zich geen haar beter
voelt wanneer het wel schrijft, en dat
dus alleen dat korte moment voor ogen
heeft van extatisch welbevinden bij het
beeindigen van een werk. Weliswaar
komt daar na verloop van tijd de bescheiden voldoening bij van een publikatie, het zielsverheffende gevoel te
worden gelezen en goed te worden gevonden, en de onnoemelijke ijdelheid
zelf, in recensies en interviews, tot literair personage te worden gepromoveerd. En naarmate schrijvers moeizaam vorderen in hun schrijverschap
leren ze ook, met de knepen van hun
vak, hoe ze zichzelf moeten knijpen om
wat minder moeizaam aan de gang te
kunnen blijven. Maar dat neemt niet
weg dat de meeste schrijvers het, met
Brown, een ongelukkige omstandigheid blijven vinden dat men nu eenmaal moet schrijven om te kunnen 'geschreven hebben'.
Keren wij nu terug naar onze zelfmoordenaar. Misschien zouden wij hem,
naar analogie met de schrijver, kunnen
typeren als iemand die ook liever zou
'hebben geleefd' in plaats van te leven.
Alleen is dat niet mogelijk. Allerlei dingen kan men van zichzelf, met voldoening of met spijt, in de verleden tijd
zeggen: dat men heeft bemind, gewerkt
of gestreden, maar niet dat men 'heeft
geleefd'. Het is een bekend, maar moeilijk vertaalbaar Engels spreekwoord dat
men niet zijn gebakje kan hebben en
het opeten - en nochtans laat het bestaan van het spreekwoord vermoeden
dat het precies dat is wat wij eigenlijk
zouden willen. Volgens Freud is het
een van onze grote onbewuste verlangens - dat zich dan ook veelvuldig uit
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r zijn kunstenaars die
te kennen geven dat
'de kunst en zij alleen'
hen van de zelfmoord
heeft weerhouden.
Maar waarom de
kunst, en niet het
pottenbakken, het
kleiduifschieten of het
postzegelverzamelen?

in dromen - , dat wij bij onze eigen begrafenis aanwezig zouden kunnen zijn.
Dit getuigt niet noodzakelijk van levensmoeheid of van zelf-destructieve
tendensen, maar eerder, aldus Freud,
en op veel subtielere wijze, van een primair narcisme en het verlangen om anderen met de eigen dood te treffen.
Maar er is, dunkt mij, een nog dieper
verlangen mee gemoeid, dat buiten de
categorieen van narcisme of altruisme,
sadisme of masochisme valt, en dat
misschien niet zozeer van morele aard
is, maar eerder naar het esthetische
neigt. Het is het verlangen naar volledigheid, naar voltooiing, naar afwerking van het eigen leven, om het, eindelijk, als eindprodukt te kunnen voorleggen aan de overlevenden, en zelf stiekem vanuit het graf mee te kunnen kijken. Een van de vervelende dingen van
het leven is namelijk dat het maar niet
af raakt. Het ene ogenblik hebben we
alles wat we zouden willen hebben, het
andere ogenblik verliezen we iets, of
willen we weer wat anders. Het ene
ogenblik voelen we ons goed, gezond
en geliefd, het andere ogenblik zijn we
weer misnoegd, misselijk of misprezen.
Dit bestendige op-en-neer is natuurlijk
ook wat het leven boeiend maakt, wat
de spanning er in houdt, wat ons aan de
gang doet blijven. Maar wat betekent
uiteindelijk 'spanning' in een verhaal
dat geen einde neemt, of waarvan we althans nooit het einde zullen kennen?
Wij beelden ons in dat we zullen sterven 'op het eind' van ons leven, wat
niet alleen logisch, maar ook rechtvaardig en zeer mooi zou zijn. Maar in werkelijkheid sterven we op weg om onze
kinderen van school te halen, in bad,
luisterend naar een cultured programma op de radio, of in bed met een
vrouw die niet de onze is. Wij sterven
altijd, zo lijkt het, op de meest ongelegen ogenblikken. En alles wat we per se
nog moesten doen, alles wat we nog absoluut hadden willen zeggen, zal gewoon ongedaan blijven, en ongezegd.
Ons leven wordt door de dood onderbroken, niet beeindigd.
De vaak gehoorde, tot de ernst des levens nopende vermaning, doorgaans
geformuleerd aan het adres van dweperige schoolmeisjes, dat het leven geen
roman is, houdt een zeer betekenisvolle
waarheid in, maar heeft als dusdanig
niets te maken met de 'ernst' van het leven. Op sommige momenten is het leven veel fantastischer dan de meest
idyllische roman, en over het algemeen

leiden de meeste mensen zelfs een heel
wat rooskleuriger bestaan dan de meeste romanfiguren. Niet de geringere
schoonheid of de grotere ernst onderscheiden het leven van de roman, maar
het simpele feit dat het geen einde - in
de zin van een afronding of voltooiing - heeft. De clichematige slotformule van elk typisch 'avontuur' luidt
niet voor niets: Eind goed, al goed - en
dat kan van een leven uiteraard nooit
worden gezegd. Anderzijds is het ook
weer niet zo dat een leven, door het feit
van de dood, altijd slecht eindigt, zodat het misschien toch een soort roman - maar dan van het type van Anna
Karenina of Het lijden van dejonge Werther - zou kunnen zijn. Want in een esthetische, niet-hedonistische zin geldt
ook voor dit soort, 'slecht' eindigende
werken, dat het einde het hele werk
'goed' maakt, omdat het de ultieme integratie biedt van alle disparate ontwikkelingslijnen waarlangs het werk is opgebouwd. Hoogstens zou het leven
kunnen worden vergeleken met een roman als Dickens' The Mystery of Edwin
Droody waarvan het slot, wegens het
overlijden van de auteur, ook werkelijk
een mysterie is gebleven. Vreemd genoeg wordt het boek, precies daarom,
ook niet gelezen. Voor wie weet dat het
geen einde heeft is het van meet af aan
een spanningloos literair curiosum, dat
niet werkelijk als een roman wordt gelezen. En wie dat niet weet, en aldoor vol
verwachting heeft zitten verder bladeren, voelt zich op het eind dermate bedrogen, teleurgesteld en machteloos,
dat hij liefst van al naar de boekenwinkel zou stappen om daar 'zijn geld terug
tevragen'.
Wanneer wij denken aan onze eigen
dood, dan komt die ons altijd zo onwerkelijk, zo onvoorstelbaar en zelfs ronduit onmogelijk voor, terwijl wij nochtans met onverbiddelijke logica hebben
geleerd dat 'alle mensen sterfelijk zijn'.
En nochtans hebben wij voor een keer
in ons aanvoelen gelijk, want ook al zijn
alle mensen uiteraard sterfelijk, toch is
er geen mens die ook daadwerkelijk 'is
gestorven'. De dood is niet iets dat wij
zullen 'meemaken' - ze is zelfs niet iets
dat ons zal 'overkomen'. De dood, om
kort te gaan, is geen belevenis. Wij zullen niet, zoals we dagelijks de deur uitgaan, op een dag ook het hoekje kunnen
omgaan, en misschien nog eenmaal
kunnen omkijken.
Het verlangen om bij de eigen begrafenis aanwezig te zijn is niets anders dan

et is een vergissing de
zelfmoordenaar te
beschouwen als
iemand die vindt dat
net leven geen zin
heeft. De
zelfmoordenaar is
iemand die geen zin
heeft in het leven, en
dat is heel wat anders.

het verlangen om toch nog even om het
hoekje te kijken nadat men het is omgegaan. En het genoegen dat men zich
voorstelt daaraan te beleven is vergelijkbaar met dat bij het dichtklappen
van een boek dat slecht eindigt. De
hoofdfiguur is overleden - een wereld
is in elkaar gestort, maar toch was het
een goed boek, want eensklaps blijkt
hoe in het begin reeds dit einde zat vervat - wat bij het begin nooit had kunnen blijken - , zodat zelfs de gemiste
kansen drager van betekenis zijn geworden. Het verlangen om bij de eigen
begrafenis aanwezig te zijn is bovendien, hoe paradoxaal het ook mag klinken, een verlangen naar onsterfelijkheid.
Het is het verlangen om dood te zijn, en
om, precies daardoor, niet dood te kunnen gaan. Het is een verlangen naar het
kunnen innemen van een standpunt
voorbij de vernietiging van het eigen
bestaan, een standpunt van waaruit
men zou kunnen zeggen: 'ik ben gestorven', en dus, met de eigen dood, ook
een minimale vorm van overleven zou
kunnen bevestigen. 'Ik heb geen voorkeur,' zei Fernando Pessoa - maar hij
loog - 'voor wanneer ik toch geen
voorkeur meer kan hebben.' Want het
was zijn voorkeur zich voor te stellen
dat zijn dood volstrekt onbelangrijk
was, dat het lente zou worden en dat de
bloemen 'net zo' zouden bloeien, en de
bomen 'niet minder groen' zouden zijn
dan het vorig voorjaar - zodat hij er
stiekem toch weer bij zou zijn om te
kunnen vergelijken.
Wat is de relevantie van dit alles voor
de zogenaamde 'zelfmoordproblematiek'? Betekent het - wat in lijn zou
zijn met de moderne tendens tot vulgariseren - dat wij, alweer, allemaal 'iets
van de zelfmoordenaar' in ons hebben?
Het zal wel zo zijn. Maar wij hebben
ook allemaal 'iets' van de moordenaar
en iets van de psychopaat in ons, en dit
alles werkt weinig verhelderend. Bovendien zijn dergelijke veralgemeningen niet alleen gemakkelijk en goedkoop, maar ook bijzonder weinigzeggend en bepaald beledigend voor de
'echte' zelfmoordenaar. Deze beschouwing over een wellicht algemeen menselijk verlangen naar beeindiging, dat
tegelijk een verlangen naar de dood en
de onsterfelijkheid is, is daarom niet
meer dan een soort verre analogie, een
begrijpelijk model voor wat op zich
niet begrijpelijk is: hoe bepaalde mensen in de zelfvernietiging uitgerekend
de zelfvervulling kunnen zoeken, en
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hoe de daad van zelfmoord, beschreven
als de meest destructieve aller daden,
van een extreem creatieve en artistieke
impuls kan getuigen.
Men stelt zich de klassieke zelfmoordenaar vaak voor als de sombere eenzaat
van het melancholische of depressieve
type, de volstrekt humorloze apathicus,
de kniezer en piekeraar met wallen onder de ogen en spijsverteringsproblemen, gebukt onder een zwaarwichtige
wanhoop die hem op een dag te zwaar
zal worden. In werkelijkheid is wat
men met een geleerde term de 'sui'cidale persoonlijkheid' heeft genoemd, eerder van het energieke, vitale, overactieve type, ambitieus en prestatiegericht, succesrijk en niet zelden uitgesproken briljant. De dichteres Sylvia
Plath was een bijzonder begaafde en
ondernemende jongedame, studente
met grote onderscheidingen, voorzitster van allerhande verenigingen, winnares van talloze prijzen toen zij, op 19jarige leeftijd, tussen twee prijzen in,
een welgemeende zelfmoordpoging ondernam. Toen zij een tiental jaren later
in een derde, misschien wat minder
welgemeende poging slaagde was ze,
als toegewijde moeder van twee peuters, 00k in haar dichtwerk creatief als
nooit tevoren. De Italiaanse schrijver
Cesare Pavese was op het hoogtepunt
van zijn literaire roem en succes gekomen, en had net de belangrijke Stregaprijs gewonnen, toen hij blijkbaar, om
moeilijk aanwijsbare redenen, toch
maar de dood verkoos. En warempel
00k de grootmeester Ernest Hemingway kon het niet laten, na een leven van
literaire ascese en perfectionisme, nadat hij zowaar 00k de Nobelprijs had
gewonnen en intussen toch al eenenzestig was geworden, toch nog het pistool
op zichzelf te richten. Dat mensen zelfmoord plegen die eenzaam zijn, mishandeld, straatarm en doodziek, valt
nog enigszins te aanvaarden, maar dat
00k de lieveling van het lot, de beminde, beroemde, begaafde en welbemiddelde, tot de zelfmoord kan besluiten,
lijkt dermate een daad van onrede, verkwistfng en ondankbaarheid te zijn dat
ze alleen maar op rekening van een momentane zinsverbijstering of permanente psychische stoornis kan worden
gezet. Misschien is dat wel zo. Maar
dan mag niet worden vergeten dat met
eenzelfde onverbiddelijkheid de ongemene dadendrang, de onuitputtelijke
creativiteit en de ontzaglijke verwezenlijkingen van deze mensen 00k op reke-
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e beelden ons in dat
we zullen sterven aan
het eind van ons leven.
Maar in werkelijkheid
sterven we op weg om
onze kinderen van
school te halen, in bad,
of in bed met een
vrouw die niet de onze

ning van deze stoornis mogen worden
gezet. 'De passie voor destructie,' zou
Michael Bakoenin hebben gezegd, 'is
00k een creatieve passie.'
De robot-foto van de levenslustige zelfmoordenaar zou er dan als volgt kunnen uitzien. Hij is iemand die, meer
dan andere mensen, gedreven wordt
door een nooit aflatende onrust en ontevredenheid. Hij kan aan niets beginnen
zonder dadelijk 00k te willen dat het al
'af zou zijn, omdat hij zich inbeeldt dat
hij dan zal tevreden zijn en rust zal kunnen vinden. Maar daarin komt hij alsmaar bedrogen uit, want zodra hij het
ene heeft afgewerkt, of meestal zelfs
lang voordien, wil hij al lang weer aan
wat anders beginnen, dat 00k weer eigenlijk al af zou moeten zijn. Dit verklaart, tegelijk, de grote volharding en
de grote tegenzin waarmee hij aan het
werk is, want in tegenstelling tot zijn
rasgenoten, die de meeste van hun bezigheden met voldoening halverwege
kunnen onderbreken, is het hem niet te
doen om het plezier van het tijdverdrijf
of de afwisseling, maar enkel en alleen
om het moment van de voltooiing. Bovendien is er voor hem heel veel dat hij
zou willen voltooien - hij zou wel alle
boeken willen hebben gelezen, alle diploma's hebben behaald, alle prijzen
hebben gewonnen, alle vrouwen hebben verleid. Voorzien als hij op de koop
toe is, als bij mirakel, met wat voor anderen wel een onwaarschijnlijk grote
voorraad energie moet lijken, gaat hij
dan 00k in dit bestaan van start als een
doodrijder op een autocircuit. En als
een waarachtig traject heeft deze zonderling warempel van bij de start zijn
hele leven voor ogen, als een vooraf opgesteld programma dat hij, met God
weet welke vreemde dwangmatigheid,
zal moeten zien af te werken. Het merkwaardige is wel dat hij er doorgaans 00k
in slaagt alles grotendeels 'naar wens' te
laten verlopen, zodat hij niet eens redenen zal hebben voor ontevredenheid.
Onuitputtelijk, onstuitbaar en onnavolgbaar raast deze zelfmoordenaar
door zijn dagen.
En dan, eensklaps, stort hij in elkaar.
Het gaat niet meer. Hij kan niets meer
en wil niets meer. Hij zit in zijn fauteuil en wil er niet meer uit. Voor de
omgeving is het duidelijk: hij is overwerkt, hij moet rusten. En natuurlijk
moet hij rusten. Maar hoe kan hij rusten wanneer hij, terwijl hij zit te rusten,
aldoor zit te wachten tot hij zal zijn uitgerust? Wat hem namelijk volstrekt on-
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mogelijk is, in alle omstandigheden van
het leven, is zich te laten gaan, te ondergaan, de geest op waakvlam te zetten en
de ik-functie te laten sluimeren. Daarom kan hij, bijvoorbeeld, zo moeilijk in
slaap komen. Daarom ook kan hij van
niets genieten, al is zijn leven ogenschijnlijk vol van geneugten. De enige
'genietingen' die hij kent zijn die van
het helse type als de alcohol, de passionele liefde en de roes - toestanden
waarin de ik-functie niet bereidwillig
indommelt in de bevrediging, maar
brutaal door overmacht wordt ingemaakt.
Behekst als hij is door de behoefte tot
beleven, bewustzijn en beheersen,
moet de dood hem wel bijzonder onoverkomelijk voorkomen. De dood. Als
hij wist dat ze morgen zou komen, dan
kon hij er misschien nog wat van maken. Maar ze kan ook vandaag komen,
terwijl hij net wat belangrijkers aan het
doen is, of zomaar in zijn slaap, terwijl
hij er niet eens bij is, en dat is bepaald
vernederend, dat is volstrekt ontoelaatbaar. In tegenstelling tot andere mensen, die de dood vrezen, ontkennen,
zoeken te aanvaarden of te vergeten, is
de zelfmoordenaar voor alles iemand
wie de dood voortdurend in het bewustzijn staat gegrift, en wel, verre van als
verlangen, als de gruwel aller gruwelen.
De zelfmoordenaar is iemand voor wie,
als toppunt van paradox, de dood volstrekt onaanvaardbaar is.
En nochtans hoort men hem zeggen,
wanneer hij weer eens uitgeput en
ineengestort in zijn fauteuil zit, omringd door liefhebbenden die hem vragen wat hij nu het liefst van al zou willen, dat hij liefst van al zou willen dood
zijn. Onbegrijpend wijst men hem op
de vele successen van zijn leven. Maar
wat men niet in de gaten heeft - en hijzelf overigens al evenmin - is dat hij
ook in al deze successen, stuk voor stuk,
alleen maar de dood heeft gezocht - het moment waarop het zou
'af zijn en volbracht, het ogenblik
waarop hij, als God op de zevende dag,
zou kunnen ophouden zich met de wereld in te laten en kunnen zeggen dat
het 'goed' was geweest. Dit is het soort
dood dat hij ook voor zijn leven zou
willen - de dood m.a.w. die geen vernietiging is en geen onderbreking,
maar een bekroning, een bewuste voltooiing en een laatste oordeelsact op de
vooravond van een welverdiende rust.
De zelfmoordenaar is, in de meest letterlijke zin van het woord, een arriviste
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e zelfmoord is een
daad van beeindiging.
Maar ze is ook, in
tegenstelling tot de
natuurlijke dood die
altijd een
onderbreking is, een
waarachtige
voltooiing.

omdat hij altijd al 'is aangekomen' nog
voor hij is vertrokken, en ook alleen
maar met dit vooruitzicht kan in beweging komen. Hij is de weergaloze 'perfectionist', die van alles wil dat het 'perfect' zou zijn, maar dan eerst en vooral
in de etymologische zin van voorbij, afgewerkt en tot het eind gebracht, waarvan de meer courante betekenis van
'volmaakt' is afgeleid. Een van Sylvia
Plaths laatste gedichten, waarin ze een
vrouw beschrijft die haar blijkbaar net
in de dood is voorafgegaan, begint met
de woorden 'The woman is perfected',
waarin beide betekenissen van beeindiging en vervolmaking zijn bijeengebracht. Dit 'perfectum' is de tijdsdimensie die de zelfmoordenaar alsmaar
voor ogen staat. Het zwaartepunt van
zijn bewustzijnsleven ligt niet in het
heden - want daar ontplooit zich de
wereld van de genieter-, maar ook
niet in het echte verleden, waar piekeraars en kniezers zich onledig houden,
en evenmin in de toekomst van dromers en strevers naar een beter bestaan.
Zijn tijd is een heel speciale tijd, die
zelfs in de grammatica niet veel aandacht krijgt - het is de 'toekomend verleden tijd', de tijd van het 'ik zal gedaan
hebben' of het 'ik zal hebben geleefd'.
Zijn passie is die van het beeindigen.
Van deze passie tot beeindigen zou ik
nu willen beweren dat ze niet per se pervers, nihilistisch of destructief hoeft te
zijn, maar dat ze voor dit alles wezenlijk esthetisch van aard is. Ik zal hiervoor
als ruggesteuntje de filosoof John Dewey gebruiken, die in zijn boek 'Art as
experience' een kunstfilosofie heeft
ontwikkeld waarin - al doet hij dat niet
zelf-ook de zelfmoord zou kunnen
worden geinterpreteerd als een artistieke daad, voortkomend uit een soort esthetische onvrede over dit bestaan. Volgens Dewey moet, eerst en vooral, een
onderscheid worden gemaakt tussen
het esthetische in algemene zin - zoals
het esthetische van een landschap, een
maaltijd of een natuurkundige theorie - en het meer specifiek artistiek esthetische, zoals dat uitsluitend betrekking heeft op de klasse der kunstvoorwerpen. In zijn analyse van de eerste
categorie plaatst hij de notie van 'belevenis' centraal, voor de tweede categorie voegt hij hieraan die van 'op perceptie gerichte produktie' toe. Het hele leven, zegt Dewey, is een nooit aflatende
stroom van ervaringen allerhande.
Honger en kou, de droom en het ontwaken, de liefde en de dagtaak, het zijn al-

lemaal 'ervaringen'. Weinig dingen in
een menselijk leven worden echter op
een zodanige manier ervaren dat ze een
'belevenis' kunnen worden genoemd.
Wat een belevenis onderscheidt van een
gewone ervaring is namelijk, vooreerst,
dat ze een waarachtig einde kent in de
vorm van een vervulling - en niet een
uitdoven, doodlopen of onderbroken
worden - en, vervolgens, dat ze etngeheel vormt, een organische eenheid
waarin nochtans de onderdelen niet
vervagen, maar precies in de geintegreerde structuur hun identiteit bevestigen. Als voorbeelden van belevenissen denkt men spontaan aan spectaculaire dingen als het meemaken van een
vliegtuigkaping, een aardbeving of een
nachtelijke krokodillejacht op de Amazone, maar ook heel wat gewonere dingen kunnen belevenissen zijn - een diner in een Parijs' restaurant bijvoorbeeld, een uitstap naar de Zoo van Antwerpen, of een voetbalwedstrijd op de
televisie. Volgens Deweys bepalingen
hebben al deze ervaringen een soort 'esthetische' kwaliteit in mime zin, die te
wijten is aan hun belevenis-karakter.
Maar een belevenis is dan ook, krachtens de definitie, slechts een belevenis
nadat ze is afgelopen. Dat wil zeggen dat
ervaringen nooit, terwijl men ze meemaakt, als belevenissen kunnen worden
ervaren, maar altijd slechts nadien, nadat het einde ook de minder idyllische
aspecten letterlijk 'goed' heeft gemaakt. Dit verklaart, terloops, het gevoel van vervreemding en van spijt
waarmee wij ons onze grootste belevenissen in herinnering brengen, alsof
wij er niet werkelijk bij waren geweest
of ergens iets onontbeerlijks hadden gemist.
Zo zou ook de daad van zelfmoord kunnen worden beschreven als een zeer radicale poging - zij het wat onhandig - om zowaar van het hele leven een
belevenis te maken. Dat de zelfmoord
een daad van beeindiging is, is duidelijk - maar ze is ook, in tegenstelling
tot de natuurlijke dood die altijd een
onderbreking is, een waarachtige voltooiing - ze maakt het leven letterlijk
af, op een zelfgekozen ogenblik, op een
zelfgekozen manier, en nadat alles wat
men nog had willen doen ook werkelijk
is gedaan. Door dit soort einde wordt
meteen ook de tweede vereiste gerealiseerd opdat het leven een 'belevenis'
zou zijn: het leven, voorheen een amalgaam van toevallige en zeer uiteenlopende ervaringen, wordt nu een geheel,

r bestaat geen kunst
die niet de kunst is van
het beeindigen. Om
van het leven een
kunst te maken zou
men het dan ook,
logisch gezien, vanuit
een einde moeten
kunnen concipieren.

een geintegreerde structuur waarvan de
onderdelen, stuk voor stuk, hun betekenis aan de beeindiging ontlenen. Meer
dan het leven van wie dan ook wordt
het leven van de zelfmoordenaar verondersteld te zijn verlopen volgens een innerlijke, bijna dwingende Jogica, die
het ook nadien, met het oog op de centrale finale act, zal moeten verklaren:
gaande van de misschien ongewenste
geboorte, de ongelukkige jeugd en de
eerste onbeantwoorde liefde tot de
dood van de moeder, het verlies van de
illusies en het bezitten van een zogenaamde 'suicidale natuur'.
Als een poging om het leven tot een esthetische belevenis te maken voor zichzelf is de zelfmoord uiteraard een mislukking, omdat ze het subject zelf van
de belevenis vernietigt. Misschien kan
dan ook enkel de mislukte zelfmoord
nog als een enigszins geslaagde poging
worden beschouwd, en de als dusdanig
bedoelde zelfmoordpoging als een soort
true, een bijzonder listige krachttoer
om t6ch nog het subject te kunnen zijn
van een belevenis waarin men zichzelf
heeft beeindigd. Dit zou kunnen verklaren waarom ook de zelfmoordpoging, naast en onderscheiden van de eigenlijke zelfmoord, een bijzonder attractief ideaal kan zijn. Bij 'zelfmoordpoging' is de buitenstaander altijd geneigd ietwat denigrerend te denken aan
iets dat zoniet was bedoeld om te mislukken, dan toch feitelijk is mislukt. Maar
er bestaan ook pogingen die bedoeld
zijn om te oefenen, en, meer zelfs, er
bestaan pogingen die als dusdanig de
prestatie zelf uitmaken. In de atletiek
bijvoorbeeld, waar elke atleet drie pogingen krijgt - en toch is elke poging
ook een echte sprong.
Tegenover het subjectieve voordeel van
de zelfmoordpoging op de eigenlijke
zelfmoord staat echter het grote nadeel
dat zij het leven weliswaar een tijdlang
in eigen ogen van een esthetische kwaliteit kan voorzien, maar geenszins hetzelfde effect heeft op anderen. De zelfmoordpoging wordt door 'de anderen'
immers niet ervaren als een adembenemende beeindiging die het hele leven
doet oplichten in een aureool van noodzakelijkheid. Om deze reden zou men
kunnen zeggen, nog steeds voortbouwend op de theorie van Dewey, dat de
zelfmoordpoging alleen maar een esthetische belevenis is, terwijl de daadwerkelijke zelfmoord ook nog een artistieke waarde heeft, omdat zij als het ware van het eigen leven een belevenis

maakt voor anderen. Dit laatste heeft uiteraard niets te maken met altniisme of
vrijgevigheid, maar met de drang tot
belangrijkheid en de wens om te worden waargenomen. Dewey bepaalt het
specifiek artistieke, binnen het geheel
van de esthetische belevenissen, precies
als datgene waarvan de constructie bewust werd geleid door de voorstelling
van het beleefde effect op de waarnemer. Dit maakt alvast begrijpelijk
waarom over een lijnencompositie van
Mondriaan eindeloos kan worden gefilosofeerd, terwijl een identieke grafiek
van een computer in de prullenmand
wordt geworpen, of waarom Marcel
Duchamp's beroemde 'Fountain' in
een museum prijkt, terwijl wij op identieke voorwerpen onze dagelijkse behoeften doen. Op vergelijkbare wijze
wordt misschien ook duidelijk waarom
het leven van een gewone sterveling,
die een natuurlijke dood is gestorven,
zo'n banaal gegeven is dat zo snel is vergeten, terwijl een identiek leven, maar
dan van de hand van een zelfmoordenaar, eensklaps een document is geworden, waarvan een waarachtige case-study kan worden gemaakt. Zoals de wetenschap dat een nietszeggend object
door een kunstenaar werd geproduceerd dit object voor de waarnemer
eensklaps veelbetekenend heeft gemaakt, zo fungeert ook de daad van
zelfmoord als een soort signatuur, die
het startsein geeft voor het zoeken naar
gewichtige betekenissen. De zelfmoordenaar weet dit heel goed. Onbekwaam
als hij is om in zijn leven zelf de zin en
volledigheid te vinden die hij van een
'belevenis' verwacht, sluit hij zijn leven
af en overhandigt het de mensheid als
een boek, waarvan hij hoopt dat het zal
worden gelezen, overdacht en 'goed'
bevonden. Deze hoop is niet alleen
imaginair, maar ook, alles welbeschouwd, vrij reeel. De zelfgekozen
dood is immers, van alle mogelijke manieren van sterven - behalve misschien het martelaarschap, dat ermee
vergelijkbaar is - die welke, niet alleen
voor wie haar kiest, maar ook voor de
nabestaanden, het meest de illusie
oproept van voortbestaan, en dus van
onsterfelijkheid. Wat voor talloze onbereikbaarheden de vertwijfelde ook in
zijn eigen dood moge hebben gezocht,
een ding zal hij alvast hebben bereikt:
er zal nog over hem worden gesproken - hij zal niet gemakkelijk vergeten
zijn.
Nu eenmaal is aangetoond hoe de zelf-
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oe ijdel en kortstondig
ook de vreugde is na
het beeindigen van een
roman, zij is altijd nog
aanzienlijk groter dan
de vreugde die ons zal
overblijven na het
beeindigen van ons
eigen bestaan.

moord, of althans de onbegrijpelijke,
schijnbaar redeloze vorm daarvan, kan
worden beschreven als een esthetisch,
en zelfs uitgesproken artistiek ideaal,
hoeft de band met het schrijven, of met
de kunst in het algemeen, ons niet meer
zo merkwaardig voor te komen. De
band is nu een interne band geworden,
tussen twee soorten menselijke gedragingen die, op uiterlijk bijna tegenstrijdige wijze, hetzelfde zoeken. Ook van
de kunst - en zelfs van de kunst op de
eerste plaats - kan immers worden gezegd dat zij voor alles de passie van het
beeindigen is. Dewey merkt op dat de
kunstenaar eigenlijk op elk stadium van
zijn werk bezig is het te beeindigen, in
die zin dat hem bij de gestaltegeving
van elk geringste onderdeel steeds de
eindconceptie voor ogen staat. Dit is
het duidelijkst in de literatuur, die immers, zoals de muziek, een kunstvorm
is waarvan niet alleen de produktie,
maar ook de perceptie zich wezenlijk in
de tijd afspeelt. In Tolstoi's Anna Karenina doet zich, relatief in het begin van
de roman, een treinongeluk voor, op
het perron waar Anna en haar latere
minnaar Wronski elkaar voor het eerst
ontmoeten. Dit is op zichzelf een vrij
betekenisloos incident met louter anekdotische waarde, en het is slechts vanuit het einde van de roman, wanneer
Anna zelfmoord pleegt door zich op
haar beurt onder een trein te werpen,
dat het voorval kan worden gei'dentificeerd als een dramatische voorafschaduwing met noodlot-implicaties. Dit
betekent dat Tolstoi, volumineus als
zijn roman moest worden, van bij het
begin reeds naar het einde toe aan het
schrijven was, en dat hij zich geenszins,
zoals een bepaald model van literaire
creativiteit voorhoudt, op de stroom
der woorden liet meedrijven. Van veel
schrijvers hoort men ook dat hen, met
de aanvangszin van hun roman, ook de
slotzin bekend was, en dat de rest niet
meer dan een invuloefening was. De
grote kwellingen, twijfels en weerstanden die desondanks nog bij dit simpele
invullen komen kijken, staan dan in
schijnbare tegenstelling tot het voorgestelde gemak van de opgave, maar zijn
in feite de onvermijdelijke attributen
van elke activiteit die hoofdzakelijk is
gericht op het beeindigen. Voor de kunstenaar is elk werk dat hij begint imaginair reeds beeindigd, en het geduldige
detailwerk van de daadwerkelijke uitvoering heeft voor hem een soort 'postuum' karakter dat een voortdurende

domper is op de tijdeloze, extatische visie van het geheel. Daarom komt de werkelijke artistieke vreugde ook alleen
maar op de zevende dag, de dag waarop
een wereld wordt afgesloten en eindelijk kan worden gezien dat hij goed was,
d.w.z. van meet af aan volgens de wetten van volmaaktheid en dus voleindiging verlopen. Het wondere voorrecht
om als belevend subject over te blijven
nadat een wereld werd beeindigd lijkt
dus, buiten God zelf, enkel de kunstenaar te kunnen toekomen. Dit is dan
ook, afgezien van een eventuele reele
onsterfelijkheid in het hiernamaals, de
beste - maar dan zeer kortstondige - ervaring van onsterfelijkheid die
voor de sterveling is weggelegd. Het is
een soort onsterfelijkheid als die van
Lazarus: een eenmalige, miraculeuze
heropstanding uit de doden, met alle
hevige gemoedsaandoeningen vandien,
maar met de stille zekerheid dat men
niet alleen zal moeten verder leven,
maar ook opnieuw zal moeten sterven.
Of het is als het terugkeren na een zelfmoordpoging, maar dan met iets van de
verspilde glorie van de daadwerkelijk
voltrokken zelfmoord. In het gedicht
'Lady Lazarus', waarin ze haar eigen
zelfmoordpogingen evoceert, zegt Sylvia Plath: 'Dying is an art, like everything else', en ze laat er met haar bijten-.
de sarcasme op volgen: 'I do it exceptionally well.' Maar het soort dood waar
ze zo uitermate in bedreven was, was
niet het lijfelijke sterven - dat, alles
welbeschouwd, maar een koud kunstje
is - , maar de artistieke dood, gelegen
in het genadeloos voltrekken, en daarom ook vernietigen, van geobjectiveerde zelf-identificaties.
Verbonden met de artistieke wens om
de zelf-beeindiging te kunnen beleven
of, in termen van het Freudiaans onbewuste, om bij de eigen begrafenis aanwezig te zijn, is ook het vreemde verlangen om, wie men ook is, en hoe wel
men daarbij ook is gevaren, een 'ander'
te zijn. 'Wat een geluk niet mij te zijn,'
zegt Fernando Pessoa in een van zijn
zwartgalligste gedichten; en van de
mensen 'in het huis tegenover' gaat hij
zelfs zover te beweren: 'Zij zijn gelukkig, omdat ze mij niet zijn.' In zijn
meest irrationele vorm uit zich dit verlangen als het verlangen om geheel te
blijven zoals men is, met identiek hetzelfde voorkomen, dezelfde gevoelswereld en dezelfde levenswandel, maar
toch, met dit alles, 'een ander' te
zijn - een soort tweelingbroer of dub-

belganger van zichzelf. Daarmee lijkt
op het eerste gezicht niet veel te worden gewonnen, tenzij dan - en daar is
het precies om te doen - dat men zelf,
binnen dit leven, de waarnemer zou
kunnen worden van het leven dat men
leidt. Ook dit is een onmogelijkheid die
in de artistieke creatie een soort surrogaat-bevrediging vindt. Elk kunstwerk
is immers, zonder daarom uitdrukkelijk autobiografisch of zelf-expressief te
zijn, het resultaat van een radicale identificatie van de kunstenaar, niet alleen
met zijn werk, maar ook, en vooral, met
de latere waarnemer van dat werk, die
hij - hoe kan het ook anders - modelleert naar zichzelf. Toch kan de kunstenaar, hoe vreemd het ook mag klinken,
niet 'in eigen naam', en dus in zijn hoedanigheid van maker, de waarnemer
worden van zijn eigen werk. Sartre vestigt in Qu'est-ce que la litterature? de
aandacht op de merkwaardige omstandigheid dat een schrijver nooit in de
voile zin van het woord de 'lezer' kan
zijn van zijn eigen werk, omdat hij onmogelijk het effect kan ondergaan van
een progressieve opbouw in een structuur die hij immers vooraf reeds kent.
Het is alleen lange tijd later, wanneer
het werk bijna in de vergeethoek is geraakt, dat de schrijver bij het herlezen
een gevoel kan hebben dat benadert wat
het zou zijn geweest zijn eigen werk te
'lezen'. Het gevoel dat hij dan heeft is,
precies, dat van 'een ander'. Zo zou de
bijna legendarische zanger Bob Dylan
bij het herlezen van zijn eigen interviews, veel later, eens hebben gezegd:
'God, I'm glad I'm not me.'
Tal van andere patronen van het sui'cidaal gedrag kunnen in het auteurschap,
in een meer bedekte of meer fortuinlijke vorm, worden teruggevonden. Het
hyperbolische zelfbewustzijn bijvoorbeeld, en de extreme drang tot controleren, beide zeer gegeerde eigenschappen voor wie andere werelden wil creeren. Of de infantiele agressie die veel
auteurs jegens hun hoofdpersonages
koesteren, zodat ze ze liefst van al dadelijk zouden laten verongelukken, wat ze
dan ook op het eind van het boek gretig
doen, zichzelf hiermee wellicht menige
zelfmoordpoging besparend.
Dit alles werpt intussen wel, naar ik
hoop, een ander licht op de verhouding
tussen kunst en zelfmoord. Het is niet
de kunst die de zelfmoord, op een soort
perverse manier, heeft 'geesthetiseerd' - de zelfmoord heeft op zichzelf, in een bepaalde versie, een estheti-

sche, artistieke betekenis, en is daarom
zo'n centraal gegeven kunnen worden
in en rond de kunst. Het esthetisch bewustzijn in het algemeen is wezenlijk
'suicidaal' - of, in minder negatieve
termen, terminaal, perfectionistisch,
arrivistisch - van aard. Dit betekent
meteen dat het concept van een 'levenskunstenaar' of van een mogelijke 'levenskunst' eigenlijk een contradictie in
terminis is. Er bestaat geen kunst die
niet de kunst is van het beeindigen. Om
van het leven een kunst te maken zou
men het dan ook, logisch gezien, vanuit
een einde moeten kunnen concipieren.
Men vindt echo's daarvan in het hedonistische voorschrift van de levensgenieter: beleef elke dag alsof het de laatste was. Maar deze stelregel, veralgemeend tot boven het niveau van de loutere genieting, maakt het leven uiteraard even onmogelijk en vervelend als
een roman die op elke bladzijde voorhoudt te eindigen. En dit brengt ons
dan tot de zelfmoordenaar als de enige,
echte, desperate would-be levenskunstenaar. Maar in tal van opzichten komt
het schrijven deze belevenisjager heel
wat voordeliger uit dan de daadwerkelijke zelfmoord. En een ding kan alvast
met vrij grote zekerheid worden gezegd: hoe ijdel en kortstondig ook de
vreugde is na het beeindigen van een
roman, zij is altijd nog aanzienlijk groter dan de vreugde die ons zal overblijven na het beeindigen van ons eigen bestaan.

PATRICIA DE MARTELAERE

Met dank aan BRT-3.'
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Het lichaam
blijft een amateur
ZESTIEN GEDICHTEN

VAN
YEHUDA AMICHAI

VAN DRIE OF VIER IN EEN KAMER

Van drie of vier in een kamer
staat er altijd wel een bij het raam,
gedwongen het onrecht te zien tussen de struiken
en de branden op de heuvel.
En hoe mensen die heel vertrokken
's avonds als kleingeld worden thuisgebracht.
Van drie of vier in een kamer
staat er altijd wel een bij het raam
met zijn donkere haar boven zijn gedachten.
Achter hem, de woorden.
En voor hem de geluiden, zwervend zonder rugzak,
harten zonder proviand, profetieen zonder water
en grote stenen die terug zijn gebracht,
ongeopend, als brieven zonder
adres en zonder ontvanger.

GEDICHT VOOR EEN VROUW

De bergen hebben dalen
en ik heb gedachten.
Ze zijn wijd, ze reiken
tot aan de mist, tot aan zonder wegen.
Achter de havenstad
stonden masten.
Achter mij begint God,
met touwen en met ladders,
met kisten en hijskranen
en eeuwigheid der eeuwigheden.
Het voorjaar heeft ons gevonden;
alle bergen in het rond
zijn gewichten van steen
om te wegen hoeveel wij beminnen.
Het scherpe gras huilde
onze donkere schuilplaats binnen,
het voorjaar heeft ons gevonden.

EEN MENS HEEFT IN ZIJN LEVEN

Een mens heeft in zijn leven geen tijd om voor alles
tijd te hebben.
En hij heeft geen uren genoeg om elk ding
zijn uur te geven. Prediker heeft zich daarin vergist.
Een mens moet haten en beminnen op hetzelfde moment,
met dezelfde ogen huilen en met dezelfde ogen lachen,
met dezelfde handen stenen wegwerpen
en ze met dezelfde handen vergaren,
liefde bedrijven in de oorlog en oorlog voeren in de liefde.
En haten en vergeven en onthouden en vergeten,
orde scheppen en verwarring, eten en verteren
waar lange geschiedenis
jaren voor nodig heeft.
Een mens heeft in zijn leven geen tijd.
Terwijl hij verliest zoekt hij,
terwijl hij vindt vergeet hij
terwijl hij vergeet bemint hij
en terwijl hij bemint begint hij te vergeten.
De ziel is ervaren,
de ziel is zeer professioneel.
Alleen het lichaam blijft altijd
een amateur. Het probeert en vergist zich
leert niets, raakt in de war
dronken en blind in zijn genot en zijn pijn.
De dood van vijgen zal hij sterven in de herfst
verschrompeld en vol met zichzelf en zoet
terwijl de bladeren opdrogen op de grond
en de naakte takken al wijzen naar
waar alles zijn tijd heeft.

MENS ZIJT GIJ EN TOT MENS ZULT GIJ WEDERKEREN

Dood in de oorlog begint
bij iemand anders
die de trap afloopt,
Jong.
Dood in de oorlog begint
bij het zachte dichtdoen van een deur.
Dood in de oorlog begint
bij het openen van het raam om te zien.
Huil daarom niet om wie gaat,
huil om wie de trap van zijn huis afloopt,
huil om wie zijn sleutel
in zijn laatste zak steekt.
Huil om de foto die in plaats van ons onthoudt,
huil om het papier dat onthoudt,
huil om de tranen die niet onthouden.
En wie zal er opstaan, dit voorjaar,
en zeggen tot het stof:
Mens zijt gij en tot mens zult gij wederkeren.

EENS SNEED EEN GROTE LIEFDE

Eens sneed een grote liefde mijn leven in tweeen
en het eerste deel blijft liggen kronkelen
op een andere plaats, als een doorgesneden slang.
De jaren die voorbijgingen hebben me gekalmeerd,
heling gebracht aan mijn hart en rust aan mijn ogen.
En ik ben als iemand die in de woestijn van Judea
bij een bordje 'zeeniveau' staat.
Hij ziet de zee niet maar hij weet hem.
Zo herinner ik me overal je gezicht
op jouw gezichtsniveau.

IK KWAM VOORBIJ EEN HUIS

Ik kwam voorbij een huis waar ik ooit in gewoond heb:
nog steeds zijn een man en een vrouw daar samen, gefluisterd.
Vele jaren zijn verstreken in het zachte gezoem
van het licht dat aanging en uit en weer aan
in het trappenhuis.
De sleutelgaten lijken kleine wonden
waardoor al het bloed is weggestroomd. En binnen zijn
mensen, zo bleek als de dood.
Ik wil er weer staan zoals in mijn eerste liefde,
tegen de deurpost, de hele nacht
in staande omhelzing,
en toen we bij dageraad vertrokken begon het huis
in te storten, en sindsdien ook de stad en sindsdien de wereld.
Ik wil weer zo verlangen, tot de
donkere brandvlekken op mijn huid.
Ik wil weer geschreven staan
in het boek des levens, elke dag geschreven staan,
totdat de hand die schrijft pijn doet.

RAAD VOOR DE GOEDE LIEFDE

Raad voor de goede liefde: bemin niet
die ver weg zijn. Neem van dichtbij
zoals een goed huis gebouwd wordt van stenen ter plaatse
die hebben geleden in de kou, en in de hete zon zijn geblakerd.
Neem haar met de gouden krans
rondom de donkere pupil, haar die
een zekere weet heeft van je dood. Bemin ook
in het verwoeste, als de honing
in het karkas van Samsons leeuw.
En raad voor de slechte liefde: maak
met de liefde die je overhoudt van de vorige
een nieuwe vrouw, en maak
met wat je daarvan overhoudt
een nieuwe liefde,
totdat je niets meer over hebt.

EEN RAAM ALTIJD

Ik hoorde eens in een park
een gedicht of een oude zegenspreuk.
En boven de donkere bomen
is een raam, altijd verlicht
ter herinnering aan het gezicht
dat daar eens achter was, zelf een herinnering
aan een ander verlicht raam.

OP DE DAG DAT MIJN DOCHTER GEBOREN WERD GING ER NIEMAND DOOD

Op de dag dat mijn dochter geboren werd ging er niemand
dood in het ziekenhuis en bij de ingang
stond geschreven: 'vandaag mogen Kohanim naar binnen.'
En het was de langste dag van het jaar.
En in mijn vreugde
reed ik met mijn vriend naar de heuvels van Sha'ar hagai.
We zagen een zieke, kale den, overdekt met ontelbare denneappels. En Zvi zei dat bomen die op het punt staan dood
te gaan meer denneappels dragen dan levende bomen. En ik
zei tegen hem: dat was een gedicht, zonder dat je het wist.
Hoewel je een man van de exacte wetenschap bent, heb je een
gedicht gemaakt. En hij antwoordde: en jij, hoewel je een
man van dromen bent, hebt een exact meisje gemaakt
met alle precisie-apparatuur voor haar leven.
Kohanim: afstammelingen van de priesters.
'En bij geen enkele dode zal hij (de priester) kronen.' Lev.21.11.
Orthodoxe Kohanim houden zich nog steeds aan deze wet. (Vert.)

IN DE OCHTEND WAS HET NOG NACHT

In de ochtend was het nog nacht en de lichten brandden nog
toen we opstonden uit geluk als mensen die opstaan uit de doden,
en net als zij herinnerden wij ons meteen ieder ons eigen
vorige leven. Daarom gingen we uit elkaar.
Je trok een gestreept overhemd aan van oude zijde,
en een nauwe rok, afscheidsstewardess uit een vorige generatie,
en onze stemmen leken al luidsprekers,
voor het melden van tijden en plaatsen.
Uit een leren tas met zachte rimpels, als de wangen van een oude vrouw,
pakte je lippenstift, paspoort, en een brief zo scherp als een mes
en legde ze op tafel.
Daarna deed je alles weer terug.
Ik zei: ik ga wat naar achteren, als in een museum
om de schilderijen in hun geheel te kunnen zien.
En ik ben niet opgehouden wat naar achteren te gaan.
De tijd zal licht zijn als schuim.
Het zware bezinksel blijft voorgoed in ons achter.

WEER EEN LIEFDE TEN EINDE

Weer een liefde ten einde, als een goed citrusseizoen
of een periode van opgravingen waarbij uit de diepte
ontroerde dingen zijn opgehaald die liever waren vergeten.
Weer een liefde ten einde. En zoals wanneer een groot
huis is gesloopt en het puin afgevoerd, zo sta je op de lege
vierkante bouwplaats en je zegt: wat was dat een klein
stukje grond, waar dat huis op stond
met al die verdiepingen en die mensen.
En heel uit de verte uit de dalen komt
het geluid van een enkele tractor aan het werk,
en heel uit de verte van vroeger het getik

van een vork die, op een porseleinen bord, voor het kind
eigeel met suiker roert en schuimig klopt
en tikt en tikt.

IK BEN MIJN IDENTITEITSBEWIJS KWIJT

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt.
Ik moet mijn curriculum vitae opnieuw
invullen voor allerlei departementen, een kopie naar God
en een kopie naar de bliksem. Ik herinner me
de foto die gemaakt werd, drieendertig jaar geleden,
op een verwaaid en verdord kruispunt in de Negev.
Toen waren mijn ogen profeten maar mijn lichaam wist nog niet
wat ermee gebeurde en waar zijn plaats was.
Heel vaak zeg je: dit is de plaats, hier
is het gebeurd, maar het is de plaats niet,
je denkt van wel en leeft in een dwaling
die eeuwiger is dan de eeuwige waarheid.
En terwijl de jaren voorbijgaan vult zich
mijn leven met namen, als verlaten begraafplaatsen,
of als een loze geschiedenisles,
of als een telefoonboek in een vreemde stad.
En dood is als je wordt nageroepen
en nageroepen
en je je niet meer omdraait
om te zien door wie.

HET LAATSTE WOORD IS DE KAPITEIN

Aangezien mijn hoofd niet meer is gegroeid
sinds ik ophield met groeien, maar mijn herinneringen
zich wel in mij hebben vermeerderd
moet ik aannemen dat ze zich in mijn buik bevinden
en in mijn dijen en mijn voeten. Een soort wandelend archief,
een soort geordende wanorde, een doorzakkend pakhuis,
een te zwaar beladen schip.
Soms wil ik gaan liggen op een bank in een park:
dat zou mijn status veranderen
van binnen verloren, naar buiten verloren.
De woorden beginnen me te verlaten
als ratten het zinkende schip.
Het laatste woord is de kapitein.

WANT HET IS ALLEMAAL OMKOPERIJ

Het ijzer wacht vlak bij mijn lichaam, niet alleen in de oorlog,
maar ook bij de kapper kleppert het langs mijn wangen,
het giechelt bij mijn ogen en beidt zijn tijd.
Ik prijs het ijzer, bejubel de kapper,
betaal hem en geef er een fooi bij,
allemaal omkoperij.
Ik vraag naar plaatsen waar ik
niet heen wil, informeer hoe het gaat met mensen
die al dood zijn. Allemaal omkoperij.
Ik hang vlaggen op in mijn huis,
ik versier mijn vensterbank,
ik begiet mijn tuin met het laatste water
en geef rode bussen
hun voer, brieven, brieven,
ik spaar geld en geef aan liefdadigheid,
ik ben Godvrezend en mensvrezend,
ik huil, ik lach,
omkoperij.
Ik baar Moloch kinderen,
ik streel ze, ik kus ze.
Ik bemin en ben bang, allemaal omkoperij.
Mijn ogen zijn de ogen van een vader, die heen
en weer gaan met zijn kinderen op de schommel.
En mijn ogen weten dat een zwaai
de laatste zal zijn, bij mij vandaan en steeds verder,
en tevergeefs probeer ik de schommel om te kopen.
Ik ben zo alleen als een ei
ik ben zo sterk als een ei
ik ben zo zwak als een ei
ik voel me van binnen slechts geel en wit.
Ik eet de sappige vrucht
van de wanhoop, die vol zit met de pitten
van de goede hoop, ik zegen de vrucht
en spuug de pitten uit.
Allemaal omkoperij.

Elke ochtend ben ik als Jozef, die men ijlings
uit de kuil deed komen en tot Farao bracht.
Ik scheer me en verander mijn kleren, net als hij,
altijd gereed voor een keer ten goede,
ik wanhoop niet, ik vul formulieren
en leeg mijn ziel, want het is allemaal
omkoperij.
Enkele dagen geleden zag ik een man
die op zijn oude dag het geloof had afgeworpen,
en zijn baard had afgeschoren, zijn zijlokken afgeknipt
en het keppeltje van zijn hoofd had genomen,
en ik dacht, wat een moed heeft een mens nodig,
om zo dicht bij de dood zijn geloof af te zweren.
Ik schud zijn hand, ik streel
zijn zachte kwetsbare wang,
ik prijs, ik bid, ik vloek
ik haast me, ik zing, ik zwijg
want het is allemaal omkoperij.

EEN PRECIEZE VROUW

Een precieze vrouw met korte haren schept orde
in mijn gedachten en mijn laden
een vrouw die gevoelens verschuift, als meubels,
naar een nieuwe orde.
Een vrouw met een getailleerd lichaam, goed verdeeld
in boven en onder
een vrouw met weersverwachtingsogen,
onbreekbaar glas,
zelfs de kreten van vervoering komen in een vaste
volgorde na elkaar en nooit gemengd:
een tamme duif en dan een wilde duif,
dan een fazant, een gewonde fazant, fazant, fazant,
dan een wilde duif, een tamme duif, duif, duif,
reiger, reiger, reiger.
Een precieze vrouw: op het tapijt naast het bed
wijzen haar schoenen altijd bij het bed vandaan en verder.
(De mijne er naar toe.)
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DRIE LIEDJES VOOR TAMAR

De regen praat zachtjes,
je kunt nu gaan slapen.
Naast mijn bed het vleugelgeruis van een krant,
andere engelen zijn er niet.
Ik zal vroeg opstaan en de komende dag
omkopen om goed voor ons te zijn.

Je hart speelt bloedtikkertje
in je aderen.
Je ogen zijn nog warm, als bedden,
de tijd heeft erin gelegen.
Je dijen twee zoete dagen van gisteren,
ik kom bij je.
Alle honderdvijftig psalmen
brullen tegelijk.

Mijn ogen willen samenstromen
als twee meren naast elkaar.
Om elkaar te vertellen
wat ze hebben gezien.
Mijn bloed heeft veel verwanten,
die er nooit bij op visite gaan.
Maar gaan ze dood.
dan is mijn bloed de erfgenaam.

'Van de Hebreeuwse dichter Yehuda Amichai brachten wij in onze
eerste jaargang al buitensporig veel gedichten. We doen dit nogmaals.
De gedichten van Amichai zijn elementair, zoals water en brood.
En poezie.
Dit jaar komt hij voor de zoveelste keer naar Poetry International in
Rotterdam, en tegen die tijd verschijnt bij Meulenhoffzijn integrale bundel A great tranquillity: Questions and Answers in vertaling,
waaruit ook hier vier gedichten zijn opgenomen.'

DE ROMAN ALS INMAAKPOT

Met Schaamte, voor de Bookerprijs
genomineerd, en vooral met het voordien
GEERT
verschenen maar nadien pas vertaalde
LERNOUT
OVER
i
Middernachtskinderen dat de Bookerprijs ook
SALMAN
I
effectief kreeg, is Salman Rushdie een van de
RUSHDIE
eigentijdse schrijvers die thuishoren in het rijtje
Marquez, Kundera, Gunther Grass, Llosa, en in Salman Rushdie heeft, ondanks de
prompte vertalingen van Middernachtshet genre waarvoor men, nu de term
kinderen en Schaamte^ niet de populariteit gekregen in Nederland en zeker
magisch-realisme wat verouderd aandoet, het
niet in Belgie die hij ongetwijfeld verwoord postmodernisme heeft bedacht.
dient. Wat hebben Milan Kundera,
Gabriel Garcia Marquez en Mario VarRushdie 'tracht een heel land met meer dan
gas Llosa wel dat Rushdie niet heeft?
zeshonderd miljoen mensen, minstens evenveel Natuurlijk noem ik niet toevallig deze
deze auteurs hebben niet alleen
goden en geesten, spoken en engelen te vatten in namen;
een brede epische adem gemeen, ze
een enkele roman,' schrijft Geert Lernout. Hij
schrijven ook allemaal een nieuwsoortige roman die een mengsel is van geberoept zich daarbij zowel op de Ramayana als
schiedenis, essay en pure fantasie,
op Superman, op legenden en roddel als op
waarvoor men, nu de term 'magischrealisme' wat verouderd aandoet, het
feiten, en slaagt erin dit soort romanmythologie woord
'postmodernisme' heeft berijker en waarachtiger te laten zijn dan de
dacht.
Rushdie werd geboren in Bombay, in
eigenlijke geschiedschrijving: die beschikt
een familie uit de mohammedaanse
tenslotte maar over een enkele verhaaltechniek.
minderheid in deze nagenoeg volledig
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door Hindoes bewoonde miljoenen- zou kolonel Aureliano Buendia terug- 00k wat er met Aadam gebeurt, het gat
stad, op 15 juni 1947. Niet twee maan- denken aan die namiddag, lang gele- dat de afwezigheid van God heeft geladen later, de dag waarop India onafhan- den, toen zijn vader hem meenam om ten komt terug in het doek waarachter
kelijk werd, zoals de hoofdpersoon en ijs te ontdekken'), zitten alle elementen zijn toekomstige bruid verborgen
ik-verteller van Middernachtskinderen, die de roman bepalen. De passage wordt gehouden en hoe hij 00k tracht
een roman die heel wat jeugdherinne- wordt namelijk ingeleid door Saleem het gat te vullen met vrouwen of geringen van de auteur bevat. Als de oude Sinai die na enige aarzelingen toegeeft schiedenis, er is niets aan te doen. Aan
Britse kolonie uiteenvalt in Pakistan en dat hij exact even oud is als het onaf- het einde van zijn leven komt God hem
India, kiest Rushdies familie met bij- hankelijke India. Op het ogenblik terugeisen, niet Allah of een Hindoezonder weinig enthousiasme voor de waarop hij zijn verhaal begint is hij bij- godheid, maar de onwaarschijnlijke Jenieuwe moslim-republiek. Zoals dat in jia eenendertig en ziek, te ziek wellicht zus Christus, die 00k al gaten in zijn
zijn milieu de gewoonte is, gaat Salman om zijn verhaal volledig te kunnen ver- handen en voeten heeft. Ook het lials veertienjarige naar een Engelse tellen, zelfs niet in 1001 nachten. Zijn chaam van Aadam Aziz wordt door gakostschool en daarna naar Cambridge. enige houvast is de herinnering aan een ten aangevreten, zijn huid splijt en laat
Na een mislukte poging om naar Pakis- rechthoekig doek met een gat in het los, zijn tanden vallen uit en zijn botten
tan terug te keren en na de al even mis- midden, die een talisman, een sesam- kraken. Op kerstdag 1963 gaat hij terug
lukte science fiction roman Grimus, be- open-u is die hij nodig heeft om zijn naar Kasjmir en steelt uit de Hazratbalgon hij in 1975 aan Middernachtskinde- verhaal met zijn vele personages, zo- moskee de dierbaarste relikwie van het
ren waarvoor hij in 1981 de Booker Pri- veel levens en zoveel werelden te kun- dal: een heilig haar van de profeet Moze kreeg. In 1984 kwam dan 00k nog nen vertellen. Saleems leven begon bij- hammed. Zeven dagen later stort hij
Schaamte uit en heel onlangs publiceer- na eenendertig jaar geleden, maar zijn letterlijk ineen voor de tempel van Sande hij een documentair boek over Nica- verhaal nog eens eenendertig jaar voor kara Acharya, gewijd aan Shiva: zijn
ragua, De Glimlach van een Jaguar. Te- zijn geboorte met de neus van zijn botten vallen uiteen en hij kan alleen
gelijkertijd was Rushdie 00k actief als grootvader en drie druppels bloed. 'Zo- nog gei'dentificeerd worden dank zij de
geducht polemist in de Londense pers; als de koran ons voorhoudt: Zeg, in de papieren die hij bij zich heeft. Ook Sazo maakte hij brandhout van V.S. Nai- naam van de Heer uw Schepper, die de leem zal een pluk haar verliezen en hij
pauls Onder de gelovigen omdat het boek Mens schiep uit klonters bloed.' Dit citaatlijdt aan dezelfde ziekte: ook zijn livolgens hem schaamteloos inspeelt op uit het Heiligste Boek is wel erg toepas- chaam barst uit zijn voegen, uiteindede anti-islamitische gevoelens in de selijk: het zijn de eerste woorden van de lijk zal hij uiteenvallen in zeshonderdVerenigde Staten tijdens en na de gijze- engel Gabriel tot Gods dienaar Mo- dertig miljoen deeltjes, net zoveel stukling in de Amerikaanse ambassade van hammed. Na het driemaal herhaalde jes als er mensen in India zijn, want hij
Teheran.
bevel 'Lees' (een paar eeuwen vroeger is, door het Noodlot van zijn geboorteDe islam staat centraal in de beide ro- had de Heer op dezelfde wijze al Au- datum, voor altijd met dat land verbonmans waarop Rushdie zijn reputatie gustinus bekeerd) waar Mohammed den.
heeft gebouwd. Zo begint Midder- tweemaal 'ik kan niet lezen' op ant- Maar het eerste gat in het boek zit in
nachtskinderen met het besluit van de woordde, zegt Allah via zijn aartsengel het laken dat Saleems talisman is. Het
grootvader van Saleem Sinai, de hoofd- Gabriel: 'Lees: In de naam van de Heer heeft een rond gat met een doorsnee
figuur en verteller, om het geloof van die Schepper is. Die de mens schiep uit van vijftien centimeter in het midden
zijn familie af te zweren. Als hij bij het een klonter. Lees: En het is uw Heer de en er zitten drie vlekjes op, van drie
ochtendgebed zijn neus tegen de bevro- Allermildste. Die onderwijst met de druppels bloed, dat niet uit Aadams
ren aarde stoot, springen er drie drup- pen. Die de mens leert wat hij niet neus komt. Als ongetrouwde dokter
pels bloed uit, die als robijnen op zijn weet.' Er is nauwelijks een toepasselij- mag Aadam Aziz de jonge dochter van
bidkleedje rollen. Als dan 00k zijn tra- ker motto voor dit boek te bedenken: de rijke landeigenaar Ghani alleen genen stollen is de maat vol: 'en op dat Saleem vertelt het verhaal van de ro- deeltelijk onderzoeken. De drie vrouogenblik, terwijl hij geringschattend man aan Padma, die 00k niet lezen kan, welijke worstelaars die de jonge erfgediamanten uit zijn wimpers veegde, be- en zoals de eerste mens wordt Saleem name moeten beschermen tegen al te
sloot hij de aarde nooit meer voor welke geschapen door de klonter waartegen opdringerige belangstellenden houden
god of mens 00k te kussen.' Dit koene grootvader Aadam zijn hoofd stoot. het laken tussen de dokter en zijn pabesluit heeft tot gevolg dat er een leegte Net zoals in Genesis schept God de tiente, die het zieke lichaamsdeel voor
in hem ontstaat die hem kwetsbaar mens met behulp van klei, een klonter het gat moet houden. Gelukkig ontwikmaakt voor vrouwen en de geschiede- aarde, a clot in mijn Engelse vertaling kelt Naseem Ghani steeds nieuwe ziekvan de koran, een woord dat zowel kluit ten zodat haar dokter toch een totaalnis.
In de korte paragraaf die Rushdie nodig aarde als klonter bloed kan betekenen, beeld van haar krijgt, een slecht passenheeft om dit te vertellen, met een eerste maar de enige creatie die met bloed- de collage waaraan de belangrijke stukzin ('Op een ochtend in Kasjmir, in het klonters begint is Middernachtskinde- jes nog ontbreken, maar die hem steeds
vroege voorjaar van 1915, stootte mijn ren. Soerah 96, dat met deze woorden meer intrigeert. Als hij na drie jaar eingrootvader Aadam Aziz zijn neus tegen opent, gaat verder met een waarschu- delijk een borst te zien heeft gekregen
een door de vorst verharde kluit aarde wing aan de opstandige mens die, zoals en dan een bil, krijgt Naseem op de dag
terwijl hij probeerde te bidden') die Aadam Aziz, denkt dat hij onafhanke- waarop de eerste wereldoorlog eindigt
doet denken aan de eerste zin van Hon- lijk is en zonder God kan. Als straf zal eindelijk hoofdpijn. Aadam staat erop
derdjaar eenzaamheid ('Vele jaren later, Allah hem bij zijn haar grijpen en de dat het laken deel uitmaakt van de
toen hij voor het vuurpeloton stond, wachters van de hel roepen. Dit is dan bruidsschat en het is op dit laken dat hij
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mee te vullen, wat in elk geval tot ge- tafel doorbrengt en ze net als Mohamvolg heeft dat de lezer nooit rust wordt med niet kan lezen. Als ze verachtelijk
gegund met natuurbeschrijvingen of snuivend de kamer verlaat, keert Saterloopse bedenkingen. Elk detail telt leem terug naar zijn verhaal om het uit
in dit boek mee en verklaart iets wat zijn lijden te verlossen. Hij liet het de
voorafging of verwijst naar iets wat nog vorige nacht hangen tussen hemel en
moet komen. De wereld die Rushdie aarde 'net zoals Sheherazade, wier
zijn lezers presenteert is er misschien eigen leven ervan afhing dat ze prins
een van duizend-en-een nachten en Shahryar door nieuwsgierigheid opgewellicht nog meer verhalen, maar het is vreten achterliet, nacht na nacht placht
geen absurde wereld, integendeel, het te doen.' Even later onderbreekt Padis een minutieus opgebouwd univer- ma het verhaal om Saleem zijn avondsum dat functioneert op dezelfde ma- eten te brengen en in mil belooft de
nier als de romans van auteurs als Joyce verteller zijn verhaal voor te lezen en
en Nabokov en dat veel beter in elkaar zelfs rekening te houden met haar krizit dan de echte wereld waarmee wij het tiek. Zo last hij al onmiddellijk een ode
moeten doen.
aan de mest in, omdat hij eerder wat deDoor de precisie waarmee hij werkt en nigrerend over Padma's naam, Mestlozijn zorg voor de vorm van het verhaal tus, had geschreven. Nog iets later
creeert Rushdie een beeld van de wrie- blijkt dan dat de verteller kok is in een
melende massa die het Indische sub- chutney-fabriekje en hij vergelijkt zijn
continent bevolkt en daarbij maakt hij activiteit als kok met die van een gehandig gebruik van de verteltradities schiedschrijver: het gaat in beide gevaldie zowel bij de islamitische als bij de len om een conserveringsproces. 'ZoHindoestaanse bevolkingsgroepen be- wel de herinnering als het fruit wordt
staan, althans zoals die in het Westen gered van het bederf van de klokken.'
bekend zijn. Naast de sprookjes van
duizend-en-een nacht en het begin van
de roman met zijn verwijzing naar de
koran, is Rushdie en zijn verteller 'genoeg Bombayiet om goed op de hoogte
te zijn van Hindoeverhalen' en hij vergelijkt zich zelfs met Valmiki, de auteur
van de Ramayana, Die verankering in
de verteltradities van zijn geboorteRAMAYANA
land, die trouwens volgens Marquez
EN
ook in de Latijns-Amerikaanse roman
SUPERMAN
een centrale rol speelt, wordt door
Rushdie in het verhaal zelf gebracht En om die geschiedenis, om dat levensdoor zijn verteller het boek te laten verhaal is het eigenlijk allemaal begonDE
schrijven in aanwezigheid van zijn ge- nen. Padma wil, zoals prins Shahryar,
ROMAN
liefde Padma, die genoemd is naar de feiten, de dingen zoals ze gebeurd zijn,
ALS
lotusgodin, wier meest gebruikelijke ze is verslaafd aan het verhaal en is
CHUTNEY-FABRIEK
benaming onder dorpelingen 'Zij Die bang dat Saleem, met al zijn getreuzel
Middernachtskinderen heeft veel meer Mest Bezit' is en die voor Saleem dan en zijn vele uitweidingen al dood zal
zijn voor hij erin slaagt zijn eigen gemet Honderdjaar eenzaamheid gemeen ook 'mijn mestlotus' is.
dan het feit dat het alle twee dikke boe- Zoals de Ramayana vertelt Midder- boorte te beschrijven, wat ook al voor
ken zijn: Rushdie is, zoals Marquez, nachtskinderen het verhaal van een Tristram Shandy van Lawrence Sterne
maar ook zoals Giinther Grass en Mi- held, van de rivaliteit tussen twee zo'n probleem was geweest. De chronolan Kundera, een ambitieus auteur. Hij broers en van de strijd tussen goed en logic is echter heel belangrijk en Satracht een-heel land met meer dan zes- kwaad en zoals Duizend-en-een-nacht is leems vader droomt er zelfs van de verhonderd miljoen mensen, minstens het boek een raamvertelling. Terwijl halen in de koran chronologisch te orevenveel goden en geesten, spoken en Saleem zijn eigen verhaal en dat van denen. Maar voor Saleem zelf is er
engelen te vatten in een enkele roman: zijn vader en grootvader vertelt, speelt meer dan alleen de historische volgorde
'En er zijn zoveel verhalen te vertellen, er zich een ander verhaal af in de ma- van de belangrijkste feiten: net zoals
te veel, zo'n overvloed aan verweven le- nier waarop het wordt verteld. Zoals aroma's bij het koken in elkaar overvens gebeurtenissen wonderen plaatsen Sheherazade de Sultan elke nacht een gaan, zo vervloeien mensen en dingen
geruchten ...' Meer verhalen dan er in nieuw verhaal vertelde om haar execu- in elkaar. Alle elementen in het verhaal
duizend-en-een nachten kunnen ver- tie uit te stellen, zo heeft Saleem zijn zijn met elkaar verbonden en er kan dus
teld worden. Elke bladzijde in dit boek Padma. Zij verschijnt pas in het tweede niets weggelaten worden. Terwijl de
bevat genoeg materiaal voor een min- hoofdstuk en is dan aan het mokken geschiedenis uit hem stroomt, druppelt
der romancier om er een hele roman omdat Saleem al zijn tijd aan de schrijf- Padma langs de barsten naar binnen,

zijn vrouw ontmaagdt.
Een van Aadams dochters wordt Saleems moeder, of toch bijna, want onmiddellijk na de geboorte verwisselt
een verpleegster haar baby met Shiva,
de zoon van een bedelaarsvrouw die in
het kraambed sterft. Saleem groeit op
en ontdekt dat hij bijzondere telepathische gaven bezit, die zijn lot met dat
van zijn geboorteland verbinden. Door
die gaven en door zijn enorme neus raken hij en zijn familie betrokken in de
godsdienstonlusten, de taalrellen, zelfs
in de oorlog tussen India en Pakistan
waarin hij zijn familie en zijn privileges
verliest. Op die manier wordt hij verplicht het leven te gaan leiden waartoe
hij door zijn geboorte was voorbestemd: dat van de achterbuurten en
slums van de miljoenensteden, terwijl
zijn broer zich ondertussen via een carriere in het leger uit de sloppen heeft
opgewerkt. Uiteindelijk komt het dan
tot de finale confrontatie tussen Saleem
en de Geschiedenis, ditmaal in de gedaante van de Groene Weduwe, Indira
Gandhi, waarbij Saleem het onderspit
delft.
Hij keert terug naar Bombay waar hij
werk vindt als kok in de chutneyfabriek van zijn oude voedster en waar
hij zijn verhaal begint neer te schrijven.

1988 HUT 67

met haar nuchterheid en bijgeloof en
ook op die manier vermengen zich in
het boek islam en hindoeisme. Als Saleem dan het verhaal vertelt van Mian
Abdullah, - de Kolibrie, leider van de
Vrije Islamitische Convocatie, wiens
geneurie erecties veroorzaakt (zoals het
gillen van Oskar Matzerath glas kan
breken) - , dan doet hij dat niet in zijn
eigen naam, maar hij geeft het woord
aan de legende, aan het verfijnd geroddel van de betelkauwers. Zij zijn het die
alles gezien hebben en alles weten (hoewel ze alien sliepen) en eigenlijk wordt
het hele boek door zo'n collectieve verteller verteld. Saleem is slechts een
spreekbuis, langs de gaten in zijn lichaam - en niet alleen zijn oren dringen naast de kritische commentaren van zijn eerste lezeres, ook de stemmen van de andere middernachtskinderen en, via hen, van alle inwoners van
India naar binnen. De middernachtskinderen van de titel zijn de duizenden-een kinderen die geboren zijn tussen
middernacht en een uur op 15 augustus
1947 e n die dus net zo oud als India
zijn. Allemaal hebben ze wonderbaarlijke talenten of vermogens: er is een
meisje dat over een letterlijk verblindende schoonheid beschikt, er is iemand van wie we niet weten of hij een
jongen of een meisje is omdat hij/zij
van geslacht kan veranderen door zich
in water onder te dompelen, een jongen
die metaal kan eten en een meisje met
de gave om vissen te vermenigvuldigen. Als 'Radio All-India' is Saleem de
centrale waarin al hun boodschappen
samenkomen, hij is de enige die de
middernachtskinderen en met hen alle
Indiers met elkaar verbindt. Maar Padma blijft de belangrijkste toehoorster
van het verhaal. Toehoorster, want lezen kan ze niet. Met het verschil tussen
luisteren en lezen speelt Rushdie het
hele boek door. India heeft een fundamenteel orale cultuur waarin het gesproken woord veel belangrijker is dan
welke geschreven teksten ook. Een geschiedenis van het land bestaat nog niet
omdat het land nog te jong is, eerst
moeten de verschillende verhalen, het
geroddel, de legenden verzameld en
vastgelegd worden, want juist door het
orale karakter wordt een heleboel verzwegen en vergeten. Daarom is Padma
terecht jaloers op Saleems geschrijf.
Saleem gebruikt alle trucjes van de traditionele vertellers. In tegenstelling tot
wat Padma denkt, is het uitstel juist het
belangrijkste ingredient van een goed
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verteld verhaal, zijn de uitweidingen,
het voorspel en het naspel even centraal
als de coitus zelf. De verteller heeft niet
alleen een derde van zijn roman nodig
om bij zijn eigen geboorte te belanden,
dit aftellen wordt dan zelf een thema in
het laatste hoofdstuk van dit eerste
boek dat Tiktak' heet. Saleem heeft
eerst de lezer en Padma zo lang mogelijk laten wachten op de onthulling wie
van de drie dochters van Aadam zijn
moeder en vervolgens wie zijn vader is.
Nu gebruikt hij het tikken van de
klok - een Europese, want door de vele
stroomonderbrekingen in Bombay is de
sprekende klok altijd wel een paar uur
te laat - om het uur van zijn geboorte
en die van de staat India aan te kondigen en de minuten seconden af te tellen. Als hij dan eindelijk geboren
wordt, blijkt dat hij niet de echte zoon
van zijn vader en moeder is, maar het
onechte kind van de vrouw van een bedelaar en een nakomeling van de Engelse stichter van Bombay, een beetje zoals India zelf.
In het tweede boek vertelt Saleem dan
het verhaal van het ongeluk in de waskist: de achtjarige Saleem verstopt zich
in de grote witte waskist van zijn moeder om te ontsnappen aan de twijfels
omtrent de grote daden die hij gaat verrichten: een waskist is een gat in de wereld, ver weg van iedereen en van de geschiedenis. Tot op een dag zijn moeder
in de badkamer binnenkomt en hij beseft dat ze nog steeds verliefd is op haar
eerste maagdelijke minnaar. Als ze dan
ook nog moet plassen en hem haar
zwarte ronde romp toont, moet Saleem
ontzettend niezen, snot schiet tot aan
de grens van zijn hersenen en er is een
kortsluiting. Zijn neus begint te zingen, er zitten miljoenen stemmen in
zijn kop, maar als straf moet hij de hele
dag zijn mond houden.
Vervolgens belandt Saleem eindelijk bij
het echte onderwerp van zijn verhaal,
de duizend-en-een middernachtskinderen die allemaal geboren werden tussen
twaalf en een op 15 augustus 1947, e n
hij zal, zij het koortsig, zijn verhaal op
de meest sobere manier vertellen. Dit
verhaal is echter zo fantastisch dat Padma vreest dat hij aan het ijlen is, maar
Saleem zweert bij-de-haren-op-zijnmoeders-hoofd dat dit geen metaforen
zijn, maar de letterlijke waarheid.
Toch heeft Padma gelijk, want voor hij
aan het volgende hoofdstuk kan beginnen, ligt hij twee dagen bewusteloos en
droomt over de Weduwe met een schei-

ding in haar haar: aan de ene kant is het
haar groen, aan de andere kant zwart.
Ze maakt jacht op kinderen. Maar ook
Saleem heeft gelijk want hij herkent in
de koortsdromen de koorts die hij had
na zijn tiende verjaardag en die ook
twee dagen duurde. Verleden en heden
lopen in elkaar over, maar Saleem verzet zich en hij tracht wanhopig zijn buitengewone verhaal op de gewone manier verteld te krijgen, wat telkens opnieuw mislukt. Het voor hem erg pijnlijke geheime rendez-vous van zijn
moeder met haar maagdelijke dichterminnaar in een cafe voor mislukte acteurs en communisten wordt beschreven alsof Saleem een filmcamera was en
de scene die hij door de vuile caferuit
bekijkt een gecensureerde Indische
film. Zoals in die films raken de geliefden elkaar nooit aan en zoals in die
films dragen ze allebei een valse naam.
Als Saleem later weerwraak neemt door
zijn overspelige tante te verraden,
wordt het drama dat daar het gevolg
van is in een weekblad beschreven als
een combinatie van 'de nobele gevoelens van de Ramayana met het goedkope melodrama van de Bombayse speelfilm'.
Daarnaast verwijst Rushdie voortdurend naar de populaire mythen van onze tijd, niet alleen de film, maar ook de
reclame en het stripverhaal: zo vergelijkt Saleem zichzelf met het Kolynos
Joch, een jongetje op een reclamebord
voor tandpasta en zo ziet hij in de carriere van de kind-goeroe Heer Khusro
Kkusrovand een poging van diens moeder om 'de krachtigste van alle moderne mythen opnieuw te bewerken en opnieuw te verzinnen,' de ontploffing van
de planeet Krypton. Voor wie zijn moderne klassieken niet kent: het kaderverhaal van Superman.
Maar noch de Bombay-film, noch de
Hollywood-film, waar ook veelvuldig
naar wordt verwezen, noch de reclame,
noch het stripverhaal levert de centrale
metafoor van het boek. Dat doet Mary
Pereita, de christelijke buitenstaander
in het in moslims en Hindoes verdeelde
India, Saleems laatste moeder met haar
chutney-fabriek, waar Saleem na al zijn
avonturen eindelijk rust heeft gevonden om zijn verhaal te schrijven en aan
Padma te vertellen. Uiteindelijk is het
alleen daar dat zijn uiterst gevoelige
neus toch nog enig nut heeft. In het
laatste hoofdstuk legt hij uit dat er op
een plank dertig inmaakpotten staan,
voor elk hoofdstuk van dit boek een:

helemaal; er zijn ook typische westerse
literaire tradities waarin niet-realistische elementen een plaats hebben.
Rushdies jeugdzonde, de science fiction roman Grimus, is daar een voorbeeld van, de postmoderne roman een
andere. Auteurs als Giinther Grass,
Vladimir Nabokov, Flann O'Brien en
John Barth hadden blijkbaar geen nietwesterse achtergrond nodig om nietrealistische romans te schrijven. Daarom geloof ik dat men de niet-Europese
oorsprong van deze vorm van literatuur
niet moet overdrijven; de roman als
genre is een Europees fenomeen dat al
in het prille begin de kiemen bevatte
van wat men nu wil zien als een inbreng van buitenaf.
Het belangrijkste kenmerk van de roman is inderdaad de realistische tendens, zijn ambitie om zo volledig en zo
KAMPIOENSCHAP
SP^T^gfK accuraat mogelijk de werkelijkheid
SLANGENBEZWEREN I ^ L ^ ^
ff| weer te geven. Maar zeker even belangrijk, en al in Cervantes' Don Quichote
Rushdie heeft zijn roman volgepropt aanwezig, is het omgekeerde besef dat
met feiten en feitjes, personages en ne- de werkelijkheid binnen een roman
venfiguren: hij beschrijft de prive-dra- niet samenvalt met die erbuiten. In veel
ma's en oorlogen, de achterbuurten van grote romans lijken de vertellers dat
Bombay en de betere wijken, massale trouwens zelf te beseffen: als Cid Hademonstraties en stiekeme rendez- mete Benengeli of zijn naamloze vertavous, politici, legerofficieren, intellec- ler voortdurend benadrukken dat het
tuelen, bedelaars, tovenaars en revolu- merkwaardig gedrag van Don Quichote
tionairen, de hele wriemelende massa te wijten is aan de overdadige conmensen die we India noemen. Toch is sumptie van ridderromans, kan het de
Middernachtskinderen geen Indisch aandachtige lezer niet ontgaan dat hij
boek, wellicht omdat de auteur ook zelf ook aan dat euvel lijdt. Het besef
geen Indier is; het India in dit boek past van de fictionaliteit van een roman
daarvoor teveel in het beeld van dat wordt vooral acuut aan het einde van
land zoals dat in het Westen bestaat en een boek, omdat de van zichzelf bewuszoals dat nogmaals bevestigd werd in te verteller dan geconfronteerd wordt
films als A Passage to India en Gandhi met het feit dat hijzelf en zijn hele ween televisie-series als The Jewel in the reld zullen ophouden te bestaan als de
Crown. Rushdie speelt ook met deze lezer het laatste woord gelezen heeft.
cliches, onder meer door een Ameri- Dit is het geval in heel wat narcistische
kaan de principes van het hindoeisme of postmoderne romans die het prote laten uitleggen aan een treincoupe bleem oplossen door het einde van het
Indiers of door het kampioenschap boek weer te laten aansluiten bij het beslangenbezweren tussen Foto Singh en gin of door de hele fictieve wereld in
de Maharadja van Cooch Naheen te la- een klap te vernietigen. lets dergelijks
ten plaatsvinden in de Midnite-Confi- is heel duidelijk in Honderd jaar eenzaamheid, dat eindigt als Aureliano Badential Club.
Eigenlijk speelt Rushdie hetzelfde spel bilonia een aantal perkamenten vindt
als Gabriel Garcia Marquez en andere waarin de tovenaar Melquiades het heZuidamerikaanse schrijvers die bewe- le verhaal van Macondo en de Buendias
ren dat hun romans naturalistisch zijn beschreven heeft, tot en met het ogenomdat de werkelijkheid in Colombie, blik waarop Aureliano de kamer binChili of Peru magisch-realistisch is. nenkomt, Melquiades' boek ontdekt,
Rushdie kan er volgens eigen zeggen begint te lezen en daarin, uiteindelijk,
niet omheen dat voor honderden mil- leest dat hij het einde van het boek najoenen Indiers de werkelijkheid meer is dert. 'Maar nog voor hij bij de laatste
dan diegene die wij in het Westen ken- regel aanbeland was, had hij al begrenen. Dit argument klopt wel, maar niet pen dat hij de kamer nooit zou verlaten

'Ieder zoetzuurpotje bevat derhalve de
verhevenste van alle mogelijkheden: de
haalbaarheid van de chutnificatie van
de geschiedenis; de grootste hoop om
de tijd in te maken!' Het is dan ook de
hoogste tijd: Saleem is bijna totaal uitgedroogd, begint pas nu echt te barsten
en slaagt er nog maar net in het laatste
potje te vullen voor hij totaal desintegreert, uiteenvalt in de zeshonderddertig miljoen stemloze stofjes die samen
Saleem, India of deze roman uitmaken.

want het was voorspeld dat de stad van
spiegels (of mirages) zou weggeveegd
worden door de wind op het moment
waarop Aureliano Babilonia zijn lectuur van de perkamenten zou beeindigen, en dat alles wat erin geschreven
stond onherhaalbaar was sinds onheuglijke tijden en voor altijd, omdat een ras
dat veroordeeld is tot honderd jaar eenzaamheid geen tweede kans kreeg op
aarde.' Ook John Irving heeft in zijn
The World According to Garp een apocalyptische slotzin: 'Maar in de wereld
volgens Garp zijn we allemaal terminale gevallen.' Rushdie doet hetzelfde; in
het laatste hoofdstuk van Middernachtskinderen, in de laatste zoetzuurpot van
Saleem zit zijn eigen einde. Het begin
van dat hoofdstuk valt samen met het
besef dat hij 'gevaarlijk dicht bij het
einde van zijn memoires' komt en zoals
zijn voorganger Sultan Shahryar
trouwt hij met zijn mestlotus Padma.
De cirkel is rond: hij heeft eerst de 31
jaar voor zijn geboorte beschreven en
dan de 31 jaar van zijn eigen leven en
hij zal nu samen met Padma terugkeren
naar Kasjmir, waar het allemaal begon,
maar hij zal er niet geraken, zoals Jehangir de mogolkeizer, maar vooral zoals Mozes die het Beloofde Land ook
niet in mocht (Saleems achternaam is
dan ook Sinai). De cirkel is tweemaal
rond: met Saleems zoon, die opnieuw
Aadam heet, kan alles opnieuw beginnen, en hier spreekt hij zijn eerste
woord 'Abracadabra'. Maar voor Saleem zelf is het einde van het boek ook
definitief het einde van zijn persoon:
hij voorziet zijn eigen ondergang, hij
barst en splitst als de bom van Bombay
tot het, om twaalf uur exact, gedaan is:
'Ja, ze zullen me onder de voet lopen,
de marcherende getallen een twee drie
vier honderd miljoen vijfhonderd zes,
waardoor ik word herleid tot stemloze
stofjes, net zoals ze te gelegener tijd
mijn zoon zullen vertrappen die niet
mijn zoon is, en zijn zoon die niet de
zijne zal zijn, en de zijne die niet de zijne zal zijn, tot de duizend en eerste generatie, tot duizend en een middernachten hun vreselijke gaven hebben
geschonken en duizend en een kinderen zijn gestorven, omdat het een voorrecht en een vloek van middernachtskinderen is om zowel meester als
slachtoffer van hun tijd te zijn, een persoonlijke levenssfeer te verzaken en in
de vernietigende draaikolk van de grote
massa te worden gezogen, en niet in
vrede te kunnen leven of sterven.'
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persoon en verteller onderbreekt voortdurend zijn verhaal om commentaar te
leveren op het waarheidsgehalte of om
te klagen over de schier onoverkomelijke moeilijkheden waarvoor hij zich geplaatst ziet. Daarnaast helpt hij zijn lezer en Padma, de enige luisteraar, verbanden te leggen tussen gebeurtenissen
of toont hij waar thema's ontwikkeld of
herhaald zullen worden: zoals hij zelf
schrijft: 'Alles heeft vorm, als je ernaar
zoekt. Aan vorm valt niet te ontkomen.'
Maar de Franse en Amerikaanse theoretici van het postmodernisme zijn nog
een stapje verder gegaan: waar Hassan
in zijn eerste studies nog een fenomeen
in de literatuur, meer bepaald in de recente Amerikaanse roman beschreef,
praat men nu over de postmoderne conditie, die een allesomvattende verwerping van de moderniteit zou inhouden.
Een van de gevolgen van deze verschuiving van het domein van de literatuur
naar dat van de gehele werkelijkheid is
dat men filosofische teksten kan gaan
lezen als literatuur en omgekeerd, en
dat literaire teksten een geprivilegieerde status krijgen in wat dan modieus
'het filosofisch discouri wordt genoemd. Een ander, en voor de interpretatie van Rushdies romans belangrijker
gevolg is het inzicht dat geschiedschrijving en literatuur minder ver van elkaar liggen dan werd verondersteld:
men ontdekte in geschiedenisboeken
dezelfde narratieve strategieen als in romans en men combineerde deze vondst
met de idee dat onze waarneming en
weergave van de werkelijkheid altijd
bepaald worden door de taal die we gebruiken - om tot de conclusie te komen dat, zoals Patricia Waugh het uitdrukt, 'geschiedenis ook "fictief' is,
ook een reeks "alternatieve werelden"
vormt.'

en telkens opnieuw moet hij ontdekken
dat hij daar niet in slaagt.
Toch is deze roman niet postmodernisDE
tisch als men daarmee bedoelt dat de
WARE
waarheid niet bestaat, dat er alleen verFABEL
schillende versies zijn en dat elke versie, elk taalspel even waar of onwaar is
als elk ander. Voor Rushdie gaat het er
FICTIEVE ^sK^BT^^H
juist om de juiste versie te verdedigen
GESCHIEDENIS l £ « ^ ^
»f
tegen alle mogelijke vervalsingen. Legenden kunnen dan al eens werkelijkRushdie heeft nog veel meer gemeen
heid voortbrengen, zoals Saleem ergens
met de meesters van de postmoderne
schrijft, ze kunnen de werkelijkheid
roman; zoals John Irving, Kurt Vonneniet vervangen. Rushdies hoofdpergut, Marquez en Grass wordt een besoon weet heel goed dat zijn geheugen
langrijk deel van zijn romans gedragen
niet perfect werkt en het gebeurt dan
door sterke vrouwenfiguren die zich
ook vaak dat hij moet toegeven dat er
niet inlaten met de meestal ambitieuze
kleine dingen niet helemaal klopten en
plannen van de mannen, maar die wel
dan vraagt hij zich bang af waarom de
voor de stabiliteit zorgen waarop de
grote dingen dan wel correct zouden
steeds weer ontgoochelde hoofdfiguren
zijn. Maar die twijfel bewijst nu net dat
kunnen terugvallen. Zoals in de roer geen juiste versie bestaat en dat Samans van deze schrijvers wordt ook
leem de werkelijkheid accuraat wil behier een belangrijke rol gespeeld door
schrijven: het is de realiteit van de totaeen groep gewone mensen of zelfs een
litaire staat die van de waarheid fantasie
massa, terwijl de grote romans van het
maakt, op een veel grotere schaal dan
modernisme vooral het gefrustreerde
de
grootste schrijver of de grootste gooleven van een bijzonder intelligent en
chelaar-met-feiten
aankan: 'in een land
gevoelig individu beschreven. Rushwaar de waarheid is wat wordt geleerd
dies verhalen bevatten bovendien een
dat ze is, houdt de werkelijkheid echt
heleboel verwijzingen naar mondelinge
letterlijk op te bestaan, zodat alles moverteltradities, naar sprookjes en legengelijk wordt behalve datgene waarvan
ded terwijl de modernistische auteurs
ons vert eld wordt dat het het geval is.'
zich eerder richtten op geschreven liteZelfs in die omstandigheden zijn leuraire bronnen. Maar het belangrijkste
gens mogelijk en Saleem geeft toe, oppostmodernistische
kenmerk van
nieuw in het zo belangrijke laatste
Rushdies romans is de relatie tussen
hoofdstuk, dat hij gelogen heeft over de
fictie en werkelijkheid.
dood van zijn aartsrivaal Shiva. Saleem
Het probleem van de term 'postmoderloog
en geeft dat nu toe, hij loog omdat
nisme' is nu net dat geen twee theoretihij nog steeds bang is dat Shiva het geci het met elkaar eens zijn over een defiheim van zijn geboorte zal ontdekken:
nitie van die term, wat de bruikbaar'voor het eerst viel ik ten prooi aan de
heid ervan blijkbaar alleen maar heeft
verleiding van iedere autobiograaf, aan
vergroot. Toch gelooft de uitvinder,
de illusie dat aangezien het verleden alIhab Hassan, die in dezen veel beleen bestaat in je herinneringen en de
trouwbaarder is dan warhoofden als
Jean-Frangois Lyotard, dat er in een Wat moeten we dan met het boek als woorden die vergeefs proberen ze in te
postmodern werk altijd het besef kan Middernachtskinderen, dat volgens de kapselen, het mogelijk is vroegere gegevonden worden dat het niet in staat is verteller duidelijk de ambitie heeft de beurtenissen te creeren door eenvoudig
echt iets belangrijks mee te delen (wat geschiedenis van India weer te geven? te zeggen dat ze hebben plaatsgevonnatuurlijk zelf een belangrijke medede- Deze verteller is zich maar al te zeer be- den.' Dit betekent niet dat hierdoor alling is) en dat het dus de stilte als lo- wust van de problematische status van les fundamenteel onbeslisbaar zou worgisch resultaat zou hebben. Verder zien de geschiedschrijving, vooral in totali- den, dat door deze ene leugen een sysandere Amerikaanse en Britse critici de taire staten waar alleen bestaat wat door teem van totale twijfel gei'nstalleerd
ongedetermineerdheid, de ironie en de de autoriteiten als feit wordt erkend. zou worden, twijfel aan de mogelijkonzekerheid over de betrouwbaarheid Dit blijkt het duidelijkst als er twee ver- heid zelf van het spreken van de waarvan de verteller als belangrijke postmo- schillende propaganda-waarheden zijn heid. Rushdies boek is juist een hederne trekjes. In die zin is Midder- zoals tijdens de oorlog tussen India en roisch gevecht tegen dergelijke systenachtskinderen duidelijk postmodern; Pakistan, als Radio All-India en de men: als de Weduwe haar wrede werk
niet alleen heeft Rushdie zichzelf in Stem van Pakistan totaal tegengestelde heeft gedaan en de teelballen en baareen hoekje van zijn schilderij getekend berichten rondsturen en niets meer moeders van de Kinderen heeft laten
(hij is een van Saleems klasgenootjes in echt is, niets zeker. Zo probeert Saleem verwijderen, worden de weggesneden
de Cathedral School), maar zijn hoofd- wanhopig zich aan de feiten te houden lichaamsdelen, gekruid met uien en
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advertentie

chilipepers, gevoerd aan de straathonden van Benares. Saleem kan dus niets
bewijzen van zijn verhaal, de bewijzen
zijn in rook opgegaan, maar zijn wraak
is zoetgekruid en wacht in eenendertig
potten om met behulp van massaproduktie losgelaten te worden op een vergeetachtige natie. Schrijven is als inmaken, het is per slot van rekening onsterfelijkheid geven en 'het is nu net de
kunst om de intensiteit van de smaak te
veranderen, niet de aard ervan, en bovenal om die gestalte en vorm te geven - dat wil zeggen betekenis.' En
daar is Salman Rushdie in geslaagd; hij
heeft geen geschiedenis van Pakistan of
India geschreven, maar zijn verhaal
verhoudt zich tot de werkelijkheid zoals de chutney tot de vrucht die ingemaakt werd. Wat de roman verliest aan
versheid maakt hij goed aan aroma. En
hij zal zeker langer goed blijven, laten
we hopen lang genoeg om de Gandhi's
van morgen ooit nog eens het zuur te
bezorgen.
GEERT LERNOUT

Herman de Coninck
leest:
i De lenige liefde
2 Zolang er sneeuw ligt
3 Met een klank van hobo
4 De hectaren van het geheugen
5 Het land van de glimlach
(ongepubliceerd)

Jan Wolkers
leest:
i Het Tillenbeest
(Uit de verhalenbundel
Serpentina's Petticoat)
2 Ezau'sHanden
(Uit de autobiografische roman
Terug naar Oegstgeest)
3 De Vleugels van Hermes
(Uit de roman Turks Fruit)
4 Zeven Sonnetten

HUGO CLAUS
leest

,RENiOO CAMPEET

leest

Hugo Claus
leest:
i Het graf van Pernath
2 Halloween
3 Jan de Lichte
4 Sonnetten
5 Envoi

Remco Campett
leest:
i Poezie is een daad
2 Drie gedichten over jazzmusici
3 Een neger uit Mozambique
4 Gedichten over de liefde
5 Jagen, leven, herinneren
6 Boodschap over de tijden
7 Amsterdams journaal
8 Solo
9 Scenes in Hotel Morandi
io Vorm
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Hoor de klokken
luiden

Hoor de klokken luiden, het prozadebuut van Marc
Reynebeau, speelt in Zaire, in 1969. Europees nieuws
komt in elk geval van heel ver: een ruimteschip moet
onderweg zijn naar de maan, Eddy Merckx naar zijn
eerste Tour-zege, en Nico, de verteller, speelt do re mi
do do re mi do op de piano, vindt het washandje met
ingebouwd stuk zeep uit, alsmede een
zelfvervaardigde raket, en op het einde zelfs
melancholie, een uitvinding die een leven lang
meegaat.

DOOR
MARC REYNEBEAU

dringt Nico's leven binnen. Soldaten doen hun intrede.
Gisteren zijn Franske en de andere dode soldaten teruggebracht. Franske is in een hinderlaag gevallen en doodgeschoten. Franske was een rossig mannetje met een bril op zijn
neus. Zijn uniform leek hem altijd te groot, het slobberde
R.M. RILKE
over zijn schouders en zijn broekspijpen hingen over zijn
schoenen. Het konvooi van twee jeeps met een pantserwagen
i Nico kijkt naar de sterren. Hij tracht de sterrenbeelden te daartussen vorderde traag door de holle weg naar Fizi. Met
ontwarren. Vooral het Zuiderkruis wil hij graag vinden, de een bazooka werd de eerste jeep in brand geschoten, door de
mysterieuze constellatie aan deze zijde van de evenaar, maar openstaande mangaten werden handgranaten in de pantserwagen gegooid. Franske, die de
Nico heeft haar nog nooit kunnen
tweede jeep bestuurde, reed zich
vangen. Het valt niet mee om lijnklem tussen de brandende pantsertjes te trekken in die wirwar van
wagen
en de rand van de weg. Terlichtjes. Het uitzicht op het uitwijl
de
kogels rond zijn oren floten,
spansel is nochtans ongehinderd.
sprong
hij uit de jeep om hogerop
De tropische nacht kleurt de hemel
beschutting
te zoeken, tussen de
inktzwart. Het maanlicht roept een
•.sv£:£*«2SWl
bomen
en
het
struikgewas. Maar zo
peilloze diepte op die Nico doet
ver
geraakte
hij
niet. Het duurde
duizelen. Het is een naamloze dreiwel
een
week
eer
de lijken van de
ging die aan de horizon groeit maar
zeven zwarte en drie blanke soldazich achter de zwarte nacht verten geborgen konden worden.
bergt als de maan er niet is.
Van hen kende Nico alleen FransMaar ook de maan kijkt nooit stil en
ke, want hij zag hem vaak bij hem
vriendelijk op Nico neer. Ze staat
thuis. 'Zwarte smeerlappen,' momhem te bespieden als was ze het oog
1 "~*^^. *- .^^wP'i^^^^^^^^i
pelde vader. Moeder huilde. Nico
van God. Voor haar moet hij onder
ziet Franske nog komen aanzetten,
bomen en in huizen wegvluchten,
in de late namiddag, aan het stuur
alsof er iets zondigs kleeft aan zijn
van
zijn kaki Landrover. Hoe hij ernachtelijke gespeur. Ze kijkt naar
uit
springt
en uit de laadbak een
hem terug en haar licht verbergt de
grote
gevlochten
mand te voorlichtjes die rond haar staan, zo ver
schijn haalt met groenten die pas
van hem verwijderd, dat hij zich die
zijn aangekomen met het bevoorafstand niet eens kan voorstellen.
radingsvliegtuig uit Bukavu.
Morgen knalt Nico daar een raket
Bukavu ligt in het hoogland, het
naartoe. In Parts Match, een tijdkan er flink fris zijn en het is er moschrift waarin hij niets kan lezen,
gelijk Europese groenten en zelfs
maar dat gelukkig vol illustraties
aardbeien te kweken. Alles komt
staat, heeft hij talloos veel foto's en
aan
in
zulke
manden,
zoveel
dat de soldaten van de Assistanopengewerkte tekeningen van raketten gezien. Al die beelce
Technique
Beige
ze
nooit
op
krijgen. Omdat al dat lekkers
den vol ingehouden kracht heeft hij uitgescheurd en bemaar
ligt
weg
te
rotten,
komen de soldaten er dan
anders
toch
waard. Nico heeft een lichtmetalen sigarenkoker buitgemee
naar
de
blanke
families.
Ze
krijgen
er genegenheid voor
maakt. In het dopje draaide hij drie kleine schroeven, zodat
zijn raket rechtop blijft staan op de schuin uitstaande poot- in de plaats. Maar nu is Franske in de hinderlaag in de holle
jes. Met een spijker heeft hij een groot gat geslagen in het weg doodgeschoten. Nooit zal hij nog groenten of aardbeien
midden van de dop. Dat wordt de straalpijp. Brandstof zal uit het hoogland rond Bukavu komen brengen. Het is een
hij in de jerrycan benzine in de garage vinden. Die zal hij in idee waar Nico aan zal moeten wennen.
een plastic zakje gieten, dichtkleven en in het buisje wur- Verdriet en woede worden opzij geschoven wanneer het tijd
men. Bij de ontbranding zal het plastic smelten, waardoor de is voor de Ronde van Frankrijk. Overdag kraakt de radio harder dan 'savonds. Vader zit dan in een mouwloos onderverbrandingsgassen langs de straalpijp kunnen ontsnappen.
hemdje op de barza te luisteren naar een stem die van heel
ver komt. De Ronde van Frankrijk moet wel heel belangrijk
2 De radio meldt verwarrende berichten. Het gelige licht,
zijn, want vader wil er geen woord over missen. Nico heeft
dat gisteren geluidloos in een grote boog om de aarde wegbegrepen dat hij maar het best zo stil mogelijk kan zijn.
zeilde om dan weg te zinken waar het grote meer in de nacht
De barza is groot, loopt over de hele lengte van het huis,
en de horizon verdrinkt, dat is ongetwijfeld het ruimteschip
langs de slaapkamers en de badkamer en maakt dan een haakwaar de radio het over heeft.
se bocht naar links, bezijden de woonkamer en de salon. In
De stem zegt ook dat vreemde soldaten een vreemd land zijn
de oksel van de barza zit vader met zijn oor heel dicht bij de
binnengedrongen. Tsjechoslowakije is een moeilijke naam
beige-witte Philips-transistor. Moeder leest in een tijdschrift
maar Nico zal hem niet vergeten. Hij heeft het land in de
dat pas per luchtpost uit Belgie is aangekomen. Het blad,
atlas bekeken. Als de vreemde soldaten nog verder naar
met voorop een lachende dame in een kleurrijke jurk, is toch
links op de kaart oprukken, kan Nico misschien wel nooit
al enkele weken oud, maar alles wat nog niet eerder is gelemeer naar Belgie terug. lets groots, iets wat voorbij de
zen, belooft nieuwe ontdekkingen.
sterren en de afbeeldingen in de aardrijkskundeboeken ligt,
In mein Gesicht reicht eine Welt herein,
die vielleicht unbewohnt ist wie ein Mond,
sie aber lassen kein Geflihl allein,
und alle ihre Worte sind bewohnt.
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bakje, waarop zijn broer stond om over de rand te kunnen kijken, op de gladde, geboende vloer is weggegleden. Dat is niet
zo. Nico heeft het weggeschopt. Niemand weet dat. Misschien deed hij het enkel uit verveling of balorigheid. Het is
een vreselijk geheim, veel groter nog dan het geheim van de
raket die hij straks de ruimte zal insturen. Bijna elke keer dat
hij de plek voorbij komt, moet hij eraan denken. Dan wordt
hij bang dat hij eens zijn mond voorbij zal praten, bijvoorbeeld in zijn slaap. Af en toe droomt hij er nog van en dan
schopt hij het houten kistje weer weg en zijn broer stoot met
zijn kin op de cementen rand en alles wordt een bloederige wonde en
al wie hem ter hulp komt, glijdt uit
over de plas bloed op de kille, gladgeboende vloer, waarop zijn broertje vredig uitgestrekt ligt, als ligt hij
te slapen, als is hij al weg. Nico
weet niet meer precies wat hij echt
droomt en wat hij bang is te zullen
dromen.
Nico wil niet wreed zijn, maar soms
neemt wreedheid bezit van hem.
Hij wil meedogend zijn. Zoals met
het piepkleine, helemaal blote vogeljong dat uit de hoge mangoboom
was gevallen. Het maakte spastische bewegingen, piepte nauwelijks hoorbaar, maar lustte de in
Zwarte hagedissen zijn zeldzaam.
melk gesopte broodkruimels niet en
Het huis krioelt wel van de kleinezou daarom doodgaan. Nico nam
re, grijsachtige hagedisjes, half zo
het bleke scharminkel met de geslolang, die hoog tegen de muur wegten ogen mee naar de verste hoek
schieten en dan een hele tijd roerde wilde tuin, groef een putje in
van
loos blijven zitten, loerend op een
het
mulle
zand, legde het dier erin
prooi. Ze zijn bescheiden en nuttig
en
gooide
de kuil razendsnel weer
en kopen hun leven af door alle indicht, waarna hij het zand huilend
sekten op te vreten. Hun ingewanaanstampte en bleef aanstampen,
den schemeren door hun dunne
opdat het diertje toch maar snel
huid heen. Ze ontsnappen aan elke
bedreiging doordat hun staartjes afbreken zodra iemand hen helemaal zou doodgaan.
wil vastgrijpen. Op gezette tijden vervellen ze. Dan hangen Nico wreekte zich op een makelele. De naam van het monhun flinterdunne, doorschijnende huidjes met de piepkleine sterlijk lelijke beest, een lekkernij voor de zwarten, betekent
gaatjes aan de korrelig bezette muur of in de van ruwe stof ge- zoiets als 'verschrikkelijke herrie', omdat het een schril,
weven gordijnen. Onverstoord beginnen ze telkens een knersend lawaai voortbrengt, dat even ondraaglijk is als de
nieuw leven.
aanblik van het gepantserde insekt zelf. Als een miniatuurPiekerend over de aanstaande lancering van zijn raket, ziet tank, de voelhorens strak vooruit, schiet het op zijn zes kromNico zijn sigarenhuls, balancerend op een steekvlam, donde- me poten razendsnel door het zand. Nico ving het beest in
rend opstijgen en alsmaar hoger wegschieten. Dan raakt hij een leeg blik en zonder na te denken begon hij er een vuurtje
uit koers, ontploft en brandend storten de brokstukken neer. onder te stoken. Weldra zag hij de poten van het radeloos
De rest benzine dringt door de reten in het golfplaten dak in ronddraaiende dier opgloeien, verzengen, hun vorm verliehet houten gebinte en zet het hele huis in vuur en vlam.
zen, het geluid werd steeds schriller, tot alles weer stil werd
en de makelele doodgebrand bleef liggen. Niemand die het
3 Met tegenzin ziet Nico de dag zijn heetste moment nade- had gezien, niemand die hem ervoor kon berispen.
ren. Iedereen in huis maakt zich klaar voor de verkwikkende Het was op net zo'n middag gebeurd, wanneer de zon helesiesta. De dingen gaan trager nu, klinken minder luid en val- maal in het zenith staat, iedereen de hitte in de siesta is ontlen weldra helemaal stil. Overdag kan Nico de slaap niet vat- vlucht en Nico niet kan slapen. Hij ligt dan op zijn bed en
ten. Quasi lusteloos gaat hij de tijd rekken door bewegingloos telt de tijd af tot het leven weer begint. Door het raam ziet
over de rand van de barza te hangen en voor zich uit te staren. hij, onder het afdak van de barza door, de klapperboom met
Als de wereld stilvalt, maakt hij een eigen wereld in zijn zijn stijf neerhangende takken in het roerloze decor van een
hoofd.
lucht, waarvan hij weet dat er 's nachts de sterren in opflitOp de plek waar hij staat heeft Nico zijn broertje op zijn kin sen. Er staat nauwelijks wind, niets beweegt en als de bladelaten vallen. Er kwamen hechtingen aan te pas en het litteken ren dan toch eens bewegen, lijken ze dat alleen te doen om te
is nog altijd goed zichtbaar. Iedereen gelooft dat het houten tonen dat ze er nog zijn. Er is niets te horen, behalve de roep

Wachtend op het middageten, hangt Nico over de rand van
de barza naar buiten te kijken, naar de klapperboom met zijn
steile takken en de weerbarstige bougainvillea die het uitzicht over de baai belemmeren. Achter hem staat de donkerhouten deur naar zijn kamer wijd open, als een nooduitgang.
Langdurig blijft hij naar zijn vader kijken, die voorovergebogen in zijn stoel zit, het oor dicht bij de krakende stem in de
radio die verslag doet van het verloop van de Ronde van
Frankrijk. Tussen hen ligt niets dan de glans van de gladgeboende cementen vloer. Hoewel niets er nog aan herinnert,
kan Nico nog altijd feilloos de plek
aanwijzen waar vader een wel twintig centimeter lange, zwarte hagedis met een gele streep over zijn rug
heeft doodgemept. Het opgejaagde
dier haastte zich weg in de goede
richting, alsof het wist waar de trap
ligt die naar beneden, naar het veilige gras leidt. Woedend trok vader
zijn schoen uit en gooide die naar
de hagedis. De hak van de schoen
trof het beest net achter de kop, het
lichaam barstte open en er blubberde een hoop witte, kleverig glimmende eitjes uit, die met een kleurloos, doorzichtig slijm aan elkaar
klisten.
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van een onzichtbare vogel.
Het verhaal gaat dat de met lood beklede zinken lijkkisten
van de soldaten die stierven in de hinderlaag in de holle weg,
te lang in de zon zijn blijven staan. Kort na hun aankomst in
de afgesloten loods op de luchthaven, wachtend op het vliegtuig naar huis, gingen de lijken door de warmte opzwellen en
barstten de kisten open. De zon en het water die eens het leven schiepen, slaan om en worden een somber en moerassig
tropisch klimaat vol insekten dat alles doet verrotten wat het
aanraakt. Nico griezelt en weet niet wat hij zich bij dat verhaal moet voorstellen, maar het
blijft in zijn fantasie rondspoken.
4 Terwijl moeder zich opricht en
de handdoek traag over haar wangen naar beneden laat glijden, bekijkt ze zichzelf star in de spiegel.
In de snel verdunnende damp
vormt haar beeld slechts een wazige
schim. Langzaam zakken haar handen tot ze op de wasbak rusten, de
handdoek nog altijd omklemd.
Haar hele gezicht verkrampt in een
vruchteloze poging om iets wat van
binnenuit komt opwellen terug te
dringen. Ze trekt een schouderbandje van haar onderjurk op. Terwijl de condensatie van de spiegel
wegtrekt, vertroebelt haar blik door
het vocht dat haar ogen benevelt.
Ze geeft een luide snik, laat het
hoofd plotseling zakken, het lijkt
wel alsof ze haar schouders optrekt
en haar handen harder op de wasbak laat drukken. Even huilt ze, geluidloos. Het is enkel aan haar
schouders te zien, die snel en kort
op en neer bewegen.
Transke toch,' murmelt ze.
Even staat ze haar verdriet te verbijten, snift een paar keer,
haalt met open mond diep adem, spert de ogen wijd open en
kijkt zichzelf weer in de spiegel aan. De tranen vermengen
zich met het vocht dat op haar te haastig afgedroogde wangen
is blijven hangen. Het is beklemmend stil in huis. Maar niet
voor lang.
Nico merkt hoe zijn moeder hem met een snelle blik in de
spiegel betrapt. Ze laat niets merken. Hij tracht de deur zo
snel en zo geluidloos mogelijk te sluiten. Hij gaat weer zijn
kamer in, schuift een stoel bij de piano, zet de klep open,
blijft even roerloos naar het klavier kijken, als moet hij het
eerst verkennen, en laat zijn vingers over de toetsen lopen.
Dan speelt hij de melodie.
Do re mi do do re mi do.
Nico kent maar die ene melodie, altijd weer herhaalt hij ze.
De piano heeft altijd al in het huis gestaan, een grote, dofzwarte kast, achtergelaten door de vorige, hals over kop vertrokken bewoners. Was zij van een meisje met grote strikken
in haar haar en kleine vingers over de te brede toetsen? Het
ding stond eerst in de woonkamer, maar aangezien niemand
er op kan spelen, is het in Nico's kamer beland. In het begin
zat Nico er voortdurend op te trommelen, tot vader of moeder het welletjes vonden. Nu zeggen ze niets meer. Het ding

kan Nico nauwelijks nog boeien.
Hij laat zijn vingers over het klavier dwalen, een kakofonie
struikelt door de kamer, alsof hij op zoek is naar systematiek
in de willekeur van ordeloze klanken. Enkel dat ene melodietje heeft hij zichzelf kunnen aanleren. Soms kan hij het zelfs
feilloos tot het eind uitspelen. De piano is vast in jaren niet
meer gestemd. Zelfs Nico's ongeoefende oor kan dat horen.
'Hou daarmee op!' roept moeder vanuit de badkamer, terwijl
ze zich, aan het ritselende geluid te horen, in een jurk werkt.
Hoewel ze geen woord heeft gezegd, heeft Nico wel gemerkt
dat ze geergerd was toen ze hem
erop betrapte dat hij haar stond te
bespieden.
Nico staat op en gaat kijken. Hij
opent de deur, spant de spieren in
zijn arm en houdt zich in evenwicht
door de deur te omklemmen. Zijn
hoofd kan net door de opening en in
de spiegel ziet hij nog net het topje
van zijn hoofd. Zijn haar glimt nog
van de wasbeurt. Op zijn kruin
staan enkele pijltjes overeind. Hij
kijkt haar met grote ogen aan, een
beetje onnozel. Hij speurt naar haar
ogen, of er nog tranen uitkomen. Ze
zien alleen een beetje rood, maar
dat kan ook van de shampoo zijn.
Wat wil ze?
'Niets,' zegt ze met een verstikte
stem. 'Hou op met dat lawaai.'
Door zijn rugspieren op te spannen, trekt Nico zich balancerend op
zijn hielen terug en de deur klikt
weer in het slot.
Nico vindt dat zijn moeder soms te
luid spreekt.
Het trucje om deuren met uiterste
precisie te openen en te sluiten, louter door opgespannen spieren subtiel te laten bewegen, is
zijn hoogst persoonlijke uitvinding. Hij voelt er weinig voor
om later pianist te worden. Hij is een uitvinder. In de la van
de tafel in zijn kamer, waarop hij zijn huiswerk maakt, bewaart hij een kartonnen kaft, waarop in stijve letters 'Uitvindingen' geschreven staat. Op elk vel papier dat erin steekt,
staat een uitvinding beschreven. Nico is goed in uitvindingen, vindt hij zelf. Van de meeste betwijfelt hij wel het nut of
de praktische toepasbaarheid. Maar zijn uitvinding van het
washandje met het ingebouwde stuk zeep bijvoorbeeld, dat
zullen weinigen hem nadoen.
Na de middag lopen de huizen van kinderen leeg. Het zwembad aan de overkant van de straat komt dan tot leven. Het
wordt een oord van groot jolijt en buitenissige gebaren. De
eerste kreten van ondernemende jongens weerkaatsen al in
het gegil van de wegspattende meisjes die ze achterna zwemmen. Het wordt tijd om plannen uit te voeren, om tot handelen over te gaan. Het wordt tijd om de raket te lanceren.
Nico loopt zijn kamer uit, over de barza, de trappen naar beneden, naar de hoge stoep aan de achterkant van het huis, onzichtbaar voor iedereen. Onder zijn arm klemt hij de map
'Uitvindingen'. Volstrekt overbodig, want hij weet perfect
uit het hoofd hoe hij de raket zal construeren en afschieten.
In een houten sigarenkistje heeft hij de onderdelen van het
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tuig klaar.
Hij zal de raket zonder problemen onder controle kunnen
houden, zelfs al raakt hij uit koers en dreigt hij brandend
neer te storten. Hij neemt een lange, ijzersterke twijndraad
mee, die hij met kleefband aan het buisje bevestigt. De andere kant van het wel tien meter lange snoer bindt hij met
krachtige rukken om een zware steen.
Wanneer hij aankomt op de plek vanwaar hij de raket de
lucht zal insturen, merkt Nico dat een colonne mieren vlakbij uit het hoge gras opduikt en over de open vlakte van de
stoep door een barst in de muur in het huis verdwijnt. Dat
kan niet.
Nico loopt het huis weer in. Hij bezit een vliegdekschip, het
deksel van zijn meccanodoos. Beladen met dood en verderf
stijgt er een straaljager van op. Rode mieren zijn gevaarlijke
beesten. Wanneer ze je bijten, blijven ze met de scharen aan
hun kop in je huid hangen en wanneer je ze wil wegtrekken,
scheurt hun kop van hun lijf. De straaljager komt aan in het
operatiegebied en schiet in een steile duik op de vijandelijke
gelederen af. In eindeloos veel scheervluchten gooit de spuitbus DDT haar dodelijke lading over de mieren uit. De werkmieren, die grijswitte eieren meesleuren, gaan er het eerst
aan. De soldaten met hun dikke koppen rennen in paniek
heen en weer langs de uitwaaierende colonne. Het gif trekt
een brede, vochtige streep over de stoep, de donkere zone
over het bleke beton waarin de mieren dood blijven liggen.
De commandant van het DDT-eskader seint naar het vliegdekschip dat de opdracht is volbracht en dat er geen eigen verliezen te melden vallen. Na een laatste bocht over het nu doodstille slagveld vliegt de straaljager weg, de barza op, de kamer
binnen.
Moeder zal wel boos zijn omdat Nico de laatste bus DDT helemaal heeft leeggespoten.

Nico loopt terug naar het nu gezuiverde lanceerplatform. Hij
trekt de lont door de straalbuis, schroeft het dopje met de
drie schroeven goed vast, zet de raket in evenwicht op de
pootjes, de stompe top trots naar boven wijzend. Nico gaat
vlakbij het tuig met zijn wang op de stoep liggen. Hij bekijkt
de raket. Die wordt heel groot en indrukwekkend. Technici
lopen heen en weer om de laatste controles uit te voeren.
Nico legt de steen met de eraan vastgebonden draad naast de
sigarenhuls neer, ontrolt de lont en gaat zich wat verderop
achter een muur verschuilen. Eerst lukt het hem niet om de
lont aan te steken. Tot hij op het idee komt de lont in benzine
te drenken. Nu schiet de vlam haast onmiddellijk weg. Ze
laat een rokend spoor na. Bang als hij is dat de hele zaak met
een helse klap uit elkaar zal spatten, trekt Nico zich helemaal
achter de muur terug zodra het vuur de raket zal bereiken.
Hij hoort even niets en dan een zoevend geluid, als van een
felle windstoot. Hij sluit instinctief de ogen. Wanneer hij ze
weer opent, ligt de sigarenhuls op z'n zij nog na te smeulen.
De raket is een stinkend, half zwart geblakerd buisje dat zijn
zuivere vormen heeft verloren. Daarrond tekent zich een vage, donkere vlek op het beton af.
Methodisch verzamelt Nico alle puin in het sigarenkistje.
5 'Werkt niet,' schrijft Nico op het vel papier in de map
'Uitvindingen'.
De teleurstelling zwelt nog verder aan en vermengt zich met
eenzaamheid als Nico in de verte weer vrolijke kreten hoort
en rond zich alleen stilte en lege ruimte kan vaststellen.
Nico komt de barza opgeslenterd. Vader verneemt net dat de
positie van Eddy Merckx aan de leiding van het klassement
onbedreigd is. Het zal van voor de oorlog geleden zijn dat
nog eens een Belg de Ronde van Frankrijk won.
Nico draait zich om en loopt de tuin in. Het huis ligt tegen de
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rand van het kamp aan, op de top van de helling. Aan het
eind van de tuin ligt een weg en daarachter begint de helling
zacht weg te zakken, steeds steiler en dan minder steil, om
dan geleidelijk, twee, drie kilometer verderop, uit te lopen in
het met een strook geel strand beginnende meer. Nico ziet
hoe de baai zich rechts uitstrekt en van hem wegkrult. Daar
wordt het gele zand verborgen door de stad die er als een uitgestrekte vuilnisbelt bovenop staat. Het kamp met de ruime
huizen van de koloniale agenten is helemaal afgerasterd met
kippegaas, waarboven nog drie rijen prikkeldraad zijn gespannen. Het is alsof de afrastering de dichte, diepgroene vegetatie op de helling tegenhoudt.
Aan de rand van de glooiing gaat Nico in het gras neerzitten,
een eind weg nog van de afrastering, waar hij net bovenuit
kan kijken, over de prikkeldraad heen. Niets verhindert hem
nog het uitzicht. Hij hoort niets dan het geluid van wat vogels, het zwakke klepperen van de palmboom in de zachte
bries en het doffe, sonore geluid van het meer op de achtergrond.
Over het ruisen heen groeit een diep gegrom aan, het vertrouwde geronk van vliegtuigmotoren. Gespannen tuurt
Nico de horizon af. Over het water ziet hij de machine komen aanvliegen, een stip die alsmaar dichterbij komt, net of
ze recht op hem afstevent. Een D03. Moeiteloos weet Nico
de vliegtuigtypes uit elkaar te houden. De bommenwerpers,
transportvliegtuigen, jachttoestellen, haast elke dag scheren
ze over het dak wanneer ze nog eens uitvliegen om de rebellen in het noorden, in de buurt van Fizi, te gaan bestoken.
Nu is het uitkijken. Als hij achterin de romp een groot gat
ziet, betekent het dat de deur er is uitgehaald en dat het toestel valschermspringers is gaan droppen. Zit de deur er nog
in, dan is het vast een bevoorradingsvliegtuig, misschien wel
het toestel uit Bukavu. Ofwel komt het vliegtuig de lijken in
hun opengebarsten kisten ophalen.
Nico denkt aan het sigarenkistje in zijn kamer. Niets zal hij
weggooien, hij zal trots en manmoedig zijn in zijn nederlaag.
6 'Nico, let op daar!' roept moeder van erg ver. Nico doet
alsof hij haar niet hoort. Het kost hem geen enkele moeite om
haar uit zijn hoofd te houden. Ze hebben hem al zo vaak gezegd dat hij daar moet wegblijven, want vlak achter de afrastering liggen uitgestrekte bananenvelden, die wemelen van
de bananeslangen, kleine, groene reptielen die nochtans weinig kwaad kunnen. Bliksemsnel en onzichtbaar schieten ze
door het harde gras.
Nico zit er al een hele tijd, de benen opgetrokken, de armen
rond de knieen geslagen, de kin op de gekruiste polsen rustend. Hij kijkt uit over de baai, ziet de smalle streep van het
strand. Het nooit ophoudende ruisen van het meer is hij gewend, hij merkt het niet meer op. Maar terwijl hij daar zo zit,
ziet hij het water liggen als een verre, onbereikbare verlokking. Hij kijkt naar de blauwe, wolkeloze hemel en naar het
water en ziet hoe beiden elkaar raken aan de einder, in de
mistige veeg die de overkant verbergt. Hij voelt de zon op
zijn huid branden. Hij ziet de golving van de heuvels die zich
feilloos in het land plooien, de uitgevloeide rand van het
meer, waar het water over het strand schuift en in wit schuim
uitloopt. Alles ligt er in trage overgangen van vormen en
kleuren voor hem uitgestrekt. Nico voelt zich helemaal warm
worden van binnen. Hij kent dat gevoel, hij houdt ervan. Het
komt van ergens heel diep in zijn buik, stijgt naar zijn strot
en naar zijn ogen. Zonder dat hij erop bedacht is, komt er wa-

ter in zijn ogen. Hij laat zijn blik vertroebelen, hij vergeet
wat er ligt. Mia komt in zijn hoofd zoals ze altijd in zijn
hoofd komt. Hij tracht haar zo lang mogelijk vast te houden.
Hij kijkt uit over het landschap dat zich in talloze vloeiende
lijnen voor hem heeft neergevlijd als een gigantisch, veelkleurig deken op een onopgemaakt bed. De tranen komen ervan in zijn ogen, zo mooi vindt hij het. Rechts beneden ligt
de stad, wit en stom. Hij gaat er graag naartoe, naar de stad.
Mia woont er, hij weet zelfs ongeveer waar. Hij weet waar hij
op moet letten, de witte Ford Cortina die elke ochtend de
heuvel komt opklimmen, met Mia op de achterbank, zorgeloos. Ze weet nergens van. Op school heeft hij eens om haar
gevochten, met een dikke pocher die Christophe heet. Met
verbazend gemak kreeg Nico zijn rivaal op de rug en drukte
hem daarbij zo hard tegen de grond dat hij het uitgilde en
zich gewonnen gaf. Mia weet nog altijd niet dat zij de inzet
van het gevecht is geweest.
'Nico!' Moeders stem klinkt nu erg boos, maar Nico geeft
zich over aan de ontroering die hem in golven overweldigt.
Hij wil niet weten waarom hij daar zit te grienen als een klein
kind, alleen maar omdat hij naar het landschap kijkt. De mist
voor zijn ogen trekt een sluier over het uitzicht en daarin tekenen zijn fantasie en zijn ontroering troostende dingen. Hij
weet niet wat, maar het is prettig. Hij denkt aan Mia, die nu
met Christophe gaat. Dat heeft Christophe gezegd waar
iedereen bij was, dat hij met haar wilde gaan. Ze moest er erg
om giechelen. Christophe trok bekken die haar nog meer aan
het lachen brachten. Nico wist dat hij niet sterk was in het
bekken trekken.
Achter de sluier voor zijn ogen ligt de wereld. Hij hoopt dat
er een andere wereld uit te voorschijn zal komen, een wereld
zonder dikke pochers. Misschien is het daarom dat hij daar
nu als een klein kind zit te janken en zijn moeder niet wil horen roepen. Hij siste het Christophe toe terwijl hij in triomf
bovenop diens dikke buik zat. Hij zag diens rode gezicht in
een pijnlijke grijns vertrekken omdat hij met zijn knieen
hard op Christophes armspieren drukte. Ik mag nu met Mia
gaan, beet hij Christophe toe. Hij schaamt zich daar nu voor.
Het was enkel omdat Nico hem had verslagen dat Christophe
hem achteraf niet uitlachte om zijn dwaze en zinloze verlangen. Christophe heeft rood piekhaar en pafferige wangen
met sproeten.
'Wel, hoor je niet dat ik je roep?' Moeder grijpt hem bij de
arm en trekt hem ruw overeind. Geschrokken kijkt hij naar
haar op. Ze heeft hem iets ontnomen. Haar beweging stokt.
Nico merkt hoe haar woede omslaat in verbazing en vertedering. Ze buigt zich voorover en drukt hem met haar beide armen tegen zich aan.
'Het is niets,' hoort hij haar in zijn oor zeggen. 'Het is allemaal voorbij nu, je moet niet meer wenen.'
Ze lijkt zelf even te snikken.
'Franske komt vast wel in de hemel,' zegt ze nog.
Nico weet niet waarover ze het heeft. Zijn verbazing brengt
hem weer in evenwicht.
'Kom mee,' sust ze. Ze duwt hem zachtjes in de richting van
het huis, de trappen op. 'Kom, lees een boek, of speel nog
wat op de piano.' Maar veel liever dan dat hij zelf zijn vingers
over de toetsen laat dwalen - do re mi do do - wil hij zitten
staren naar de ring op de hand die over de witte toetsen gaat
als iemand die moeizaam door hoge sneeuw moet waden.
MARC REYNEBEAU
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188-2 HET BOUDOIR
DOOR
CHARLES WENTINCK
Lady Bracknell, de meest absurde
vrouwengestalte door Oscar Wilde in
het leven geroepen, besluit haar commentaar op de Franse Revolutie met de
onvergetelijke woorden: 'I presume
you know what that unfortunate movement led to?'
Het leidde onder andere tot de ondergang van de schilder Honore Fragonard. De 'monde leger', de libertijnse
wereld waarvan hij de schilder was,
werd door de Revolutie ter dood veroordeeld. Hij ontkwam ternauwernood
aan het Schrikbewind, nam de wijk
naar Grasse, en stierf in 1806, gerui'neerd en vergeten.
In menig opzicht was Fragonards kunst
de samenvatting van al hetgeen de geest
van zijn tijd kenmerkte. Hij weerspiegelt de frivoliteit ervan, zijn vrijzinnigheid, zijn oppervlakkigheid en zijn weigering na te denken over wat ging komen en wat voorbij was. Hij representeert als geen ander een corrupte samenleving voor de charme waarvan hij
als geen ander gevoelig was. Zijn losbandigheid ging gepaard aan geestrijkheid, zijn frivoliteit vond haar neerslag
in een briljante stijl. Het beeld dat hij
geeft van de wereld van zijn tijd is zo
verleidelijk en bekoorlijk, dat wij vergeten dat oppervlakkigheid een zwakte
zou kunnen zijn. Al komt hem hier opnieuw - Wilde te hulp die vaststelde
dat 00k de diepte een oppervlakte is, alleen op lager niveau.
Fragonards wereldbeeld bezit een jeugdige frisheid, 00k al was die wereld zelf
vermoeid en blase. Zij was vaak vulgair; zijn kunst was het nooit. Die
bleef, in de meest scabreuze taferelen,
verfijnd. Zonder dat hij concessies deed
aan de goede smaak of aan de moraal;
hij verhulde niets, en wat des vlezes
was werd als des vlezes opgediend.
Vanuit een streng en moraliserend
standpunt gezien verdiende die wereld
wellicht de guillotine. Fragonard echter schilderde die ondergaande wereld
zo verleidelijk dat niets betreurenswaardiger schijnt dan het onthoofden
van zo lieflijke gestalten.
Hij staat te boek, Fragonard, als een
tweederangs kunstenaar. Maar hij te-
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kende meesterlijk. Hij bewonderde
Rembrandt, en in sommige van zijn tekeningen evenaart hij diens meesterschap. Zonder de diepgang te bereiken,
die men Rembrandt toeschrijft. Wat
dat betreft, kende Fragonard zijn grenzen; hij heeft nooit getracht ze te overschrijden. Hij verkoos de verwerkelijking van zijn eigen, beperkte mogelijkheden boven de navolging van die der
grote meesters. Als zijn gelijken aanvaardde hij Tiepolo en Pietro da Cortona. Met hen deelde hij de virtuositeit
en het briljante van zijn stijl. Maar zijn
verfopdracht, de levendigheid van het
penseelgebaar, de spontanei'teit van
zijn handschrift brengen hem in de

buurt van Frans Hals. Hij preludeert
op Delacroix, en zelfs op Cezanne. Hij
verkoos het schetsmatige boven de voltooiing. Hij hechtte meer waarde aan
de opzet dan aan de uitvoering, aan de
intuitie dan aan de executie. Hij schilderde het schilderen. Hij schilderde de
genoegens van het leven om het genoegen, te schilderen. Een portret als dat
van Diderot maakt Fragonards kwaliteiten duidelijk; het is als in een roes geschilderd.
Die schilderkunstige dronkenschap
werd niet gewaardeerd toen het ijzige
classicisme van David c.s. doorbrak.
Liefdesverklaringen aan het schilderen
waren niet langer actueel; liefdesver-

EH DE STAL
1911 werden naakten van Jan Sluyters
en Leo Gestel uit het Stedelijk Museum van Amsterdam verwijderd door
de toenmalige directeur. Ze werden onkuis en aanstootgevend geacht.
Geen wonder dus, dat Fragonard in de
In de Nederlanden werd Fragonard ge- Nederlanden laag stond aangeschreminacht. Hij gold er als oppervlakkig ven. Men verkoos Paulus Potter en
en - tot voor kort - als immoreel. Zijn diensgelijken; hing rundvee aan de
kennelijke welbehagen in wellustige en wand.
wellust-wekkende bilpartijen viel niet Misschien is dit een van de opzienbain goede aarde bij de Hollandse recht- rendste aspecten van de Hollandse culzinnigen. Alkoof-intimiteiten moesten tuur. In de Lage Landen keek men lieachter de deuren dier alkoven blijven, ver tegen een voile uier aan dan tegen
en niet picturaal onthuld worden. Stijf- de borsten van een vrouw. Liever tegen
staan mochten alleen de halskragen der de schoften van een rund dan tegen de
geportretteerden. De kunst was een dijen van een vrouw.
voorbehoedsmiddel tegen ontuchtige Een verklaring voor dit onwaarschijngedachten. Dat had de Haarlemse lijke fenomeen wordt overtuigend geschilder Johannes Torrentius (1589- geven in het onvergetelijke geschrift
1644) ondervonden. Hij werd schuldig van Erich Wichmann: Het Wine Geverklaard aan zedeloosheid en tot twin- vaar. Daarin behandelt Wichmann de
tig jaar gevangenisstraf veroordeeld toenemende en zichtbare verkalving
vanwege zijn naaktschilderijen. Nog in van het Hollandse volk tengevolge van

klaringen iiberhaupt werden in de ban
gedaan. Men schilderde pathetische
helden en keerde de rug toe aan het
boudoir. Dat echter was Fragonards
verkozen verblijfplaats.

een overmatig drankmisbruik: het mateloze nuttigen van uiersap. En dat
sinds eeuwen. De conclusie dringt zich
op: het buitensporige melkdrinken
leidde allicht tot overschatting van het
rundvee in het algemeen en van de uier
in het bijzonder. Tot aan Willem Maris
toe voorzagen schilders in deze Hollandse behoefte: eeuwenlang vulden zij
het linnen met vele kubieke meters
rundvee. Grazend, welgedaan, domkijkend en melkgevend.
Tussen haakjes, en uit elk verband gerukt: Erich Wichmann, rechtse anarchist, is een ten onrechte vergeten figuur. Sandberg schatte hem hoog; op
zijn schrijftafel stond een zilveren sigarettendoos van Wichmann, waarvan hij
nooit scheidde. Wichmann is de enige
Nederlandse dichter van wie ik een
kwatrijn uit het hoofd ken: Tot tranen
toe ben ik bekommerd. / Nu kan ik
nooit meer naar de lommerd / Omdat
mijn hele inventaris / Al daar is.'
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Sleutelroman waann de dood van Stassaerts vader een vaf
de hoofdmotieven vormt. 398 F.
Bernard Quilliet Christina van Zweden
Biografie over deze heel bizarre figuur in de geschiedenis,
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Sony Labou Tansi:
een Afrikaanse
Marquez!
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(gmp 337, 585 fr./fl. 29,90)

Eerstdaags in de boekhandel
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De protagonisten van de moderne
kunst leggen een diepe verachting voor
Fragonard aan de dag. John Berger in diens L 'artet la Revolution vergt van
de kunstenaar een bijdrage aan de
schepping van een nieuwe gemeenschap, een betere mensheid. Mijns inziens voldoet Fragonard gehee! aan die
eis; Berger echter - en met hem Herbert Marcuse - deelt die mening niet,
Zij verkiezen Delacroix boven Fragonard. De!acroix immers koos de vriiheid op de barricades tot thema. Hetgeen hem niet verhinderde, hofschilder
te worden van Napoleon III. Zoals David, die de moord op Marat schilderde,
en - iets later - de zalving van Napoleon I tot keizer.
Anderen houden het erop, dat alleen de
existentiele angst en de zijnsonmogelijkheid de kunstenaar nog kunnen inspireren. Zo ontstonden - bij duizenden - de schilderijen die de levensonbekwaamheid tot thema hebben. Of,

meestal, de weerzin jegens het leven.
Fragonard past uiteraard niet in dit
kraam. Die maakt nog deel uit van de
sinds Hellas geldende regel, dat de
kunst tot leven zou moeten verleiden,
door het uit te bee!den in zijn verleidelijkste aspecten.
Parijs biedt deze maanden de gelegenheid al die kanten van Fragonards
kunst te ervaren . Helaas, de expositie
in het Grand Palais - al-omvattend
- gaat mank aan haar overvloed. Er is
een tevee! van het goede. Schilderijen
zijn er niet om bij honderden bekeken
te worden. Een Fragonard, in de eigen
omgeving, volstaat.
Maar het blijft, met mate genoten, een
verrukking de wereld van deze schilder
te betreden. Van 'La chemise enlevee'
tot 'Le feu aux poudres', van een tekening als 'Le pacha' - waarin Rembrandts invloed duidelijk merkbaar
is - tot aan portretten als dat van Francois-Henri, due d'Harcourt. De rond-

gang biedt een dubbel genoegen. Om
de verdwenen wereld van v66r de Revolutie, en om het meesterschap van de
schilder .
De catalogus is de tot dusverre omvangrijkste, ooit aan een tentoonstelling gewijd. Hij is rijk geillustreerd,
biedt historisch materiaal zoals het nog
niet eerder samengebracht werd, en
kost - dientengevolge - 330 FF.
CHARLES WENTINCK
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Beter bij de bank van hier
De Kredietbank, de bank die hier groot geworden is. Samen met u.
De bank die dichter bij u en bij uw wensen staat, voor al wat u heeft en
waar u van droomt.
De bank die, iedere dag opnieuw, hard maakt wat ze u belooft:
"Beter bij de bank van hier."
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en krijg 2 weken
gratis De Morgen
Bij de dagbladhandel of bij De Morgen ( bon in de krant) bestel je een boekje krantencheques (voor 3, 6 of 12
maanden). Die betaal je aan De Morgen. Vervolgens stuurt De Morgen je dan krantencheques. Elk van deze
cheques is een echt betaalmiddel, en geeft recht op een exemplaar van deze krant; de dagbladhandelaar weet dat.
Zo'n boekje krantencheques kost overigens beduidend minder dan wat je als regelmatig koper zou uitgeven. En er
is bovendien een ekstraatje bij: je krijgt twee weken de krant gratis.
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Paul Morand
VENETIES

n de Memoires treft men een aimable 'Boontje'
aan, die zonder spijt en toch hoofdschuddend
Iterugblikt
op de eigen jeugdige onhandelbaarheid, en weemoedig pruttelt over een toenemend geheugenverlies: 'Ik krijg stilaan een memoire gelijk het stramien dat grootmoeder vroeger gebruikte: met allemaal gaatjes in, waarlangs niet alleen het water, maar ook de spinazie wegstroomde'.
Louis Paul Boon
MEMOIRES VAN BOONTJE
Ruim acht jaar na zijn dood staat het werk van Louis Paul Boon onverminderd in de aandacht. De Memoires van Boontje vormen in menig opzicht een vervolg op de herinneringen die Boon in Verscheurdzelfportret
heeft verwerkt. Begin 1975 ging Boon enthousiast ('Nog nooit heb ik
met zo'n plezier aan iets meegewerkt') in op een verzoek van het Brugse
Vtaamse Weekblad om wekelijks een bijdrage te leveren. De reeks werd
abrupt beeindigd toen Boon in het voorjaar van 1977 ziek werd.
In de Memoires van Boontje beschrijft Louis Paul Boon onder meer zijn
spectaculaire wederwaardigheden bij de talloze bladen waaraan hij
heeft meegewerkt. Hij haalt kleurrijke herinneringen op aan mannen als
Willem Elsschot, Gaston Burssens, Herman Teirlinck en Richard Minne.
Boon voegt belangrijke bladzijden toe aan een misschien marginale
maar essentiele literatuurgeschiedenis.
Memoires van Boontje is verlucht met veel documenten, foto's, handschriften en tekeningen.
• Stilaan wordt duidelijk hoezeer hij zijn tijd vooruit is geweest: hij
schreef over zaken die pas later actueel en werkelijkheid zouden worden
- Jeroen Brouwers in Vrij Nederland
• De eenvoud van Boons thema maakt dat hij een der weinige werkelijk
grote auteurs is die toegankelijk zijn voor velen. - W.F Hermans
Paperback / prive-domein 192 biz. 890 F - f 44,50

Paul Morand, de in 1888 geboren anarchist-van-rechts wiens uit tachtig
titels bestaande literaire werk wel eens de ultramoderne fotografie van
een ontredderde wereld is genoemd.
Morand, schrijver, diplomaat, avonturier, dandy, fasineert door zijn leven
en door zijn levensstijl.
Enkele jaren voor zijn dood, in 1976, schreef hij in een boek over Venetie
zijn afscheid van de wereld neer. Veneties is dan ook niet alleen het portret van een stad maar ook het profiel van een leven.
Veneties is Morands geheime museum over beslissende uren in een verloren tijd, die alleen Morand weer tot leven kon wekken.
• Dit intieme dagboek, dit spel met herinneringen, dit boek in de marge
van de literatuur is mijn grote voorkeurlectuur. Dit is werkelijk een essentieel boek: het leeft vanaf de eerste bladzijde. - Francois Nourissier in
Figaro Litteraire
Paperback / prive-domein 192 biz. 690 F - f 34,50

Ivan A. Gontsjarov
REISOMDE WERELD
In 1852 besloot de Russische regering een hernieuwde poging te doen
betrekkingen met Japan aan te knopen. Tot ieders verbazing solliciteerde Ivan Gontsjarov, bezadigd ambtenaar bij het ministerie van financien,
auteur van verhalen en de roman Een alledaagse geschiedenis, naar de
post van secretaris van de admiraal van het fregatschip Pallas. Hij was
nooit op zee geweest en zeer gesteld op rust, evenals de hoofdfiguur uit
zijn roman Oblomov waaraan hij al voor zijn wereldreis was begonnen.
De tussen melancholie en lusteloosheid heen en weer slingerende
Gontsjarov kijkt nieuwsgierig naar alle wereldwonderen die hij op Madeira, in Japan, op Java en in China aanschouwt.
• Een gentleman met de ziel van een ambtenaar, zonder ideeen en met
ogen van een gekookte vis - door God echter als voor de grap begiftigd
met een schitterend talent. - F.M. Dostojevski

Paperback / prive-domein 312 biz. 990 F - f 49,50
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Eerst Komma's en Punten lezen!

Komma's en Punten,
het gratis boekentijdschrift
- Verschijnt om de drie maanden
- Alle nieuwe boeken die het gaan maken
- Alle bestsellers die het al gemaakt hebben
- Alle nieuwe goedkope aanbiedingen op een rijtje
- Vlug thuis besteld
- Bij elke bestelling: een gratis boek!
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John Barth is onder meer de schrijver van
Letters, een imposante, experimentele, moeilijke,
knappe, dikke brievenroman.
In LerareSy een verhalend essay, schetst hij het
portret van de ideale lerares, die nog blijkt te
bestaan ook, onbetaalbaar is en dan ook slecht
betaald wordt, en anderhalve-tijds werkt om een
halftijdse leraarsopdracht aan de kunnen. Zo
grondig doet ze het. Net doordat Barth dit alles
vertelt zonder er vragen bij te stellen, roept hij
vragen op. En net doordat hij niets concludeert
kunnen alle gaande en komende
onderwijsministers hier hun conclusies uit
trekken.
EEN ESSAY
VAN
JOHN BARTH
In de onopvallende laagbouwdoos van
glas en aluminium waar ik begin jaren
zestig Geesteswetenschappen i doceerde (Waarheid, Goedheid en Schoonheid) aan de Pennsylvania State Uni-

4 HINT 1988

versity, ging altijd haar hand de lucht
in, meestal als eerste van de dertig studenten die zich in mijn groep hadden
ingeschreven. Velen waren laatstejaars
uit de faculteiten pedagogie, huishoudkunde, techniek of zelfs landbouw, die
aan hun 'niet-technische keuzevakken'
voldeden. Geestes i was geen cursus
die bestemd was voor wie de alfawetenschappen als hoofdvak hadden geko-
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zen: die zouden wel genoeg w G & s opsteken in hun gewone studiepakket.
Maar jufFrouw Rosenberg met de stralend bruine ogen, de 24-karaatsglimlach en de opgestoken hand, zelf hoofdvakstudente in de alfawetenschappen,
zat daar (1) omdat ze principieel bij zoveel mogelijk leden van het uitgebreide
docentencorps van die universiteit
wenste te studeren, welk ook hun vak
was en als ze er maar van overtuigd was
dat ze interessant of effectief waren; (2)
omdat andere hoogleraren Engels mij
hadden aangeraden; en (3) omdat de
rest van mijn toenmalig onderwijsprogramma opstellen voor beginners bevatte (een vereiste waarvan zij zich
moeiteloos had gekweten) en het schrijven van fictie (een kunstvorm waartoe
zij zich niet geroepen voelde).
Geestes 1 dus:
Welk onderscheid maakt Aristoteles
tussen onvrijwillige en m'tfr-vrijwillige
daden, en welke morele implicaties
vloeien daaruit voort? Juffrouw Rosenberg?
Wat bedoelt David Hume met de opmerking dat de regels van de kunst niet
uit de rede voortkomen maar uit de ervaring? lemand een idee? Juffrouw Rosenberg.
Waartoe dienen al die bruggen in Schuld
en Boete} lemand anders nu dan Juf-

frouw Rosenberg. (Geen enkele hand.)
Probeer het zo eens: Welke drie dingen
kan een romanschrijver aanvangen met
een personage op een brug? (Geen enkele hand. Zucht.) Juffrouw Rosenberg?
Haar antwoorden waren degelijk, overdacht en onveranderlijk gebaseerd op
een grondige voorbereiding van het opgegeven materiaal; en altijd was ze
klaar. Als ze dan niet de meest briljante
studente was aan wie ik ooit les heb gegeven - ik had er toen al twaalf jaar op
zitten en meer dan duizend studenten - dan was ze toch de beste. Wat
niet betekent dat juffrouw R. (de jaren
zestig waren nog niet aan hun climax
toe; in centraal Pennsylvania tenminste
werd nog altijd les gegeven in jas, das
en hemd en we noemden onze studenden Juffrouw en Mijnheer, terwijl zij
ons met Professor aanspraken) gedwee
was. Als ze een passage uit Lucretius,
Machiavelli of Toergenjev niet begreep, dan ondervroeg ze mij en de
tekst tot ze hem begreep of tot ik begreep dat ik er ook niets van begreep.
Haar combinatie van academische en
morele ernst, haar ijver, energie en bezieling: een ferme A, uit de tijd toen
een A nog een A betekende.
Ook lichamelijk was ze aantrekkelijk:
een door basket, softbal, tennis, voetbal
en schermen getraind lichaam dat puik
in rok en sweater stak, zorgvuldig geborstelde bruine haren, bovengenoemde ogen en glimlach. Tien jaar nadat ik
mijn exclusief mannelijke alma pater
verlaten had, vond ik het nog altijd
lichtjes opwindend - of tenminste
amusant - meisjes, zoals we toen nog
over hen dachten, in mijn klas te hebben. Alhoewel: als leerling ben ik - in
voor- of tegenspoed - nooit persoonlijk geworden met mijn leraars; als leraar ben ik nooit persoonlijk geweest
met mijn leerlingen. En wat de lichamelijke intimiteiten tussen leraar en leerling betreft, ben ik altijd met Bernard
Shaws Henry Higgins akkoord gegaan:
'Les geven zou onmogelijk zijn als de
leerlingen niet heilig waren.'
Welnu: Welke is de laagste sport op
Plato's 'ladder van liefde'? Niemand
die het zich nog herinnert? Juffrouw
Rosenberg.
Niettemin vond ik het interessant om
van een vriend en oudere collega die
haar wat beter kende, te vernemen dat
mijn (en zijn) ster niet immuun was
voor 'verliefdheden' op haar favoriete
docenten. Ze waren voor haar wat de

Beatles voor vele van haar jaargenoten
betekenden: min of meer onschuldige
verliefdheden, veronderstelde ik, naar
gelang van hun object. Ook begreep ik
dat mijn eminente collega op dat ogenblik zo'n object vormde. Tussen de lessen in bezocht ze regelmatig zijn bureau en ze fietste door de stad om zijn
huis in de voorstad op te zoeken. Even
vroeg ik me af... maar ik vroeg het hem
niet en zeker niet aan haar. Heilig, en
m'n eigen zaken niet.
Toch kwam ik nog een aantal dingen te
weten. Onze juffrouw R. kwam uit Philadelphia, had een strenge opvoeding
genoten, was overijverig (een dwaas pejoratief; laten we zeggen dat ze superijverig was) en ze zou wel eens als primus
kunnen eindigen in haar klas van vierduizend studenten. Door temperament
en/of opvoeding hongerde ze naar aandacht en lof, ze was snel gekwetst en
werd bijna zenuwziek van de scripties
en examens waar ze zo triomfantelijk
op scoorde. Ook lag haar emotioneel
budget erg hoog aan beide zijden van
het register: ze spendeerde royaal haar
gevoelens; ze vroeg - tenminste ze verwachtte of hoopte op - een wederzijdse vrijgevigheid van haar vrienden en,
vermoedelijk, ook van degenen op wie
ze verliefd was.
Mm hm. En de tweede sport dan, wie
weet dat? (Geen handen, tenzij natuurlijk...) Juffrouw Rosenberg.
Terwijl ze op weg was naar een A in
Geestes i pleegden we een paar keer
overleg op mijn kantoor, maar toen ze
haar kandidaatsdiploma haalde (in feite
met het hoogste academische gemiddelde in de honderdjarige geschiedenis
van onze universiteit, een superprestatie waarvoor ze tijdens de feestelijke
promotieceremonie officieel werd aangewezen als de honderdduizendste student van de universiteit), was ik nog altijd Mijnheer Barth. Zij was nog altijd
juffrouw Rosenberg. Ze zou geslaagd
zijn aan de beste hogescholen van het
land; naar verluidt hadden bepaalde
omstandigheden haar tot de staatsuniversiteit verplicht. Welke omstandigheden? Ik vroeg er niet naar. Nu (zo wist
mijn op dat ogenblik ex-aanbeden collega te vertellen) kon ze uit verschillende studiebeurzen kiezen; hij meende
dat ze een lichte voorkeur had voor de
Universiteit van Chicago.
Toevallig was ook ik bezig van universiteit te veranderen. Gedurende de volgende vier jaar zag ik die uitmuntende
juffrouw Rosenberg niet meer, noch

hoorde ik iets van of over haar en voor
zover ik mij herinner verdween ze uit
mijn gedachten.
Er zit krijt op de mouw van mijn ziel.
In de halve eeuw sinds mijn kleuterschooldagen heb ik nooit langer dan
een paar maanden de klas verlaten. Ik
voel me net zo goed thuis tussen borden, lessenaars, katheders en seminarietafels als tussen het meubilair van
mijn schrijfkamer. Allebei vormen ze
het meubilair van mijn hoofd. Ik meen
mijn krachten en beperkingen als leraar
te kennen net zoals ik ze als schrijver
ken: hoewel ik onzeker ben over mijn
prestaties in beide beroepen, weet ik
wel zeker dat ze in ieder geval mijn beroepen zijn.
Nadat ik als student met vallen en opstaan geleerd had dat ik mijn volwassen
leven aan het schrijven van fictie zou
wijden, kwam ik via een zijdeur in het
onderwijs terecht: door een bezield gebrek aan beter, uit een oprecht gemis
aan alternatieven. Alles had ik moeten
leren. De universiteit had me iets wijzer gemaakt en ik veronderstelde dat
lesgeven mij nog meer zou leren. Ik had
tijd nodig om mijn liter aire keel te
schrapen, maar op dat moment was ik
al huisvader. Door te doceren (gaf niet
waar of wat; ik zou improviseren en
desnoods allerlei verzinnen) kon ik zo
goed en zo kwaad als dat ging de huisbaas en de kruidenier betalen en tegelijk mijn gaven vrij houden, frisser dan
wanneer ik handenarbeid of routineus
kantoorwerk zou verrichten. Ik had
daar trouwens al een voorsmaakje van
gekregen. Als assistent aan de John
Hopkins hogeschool leerde ik dat ik
geen 'geboren' leraar was, saaar een sof
was ik al evenmin. Sommige van mijn
niet-gegradueerde studenten wisten
meer over literatuur en zelfs over de regels van de grammatica, de syntaxis en
de interpunctie dan ik. Ik deed mijn
best om mezelf bij te spijkeren. Dankbaar aanvaardde ik tegen drieduizend
dollar per jaar een lectorschap in Engelse verhandeling aan de Penn State
University, waar ik les gaf aan vier
groepen eerstejaars: zes dagen per
week, vijfentwintig studenten per
groep, een verhandeling per student
per week, welke papers allemaal verbeterd en beoordeeld moesten worden
volgens een rigoureus systeem van
symbolen, regels en normen. Dat betekent drieduizend eerstejaarsverhandelingen per jaar, tegen een dollar per
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stuk. Een van mijn voorgangers, de
dichter Theodore Roethke, raakte ervan aan de drank. Maar er waren de occasioned halve dagen vrijaf, bepaalde
avondjes, de lange academische vakanties en zomers. Ik bleef er twaalf jaar
lang en klom naar behoren langs de verschillende graden en de bescheiden
loonschaal. Ik kreeg romans geschreven en kinderen opgevoed, leerde een
heleboel over gebruik en misbruik van
het Engels. En ik had een aantal vrij
goede studenten tussen die honderden
op mijn lijst, zelfs een paar schitterende.
De veranderingen in mijn academische
job vielen toevallig samen en stemden
ook overeen met een aantal ingrijpende
veranderingen in de maatschappij. Terwijl Amerika zich in de Vrolijke Sixties
stortte, nam ik afscheid van de bucolische Penn State toestanden - zelfs in
1965 rook het er nog naar de jaren vijftig, met zijn topvoetbal, zijn hupse
cheerleaders, zijn meer dan vijftig student encofpsen en bijna evenveel langharige, hasjrokende alternatievelingen
onder de zowat vijftienduizend studenten, zijn grote experimentele boerderijen en keurige veestallen, waar ik gewoonlijk met mijn drie kleine kinderen
ging wandelen, als ik geen zinnetjes
schreef of Waarheid, Goedheid en
Schoonheid doceerde - en verhuisde
naar de nieuwe enerverend-steedse afdeling van de Staatsuniversiteit van
New York in Buffalo. Het Berkeley van
het oosten, zo werd de plek trots genoemd door zijn opstandige studenten.
Door ons van de nieuwe immigrantenfaculteit werd ze het Ellis Island van de
Academische wereld genoemd, ook niet
zonder trots. Zovelen onder ons waren
intellectuele ketters, vluchtelingen uit
verkrampte professionele of huiselijke
omstandigheden, academische fortuinzoekers in het veelbelovende land van
gouverneur Nelson Rockefeller.
De volgende vier jaar waren veelbewogen, zowel in de geschiedenis van de
v.s. als in de mijne. Terwijl ik om de
maand naar andere universiteiten vloog
om er een gastcollege te geven, zag ik de
rook letterlijk opstijgen uit de brandende stadsgetto's van Amerika. Meer dan
eens keerde ik van een of andere vertraangaste campus terug om dan vast te
stellen dat de mijne in elkaar was ge-
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ramd, in staking of afgegrendeld door werk daarentegen is zwaar, zeker voor
Nationale Gardesoldaten met gasmas- plichtsbewuste leraars Engels die aan
kers op. Het was een prima plek, su- de honderd of meer leerlingen die ze
NY/Buffalo, om hoogte te krijgen van vijf dagen per week ontmoeten, een
dat decennium. Mijn huwelijk Hep op fraaie hoeveelheid schrijf- en leesoefede klippen; ik maakte een einde aan Gi- ningen opleggen. In de meeste andere
les Goat-Boy, experimenteerde met ha- beroepen worden talent en toewijding
sjisj en overspel, schreef Lost in the beloond: promotie, macht, prestige,
Funhouse en The Literature of Exhaus-loon en extraatjes. Assistenten worden
tion, en begon aan Chimera, Opvoe- eerste assistenten, buitengewone hoogding, beweerde Alfred North White- leraars, gewone hoogleraars, professohead, is de achterstand van je generatie ren emeritus. Ondergeschikte magisinhalen. De prijs daarvoor kan bedui- traten worden hoger geplaatste magistrates Gewone administrateurs wordend hoog liggen.
Op een namiddag in de laatste winter den directeur. Dokters worden rijk en
van de jaren zestig verliet ik Buffalo in onze maatschappij heeft een hoge pet
een sneeuwstorm voor mijn maande- op van hen. Zelfs bekwame en ambilijkse gastcollege, dit keer in Boston tieuze priesters worden monseigneur,
College. De vlucht kwam veel later aan bisschop of kardinaal. Maar de allerdan voorzien. Mijn gastheer, een je- beste lerares van het land zal, als ze
zui'et die me voor de lezing op een eten- geen administratieve ambities heeft
tje had moeten trakteren, had zijn han- (dat wil zeggen geen ambitie om de klas
den vol om ons enkel maar door de in- te verlaten), haar beroep instappen met
gesneeuwde stad naar de campus te de rang van lerares en decennia later
voeren, waar de meeste van mijn toe- met de rang van lerares op pensioen gehoorders rustig zaten te wachten. Het steld worden, nauwelijks beter betaald
etentje kwam later wel, beloofde hij en en bejegend dan toen ze voor haar eerhij werkte me het podium op om mijn ste klas stond. Goede orkestspelers en
nummer te brengen en daarna naar de repertoireacteurs mogen dan opgaan in
obligate receptie (alleen voor genodig- een groter geheel en praktisch anoniem
den) in een kamer boven het auditori- zijn, maar als groep krijgen ze toch apum. Daar we te laat waren begonnen, plaus van het publiek. Schilders, beeldsloegen we het gebruikelijke vragen- houwers en dichters mogen dan wel in
uurtje over. Niettemin kwamen er alle armoede en onbekendheid werken,
mensen naar voren om gedag te zeggen, maar 'Roem is de prikkel', zoals Milton
hun boeken te laten signeren, vragen te erkende. Misschien is de begaafde leraar nog het nauwst verwant aan de
stellen.
echte
ambachtsman: een allesbehalve
Zoals (hoofd lichtjes gebogen, stralenanonieme
roeping die meesterschap
de ogen, stralende glimlach, hippe
vereist
en
zelfs
een soort van genialiteit,
oranje wollen minijurk, beige laarmaar
die
slechts
zelden roem, applaus
zen - maar mijn gastheer stond prakof
rijkdom
oplevert.
De voornaamste
tisch aan m'n mouw te trekken: we wabeloning
moet
enkel
de
gewone, voorren overeengekomen een einde te matreffelijke
praktijk
zijn.
Alleen: wie
ken aan het ritueel en zo snel als de hofglasramen
schildert
of
juwelen
maakt
felijkheid ons toeliet naar de receptie te
werkt
slechts
met
platinum,
edelstenen
trekken): 'Kent u me nog?'
en goud, en niet met jonge geesten en
zielen.
Voor wie aan een universiteit in de
Verenigde Staten superresultaten heeft
bereikt, is lesgeven op een middelbare
school een wel erg vreemde beroepskeuze. De lonen zijn laag. De aanwervingscriteria in de meeste districten liggen niet bepaald hoog. Hetzelfde geldt
voor het prestige van de leraar binnen
de gemeenschap, vooral dan in de
stadsbuurten en bij mensen die andere
beroepen uitoefenen. De hoeveelheid

Natuurlijk herkende ik haar tijdens die
sneeuwwitte nacht: Penn State, Geestes 1, hand opgestoken. Na een paar
ogenblikken kon ik me zelfs haar naam
herinneren, iets waar ik in gezelschap,
zelden in slaag. Er werd aan mijn
mouw getrokken: de receptie. En wat
mocht zij hier zoal uitvoeren? Ze had in
de krant een aankondiging gezien van
mijn lezing en was vanuit Brookline

MIJN ZIEL. IN DE HALVE EEUW
door de sneeuw getrokken om haar ou- Het noordoosten?
we leraar nog eens aan het werk te zien. Die fonkelende glimlach. Niks van: aan
Nee, in Boston bedoelde ik. Doctore- de middelbare school. Eerst in Quincy
ren veronderstelde ik, ergens langs de Junior High, dan Weston Junior High
Chuck Rivier, die hersenschors van en nu Wayland High. Ze was lerares
Amerika. Of misschien had ze haar Engels. Lerares is wat ze altijd al had
doctoraat al beeindigd - ik kon me willen worden.
haar specialiteit niet meer herinne- We veronderstelden dat ik me onder de
ren - en was ze ergens in de buurt as- genodigden diende te mengen. Maar
sistente? Nee: het was een lang verhaal, nu zij al twee keer het initiatief had gegaf Mw. R. toe, en er stonden nog an- nomen - eerst gewoon uit hartelijkderen te wachten en er werd aan mijn heid, toen een ietsje gewaagder - zette
mouw getrokken. Welaan dan: Vrien- ik de volgende vier stappen. Mijn gastdelijk van je om door sneeuw en wind heer, de vriendelijke priester, was van
te trekken en eens gedag te komen zeg- plan om mij na de receptie op een inforgen aan je ouwe prof. Jammer dat we med diner te onthalen, in een restauniet nog een beetje kunnen babbelen, rant dat in de buurt van mijn motel lag,
bijpraten; maar d'er is die receptie waar waar ik mij overigens nog niet had laten
ik nu naartoe moet, boven. Je ziet er inboeken. Ik drong er op aan dat ze met
echt prima uit.
ons meekwam, zodat we nog wat ongeDat was ook zo: geen meisjesstudent stoord konden bijpraten. Ze stemde in
meer, maar een knappe jonge vrouw en de priester ook. Daar ze met haar eimet een stads uiterlijk. Waar was ze nu gen wagen gekomen was en het weer er
ook weer naartoe gegaan na Penn State? vrij guur uitzag, overlegden we welke
Welke interessante dingen hadden de baan ze 't best kon nemen naar welk
ex-begeerden onder mijn ex-collega's restaurant (een met oesters en champaook weer over haar verteld? Ik wist het gne suggereerde de eregast). De keus
niet meer: alleen de hand die onveran- viel tenslotte op Tollino's en Route 9,
derlijk werd opgestoken (soms nog voor niet ver van het Charterhouse Motel
ik aan mijn vraagteken toe was) in waar ik zou logeren. Daar zou ze ons
Waarheid, Goedheid en Schoonheid, opwachten.
haar schitterende glimlach en mis- En dat deed ze ook, toen mijn verplichschien een enkel ernstig overleg op tingen bij de genodigden achter de rug
mijn bureau tijdens haar laatste jaar. waren. Tollino's voldeed aan de verDroeg ze een trouwring? Nog voor ik er wachting met oesters in de schelp en
zelfs maar aan dacht te kijken, werd ik sprankelende belletjes; de priester had
meegetroond naar een lift die al gevuld al gegeten, maar hij porde ons aan er
was met genodigden.
ons gemak van te nemen (hoewel het
Toen de deuren dichtschoven, pakte ze ondertussen al laat was geworden) en
ze vast, zodat ze opnieuw open gingen toe te tasten. Hij dronk zelfs een glas
en vroeg zachtjes: 'Mag ik meekomen?' met ons mee. We probeerden beleefd
Verrast, verrukt verklaarde ik aan mijn het gesprek in drie richtingen te laten
gastheer: een vroegere briljante studen- verlopen. Toch was het aan ieder van
te, in jaren niet gezien, natuurlijk mag ons duidelijk dat onze geduldige gastze mee.
heer zat te wachten om een einde te maGeen trouwring. Maar ook tijdens de ken aan de avond. Tweede stap: het
receptie legden de mensen van Boston Charterhouse Motel lag maar een paar
College, wier gast ik was, terecht beslag huizen verder op de baan; Mw. Rosenop mij. Mw. Rosenberg en ik (maar on- berg was met de wagen. Als zij soms zo
dertussen was ze Shelly geworden en vriendelijkwas...
noem mij alsjeblieft Jack) kregen enkel Absoluut. De brave pater werd niet lande gelegenheid om een paar vroegere ger opgehouden; hij zou me de volgengemeenschappelijke kennissen te regis- de morgen naar de luchthaven voeren.
teren plus het feit dat ik nu in Buffalo Nog een rondje oesters dan maar, nog
zat (dat had ze gelezen) en dat zij Chica- een glas champagne om op onze nieuwe
go had verlaten (een lang verhaal, Jack) kennismaking te klinken. Proost. Op
om les te gaan geven in Boston. Aha. Penn State, op oude gemeenschappelijAan de universiteit van Boston? Tufts? ke vrienden en ex-begeerden, op de

Waarheid, op de Goedheid, op de
Schoonheid. Op het levendige Boston,
op patserig Buffalo en - waar was het
ook weer? Chicago, juist. Een lang verhaal, zei je. Vooruit met de geit: lange
verhalen zijn mijn lust en mijn leven.
Lerares is wat ze altijd al had willen
worden. Alhoewel haar moeilijkheden
met de hogere wiskunde haar telkens
weer in tranen hadden doen uitbarsten
en het idee van examens en scripties
haar nog altijd van streek bracht, had ze
toch genoten van haar schooljaren in
Philadelphia. Aan de Pennypacker lagere school en vooral aan de selecte
middelbare school voor meisjes van
Philadelphia had ze zichzelf gewoon als
een niet onaardige leerlinge beschouwd, zij, de toekomstige academische superster van Penn State. Maar ze
had genoegen geschept in elke nieuwe
schooldag. De lange vakanties had ze
vol enthousiasme als begeleidster in
zomerkampen doorgebracht, wat op
school na nog het beste was wat je kon
doen.
Haar besluit om lerares te worden had
ze nooit in twijfel getrokken. Op aandringen van haar professoren aan de
Penn State University was ze verder literatuur en kunstgeschiedenis gaan studeren aan de afdeling Menswetenschappen van de Universiteit van Chicago. Daar had ze uitstekend werk verricht bij Edward Wasiolek, Elder Olson
en Edward Rosenheim. Ze had zich
zelfs een plaatsje weten te versieren in
een van de cursussen van Saul Bellow,
om ook dat beroemde baasje eens uit te
proberen. Maar een doctoraat ambieerde ze niet: haar doel was les gevenl (ze
sprak dat altijd met een uitroepingsteken uit en met een glimlach van duizend kilowatt) en daar wilde ze zo snel
mogelijk aan beginnen. Aan de andere
kant liet ze de 'onderwijs'cursussen
links liggen: kinderspel vond ze, behalve dan de geschiedenis en de filosofie
van het onderwijs, die haar dan weer
wel konden boeien. Haar baccalaureaat
behaalde ze in Engels, haar Master of
Arts diploma zou ze in de geesteswetenschappen gaan behalen. Evenmin was
ze assistente geweest. Ze had een onvoorwaardelijke beurs gekregen.
Ik spitste mijn oren. Zou ze gaan behalen?
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DROEG ZE EEN TROUWRING!
Ja: na anderhalf jaar had ze plots Chicago verlaten, om niet academische redenen en zonder een titel. Deze onregelmatigheid en het feit dat ze volgens de
documenten geen onderwijscursussen
had gevolgd, maakten dat haar eerste
werkgever in Quincy lichtjes met haar
certificaat diende te sjoemelen opdat ze
les zou kunnen geven aan een staatsschool, vooral ook omdat ze in het midden van het academiejaar naar Boston
was gekomen. Ze werd aangeworven en
bezoldigd als 'evenwaardig aan een
Master of Arts', wat ze uiteraard ook
was.
Plots, zei je? Om niet academische redenen?
Jep. Een liefdestrauma, nog maar pas
van hersteld. Een lang verhaal, Jack.
Tollino's begon te sluiten. Stap drie: ik
veronderstelde dat er wel een of andere
bar in of bij m'n motel was, waar we
nog een slaapmutsje konden drinken en
onze verhalen verderzetten (ook ik had
er een te vertellen). Willen we mij maar
's gaan inboeken in het Charterhouse
en daar eens een kijkje nemen?
Prima. We legden de korte decorwisseling langs een sneeuwvrije verkeersweg
af, in haar zilverblauwe Impala met
vouwdak. Achter het stuur zag mijn
volwassen en schijnbaar doorgewinterde ex-studente er geweldig uit in die
beige laarzen en dat oranje minijurkje
onder die wintermantel. En in de bijna
lege lounge van het motel kreeg ik tenslotte het lange verhaal te horen en nog
een paar kortere, en ik vertelde mijn
verhaal en nog een paar kortere en toen
zette ik Stap vier.
In Het Symposium laat Plato Socrates
betogen dat ons begrip van de Absolute
Schoonheid, als onderscheiden van een
mooi ding of van een mooie soon van
dingen, enkel kan bereikt worden als
we eerst een bepaald mooi voorwerp of
een bepaalde persoon hebben liefgehad
of zelfs begeerd. Van daaruit kunnen
we mooie voorwerpen en personen in
het algemeen beginnen lief te hebben,
en de gemeenschappelijke eigenschap
die hun individuele verschillen overstijgt. Zelfs kunnen we leren die gemeenschappelijke eigenschap te bewonderen zonder ze te begeren: Tlatonische liefde.' Daardoor ook kunnen
we de schoonheid van niet materiele za-
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ken leren liefhebben: mooie daden of
mooie ideeen (een collega en filosoof
aan de Penn State University vertelde
me eens dat hij de prachtige scenes tegen het einde van Toergenjevs Vaders
en Zonen, waar de bejaarde ouders van
Bazarov het graf van hun nihilistische
zoon gaan bezoeken, nooit kon lezen
zonder te huilen; 'maar,' zo voegde hij
er aan toe, 'ik moet ook huilen bij de
stelling van Pythagoras'). En van daaruit kunnen de ingewijden, de uitverkorenen, de platonische genodigden dan
de ultieme lift nemen naar Pure
Schoonheid: de eigenschap die zelfs
ontdaan is van alle mooie abstracties.
Dit is de beruchte 'ladder van liefde'
zoals ik ze begreep en onderwees in
Geesteswetenschappen i, terwijl de
hand van juffrouw Rosenberg bij elke
sport de hoogte in ging. Onze verhouding begon op de top van die ladder,
met die verheven abstracties: Waarheid, Goedheid en Schoonheid. Nu
leerde mijn (vroegere) studente aan
haar (vroegere) leraar dat dit proces omkeerbaar was, of toch coaxiaal. De ladder was een tweerichtingsstraat; de
ultieme lift - Mag ik meekomen? een niet onaardige plek om te beginnen.
Zij was (en is) de geboren leraar die ik
nooit geweest ben. Radeloos door het
afknappen van haar eerste volwassen
liefdesrelatie, had ze plotseling zowel
Chicago als haar diploma in de steek
gelaten. In Boston vond ze asiel bij een
vroegere klasgenote, nu doctorandus
aan Harvard. Temidden van die verwarring - en in het midden van het
academiejaar - vatte ze het beroep aan
waarvan ze sinds de eerste klas wist dat
het haar roeping was. En zonder voorafgaande opleiding of rechtstreekse ervaring voelde ze zich zodra ze voor het
bord stond, meteen in haar element. Ze
had ook nooit anders verwacht. Master
of Arts of geen Master of Arts, ze was
een ware meester in de kunst. Persoonlijke crisis of geen persoonlijke crisis,
ze improviseerde voor de toppers van
Quincy Junior High en later voor de
keien van Weston en Wayland een cursus literatuur en kunstgeschiedenis die
al even energiek en levendig was als zijzelf. Ze bloeide open onder de duizelingwekkende arbeidstaak van een kersverse, voltijdse, superzorgvuldige lera-

res Engels. Ze gedijde in het leven van
haar nieuwe stad: nieuwe vrienden, kameraden uit de buurt, feestjes, sport,
verkenningsreizen, afspraakj es, verhoudingen - allemaal tussen de lange
uren door waarin ze lessen en vragen
voorbereidde, films monteerde, diavertoningen organiseerde, verhandelingen
beoordeelde, toetsen en examens verbeterde, en les gaf, les gaf, les gaf aan haar
enthousiaste leerlingen, die wel degelijk wisten wanneer ze met een winner
te maken hadden.
Toen ik later naar Boston reisde (U
hoeft me vanmorgen niet naar de luchthaven te voeren, pater; ik heb al een
lift, dank u) leerde ik verschillende van
haar collega's kennen - de meesten onder hen waren al even energieke, toegewijde en aantrekkelijke jongelui als zijzelf - en een paar van haar studenten,
die het nog ver zouden schoppen in de
Ivy League. Ik begon te ontdekken hoe
goed 'goed' middelbaar onderwijs kon
zijn, hoe middelmatig het mijne geweest was en dat van mijn kinderen
nauwelijks beter. Jammer genoeg kon
ik mijn vroegere studente nooit eens
aan het werk zien zoals zij een semester
lang van mijn lessen had mogen getuige
zijn. Middelbare scholen zijn niet toegankelijk voor het publiek; trouwens
mijn aanwezigheid zou maar opdringerig geweest zijn. Naar ieders mening
waren haar prestaties topklasse, virtuoos. Haar als studente gekend hebbende kon ik mij niets anders inbeelden.
Toch werd ze beroepsmatig pas helemaal zichzelf toen we na ons huwelijk
naar Buffalo verhuisden (terugkeerden
in mijn geval, want ik had een wittebroodsjaar lang als gastprofessor aan de
Universtiteit van Boston gedoceerd).
Ze begon een voltijdse leeropdracht
toch wel erg zwaar te vinden en aanvaardde vol twijfels een deeltijdse baan
in een particuliere meisjesschool, het
oude Buffalo Seminary. Dat het geen
gemengd onderwijs was, vond ze niet
zo erg. Hoezeer ze ook genoten had van
haar mannelijke leerlingen in Boston,
nog meer genoot ze van de sfeer in de
Philadelphia High School voor meisjes. Maar het idee van particuliere

scholen - zelf noemen ze zich 'onafhankelijke scholen' - botste met haar
liberaal-democratische
opvattingen.
Het selecte van Buff Sem was niet aca-
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demisch, zoals in haar vroegere scholen. Ze was bang dat er sociale of zelfs
racistische criteria aangelegd werden:
een eliteschool voor de dochters van
welgestelde BufFalezen die hun kinderen uit het raciaal en economisch
gei'ntegreerde stadssysteem wilden
houden.
Haar bange voorgevoelens waren niet
ongegrond. Alle genereuze studiebeurzen en ernstige pogingen tot 'evenwicht' ten spijt, blijken de goede particuliere scholen veel homogener - raciaal, economisch, sociaal en academisch - dan onze gesubsidieerde scholen, vooral die in de steden. Maar haar
twijfels verdwenen al na een week in
het opgewekte gezelschap van haar
nieuwe pupillen. Als groep waren de
meisjes niet intelligenter dan die van
Quincy, Weston of Wayland; minder intelligent als groep dan haar toppers in
de gesubsidieerde scholen of haar eigen
klasgenoten vroeger in Philadelphia.
Maar ze waren volslagen sympathiek,
helemaal niet snobistisch en wonderwel opvoedbaar. In een goede particuliere meisjesschool zijn er nauwelijks
disciplinaire problemen, of toch niet in
het klaslokaal. En daar er maar twaalf
leerlingen per klas waren en slechts
twee klassen en de immense, aandacht
afleidende seksuele geladenheid van
het gemengd onderwijs geen rol speelde, kon er schitterend werk geleverd
worden.
We bleven slechts een enkel academiejaar. Maar meer dan twaalf jaar later
wordt er nog altijd met respect en genegenheid aan haar gedacht door haar
vroegere directeur en door haar leerlingen uit dat Wunderjahr. Ze was in twee
opzichten Mevr. Barth geworden. Het
beviel haar de familienaam van haar
man bij de hare te voegen (maar Mevr.
John Barth genoemd worden blijft haar
terecht dwarszitten; ze is zichzelf en
niet Mevr. Mij), en ze was het pedagogische fenomeen geworden dat de studenten onder elkaar als 'Earth' aanduidden. Men sprak niet van 'de cursus
van Mevr. Barth' in mythe en verbeelding, of in het kortverhaal, of in de negentiende-eeuwse Russische roman, of
in de literatuur van de vervreemding:
men sprak van 'Barth doen'. Want als
je 'Barth deed' kreeg je niet alleen grote
dosissen van het behandelde onder-

werp te slikken, maar ook een massieve
(en altijd levendige, energieke) opvoeding tot moreel-intellectuele verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid
tegenover de tekst, de auteur en de taal,
tegenover de musen van Waarheid,
Goedheid en Schoonheid... en meteen
ook verantwoordelijkheid tegenover de
school, de leraars, de klasgenoten en tegenover jezelf.
Slechts weinig hiervan was aan haar
man te danken. Ik twijfel er niet aan dat
'Barth' een aantal dingen over de teksten in Geestes I van haar professor
leerde - teksten op het gebied waarvan
ik trouwens geen autoriteit was. Ook
moet de dagelijkse omgang met een romanschrijver en schrijfcoach haar feeling aangescherpt hebben van hoe een
tekst in elkaar steekt en hoe die zijn effecten bereikt. Maar ze leest aandachtiger dan ik, zowel literaire teksten als
studentenessays, en die laatste neemt ze
pijnlijk nauwkeurig onder de loep, zodat ze er vaak meer tijd in steekt dan
hun auteurs. De Barth die deze zin
schrijft, laat zich helemaal niet in met
de buitenschoolse levens en extraliteraire waarden van de leerling-schrijvers
onder zijn hoede. Ik zorg voor hun dramaturgic, niet voor het drama van hun
persoonlijke levens, en hoe ernstig ik
mijn academische verplichtingen ook
opvat, ze komen ongetwijfeld op de
tweede plaats, na mijn verplichtingen
tegenover de muze. De Barth die door
de meisjes van het Buffalo Seminary
'gedaan' werd en later (sinds 1973, toen
we van Buffalo naar Baltimore verhuisden) door die van Saint Timothy's
School, spendeert 100 % van haar professionele aandacht aan hen: een aandacht die haar voor een deeltijdse baan
anderhalftijds doet werken en die zowel
uitgaat naar de karakters en waarden
van haar pupillen als naar hun denkprocessen, hun schrijfvaardigheid en
hun literaire opmerkzaamheid. Ik ben
op mijn best met de beste van mijn studenten, met degenen die op weg zijn
om onze volgende literaire generatie te
vormen, en op mijn zwakst met de
zwakken. Zij doet wonderen in alle
windrichtingen; de dankbrieven - zulke kritieken zou ik wel willen krijgen - stromen binnen, zowel van haar
C en D-studenten als van de uitblinkers, en zelfs van hun ouders. Vaak ko-

men die brieven van de universiteit
(melig, klagen de meisjes, in vergelijking met Barth; we dachten dat het menens was aan de uniefl). Soms ook komen ze jaren later, van de stoere yuppies die vele van haar studenten geworden zijn: U opende ons de ogen. U veranderde mijn leven.
Dit alles heeft ze nu meer dan twaalf
jaar lang gedaan in Saint Tim's, een
vrij aristocratische, Anglicaans-gekruide kostschool in de paard-en-herenhuis-streek ten noorden van Baltimore.
Het is een haast ideale plek gebleken
voor de uitoefening van haar gaven. Ze
heeft soms reden tot klagen (zoals oojs
ik soms klaag over m'n dierbare, ooitbloedernstige Johns Hopkins). Ze
maakt zich zorgen over de ontwaarding
van de beoordelingscijfers, over de
prestatienormen die dreigen afgezwakt
te worden, over het onvoorwaardelijke
conservatisme van zovele leerlingen.
Niettemin is ze vol bewondering voor
de algemene voortreffelijkheid van de
meisjes zelf, die hun privileges luchtig
opnemen en die zodra hen de ogen geopend zijn, proberen te voldoen aan
haar verheven normen en haar lof willen verdienen. (Ik heb heel wat van de
beste van die meisjes ontmoet en telkens moet ik dan denken aan wat Anton
Tsjechov tegen zijn broer zei: 'Wat de
aristocraten als vanzelfsprekend beschouwen, daar hebben wij voor betaald met onze jeugd.' Toen we eens
door de fine fleur van die meisjes omringd waren op een feestje bij ons thuis,
vroeg Donald Barthelme aan mijn
vrouw: 'Mag ik er een paar mee naar
huis nemen in mijn diplomatenkoffertje?')
Ze hoopt nog altijd door te kunnen
gaan met het verrichten van wonderen... toch voor een tijdje. Ze twijfelt er
aan of ze wel het goede metabolisme
heeft voor een volledige carriere, soms
vraagt ze zich af of ze wel een volledig
leven aankan. Zoals de neiging tot meedogenloze zelfkritiek en supervoorbereidingen haar al gedwongen hebben
een half uur rooster aan te nemen, waar
ze dan haar meer dan voltijdse energie
in stopt, zal ze - zoals sommige dichters en kunstenaars - haar beroepsleven moeten afhandelen in minder dan
het gewone aantal jaren. Een gelijkaardige indruk, dezelfde gemengde gevoe-

1988 HUNT 9

ADVERTENTIE

NIEUW
IN

KNACK
Een wekelijkse

HUGO

CLAUS

met zijn bijdrage „Dichterbij"
•

De jeugdkrant met meer ruimte, illustraties in kleur
en een nieuwe naam:

DE

SLEUTEL
De fonkelnieuwe, vierkleurige

ASTERIX IN INDUSLAND
•

Een reeks nieuwe rubrieken: de wereld van de MEDIA, een maandelijks groot BEWAARDOSSIER, Knack-ONTMOETINGEN met
grote figuren, een aparte afdeling EKONOMIE en een rariteit die
wij BIO-DENKSPORT noemen.
•

Een oogstrelende modernisering van de opmaak.
Weekend voortaan met een uitneembare

TELEKNACK
32 bladzijden komplete televisieprogramma's
10 mm 1988

lens hebben wij omtrent ons laat gestarte huwelijk, waarbij we onszelf dan
troosten met de gedachte dat wij, twee
leraren die meestal thuis werken, gedurende een jaar vaker samen zijn dan de
meeste andere koppels die uit werken
gaan, gedurende twee. Alhoewel ze
vooraan in de veertig is, heeft ze geen
enkele zin om 'vooruit te komen' of om
op te klimmen naar een ander gebied
van de opvoeding, zoals sommige andere energieke leraars dat wel doen. Voor
haar bestaat alleen de vuurproef van de
klas - die verbazingwekkende vijftig
minuten durende uitbarstingen die ze
als een menselijke satellietverbinding
uren en uren heeft zitten voorbereiden - de lange, geduldige, uiterst therapeutische gesprekken met haar meisjes, en het urenlange aantekeningen
maken bij hun verhandelingen: woord
na woord, zin na zin, idee na idee,
waarde na waarde, met een professionele aandacht die elke dokter of advocaat
die ik gekend heb, beschaamd zou maken. Wat zou ik willen dat mijn kinderen zo'n leraar gehad hadden. Wat zou
ik haar gehad willen hebben!
Dus: voor een tijdje nog. Binnen een
paar jaar, als alles goed gaat, ben ik zelf
van plan het onderwijs te verlaten,
waar ik nu vier decennia lang in heb gestaan, en - ik zeg dit niet zonder enige
angst - we zullen zien. Een ongelukkig
neveneffect van de vastberadenheid
achter het lesgeven van mijn beste exstudente is dat ze, zoals vele andere gedreven workaholics, weinig interesses
en pleziertjes heeft buiten haar beroep.
En we zijn allebei sociaal gehandicapte
mensen, die zo opgaan in ons werk en
in elkaar dat ons leven een soort solipsisme a deux is. We zullen zien.
Het verlies van mijn universiteit zal gemakkelijk aangevuld kunnen worden.
Talentrijke leerling-schrijvers kunnen
ongetwijfeld iets opsteken van een sympathieke en goed gei'nformeerde coach
in een vlotlopende schrijfcursus; ik
toch. Maar de kunst krijgen ze meestal
toch onder de knie zoals schrijvers altijd al gedaan hebben: door te lezen,
door te oefenen, door esthetisch te twisten met hun geestdriftige soortgenoten,
door de wereld en zichzelf te leren kennen. Waar talent aanwezig is, speelt het
nauwelijks een rol wie aan het hoofd
van de seminarietafel zit, al heeft het
soms toch een beetje belang. De cursisten van het Johns Hopkins Schrijfseminarie zullen wel gemakkelijk een andere coach vinden.
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Maar als zij er op dat ogenblik eveneens
mee ophoudt haar meisjes in de kunst
en het leven op te leiden en hen, zoals
Whitehead het uitdrukt, zachtjes van
het stadium van de romance naar het
stadium van de precisie te sturen, dan is
er een verlies dat op geen enkele manier
kan worden goedgemaakt. Schrijvers
publiceren; wetenschappers en critici
publiceren. In een paar gevallen gaan
hun publikaties langer mee dan zijzelf,
veel langer of een beetje langer. Maar
de onsterfelijkheid van een eersterangs
lerares duurt niet korter of langer dan
de woorden (die zelfs decennia later
door haar vroegere leerlingen tot hun
eigen leerlingen, echtgenoten, kinderen of vrienden gericht worden):
'Mevr. Barth zei ons dan...'
Ik beeld me graag in dat een van haar
leerlingen een van de mijne ontmoet,
ver genoeg in de tijd. Hij is (zoals ik al
lang had voorspeld) een van de vooraanstaande schrijvers van zijn generatie
geworden; zij is zomaar een jong uitblinkertje, die niettemin erg veel belangstelling heeft voor literatuur, omdat haar oude lerares dat onderwerp zo
spannend kon maken. Ze staan ergens
in een lift, die omhoog schiet naar een
receptie, alleen voor genodigden. IJverig zoeken ze naar bijkomende punten
van overeenkomst en vinden die ook
snel. Op een of andere manier komt de
stad Baltimore ter sprake: He, daar zijn
ze allebei naar school geweest! Later,
terwijl ze zich te goed doen aan oesters
en champagne, keren ze naar dat onderwerp terug. Zij heeft daar middelbare
school gelopen, hij hogeschool: Saint
Timothy's, Johns Hopkins. Hopkins,
zei je, in het midden van de jaren tachtig? Waarop zij dan veronderstelt (ze is
wel goed gei'nformeerd voor een jonge
internationale bankhoudster) dat hij
met de man van haar oude lerares Engels moet gewerkt hebben, de romanschrijver...
Tuurlijk, we hebben allemaal Barth gehad.
Die glimlach van haar! Jij denkt dat jij
Barth hebt gehad, verklaart ze (het is
laat; men sluit; ze wedden dat er in de
buurt van het motel nog een nachtmutsje te krijgen is). Vergeet die maar:
in Saint Timothy's hadden wij Barthl
Kom mij iets over leraars vertellen!
Doe maar.

JOHN BARTH

Zuidnederlandse
literatuur
D I R K VAN BABYLON
CARTHAGO HERREZEN.

27,90.
EEN EENLING EN DE AIDS-PSYCHOSE.
VAN DE AUTEUR VAN D E ZWARTE
BRUIDEGOM.

POL HOSTE
VROUWELIJK ENKELVOUD.

27,90.
VlJF VROUWEN EN HUN WERK.
SuBLIEM BESPROKEN!

FRITS VAN N O O R P
ROOSJES THUISKOMST.

25,50.
EEN PARELTJE VAN OBSERVATIEVERMOGEN EN AFGEWOGEN SCHRIJFKUNST OVER DE 'MIDLIFE-CRISIS'.

EMILE DEGELIN
D E OOGGETUIGE. 25,50.
EEN 22-JARIGE BLINDE PIANIST
"LEERT" NA EEN GESLAAGDE OOGOPERATIE WEER ZIEN.

ELEONORE V I G E N O N

MOEDERS. 25,50.
ZEVEN ZONEN OVER HUN MOEDER.
EEN ORIGINELE EN VAAK
ONTROERENDE BUNDEL.

JAN CARTENS
MAAGPENBRUILOFT.
GELOOF EN OORLOG, WEERSPIEGELD
IN 50 BEWOGEN JAREN IN EEN
KATHOLIEK GEZIN.

AXEL BOUTS
SCHERVEN.

38,50
GROTE FAMILIEROMAN ALS
TIJDSKRONIEK VAN DEZE EEUW.

CLAUDE VAN DE BERGE

A r m . 33,50.
PRACHTIG PROZAGEDICHT MET
STERKE MUZIKALE ELEMENTEN.

GRETA SEGHERS
D E ZIJPADEN VAN HET
PARADIJS. 3 4 , 5 0 .
BLLDUNGSROMAN IN EEN MODERNE,
ALTERNATIVE VERSIE.
VAN DE SCHRIJFSTER VAN DE
FAMILIEKRONIEK O N T R E G E L I N G EN
MISVERSTAND. ( 2 9 , 9 0 ) .
BlJ UW BOEKHANPEL

©John Barth
Vertaling: Kamiel Vanhole

MANTEAU
n

De schilder
van het
tweede geheugen
Balthus heet eigenlijk voluit Balthus Klossowski de
Rola, en is misschien wel - althans dat wordt
gefluisterd-dezoon van Rainer Maria Rilke.
Zelf bewaart hij daarover, zoals over bijna alles, het
stilzwijgen. En dat is wat zijn schilderijen, op hun
manier, nog veel beter bewaren: de innerUjkheid van
geluk, zoals dat nooit geweest is.
Is Balthus, met zijn bijna middeleeuws geschilderde,
opzettelijk vlak gehouden, groothoofdige, altijd
ongegeneerde en onder de rokken te ziene meisjes een
voyeur?
Nee, zegt zijn zoon Stanislav Klossowski de Rola in
12 MlAir 1988

zijn inleiding tot een bij Thames and Hudson
verschenen monografie, 'wie hier seksuele obsessie
ziet, zegt daarmee alleen iets over zichzelf.
En John Russell zegt dat de onbeschroomdheid van
de Balthusmeisjes alles te maken heeft met de vrede
van zich onbespied te wanen. Na kinderjaren in de
altijd drukke sdons van zijn moeder was het juist de
intimistiek van het alleen-zijn die Balthus levenslang
bleef zoeken.
En Balthus zelf zegt: 'Balthus is een schilder van wie
niets geweten is. Laten we nu de schilderijen
bekijken.5

DOOR
MAARTENBEKS
Balthus behoort met Willem de Kooning tot de duurste kunstenaars van het
Sotheby-Christie-imperium. De Kooning is echter al heel lang beroemd, terwijl Balthus tot voor kort door de handboekenschrijvers nauwelijks noemenswaardig werd bevonden. De meesten
vonden hem, tot het moment waarop
zij door de conjunctuur in de veiling
werden genomen, cgoedkoop\ Balthus
staat (stond?) op een uitzonderlijk hoge
sokkel - buiten spel.
De twee hoogste Pieten van de Franse
kunstkritiek in de jaren zestig - Pierre
Restany en Pierre Cabanne - hebben
ongewild veel van zijn renommee bijgedragen door in hun boek VAvant garde au XXe Siecle (Andre Balland, 1969)
uitvoerig uiteen te zetten waarom Balthus niet in hun boek thuishoorde. Hij
kreeg daarmee evenveel bladzijden als
de kunstenaars die het wereldbeeld van
R. en C. schragen, en die door Salvador
Dali (die natuurlijk niet in het boek
voorkomt) 'les grands cocus du vieil art
moderne' zijn genoemd.
Kwaadwillige lezers hebben zich ongetwijfeld wel eens afgevraagd hoeveel
Balthus heeft moeten neertellen voor
deze openbare berisping door de bovenmeesters. En wie niet ergdenkend
en niet gekweld door het geloof in samenzweringstheorieen door het leven
gaat kon soms toch de gedachte niet van
zich afzetten dat Balthus heeft moeten
boeten (en wat graag!) voor de zonden
van Andre Malraux die - als minister
van De Gaulle - alles heeft gedaan om
de naar Italic verbannen profeet van de
onmoderne kunst in eigen land te eren,
zonder R. en C. vooraf om verlof te vragen.
Balthus heeft alles gedaan om onbekend te blijven. Hij wilde achter zijn
schilderijen, die haast niemand te zien
kreeg, verdwijnen maar gold toch meer
als een Proustiaans personage, de held
van een (bedenkelijk) verhaal, dan als
een kunstenaar. Op de schaarse foto's
die men van hem te zien kreeg verscheen hij als een moderne graaf de
Montesquiou - baron de Charlus - en
dus stellig niet als iemand die zich de
handen vuil maakt aan de produktie
van oeuvres. Balthus is op alle foto's
wonderschoon en als men hem tezamen
met Jean-Louis Barrault en Jean Cocteau in een groepsportret verenigd ziet
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(in de Parijse opera) begint men werkelijk geloof te hechten aan de opvatting
dat alle modelgalliers dezelfde (onwettige) vader hebben. Wie?
Welnu, welingelichte kringen beweren - en er zijn wederom foto's die dit
verhaal kracht bijzetten - dat Balthus
tot de volledige werken van Rilke behoort. In ieder geval is hij een broer van
de sinistere Henri Klossowski de Rola,
een groot kenner van het kanonieke
recht en de moraaltheologie en de
schrijver en verluchter van o.a. La Revocation de VEdit de Nantes, waarin, behalve over veel hoogkerkelijke ontucht,
ook het een en ander te lezen valt over
het geloof in de schilderkunst. De ideeen, door Klossowski's held in diens geheim dagboek op dit gebied ontwikkeld, zijn al even zondig en onmodern
als zijn moraaltheologische opvattingen en ze lijken bovendien diepgaand
beinvloed door de schilderijen van Balthus. De Klossowski's zijn duidelijk te
zeer 'ancien regime' en te delicaat voor
deze kunstwereld en voor de vulgariteit
van ambitie en roem. Zij geloven in
God zoals Pierre Borgue in God gelooft - 'Dieu existe, il est mon cousin' - en zij geloven in de kunst als in
de zonde, ook een hele kunst, die niet
voor iedereen is weggelegd.
Andre Malraux stelde Balthus - hoewel hij nooit over zichzelf spreekt een
man van besproken gedrag - aan tot directeur van het Frans Instituut van
Cultuur in Rome. Toen dat geregeld
was, trachtte Malraux de wereld ook
nog duidelijk te maken dat hij geen reactionaire salonschilder met een Lolitasyndroom maar de enige miskende grote kunstenaar van Frankrijk aan een
naam en een leuk huis - de Villa Medici - had geholpen. En het ziet ernaar
uit dat de wereld het, met de averechtse
hulp van Cabanne en Restany, op den
duur nog gaat geloven ook.
In elk geval loopt de gewezen aartsreactionair nu, in zijn late dagen, ondanks
zichzelf en zijn belagers, als anti-avantgardist in de spits van de laatste van alle
benoembare stromingen in het modernisme: het postmodernisme, de Transavantgarde. De geschiedenis van de
Balthuswaardering laat zich derhalve
lezen als een zedenroman van de schrijver van The painted Word, Tom Wolfe.
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Het requisitoir van Cabanne en Restany (getekend: Cabanne), bedoeld als
een analyse van de status quo, kreeg
mettertijd het gewicht van een profetie.
Wat boosaardig bedoeld was werd alsmaar waarder en alsmaar minder boosaardig. Ik vertaal enige alinea's:
'Aangezien niets zo geavanceerd aandoet als opzichtig reactionair gedrag,
besloot Balthus zich te profileren als
een voorname, geraffineerde schilder,
gehuldigd door een select clubje van
lieden, die zo vriendelijk zijn hem als
een out-law te beschouwen. Zoals de
duivel soms de kluizenaar uithangt zo
kan de pompier zich bij gelegenheid
ontpoppen als een pyromaan. Al welhaast veertig jaar komt deze kunstenaar
aldus tegemoet aan de smaak van zijn
getrouwen zonder ook maar iets aan
zijn - armetierige - techniek en zijn
- magere - inspiratie toe te doen en
zonder ooit met iets beters voor de
draad te komen dan met dat vertrouwde vleugje perversiteit van de koude
grond, gestroomlijnd mysterie en onschadelijk schokefFect. Dank zij hem is
de nymf van de dienstbodekamer naar
de Louis Seize-salon verhuisd. En wel~
dra zal zij het museum bewonen. Sprekend over zijn kunst brengen zijn slippendragers, Andre Malraux, baron
Alain de Rothschild, Mme. LaureMarie de Noailles, Mme. Alix de Rothschild, Mme, Rheims, Yves Bonnefoy,
Gaetan Picon etc. bij voorkeur de namen te berde van Ingres, Seurat, Velasquez, Le Nain, Chardin, Degas, Poussin, Georges de La Tour, Piero della
Francesca, Masaacio, Courbet, Chirico
etc. Zou hun uitverkorene dan toch
meer een verzameiaar dan een schilder
zijn? Een van zijn bewonderaars geeft
het verlossende antwoord: "Het voornaamste bezwaar van Balthus tegen de
hedendaagse schilderkunst is het onvermogen van de kunstenaars om hun
persoonlijkheid achter de schermen te
houden." Sindsdien weten we waar het
op staat.'
Vrees en haat zijn goede raadgevers: de
nymfjes van Balthus verlieten de Louis
XVI-salons en hielden intocht in de
musea en niet de geringste. Wat Restany en Cabanne voor de toekomst zagen
weggelegd - art cybernetique, mec art,
Alain Jaquet, Arman, hard edge, esthetique de groupe, Experiment in Art and

u

s

Technology - verdween in de petite
histoire de Tart' en de galerieen van de
rechter Seine-oever, terwijl Balthus bezit nam van het Centre Georges Pompidou en The Metropolitan Museum of
Art in New York. Moraal: wie een kunstenaar het zwijgen wil opleggen moet
over hem zwijgen. Wat in slaap wordt
getoverd wordt ook wakkergekust.
De catalogus bij gelegenheid van Balthus' apotheose uitgegeven (bijna 400
zware bladzijden) zwijgt over de miskenning, die aan het jubeljaar '84 voorafging en doet het voorkomen alsof de
waarheid in het verlengde ligt van de
werkelijkheid. Er wordt niet gesproken
over een daad van eenvoudige rechtvaardigheid, over een te late ontdekking of een bekering, die met boetedoening en afzwering van andere goden gepaard gaat. De teksten doen ons geloven dat men het altijd al had zien aankomen en dat men zich nooit een andere mening had veroorloofd dan die welke door de uit alle tijdperken en windstreken verzamelde auteurs in hun eloges wordt uitgedragen. Het gezelschap
dat Balthus adoreerde, was goed, veel
beter nog dan Cabanne het in zijn
bloemlezing van acolythen doet voorkomen. Het bestond niet alleen uit
amechtige academiciens, literatoren
met een rancune jegens de al te luidruchtig geworden Stemmen van de Suite, 'des gens du monde', en kopstukken
van rechts. Behalve de Rothschilds en
de onttroonde salon-muzen, die Cabanne in het cenakel van Balthus huisvest,
lopen er nog heel wat anderen, dragers
van minder nobele maar veel wervender namen in de cortege: Antonin Artaud, Pierre-Jean Jouve, Jean-Louis
Barrault, Federico Fellini, Jean Cassou
(zeer hoog gezeten in de door R. en C.
geeerbiedigde hierarchie), Octavio Paz,
Jean Starobinski en John Russell, allemaal figuren, die iedereen - Cabanne
niet uitgezonderd - wel eens heeft toegedacht aan zijn eigen Liber Amicorum.
De knock-out aan Cabanne c.s. toegebracht, werd voorafgegaan door kleine
plaagstoten: er waren - in het Centre
Pompidou o.a. - een paar thema-tentoonstellingen, waarbij niemand verantwoordelijkheid hoefde op te nemen
voor de aanwezigheid van Balthus. Zo
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was hij van de partij op de tentoonstelling Hommage a Gaetan Picon en op de
niets en niemand discriminerende
monstershow Lei Realismes. Moeilijker
te verwerken was reeds het bericht dat
Balthus was vertegenwoordigd in de
prive-collecties van Eluard en Picasso.
Het Solomon Guggenheim Museum
durfde het aan de voor een niet gering
deel vooroorlogse produktie van de perverse salonschilder als een 'aspect of
postwar-painting' te presenteren en de
Royal Academy deed voor alle geetableerde nieuwlichters van gisteren de
deur dicht door de enige pompier, die
we nog bezaten, te etaleren als een belangrijk exponent van T h e New Spirit
in Painting'.
Het Stedelijk Museum is deze door
zwijgplicht omgeven out-law tenslotte - nadat de meester in Kassel met een
aantal sublieme tekeningen in de schaduw van Christo en Oldenburg had
mogen hangen - ook op het spoor gekomen. Toen echter - wij spreken over

de dagen van La Grande Parade was
Balthus al veel te duur geworden voor
het budget van Amsterdam, zoals Salvador Dali 25 jaar eerder veel te duur
was geworden voor Sandberg, nadat
deze hem - aldus A.C. Willing en
G. Komrij - twintig jaar lang voornamelijk 'ontzettend lelijk' had gevonden.
Plotseling was het Academisme (het
oude) de enige nog beschikbare 'art autre' geworden, zoals Cabanne zoveel
jaar eerder in zijn luciede kortzichtigheid had voorspeld: 'Aangezien niets zo
geavanceerd aandoet als opzichtig reactionairgedrag...5
Delacroix zei het al: als ik de waarheid
zoek hoef ik me slechts te verdiepen in
alles wat ik tegen mijn eigen werk heb
in te brengen. Als hij het consequent
had gedaan zou hij in onze ogen zeker
de slechtste kunstenaar en misschien
de beste criticus van zijn tijd zijn geweest. Eeri grapje, in de jaren zestig in
het Museum Journaal gepubliceerd,
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- Tak nooit een Christo uit want er
kan een Zadkine uit te voorschijn komen* - heeft een nog diepere betekenis
dan men er destijds aan toedacht, want
het is mogelijk dat men een Zadkine - of een Balthus - aantreft, waarnaar talrijken, trendgevoelig genoeg
om alweer op Christo te zijn uitgekeken, al jaren op zoek zijn. Het blijft niet
altijd 1968. Voor Christo was er een
oud testament, dat meer kans maakt
morgen het nieuwste te zijn naarmate
het opzichtiger in theologische bezwaren wordt verpakt. Cabanne vertelde te
nadrukkelijk wat hij wist en niet wilde
weten. Een Griekse tragedie.
Wat Cabanne zijn gehoor uit het hoofd
trachtte te praten - zijn eigen slechte
droom - stond weldra op het programma. Nog even de conceptuele kunst introduceren - lege museumzalen die alleen hun eigen reinheid en wijding exposeerden - en de tijden voor de komst
van het onmogelijke en de verschijning
van de engel van het oordeel waren vervuld. Toen er in de grootste musea, ooit
gebouwd, alleen nog afwezigheden ter
bezichtiging stonden kon iedereen, al
wel vermoeden wat er zou gebeuren.
Maar men bleef elkaar gelijk geven en
inprenten dat de werkelijkheid 'verminftig' is en dat het irrationele - staging van de olieverfaandelen, opkomst
van Jonge Wilden en Bejaarde Overgecultiveerden - bijgevolg niet kon
plaatsvinden. En dus gebeurde het. De
gedachte die men van zich wilde afzetten werd de vader van de nieuwe
(kunst)wil.
De voorhoeden, die haast veertig jaar
lang voortdurend moeiteloos het rijk
voor zich alleen hadden gehad en die er
altijd weer voortijdig in waren geslaagd
de hele kunstwereld tot hun minderheidsstandpunt over te halen - zodat
iedere Gideonsbende onmiddellijk ontaardde tot een breed peloton van koplopers - hebben natuurlijk altijd al geweten dat zij eens, midden in een laatste ronde, zouden worden ingehaald
door een paar buitenstaanders zonder
richtingsgevoel. De ironie van de tijdsgeest is blijkbaar zelfs ironisch genoeg
om de ironie der Cabannes, die nooit
kunnen geloven in wat zij zelf voorspellen, ernstig te nemen.
Er is ook in de kunst geen Voorwaarts
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meer. We gaan toch wel vooruit en worden t6ch wel ouder. De Transavantgarde van de jaren Tachtig rijdt bij voorkeur achteruit in de trein der geschiedenis. Zij is gerecruteerd uit kunstenaars,
die - met in hun bagage alle voorkennis, in deze eeuw opgedaan, - het eerst
wisten te arriveren in het fin de siecle van de vorige eeuw. De trein
spoedt zich toch wel richting toekomst. Dat geschiedt niet overeenkomstig een revolutionair programma,
maar krachtens profane onvermijdelijkheid. Voortvarendheid is dus geen
kunst. Tijdreizigers reizen dan ook alleen in de meest triviale science fiction
met de tijd mee. De ware chrononauten
zijn bij machte op de actualiteit terug
en op het verleden vooruit te zien. Dat
vermogen hebben Balthus en Anselm
Kiefer - schilders van wat Raymond
Abellio 'het tweede geheugen' heeft genoemd - gemeen, hoe weinig ze ook
overigens met elkaar van doen hebben.
Zij dichten zichzelf en de wereld een
geschiedenis toe waarmee de wereld in
de toekomst vooruit kan. Als we wensen dat de eenentwintigste eeuw de herinnering aan ons zal bewaren, moeten
we er voor alles voor zorgen dat de
mensen van straks zich onze herinneringen zullen herinneren. Als ons geheugen, dat voor een zeer groot deel op
verbeelding berust, uit de tijd raakt en
als niemand meer weet waarom het jaar
2188 het jaar 2188 genoemd wordt, zijn
wij verloren met ons jaartal: zoveel na
Christus en zoveel *ab urbe condita'.
Balthus construeert zijn schilderijen op
basis van minstens drie soorten herinnering: de herinnering aan zijn in talrijke (niet alle) opzichten gelukkige jeugd,
aan de kunst van zijn jeugd en aan de
jeugd van de kunst. De jeugd en de familie die hij zichzelf wenst toe te eigenen en de 'ware' toedracht van het verhaal - het tweede en het eerste geheugen - verschijnen beide in het beeld,
soms als synthese, soms als een complex georganiseerde combinatie van
mooi, mooi geweest en bepaald niet
mooi.
De familie, die aan Balthus, volgens
Cabanne, door zijn be wonder aars
wordt toegedacht - pre-renaissancisten, pre-impressionisten, en pre-surrealisten plus Velasquez, Le Nain en Pous-
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sin - dient nog aanzienlijk te worden reid er complexe zinnen in te lezen,
uitgebreid* aldus de catalogusschrij- Balthus is een van de weinige schilders*
vers. Genoemd worden Paolo Ucello* die niet alleen zelfstandige naamwoorGiotto, Ambrogio Lorenzetti en Ffissli* den - boudoir* sofa* straat* meisje - ,
maar ook de eerste illustrator van Alice maar ook in alle richtingen verbogen
in Wonderland - John Tenniel-* als- werkwoorden in hun repertoire weten
mede houterige volksprenten - Le$ op te nemen* Niets is 'pr€sent de Tindiimages d'Epinal en nog een legert je van catif * alles staat in de toonaard van het
kunstenaars* wier namen Balthus niet mogelijke* de herroeping van het voorkent c.q« vergeten heeft De meester bije en dus ook to de 'subjonctif du fudeswegen een verzamelaar te noemen tur'* volgens Pierre Borgue de grammalijkt mij - tenzij men ook Picasso als tical vorm van alle grote kunst en van
zodanig kwalifieeert * onheus en kort- de kindertaal (*Ik was de vader* jij was
zichtig* Ben eclectieus dan? Niet meer het kind.'} Balthus noemt zijn schildedan Manet* de meester der driedubbe- rijen 'allegoriegn van de werkelijkle verwijztogen* en minder dan vele heid\ Dat was in '84 nog niet tot de
Wilden van nu* die 'helemaal opnieuw professionele zieners doorgedrongen.
zijn begonnen' (bij Kirchner en Beck- Toen het Centre Pompidou de grote
mann).

Balthns-tentoonstelling

Waar het nog niet zo lang geleden usance was het werk van Balthus als een verzameling eenlettergrepige broeierige
prentjes te ziea* is de wereld thans be-

bleef 6£n schilderij - Heme de Qui*
tare - buiten de show* omdat het vijftig jaar na ontstaan nog verwarrend en
schokkend werd bevondeu, Het betrof
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natuurlijk het enige schilderij dat iedereen al kende* omdat iedereen het als
schokkend en troeblerend had ervarenMisschien had een kleine leesles deze
gitaarstonde kunnen verontschuldigen:
Wat gebeurt er allemaal? Weinu* een
vrouw bespeelt een meisje in de Nabokov-leeftijd als een instrument. Het
grote en het kleine meisje zijn natuurlijk identiek* zoals iedereen bij Balthus
klein en groot is* mooi en lelijk* zeer
jong en bijzonder oud* onwetend en
erudiet* onschuldig en doorgewinterd*
ik en een ander« Het kan niet genoeg
worden herhaald: figuratieve kunst
- vooral goede - is moeilijk te begrijpen.
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In De tijd van de kosmonauten heeft John Berger, altijd
al de meester van het elementaire, het over de
uitvinding van de seksualiteit.
Dat gebeurt tussen een alpenboer en een
alpengeitenhoedster, die elk op een alp wonen en twee
keer per jaar iets zeggen in de trant van 'hoi!'.
De letterlijke kloof tussen hen is diep, en uit die diepten
komt het. Wat een afgrond roept als hij niet kan slapen.
DOOR
JOHNBERGER
Als aan elke gebeurtenis die zich voordeed een naam kon
worden gegeven, waren er geen verhalen nodig. Maar de
werkelijkheid hier is dat het leven ons vocabulair te buiten
gaat. Er ontbreekt een woord en dus moet het verhaal vert eld
worden. Wat was bij voorbeeld de relatie tussen de oude herder Marius en de baby in Danielles buik toen zij het dorp
verliet? Was hij de peetvader van het kind? Nee, dat niet.
Het verhaal begon en eindigde in de zomer van 1982, hoog in
de alpage die wij Peniel noemen. Er zijn er die menen te weten dat de naam Peniel uit de bijbel komt. Genesis. Hoofdstuk 32. Maar als je dat leest, zul je niet veel wijzer worden
van wat er gebeurd is tussen Marius en Danielle.
Peniel is een plateau op een hoogte van 1600 meter. De ene
rand van het plateau verheft zich als een kolossale rotswand
boven het dorp in het dal. Aan die kant kun je, als er een regenbui voorbijtrekt terwijl de zon schijnt, van bovenaf neerkijken op een regenboog - alsof je kijkt naar de overspanning van een brug onder je. De rotswand bestaat grotendeels
uit kalksteen, hier en daar vermengd met flysch. De overige
randen van het plateau lossen op in de bergen aan de andere
kant.
Vroeger stonden er bomen op dit plateau, en er bevinden
zich nog een aantal gigantische stammen onder de modder,
onder de toplaag waarop het weidegras groeit. Waar deze
modder en het oeroude bos het dichtst aan de oppervlakte komen is de grond vettig en vochtig, en op de rotsen groeit een
donkergroen mos dat aanvoelt als bont als je het aanraakt of
erop gaat liggen. Aldus krijgen de rotsen iets dierlijks.
Een aantal jar en geleden, toen die Rus, Gagarin, de eerste
man in de ruimte, om de aarde draaide, boden de over Peniel
verspreide chalets elke zomer alle twintig onderdak aan vee,
vrouwen en mannen. Zoveel vee zelfs dat er amper genoeg
gras was. Men had in onderling overleg de graastijd beperkt.
Je stond om drie uur op om te melken en bracht bij het eerste
licht de koeien naar de wei. Om tien uur, als de zon al wat hoger kwam te staan, dreef je ze weer naar huis en maakte je je
kaas. In de stal gaf je ze het gras dat je maaide rond het middaguur. Na het middageten deed je een dutje. Om vier uur
ging je weer melken en pas daarna bracht je je koeien de
tweede keer naar de wei, waar je bleef tot je de bomen niet

meer zag, alleen het bos. Je zette de koeien weer op stal en als
zij waren gaan liggen op hun stro, kon je naar buiten gaan en
omhoogturen in de nacht, naar de Melkweg, die eruitzag als
een strook gaas, en kijken of je Gagarin zag in zijn ronddraaiende Spoetnik. Dat was allemaal vijfentwintig jaar geleden.
Gedurende de zomer in kwestie - de zomer van 1982 - waren maar twee van de twintig chalets bewoond, het ene door
Marius en het andere door Danielle, en er stond zoveel gras
dat ze hun beesten dag en nacht konden laten grazen.
De twee chalets worden gescheiden door een pas tussen twee
bergtoppen, de St.-Pair en de Tete de Duet. Danielle deed er
een halfuur over om via de pas bij het chalet van Marius te
komen.
Waarom ruiken bokken toch zo sterk? vroeg Marius haar
toen ze voor de eerste keer bij hem kwam. Na een winter met
ijs en sneeuw ga je de stal in en dan weet je meteen dat er het
jaar daarvoor een bok heeft gestaan! Rammen stinken niet zo,
stieren stinken niet zo, hengsten stinken niet zo, waarom
bokken dan wei? De enige lucht die zo sterk is als de lucht
van een bok, vervolgde Marius, is de lucht van een looierij.
Toen ik terugkwam in het dorp, heeft het een half jaar geduurd eer ik die stank kwijt was. Toen ik terugkwam in het
dorp, kon je willekeurig waar een haar uit mijn lichaam trekken - hij fixeerde Danielle met zijn doordringende, onbevangen ogen zodat haar niet zou ontgaan wat hij bedoelde - willekeurig waar, eraan ruiken, en dan zei je: die man
heeft in een looierij gewerkt.
Wat verwacht je dan van een bok? antwoordde Danielle, alle
bokken ruiken toch zo sterk?
Wat Marius los van de looierij-lucht nog meer had mee teruggebracht naar het dorp, was de manier waarop hij een
hoed droeg. Hij droeg zijn hoed schelms over een oog getrokken. Als een baas. Niet de baas van een fabriek maar van een
bende. En je zag hem nooit zonder hoed. Hij sliep met een
hoed op. Als hij zijn koeien binnenhaalde na een onweersbui - als het hevig regent verdommen ze het een poot voor
de andere te zetten, ze laten hun kop zakken, ze maken van
hun rug een dak zodat de regen er aan weerszijden vanaf
stroomt en wachten af - als Marius zijn kudde binnenhaalde
na een onweersbui en zijn hoed zo doorweekt was dat het binnenshuis gewoon doorging met regenen, nam hij hem af en
zette onmiddellijk een andere op.
Het opzetten van een hoed was voor hem een gebaar waar gezag vanuit ging, en tussen zijn dertigste en zijn zeventigste
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was het gezag van het gebaar niet veranderd. Hij droeg zijn
hoed tegenwoordig alsof hij volstrekte gehoorzaamheid verwachtte van dertig koeien en een hond.
Dat daar is Violette, bromde hij tegen Danielle, terwijl hij
met zijn stok naar een grote roodbonte koe wees met zwarte
ogen en hoorns. Altijd de laatste als ik roep, altijd in d'r eentje op stap; ze doet precies waar ze zin in heeft, Violette, en
van het najaar gaat ze emit!
Hij had zijn vader verloren toen hij veertien was. Zijn vader,
die voor de tweede keer getrouwd was, was een fanatieke
kaarter geweest. 's Winters zei hij elke avond: Sauva la graisse! Veeg de vettigheid van tafel, we gaan kaarten. Dus stond
hij na verloop van tijd bekend als Emilien a Sauva, en zijn
zoon als Marius a Sauva.
Emilien, de vader, liet niet veel anders dan schulden na. Het
ouderlijk huis werd verkocht, en Marius, de oudste zoon,
moest werk gaan zoeken in Parijs. Toen hij voor het eerst van
zijn leven in een trein stapte, zwoer hij bij zichzelf dat hij terug zou komen met genoeg geld om de schulden van het gezin af te betalen en dat hij uiteindelijk de grootste veestapel
van het dorp zou hebben.
Dus je gaat daar hun schoorstenen vegen? vroeg de kaartjescontroleur.
Ik vreet desnoods hun stront, zei Marius de jongen, als ze me
daar meer voor betalen.
Hij bereikte wat hij zich had voorgenomen. Hij werkte in een
looierij in Aubervilliers, even ten noorden van de Arc de
Triomphe. Rond zijn dertigste had hij de familieschulden afbetaald. Rond zijn vijftigste had hij de grootste veestapel van
het dorp.
Ze zijn rustig vandaag, Danielle, vervolgde hij, rustig en
meegaand, en ze blijven mooi bij elkaar. Dat was gister wel
anders - gisteren voelden ze het onweer aankomen, gisteren
waren er dondervliegjes. Ze renden rond met hun staart
recht achteruit. Ze waren gisteren zo onhandelbaar als je je
maar voor kunt stellen. En vandaag zijn ze zo mak als een
lammetje. Als een lammetje zo mak, Danielle.
Het was het begin van de zomer, en er stonden overal bloemen tussen het gras: vanille-orchideeen, valkruid, koekoeksbloemen, globebloemen en blauwe korenbloemen, waarvan
de mensen zeggen dat het de zielen van dichters zijn.
Danielle was drieentwintig. Haar moeder was dood en ze
woonde bij haar al wat oudere vader, die vijf koeien en een
paar geiten had. Ze had een baan in het magazijn van een
meubelfabriek. Maar in het voorjaar van '82 ging de fabriek
failliet, en toen bood ze maar aan om met haar vaders beesten
de bergen in te gaan - naar het chalet waar ze als kind verscheidene zomers had doorgebracht met haar moeder.
Waar haalt ze de moed vandaan om in haar eentje daarboven
te blijven? vroegen de dorpelingen. Maar de waarheid was
dat ze er geen moed voor nodig had. Het beviel haar - de
stilte, de zon, de trage dagelijkse routine. Als zoveel mensen
die zeker van zichzelf zijn was Danielle enigszins intimiderend. Op balavonden in het dorp stonden de jongens niet in
de rij om haar ten dans te vragen - hoewel ze goed kon dansen en brede heupen en kleine voeten had. Ze wisten niet zeker of ze wel zou lachen om hun grapjes. Dus noemden ze
haar traag. In werkelijkheid was die zogenaamde traagheid
van haar een soort onverstoorbaarheid. Ze had een breed gezicht - een beetje als dat van een Indiaanse - met donkere
ogen, forse schouders, smalle polsen en grove, vaardige handen. Het was niet moeilijk je Danielle voor te stellen als de
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moeder van een stel kinderen - zij het dat ze geen haast leek
te hebben om de man te vinden die hun vader moest worden.
Opa! plaagde ze Marius bij haar tweede bezoek een paar dagen later. Je verft het, he?
Ik verf wat?
Zeventig en nog niet een grijze haar!
Dat zit in de familie.
Danielle wendde haar blik af alsof ze plotseling haar grapje
vergeten was. Die paar witte wolken boven de bergtoppen
waren het enige teken dat de wereld niet stilstond.
Mijn vader had net zo'n kop met haar, vervolgde Marius, dik
en zwart als een lam toen ze zijn kist dichtspijkerden. Ga
Lorraine halen, Johnny! riep hij naar de hond: Haal Lorraine
terug!
De hond stoof weg om een koe terug te halen die de westelijke helling op was gezworven. In de loop van de seizoenen
hadden de koeien van Peniel met hun eigen poten terrasgewijs smalle paden gemaakt op de hellingen. Je kunt zo'n pad
op lopen zonder echt te merken dat aan de ene kant de afgrond steeds steiler en dieper wordt.
Ga Lorraine halen!
Marius had zijn eigen stijl van roepen. Zijn kreten klonken
als bevel en verzoek tegelijk. Iedereen leert hoe hij in het gebergte zijn stem moet laten dragen en iedereen weet dat dieren reageren op geluiden die zangerig zijn. Toch was zijn
schreeuwen niet muzikaal, het was meer een verstikt uithalen en elke uitroep eindigde met de klank HIERRR! Johnny
kom hier! Breng hier! Daar, Johnny, hier! Iemand die plotseling opschrikte uit zijn slaap zou kreten kunnen slaken als
Marius wanneer hij zijn hond riep.
Haal Lorraine hier!
Gevaarlijk, zei hij. Lilac is daar twee jaar terug gevallen en
heeft een poot gebroken. Om het vlees te redden heb ik het
karkas met een bijl in vieren moet en hakken en de stukken op
een slee naar het chalet gesleept. Alleen. Er was niemand die
kon helpen, er was niemand die het heeft gezien.
De volgende keer dat Danielle bij hem langsging was het
avond. Het was de hele dag erg warm geweest, de geiten waren zo loom als zij. Toen ze klaar was met melken, liep ze omhoog naar de pas. Daar kon ze de bellen horen van Marius'
kudde, en tegelijkertijd, achter haar en veel luider, de bellen
van haar eigen vijftal. Ze had een zaklantaren op batterijen
bij zich voor het geval ze die nodig had op de terugweg.
Marius zat op een krukje in zijn stal, die leeg was op een koe
na. Hij keek op van onder zijn hoed en richtte zijn donkere
ogen strak op Danielle.
Ik heb mijn best gedaan om te zorgen dat je kwam, grauwde
hij, je moet misschien helpen als het op trekken aankomt. Ik
ken mijn Comtesse.
Comtesse, de koe voor hen, stond met haar staart in de lucht,
en uit haar uitgezette vulva liepen glinsterende slijmsporen.
Danielle ging bij de kop van het dier staan en voelde hoe
warm de horens waren.
Wat zij nodig heeft, zei ze, is een frisse neus.
Ze wilde een grapje maken omdat ze zag dat de handen van
Marius trilden. Hoeveel koeien had hij helpen kalveren in
zijn leven? En hij bezat tegenwoordig niet een maar dertig
koeien. Waarom zou hij zenuwachtig zijn? Het laatste zonlicht scheen tussen de planken van de westelijke muur door.
Toen Comtesse haar kop omdraaide galmde de bel om haar
nek als een dier dat pijn lijdt. Het was benauwend heet, alsof
al het hout van de vloer en de muren en het dak, al het hout

van de stal, koortsig was; Danielle wist
waarom hij zenuwachtig was. Dat soort
zenuwen had alleen een man, en dan
nog alleen een oude man: het was niet
het gevaar dat hij het kalf of de koe zou
verspelen waar hij zich ongerust over
maakte, het was een kwestie van trots.
Alsof hij op de proef werd gesteld, alsof
hij zich moest bewijzen. Geen enkele
vrouw, jong of oud, zou ooit verduren
wat hij verduurde.
De kop zit scheef, bromde Marius, terwijl hij zijn hoed verder naar achter op
zijn hoofd schoof, daarom komt die rotzak er niet uit.
Voor de derde of de vierde keer rolde
hij zijn mouw terug tot onder zijn oksel
en stootte zijn rechterarm in de koe. De
Comtesse was inmiddels zo verzwakt
dat ze als een dronkeman op haar poten
stond te zwaaien.
Hou haar in godsnaam overeind, riep hij, als je niet wilt dat
ik mijn arm breek. Hou haar overeind! Godallemachtig, dat
zal me toch niet gebeuren! Hou haar overeind, is dat duidelijk? Je vader mag mijn grootste vijand zijn, maar jij zorgt dat
ze op haar poten blijft staan, is dat goed duidelijk?
Terwijl hij stond te schreeuwen tegen Danielle, zocht hij rustig en systematisch met zijn open hand - de vingers uit elkaar als sondes - naar de schouders van het kalf en vervolgens naar zijn lendenen om ze daarna met een hand zo te
draaien dat het kalf recht voor de doorgang kwam te liggen.
Hij zweette hevig, net als Danielle en de Comtesse. Slijm,
hout gei'mpregneerd met een eeuw koeielucht, zweet en ergens daartussen de scherpe jodiumlucht die een geboorte begeleidt.
Klaar, gromde hij. Hij trok zijn arm terug en vrijwel onmiddellijk verschenen er twee voorhoeven, die er even zielig uitzagen als verzopen katjes. Danielle liet het touw door haar
vingers gaan, vol ongeduld wachtend op het moment waarop
ze het rond de hoeven kon slaan en kon gaan trekken en zo
een eind zou maken aan barensnood die al te lang geduurd
had, maar ze aarzelde omdat Marius erbij stond, met zijn gezicht op een centimeter of tien van de koeiespleet en zijn
ogen dichtgeknepen alsof hij bad.
Hij komt naar ons toe! Hij komt. Het kalf gleed slapjes naar
buiten en plofte doodmoe in Marius' armen. Hij goot brandewijn over zijn vingers en stak die in de bek van het kalf zodat het zou gaan zuigen. Het leek meer dood dan levend. Hij
droeg het naar de Comtesse, die het over zijn kop likte en
loeide. Het geluid dat ze maakte was hoog en doordringend - een luguber geluid, vond Danielle. Het kalf bewoog.
Zij ging wat stro halen.
Toen alles in orde was, ging Marius op zijn krukje zitten, en
zijn rechterhand, waarmee hij het kalf gekeerd had, was nog
steeds open en uitgestrekt en maakte in de lucht van de stal
nog steeds de bewegingen die hij had gemaakt in de buik.
Het verschil was dat hij niet meer trilde.
Jij kunt er wat van, opa!
Niet altijd, het lukt niet altijd.
Door de openstaande deur kwam een zoel windje binnen.
Het werd donker in de stal.
Zonder jou had ik het niet gekund, zei hij.

Ik heb helemaal niets gedaan.
Hij schoot in de lach en begon de mouwen van zijn overhemd af te rollen. Je
was er! riep hij, je was er! Jij hebt haar
overeind gehouden.
Op de weg terug naar huis was ze blij
dat ze de zaklantaren bij zich had, want
de pas loopt van noord naar zuid, en nu
de maan nog laag in het oosten stond,
lag het pad tussen de steile rotsen in
donkere schaduwen. Ze bleef staan om
omhoog te kijken naar de sterren, die
van waar zij stond, in het donker, tien
keer zo helder leken.
Ik heb vaak naar hem gekeken. Tegen
het middaguur liet ik mijn geiten alleen
en Hep omhoog naar de pas, waar wat
wind stond, en at daar mijn brood op.
Eerlijk gezegd bespiedde ik hem, want
ik zorgde ervoor dat ik uit het zicht
bleef.
Volgens zijn kinderen, die het huis uit waren, was hij een tiran. En zijn tirannie bestond behalve uit zijn bevelen uit zijn
onvermoeibaarheid.
Brengen, hier! Halen, hier!
Elke middag had hij een andere theorie over waar en hoe zijn
beesten moesten eten. Hij liet ze nooit met rust.
Er hingen altijd kauwen boven de pas. Als de zon scheen en
ze dicht tegen de rotswand van de St.-Pair vlogen, wierpen ze
hun vliegende schaduw op het steen, waardoor het aantal vogels in de vlucht leek te verdubbelen. Dan zwenkte op een gegeven moment de leider van de zwerm in de richting van de
zon, waarna de andere vogels meedraaiden en hun schaduwen onmiddellijk verdwenen, zodat het leek alsof de helft
van de vogels in de vlucht in het niets was verdwenen. Soms
lag ik daar en zag de vogels verschijnen en verdwijnen tot ik
alle besef van tijd kwijt was. Ik keek omlaag en zag Marius
met zijn kudde bij de rivier onder me, waar de koeien op het
middaguur dronken, en het volgende moment waren ze vijf
kilometer verder op.
Een week later ging Danielle weer bij Marius op bezoek. Hij
was met zijn kudde bij het bos waar twee generaties eerder
enkele herders hadden gegraven naar goud, zonder iets te
vinden.
Marius begroette haar met de woorden: Op een dag ben je
een oude vrouw! Zelfs jij, Danielle! Ik ben gisteravond gevallen.
En?
Iedereen wordt oud.
Hoe ben je gevallen?
Bij wijze van antwoord begon hij zijn riem los te maken. Van
zijn broek, stijf van de aangekoekte modder en de koeiestront, duizend keer doorweekt geraakt en weer opgedroogd
in de zon, stonden zoals gewoonlijk alle knopen open. Nu
viel de broek om zijn enkels op de grond. Hij draaide zich om
zodat ze de achterkant van zijn dij kon zien, waar in even onder de bil iets scherps een onregelmatige scheur had veroorzaakt. Zijn benen waren zo wit als ze in de wieg geweest
moesten zijn.
Diep?vroeghij.
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Het moet schoongemaakt worden.
Ik heb gebloed als een rund.
Wat heb je erop gedaan?
Brandewijn en valkmid.
Het moet gewassen en verbonden worden, zei ze.
Hoe ziet het emit?
Ongeveer tien centimeter lang en rood
als een wond.
Ziet het er lelijk uit? Het zit precies op
een plek die ik niet kan zien.
Het zal wel genezen, als je het maar
schoonhoudt.
Alles geneest tenzij je eraan doodgaat!
Er dromden vliegen rond de rand van
zijn hoed.
Laten we naar het chalet gaan, zei ze.
De kom waaruit hij zijn koffie gedronken had en zijn brood had gegeten
stond nog op de keukentafel.
Als man alleen hoef je geen schone borden op tafel te zetten, zei hij.
Waar ben je gevallen?
Buiten, bij de houtstapel. Ik hak elke avond aanmaakhoutjes
voor het vuur van de volgende morgen. Ik ben zeker gestruikeld, hoe weet ik ook niet.
Je doet te veel, opa.
Wie doet het anders voor me? Weet je hoeveel kazen ik maak
in de week?
Ze schudde haar hoofd.
Dertig.
Je hebt beneden een zoon wonen.
Die wil alleen maar burgemeester worden.
Hij wint de verkiezingen nooit.
Ik zal koffie voor je zetten. Hij deed de stekker van een elektrische koffiemolen in het stopcontact. Ik zou niet weten wat
ik moest zonder elektriciteit, zei hij, met elektriciteit heb je
geen vrouw meer nodig! Hij knipoogde. Een groteske, onverholen knipoog.
Ze nam een slokje koffie. Er vielen een paar druppels regen.
Nog geen minuut later roffelde de regen op het dak als een
bezetene en klonken er donderslagen.
Ben je niet bang, Danielle?
Ze herhaalde wat ze vaak had horen zeggen: er zijn drie soorten bliksem - de bliksem van de regen, de bliksem van het
steen en de bliksem van het vuur - en aan geen van drieen
kun je iets doen.
De koeien verroeren zich niet als het zo regent, zei hij.
Toen het onweer verderop was, zei ze: Ga even liggen, dan
maak ik je been schoon.
Het chalet bestond, los van de hooizolder en de stal, uit twee
vertrekken, een zonder raam voor de opslag van de kaas en
een met een raam voor al het andere. Het bed, in de hoek tegenover het fornuis, was van hout en zat met schroeven aan
de muur. Hij ging erop liggen, gaf haar een fles brandewijn,
draaide zich op zijn buik en liet zijn broek zakken. Aan de
planken van de muur naast het bed hing aan een punaise een
uit een tijdschrift gescheurde kleurenfoto van een grote politieke demonstratie bij de Arc de Triomphe. Ze goot wat
brandewijn op een doekje en begon de huid rond de wond
schoon te maken.
Wat een drukte daar die dag, zei ze, kijkend naar de foto.

Ik heb hem uitgeknipt omdat ik de Arc
de Triomphe kende, zei hij, die heb ik
goed gekend.
Als jongeman, dacht ze toen ze zijn
been vastpakte, dat zo bleek zag als dat
van een baby, moest hij buitengewoon
knap zijn geweest, met zijn donkere
ogen, zijn voile wenkbrauwen en zijn
gitzwarte snor. In Parijs zou het hem
aan belangstelling van vrouwen niet
ontbroken hebben. Maar als hij zijn
woord gestand wilde doen, kon hij het
zich niet veroorloven te trouwen - wat
hij verder ook gedaan mocht hebben - met een naaister of een bloemenmeisje. Hij moest een vrouw vinden die
de koeien kon melken die hij ging kopen.
Hij balde een hand tot een vuist.
Doe ik je pijn?
Doe je me pijn? Weet je wat ze met Jezus gedaan hebben? Jezus is aan het kruis genageld, met spijkers door zijn handen en door zijn voeten, zo het hout in. Zoveel pijn hebben ze hem gedaan. En hij was geen zondaar zoals ik!
Hij trouwde pas toen hij terug was in het dorp. Elaine, zijn
vrouw, stierf jong, en de dag na haar begrafenis kocht hij een
melkmachine.
Danielle goot wat brandewijn in de wond en pakte toen de
nieuwe lap kaasdoek die hij haar gegeven had en begon de dij
te verbinden. Daartoe moest ze zich over hem heen bukken
en haar hand verscheidene keren vlak bij zijn scrotum tussen
zijn benen door halen, en steeds als ze dat deed sloot ze uit
respect haar ogen.
Ik zou ook graag eens naar Parijs willen, zei ze terwijl ze hem
verbond. Tot nu toe heb ik nooit de kans gehad.
Nog een beetje geduld, Danielle, je bent nog een jonge
vrouw en je komt op een goede dag vast wel eens in Parijs en
Rome en New York. Mensen vliegen tegenwoordig overal
naar toe. Jij ziet de hele wereld.
Hij zwaaide zijn benen van het bed en vertrok zijn gezicht
enigszins.
Zit het te strak?
Nee, prima.
Hij trok zijn broek op van zijn enkels en maakte zijn riem
weer vast. Hij had gedurende de operatie zijn hoed op en zijn
schoenen aan gehouden.
Het onweer was gepasseerd en alles was schoongespoeld en
stofvrij. Zelfs de lucht. De dalen onder hen, die uitliepen in
de met sneeuw bedekte bergen in het oosten, zagen emit alsof ze duizenden jaren eerder war en geschilderd door een miniaturist. Daarentegen zagen de bemoste rotsen, het gras en
de dennebomen van Peniel emit als nieuw, als pas geschapen. Met de atmosferische dmk was ook Marius' stemming
omgeslagen, en zijn ogen lachten.
Kom op, dan gaan we de kudde binnenhalen! zei hij. Nee,
geen tegenwerpingen, je kunt bij Nimes je eigen weg gaan en
langs de arve doorsteken naar de pas.
Ze liepen met de hond langs de rand van het dennenbos. Op
een bepaald moment liep Danielle bij de oude man weg om
een omweggetje te maken langs een holte in de grond waar
paddestoelen groeien die wolveballen heten. Alleen jong zijn
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ze lekker. Oud worden ze al gauw melig.
Toen ze zich weer bij hem voegde zei Marius: Je bent zo onverschrokken als een schim, Danielle.
Jammer, antwoordde ze, dat schimmen niet gelukkig zijn.
Geluk! Hij sprak het woord uit of het de naam was van een
van zijn onhandelbare koeien, zoals Violette. Geluk!
Breng ze hier! Breng Marquise hier!
Niemand is gelukkig, verkondigde hij. Er zijn alleen gelukkige momenten. Zoals dit nu met jou.
De kudde liet zich gewillig bijeendrijven die avond, en zij
tweeen hoefden niet meer te doen dan achter de koeien aan
lopen, die haast hadden om thuis te komen, met nekken die
op en neer gingen als pompzwengels en luid klingelende bellen. Het moet het concert van al die bellen zijn geweest dat
Marius op het idee bracht van glorie. Glorie vergaat! riep hij.
Maar hij riep het lachend, met zijn stok meezwaaiend met de
muziek. Alle glorie vergaat!
Onderweg naar huis draaide Danielle zich om. Marius had
zijn hoed op zijn stok gezet en zwaaide die in grote cirkels
rond boven zijn hoofd. Ze zwaaide terug en bleef zwaaien tot
ze achter het laatste rotsblok verdwenen was.
Als's middags de koeien lagen te herkauwen, ging Marius in
het gras liggen, haalde een krant uit zijn zak, las daar tien minuten in en viel dan in slaap. Ik had dat al meermalen gezien
als ik hem bespiedde vanuit de pas bij de St.-Pair. Op een dag
ging ik bij hem langs toen hij lag te slapen. Terwijl ik naderbij kwam wedde ik met mezelf dat ik hem de krant uit zijn
hand kon nemen zonder dat hij wakker werd. Het enige probleem was de hond. Ik moest om Johnny heen.
Ze lagen met z'n tweeen zij aan zij, beschut tegen de zon door
egelantierstruiken. De hond kwispelde met zijn staart en ik
wenkte hem bij me te komen. De oude man sliep door. Hij
lag op zijn zij, met zijn knieen enigszins opgetrokken en zijn
hoed over zijn oor. Zijn hoofd rustte op een bemoste steen.
Johnny liet een zacht keelgegrom horen van plezier. Ik gaf
hem mijn mouw om in te bijten. Een van zijn handen lag met
de palm omhoog in het gras - hij had onverwacht lange nagels. De krant lag tegen zijn buik op de plaats waar zijn riem
zijn openstaande broek ophield.
Alle koeien waren gaan liggen. Er was geen koor van bellen,
daarvoor hidden ze zich te stil. Er klonk maar een bel toen
een van de koeien langzaam haar kop omdraaide, even later
gevolgd door een andere. Het was of alles vertraagd was, net
als de polsslag van de oude man tijdens zijn slaap. Ik bukte
me en pakte zijn krant. Het was gemakkelijk. Ik had mijn
weddenschap gewonnen. Waarom zou ik hem nu wakker maken? Dus legde ik de krant in het gras en raakte heel zachtjes
zijn open hand aan omdat ik niet stiekem weg wilde lopen. Ik
raakte de palm van zijn hand aan met mijn vingers, als met
een veertje zo zacht.
Waarom zoek je geen man? vroeg Marius aan Danielle bij
haar volgende bezoek aan hem.
Ik heb geen haast.
Jij trouwt niet met een jongen uit het dorp.
Waarom niet?
Omdat je te zelfstandig bent.
Is dat een gebrek?
Niet als je genoeg geld hebt!
Van het hoeden van papa's geiten zal ik niet rijk worden.
Dat is jouw levenstaak ook niet.
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Wou je zeggen dat ik lui ben?
Nee. Ik heb een aanzienlijke bewondering voor je. De oude
man sprak vormelijk, alsof hij een rede hield. Een aanzienlijke bewondering, Danielle. Je bent slim en verstandig - je
maakt geen slapende mannen wakker!
Op dat moment wist ze dat hij gedaan had of hij sliep. Hij
moest het gevoeld hebben toen ze zijn hand aanraakte. En hij
wist dat zij het wist, maar ze spraken er verder niet over.
Zo verstreken de weken en zo leerden ze elkaar kennen.
Eind juli reed er in de nanacht, even voor de dageraad, toen
het nog donker was, een auto bergopwaarts, het gras over in
de richting van de Tete de Duet, waar hij op honderd meter
afstand van Danielles chalet stopte. De auto was een Mercedes Berlin-18 uit i960, en hij was zilvergrijs geverfd met een
kwast, niet gespoten. Er stapten zes mannen uit, ieder met
een zak bij zich. Ze deden zachtjes met de portieren. De oudste, die een baret op had en een leren vest droeg, legde een
enorme hand om de nek van de jongste, die gaapte.
Het beste wat het leven te bieden heeft ligt aan je voeten, jongen!
Hou op!
Zie je die top? Nee, niet die. Die daar, waar sneeuw op ligt,
daar gaan we vandaag kappen.
Jezus! Dat is nog een dikke tien kilometer.
De andere vijf schoten in de lach. De jongen was er weer ingetuind. Omdat het vroeg was en de lucht koud, ging het lachen bij sommigen van hen over in hoesten.
En het was dit hoesten waar Danielle wakker van werd. Toen
ze eenmaal uit bed was en een jurk had aangetrokken, kon ze
vanuit de deuropening bij het eerste licht nog slechts een rij
mannen met zakken over hun schouders zien weglopen in de
richting van het bos op de St.-Pair, en ontwaarde ze voor het
chalet, waar haar geiten graasden, het schimmige silhouet
van een auto.
Later voelde ze aan elk van de vier portieren. Ze zaten op
slot. Door de raampjes, die eruitzagen of ze kogelbestendig
waren, wierp ze bewonderende blikken op de leren bekleding
en het teakhouten dashboard met al zijn wijzertjes, als die op
de instrumenten die speciaal voor dokters gemaakt worden.
's Middags liet ze de konijnen uit hun hok. Die dag kropen ze
nadat ze gegeten hadden onder de Mercedes, blij met de
schaduw die ze daar vonden. Als ze haar ogen halfdicht deed,
vormden de langs de bergkammen opstijgende warmtegolven een blauwe halo. De hele dag hoorde ze de kettingzagen
van de houthakkers janken.
's Avonds zag ze door het kleine raam in het chalet dezelfde
zes mannen met zakken over hun schouders van de St.-Pair
terugkomen. Het begon al donker te worden. Ze liepen langzaam, alsof ze blind waren en bij iedere stap de grond voor
hen moesten aftasten met hun voeten. Ze hadden een hond
bij zich maar waren te moe om aandacht te schenken aan zijn
capriolen. Langzaam kwamen ze in de richting van het chalet, ieder in zijn eigen tempo, afgemat en alleen.
Toen ze haar in de deuropening zagen staan, werden ze wat
joliger. De eerste vrouw die ze zagen - plus het vooruitzicht
op negen uur rust voor hun gepijnigde ruggen - bracht hun
in herinnering dat er ook een andere, plezierigere kant aan
het leven was.
Ik heb jullie zagen gehoord.
Veertig stuks, jongedame.
Vader houdt de telling bij, zei een zwaargebouwde jongen

met zaagsel in zijn haar. Ze moesten allemaal lachen, waarna er een verlegen
stilte viel.
Verwachten jullie hier regen? vroeg een
van hen.
Nee, de vogels vliegen hoog in de lucht.
Morgen niet.
Veertig!
Veertig kanjers, glimmend als vissen.
We schillen ze zo gauw ze liggen.
Het is steil daar op die Pair.
De Pair? Noemen jullie hem zo? vroeg
de zwaargebouwde met zaagsel in zijn
haar.
De St.-Pair, zei ze.
Van onder tot boven, op hun armen, gezichten, vesten, schouders, waren ze
besmeurd met grijs stof dat was blijven
kleven in zweet en hars. Deze laag was
zo dik dat het in het schemerlicht leek
of ze een vacht op hun gezicht hadden.
Steil en heet, zei de jongen.
Er is stromend water in de trog, zei ze.
De mannen draaiden zich om en keken in de richting van
haar wijzende vinger. Op een afstandje van het chalet stond
een zware, uitgeholde boomstam horizontaal op een paar stenen. Eromheen scharrelden vier ganzen, die fosforesceerden
in het schemerlicht, en boven de trog hing een waterpijp die
rechtstreeks uit de grazige berghelling erachter kwam.
Het is een bron... als jullie je willen wassen.
We zijn in twintig minuten thuis, zei degene die ze vader
noemden, degene met een baret op en een leren vest aan.
Thuis?
De ganzen kwamen in een rij op het huis af, met de borst
vooruit.
We slapen in het Chalet Blanc, legde vader uit.
Daar is geen bron, zei ze, alleen regenwater.
We hebben jerrycans.
Wassen jullie je daar toch, het is een bron, zei ze, een bron
die nooit opdroogt. Hebben jullie zeep bij je?
Tuurlijk - en onze pyjama! zei een lange.
In dat geval zal ik een stuk zeep voor jullie halen.
Ze ging naar binnen. Toen ze weer buiten kwam gaf ze vader
een groot stuk zeep. De mannen legden hun zakken op de
grond en liepen naar de trog, die zo breed was dat ze er alle
zes tegelijk bij konden.
In het zachte vooravondbriesje rook ze hun wasgeuren: een
mengeling van zeep, muffe overhemden, benzine, rook, dennehars, zweet. Ze keek naar hun ontblote bovenlichamen. De
ruggen van de jongere mannen waren gebruind. De oudere
hielden altijd hun vest aan en hun rug was wit, in tegenstelling tot hun armen en schouders. De vader had zijn baret afgezet. Ze gooiden elkaar de zeep toe en lachten. Ze vonden de
twee boenders die zij daar had liggen voor het schoonschrobben van de karnton. Een vrouw, dacht ze, wast zich heel anders dan een man; een man wast zijn lichaam zoals hij een
kruiwagen schoonmaakt; hoe een man ook leert strelen, niet
door zichzelf te wassen.
Tegen de tijd dat ze hun overhemd aangetrokken hadden was
het donker. Onder de ogen van vader gaven ze Danielle een
voor een plechtig een hand, bedankten haar en zeiden hun
naam. De naam die ze onthield was die van de zwaargebouw-

de met zaagsel in zijn haar. Hij was het
vuilst geweest toen ze aan kwamen lopen, en iets zei haar dat dat kwam doordat hij de meest verwoede werker was.
Pasqualeheettehij.
Ze gooiden hun zakken in de kofferbak
van de Mercedes. Er stapten er vier
achter in. Vader zat voorin en Pasquale
reed. Geconcentreerd zat hij over het
stuur gebogen, door niets af te leiden.
Elke avond kwamen de houthakkers
zich voor ze naar huis gingen wassen
bij de trog voor Danielles chalet. Zij
zette koffie. Die dronken ze buiten op,
gezeten op hun jutezakken. Virginio,
die lang was en een bril droeg, liet een
scheermes achter zodat hij zich kon
scheren als hij wilde. Danielle vond een
stuk spiegel dat ze aan een draadje ophing bij de trog. Ze kreeg te horen dat
van de zes er vijf uit hetzelfde dorp aan
de andere kant van de Alpen kwamen, bij Bergamo. Alberto
kwam uit Sicilie. 's Winters keerden ze terug naar huis. Ze
kreeg te horen dat ze werden betaald per kubieke meter hout
die ze kapten: hoe harder ze werkten, des te vlotter ze verdienden. Vader kookte. De Mercedes was van Pasquale.
Soms zetten ze, als ze 's morgens in alle vroegte voorbijkwamen, een cadeautje voor haar neer: een blik perziken, een fles
vermout. Een keer brachten ze een sjaaltje mee met een dessin van rozen erop.
De eerste keer dat ik Pasquale niet in zijn werkkleren zag was
toen hij op een ochtend aanklopte terwijl ik koffie zat te drinken.
's Zondags werk ik niet, zei hij.
Je hebt recht op een rustdag.
Om wat te doen?
Er viel een lange stilte.
We hebben wel een keer's zondags gewerkt, en toen kreeg ik
een ongeluk.
Wat gebeurde er dan? vroeg ik.
De bomen vielen slecht, de een na de ander. Het werk schoot
niet op. Daarom besloten we's zondags door te werken.
Wil je een glas cider?
Hij schudde zijn hoofd.
Brandewijn?
Ik heb geen dorst.
Ik zal wat slagroom voor je kloppen, zei ik.
Zijn voile lippen glimlachten en hij opende zijn enorme handen in een gebaar van overgave.
Ik klop de slagroom en jij vertelt me wat er toen gebeurd is.
Een lange stilte.
Op die zondag dat jullie doorwerkten, drong ik aan.
De eerste de beste boom die ik moest schillen was al slecht
neergekomen. Het was erg steil waar we werkten, net als
hier. Alles rotsen. Kloven. Ravijnen. Ik had mezelf ingeprent dat ik naar de kruin toe moest werken, zodat ik niet terug zou hoeven over de delen die ik al geschild had. Ze worden zo glibberig als vissen als je ze schilt. Soms spat de hars
je in je gezicht als je de schors eraf hakt.
De slagroom begon al dikker te worden en kwam boven de
rand van de kom uit. Ik keek naar Pasquale terwijl hij praat-
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te. Er was droefheid in zijn gezicht. Hij
was gestopt met zijn verhaal. Stilte.
Heb je een broer of zus? vroeg ik.
Nee, niemand. Mijn moeder is gestorven bij mijn geboorte.
En je vader?
Die is vertrokken naar Amerika, nook
meer wat van gehoord. Hij is verdwenen in Amerika als een traan in een put,
zegt mijn tante.
Weer stilte - alleen het geluid van mijn
vork in de kom.
Ga door, zei ik, ga door.
Ik begon te schillen van bovenaf en hij
begon te rollen vanuit de kruin. Als een
boom eenmaal rolt is hij niet meer tegen te houden, alleen door een andere
boom of een rotsblok. Ik aarzelde omdat ik de machine heel wilde houden.
Het was een nieuwe die we pas gekocht
hadden. Als je aarzelt ben je verloren.
Ik sprong te laat weg, met de machine boven mijn hoofd. Ik
stond in een greppel en begon weg te glijden, het was er zo
steil als de zijde van een piramide. Ik gleed door tot ik een
eindje lager op droge rots terechtkwam, en daar brak ik een
been.
Kon je nog overeind komen?
De machine mankeerde niets!
Geen enkele machine is een gebroken been waard.
Zo'n machine kost een half miljoen.
Je kon niet overeind komen?
Ze hebben me naar huis gedragen, naar de barak, en me op
bed gelegd. Vader zei: Pasquale, kun je wachten tot morgen?
Eerst begreep ik het niet. Waar moest ik op wachten? Voor
we je naar het ziekenhuis brengen. Dat is nog vierentwintig
uur, zei ik. Ik blijf bij je, antwoordde hij, pijn wordt erger als
je alleen bent. Nee, ga maar weer aan het werk, zei ik tegen
hem. De volgende dag, 's maandags, hebben ze me naar het
ziekenhuis gebracht.
Ik gaf hem de kom en hij begon de slagroom op te eten. Zijn
enorme handen rustten op tafel. Om te eten bracht hij zijn
hoofd omlaag naar de lepel. Toen hij de kom leeg had vertrok
hij zijn gezicht tot een grimas en glimlachte.
Zulke lekkere slagroom heb ik nog nook geproefd, zei hij.
Waarom zijn ze niet meteen met je naar het ziekenhuis gegaan?
Omdat het zondag was.
En?
Op zondag zijn we niet verzekerd. Wat we 5s zondags doen is
op eigen risico. Hij keek me heel ernstig aan. Zoals wat we
vandaag doen, zei hij.
Er viel weer een lange stilte en we deden niets.
Als je volgende week zondag met je vrienden komt, zei ik, zal
ik zorgen dat er een vruchtentaart onder de slagroom zit.
Een paar dagen later vatte Danielle het plan op om langs de
arve naar de kam boven Nimes te gaan - waar je veel bosbessen vindt - en dan af te dalen over de puinhelling om Marius
te verrassen, bij wie ze nu al een week of twee niet op bezoek
was geweest. Ze vulde haar emmer met bessen, en haar vingers waren net zo blauw bevlekt als toen ze vroeger op school
met inkt schreef.

UJ

Ze liep naar de kam om uk te kijken
over Peniel. Er was geen wolkje aan de
lucht. Er waaide een vrij sterke noordenwind die zou gaan liggen als de zon
onderging. De zon stond laag aan de
hemel, zodat de koeien lange schaduwen hadden, als kamelen. Marius was
er, met zijn hond aan zijn zij. Maar er
klopte iets niet. Ze voelde het zonder te
weten waarom. De oude man stond te
schreeuwen, met zijn armen voor zich
uk gestrekt in de richting van de rotsmassa's. Waarom kwam de hond niet
in beweging? Ze kon niet verstaan wat
hij schreeuwde want ze had de wind in
haar rug. Toen viel de wind ineens
weg.
Net als afstanden zijn geluiden bedrieglijk in de bergen. Soms herken je wel
een stem, maar niet de woorden die de
stem zegt. Soms hoor je een koe grommen als een hond en een hele kudde schapen zingen als vrouwen. Wat Danielle meende te horen was:
Marius a Sauva! Marius a Sauva!
De zon stond zo laag dat hij maar een kant van elke berg verlichtte, een kant van elk bos, een kant van elk heuveltje in de
weiden; de andere kant van alles lag in donkere schaduwen,
alsof de zon al onder was of nog niet op.
Misschien zei hij de hond achter een van de koeien aan te
gaan, redeneerde ze bij zichzelf, dat zou kunnen klinken als a
Sauva. Maar waarom kwam de hond dan niet in beweging?
Marius a Sauva!
Ze wist het niet zeker meer, de wind was weer opgestoken.
Voorzichtig ging ze naar beneden over de puinhelling. Af en
toe bracht haar voet een steen of een kiezel aan het rollen, die
dan van de helling af kletterend weer andere aan het rollen
bracht en die op hun beurt weer andere. Ondanks het geluid
dat haar afdaling maakte keek Marius niet een keer op. Het
was of alle geluiden in Nimes die avond kunstjes ukhaalden.
De hond rende haar tegemoet. Ze wachtte tot Marius haar op
de wang had gekust, zoals hij dat altijd deed. Hij kuste haar
en begon te praten alsof ze midden in een gesprek waren opgehouden.
Zie je Guste daar - hij wees naar een gedrongen Charolais
met krullerig haar als wol - dat is een gemoedelijk beest,
Guste, de vriendelijkste stier die ik ook gehad heb, en nu al is
hij te oud. Ik verkoop hem van het najaar voor de slacht. Hij
is twee en een half. Volgend jaar zijn zijn kalveren te klein.
Je zult wel gedacht hebben dat ik verdwenen was, zei Danielle.
Hij tilde zijn hoed op en zette hem lager op zijn voorhoofd.
Nee, nee, zei hij vriendelijk. Ik hoor hun kettingzagen de hele dag. En ze zijn met z'n zessen, he. Haal de Comtesse hier!
Zachtjes, in godsnaam! Hier!
Hij bleef plotseling staan en leunde tegen de zijkant van een
groot, bemost rotsblok. Hij wreef met de rug van zijn hand
over het mos. En onze zomer in Peniel, zei hij, die zul je niet
vergeten, he, Danielle?
De zondag daarop kwamen de houthakkers na het avondeten
de bosbessentaart opeten die Danielle had gemaakt. Ze hadden twee flessen mousserende Italiaanse wijn bij zich. Ze waren gekleed alsof ze uit gingen in de stad. Smalle puntschoe-
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nen in plaats van laarzen, witte overhemden, modieuze riemen. Alleen aan hun door het werk getekende handen hadden ze niets kunnen doen. Bij Virginio was de gedaanteverandering het grootst: hij zag er - lang en bebrild - bijna uit
als een schoolmeester. Vader leek ouder en Pasquale jonger.
De dagen werden korter en het einde van de zomer kwam naderbij. De weiden waren niet meer groen maar hadden de
kleur van een leeuw, er stonden geen bloemen meer, iedere
dag cirkelden de buizerds lager en tegen een uur of acht
's avonds was het nagenoeg donker.
De mannen gingen in het gras liggen en keken omhoog naar
de hemel, waaraan de eerste sterren verschenen. Ze voelden
de warmte van de aarde door hun overhemd.
Willen jullie nog een stuk taart?
Hij was heel erg lekker.
Ik heb er twee gemaakt, antwoordde Danielle trots, en ze liep
naar binnen om de tweede te halen.
Volgende week de helikopter, zei Virginio.
Ik heb nog nooit een helikopter het hout weg zien halen, zei
de jongen.
Tilt dennen op of het luciferhoutjes zijn.
Je kijkt omhoog en je voelt je zo klein als een kikker, zei Alberto de Siciliaan.
Weet je hoeveel de huur van een helikopter ze per uur kost?
Geen idee.
Tweehonderdduizend. Hij verbruikt tweehonderd liter benzine per uur.
Hier, Pasquale, een stuk taart, zei Danielle. De andere mannen waren haast niet meer zichtbaar, maar ze herkende ze
aan hun stem.
Verleden jaar is er bij Boege een helikopterpiloot verongelukt.
Ze lieten een wijnfles rondgaan.
Vergat zijn kabels, keek niet omlaag.
Ze mogen volgens de wet niet langer dan vier uur per dag
vliegen, zei vader. In vier uur tijd kunnen ze tachtig bomen
van een berg halen.
Als een van zijn kabels verstrikt raakt, zei Alberto, gebarend
met zijn handen, trekt die hem zo uit de lucht. Plofl
In de volgende eeuw doen we alles in de lucht, zei de jongen.
In de volgende eeuw werkt er niemand meer zoals wij.
Pasquale houdt er volgend jaar mee op, toch?
Ik heb nog geen besluit genomen, zei Pasquale.
Je redt het nooit. Je kunt in je eentje niet tegen de supermarkten op, zei Virginio.
Met groente en fruit wel, zei Pasquale met klem.
Nee, zei vader, je kunt niet concurreren met hun prijzen en
hun reclame.
Ik maak mijn eigen reclame!
De andere mannen moesten lachen. Een straalvliegtuig doorkruiste de hemel, ze konden zijn lichten zien.
Ik ga een vogel kopen, een blauwe rotslijster.
Hij is gek geworden, onze Pasquale!
Je kunt een blauwe rotslijster leren praten.
En?
Steeds als er een klant in de winkel komt gaat die vogel praten. Pasquale droeg een ventersroep voor die onder de sterren eerder als een gebed klonk:
Guarda quanto e bella ysta mela
quanto e bellissima e cotta!
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Hij wendde zich naar Danielle om de tekst voor haar te vertalen: Kijk eens wat een mooie appelen, rijpe, mooie appelen!
De jongen giechelde. Een goed idee, zei vader, maar je moet
er een bepaalde draai aan geven waardoor het onvergetelijk
wordt. Leer je vogel je klanten uit te schelen. Stronzo! voor
de man. Fica! voor de vrouw. Dat zullen ze prachtig vinden,
dat zullen ze prachtig vinden in Bergamo.
Weet je dat zeker?
Ik zal de vogel voor je africhten, zei de Siciliaan.
Rechts van de St.-Pair kwam de maan op. Ze zagen een roze
halo langzaam overgaan in een witte nevel, en vervolgens
was daar ineens de beenderwitte fonkeling van het eerste segment van de maan. Danielle ging naast Pasquale in het gras
zitten.
Wanneer hou jij ermee op, vader?
In de loop van volgend jaar, in de loop van nooit... ik heb
geen keus, ik wil niet dood neervallen.
De kop van de maan hing nu vrij in de lucht, enorm en nadrukkelijk als al het pasgeborene.
Weet je wie er dinsdag dood is neergevallen? vroeg Virginio.
Onze vriend Bergamelli - in de gevangenis is hem de keel afgesneden.
Wie heeft dat gedaan?
De Rode Brigades.
Hufters!
Bergamelli? fluisterde Danielle.
Onderwereld uit Marseille... Virginio kende hem uit de gevangenis, zei Pasquale.
Terwijl de maan kleiner werd, verhelderde het maanlicht, en
daarin kon Danielle Virginio's gezicht zien, dat steunde op
zijn armen en naar het uitspansel staarde.
Hij deed me aan mijn vader denken, vervolgde Virginio, Bergamelli had dezelfde strijdbaarheid, dezelfde donker e blik als
hij werd gedwarsboomd, dezelfde glimlach als hij iets leuk
vond... Hij is om het leven gekomen toen ik twaalf was, mijn
vader, van een dak gevallen.
Virginio zette zijn bril af en staarde naar de maan.
Werkte hij in de bouw, je vader?
Hij metselde schoorstenen... De dag dat ze hem naar huis
droegen, heb ik de aderen in mijn polsen opengesneden... ik
ben te vroeg gevonden. Mij karden ze naar het ziekenhuis,
hem naar het kerkhof.
Allemachtig! mompelde Alberto.
Vanaf die dag wist ik iets, zei Virginio; in dit godvergeten leven wordt iedereen vroeg of laat aan zijn lot overgelaten. Vader deed alles met me. Hij heeft me leren koken, me voorgedaan hoe je kikkers moet vangen, honderden per nacht, hij
zorgde ervoor dat ik wist hoe ik een slot open kon krijgen, hij
was mijn muziekleraar, hij vertelde me over vrouwen, als hij
dronken werd in het cafe bij de grote fontein zette hij me op
tafel en dan danste ik terwijl hij zong - en toen op een
woensdagochtend, droog weer, nuchtere week, schoon overhemd, stevige werkschoenen, op een godvergeten woensdagochtend - pft! zo ineens viel hij van een dak. Ik ging vroeger
wel eens kijken naar de plek op het trottoir waar hij is neergekomen.
Uit de stal klonk het gedempte geluid van geitebellen. Soms
hebben hun bellen 's avonds iets olieachtigs, als het licht op
het wateroppervlak in een diepe put.
Ik kan hem zien daarboven. Hij ziet ons niet. Als we allemaal
samen schreeuwden zou hij ons niet horen. De doden zijn
doof voor alle dynamiet van de wereld.

Er volgde een lange stilte, alsof ze ieder
voor zich nadachten over de doofheid
van de doden.
Het verlies van je vader is zwaar, zei de
Siciliaan.
Zwaarder dan het verlies van je moeder?
Als je je vader verliest, weet je dat er
zich geen wonderen meer zullen voordoen.
Ik heb nooit wonderen meegemaakt,
zei Pasquale naast Danielle in het gras:
Mijn vader is verdwenen als een steen
in een put voor ik hem leerde kennen...
dus dat verlies heb ik nooit gekend.
Aan de hemel boven Peniel waren de
melkwegstelsels zichtbaar zoals ze dat
in het laagland nooit zijn. Meer nog
dan alcohol maakt hun stilte de tongen
los.
Leeft jouw vader nog, Danielle? vroeg
de jongen.
Die leeft nog... Ik ken hem niet zoals Virginio zijn vader
heeft gekend. Hij praat niet veel met me. Het enige dat hij tegen me zegt is: Jij wordt nooit een vrouw zoals je moeder
was, Danielle, je bent niet ingetogen genoeg om een man gelukkig te maken, meisje.
Misschien ziet je vader je niet zoals je bent, zei Pasquale, alsof elk woord een knoop was die hij door een knoopsgat drukte.
En Pasquale kan het weten, verkondigde Virginio, plotseling
uitbundig, want onze Pasquale heeft alleen nog maar oog
voor jou!
De mannen lachten, behalve Pasquale, en de jongen zong:
Guarda quanto e bella ysta mela
quanto e bellissima e cotta!
Een paar dagen later Hep ik omhoog naar de pas met het idee
bij Marius op bezoek te gaan. Ik keek omlaag en zag zijn kudde grazen bij de rivier. Toen hoorde ik zijn stem.
Marius a Sauva!
Deze keer was er geen twijfel aan. Elke lettergreep was duidelijk en elke lettergreep was een tweede keer hoorbaar als de
Tete de Duet hem terugkaatste. Ik hurkte op de grond en
deed mijn handen voor mijn oren, zoals je doet als de bliksem
vlakbij is. Laten er niet nog meer woorden komen, bad ik.
Laat hem stil zijn.
Marius a Sauva!
Op mijn buik sloop ik naar voren. Hij stond beneden bij het
eerste rotsblok. Zijn armen waren uitgestrekt.
Voor je helling heb ik benen! riep hij.
De woorden klonken evengoed nog als een bevel. Wat dacht
hij dat er zou gebeuren? Wat hoopte hij te zien veranderen
aan de rotsmassa's?
Voor je helling heb ik mijn oude benen!
De eerste keer had hij niets over zijn leeftijd gezegd. Nu
schreeuwde hij over zijn ouderdom.
Voor je top heb ik ogen!
Hij sloeg zijn handen voor zijn ogen alsof hij huilde.
De echo van elk woord maakte de stilte die erop volgde nog
beangstigender.

Voor je bomen heb ik armen!
Het zou een soort antwoord zijn geweest als er zich iets had verroerd. Alles
bleef roerloos. Ik hield zelfs mijn adem
in.
Voor jouw bomen, mijn trouwe armen!
Johnny stond met zijn staart tussen zijn
poten op een afstandje van Marius.
?'#
Voor je last heb ik een rug!
Er veranderde zelfs geen wolk van
rf!& vorm. De oude man lag op zijn knieen
en keek op tegen de rotswand.
Voor het afremmen van je slee heb ik
hielen!
Hij stampte met zijn voeten op de aarde
en liet zijn gewicht achteroverhangen
alsof hij met een beladen slee een helling afkwam.
Voor het afremmen van je slee heb ik
hielen en billen!
Achter hem graasden vredig de koeien.
Hij klom op een rotsblok en ging erbovenop staan, een dikke
twee meter boven de grond. De aanblik van zijn nietige gestalte op het rotsblok, dat in het niet verzonk tussen de uitgestrekte hellingen van Peniel, maakte me iets duidelijk. Marius had het over wat hij bereikt had. Marius hechtte niet veel
waarde aan de mening van anderen. Wat Marius zijn hele leven had gedaan, had hij gedaan om wat hij ervan verwachtte.
Zijn prestatie was niet alleen zijn kudde van dertig koeien,
maar ook zijn wil. Ook nu nog vond hij, oud en alleen, elke
dag een antwoord op de vraag: waarom nog? Niemand beantwoordde die vraag voor hem. De hele zomer lang had hij elke
dag zelf het antwoord gevonden. En nu schepte hij daar, in
z'n eentje, over op. Dat zei ik bij mezelf.
Hij stootte zijn hand in zijn broek.
Voor je grot heb ik ballen! Voor jouw grot mijn ballen!
Tussen het gras stonden herfsttijlozen, met hun gele en violette bloemblaadjes open als de snavels van pasgeboren vogels. Ik sloeg ze stuk met mijn vuist. Elke bloem die ik zag
sloeg ik stuk.
Toen de houthakkers zich die avond kwamen wassen, nam
Danielle Pasquale apart en zei: Ik moet met je praten.
Zondag, zei hij.
Nee! zei ze met klem. Nu! Ik blijf hier geen dag langer als ik
niet met iemand kan praten.
Pasquale liep naar de trog en overlegde met vader. Ze hoorde
ze praten in het Italiaans. Nog geen vijf minuten later maande vader de anderen op te schieten. Van het ritueel waarbij ze
een voor een hun haar kamden voor het stuk spiegel zagen ze
af. Ze raapten hun zakken op, zeiden tot morgen en stapten
met het trage slagzij van hun gebruikelijke vermoeidheid op
de auto af. Alberto de Siciliaan ging achter het stuur zitten.
Pasquale bleef achter en begon zich te scheren voor het stuk
spiegel.
Je ziet niets, zei Danielle. Waarom moet je je nu scheren?
Dit is de eerste keer dat je me vraagt te blijven eten.
Eten, het is alleen een bord soep!
Ze begon geluidloos te snikken. Pasquale, die in de spiegel
stond te turen waarin hij niets kon zien, merkte het eerst niet.
Het was haar onbeweeglijkheid waardoor hij uiteindelijk opkeek in haar richting. Hij zag haar schokschouderen.
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GALEREEN
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di-za: 14-18 uur
TeL 091/835287
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18 juni
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18 juni
GEORGE
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Volkstraat 60 - 2000 Antwerpen
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Tel 03/216 04 81
Volkstraat
60 14-18
- 2000
Antwerpen
do-za:
uur
Tel. 03/2160481
. za:- 14-18
uur
5do.
mei
18 juni
LEOREIJNDERS
5 mei
18 juni werk
Schilderijen
en -ruimtelijk

LEO REIJNDERS
Schilderijen en ruimtelijk werk

GEORGE RICKEY
Sculpturen
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Sculpturen
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Sculpturen
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Sculpturen
- GUIMARAES
Schilderijen JOSE DE
Aquarellen
Sculpturen - Schilderijen Aquarellen

MICHEL MARTENS
Spiegelsculpturen
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MARTENS

deSingel
Desguinlei25deSingel
- 2018 Antwerpen
di-zo:25
14-18.30
Desguinlei
- 2018uur
Antwerpen
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9000 22
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MARTINE VERCAUTEREN

22 april - 10 juni
MARTINE
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22 april om 23 uur

LA FILLE D'ERNEST
vrijdag 22 april om 23 uur
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- Tel 056/22
850010-12
Kortrijk
TeL
056/22
uur en 14-18 uur 08 24
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2600 Berchem
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03/239
59 08
di-zo: 14-21 uur

31 maart - 30april
31 maart - 30 april
lyrische
abstrakties van
lyrische abstrakties van
JANDEBRABANDERE

lOapril - 15 mei
10 april - 15 mei
NEW REFORM
1971-1979
NEW REFORM 1971-1979
Retrospektieve tentoonstelling over
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art.
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JAN DEBRABANDERE

2020mei-30
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17juni- 30juli
17 juni - DRIES
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ANTOON
ANTOON DRIES
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Koen
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GALLERY CARINE CAMPO
GALLERY CARINE CAMPO
Leopoldstraat 53 - 2000 Antwerpen
Leopoldstraat 53 - 2000 Antwerpen
Tel.
03/232 62 70
Tel. 03/232 62 70
open:
open:10-12.30
10-12.30enen14-18
14-18uur
uur
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en
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28 mei
DANIEL
POMEREULLE
DANIEL
POMEREULLE(Fr.)
(Fr.)
Sculpturen
Sculpturen
2 2juni
juni- - 99juli
juli
ERICDESMET
ERIC DESMET

Sss, zei hij, sss. Hij Hep met haar naar het chalet. Er kwam Om zijn pols had Pasquale een horloge met een wekker. Die
een gans achter hen aan. De deur stond open. Binnen bleef maakte hem om halfvijf wakker. Hij wilde niet dat de andehij staan omdat het er pikdonker was en hij niets kon zien. Ze ren hem kwamen ophalen uit het chalet, want hij wist dat zij
pakte zijn hand en leidde hem naar een stoel die bij de tafel hun gelach nog niet zou begrijpen. Hij kuste haar enige mastond en ging vervolgens zelf op de stoel daartegenover zit- len achter een, raapte zijn laarzen en kleren op van de vloer en
ten. Ze vergat de lamp aan te doen, zo goed als ze vergat de glipte naar buiten om zich aan te kleden op het gras waar ze
altijd de Mercedes parkeerden.
soep op te warmen.
Er is iets gebeurd vanmiddag, zei ze.
Als je vandaag de dag door Bergamo komt en de weg neemt
Wat dan?
In het pikdonker vertelde ze het hem, rustig en langzaam, die naar het noordelijker gelegen Zogno leidt, zie je aan de
met haar handen voor zich op tafel. Ze vertelde hem zelfs van rand van de stad, waar geen trottoirs meer zijn en langs de
de tijlozen. Toen ze uitgepraat was viel er een stilte. Ze hoor- kant van de weg telegraafpalen staan, tegenover een AGIPden een koe pissen in de stal, die van de keuken werd geschei- garage en naast een werkplaats waar banden worden gerepareerd, een winkel met een bord waarop staat VERDURA E ALIden door een wand van grenehouten planken.
Waarom zou een oude man op een dergelijke manier tegen de MENTARI. In de winter tref je er Pasquale achter de toonbank
aan. Hij weegt de groente af met de scrupuleusheid en precibergen praten? fluisterde ze.
Danielle, zei Pasquale, heel langzaam pratend en ieder sie van Petrus. Hij gaat op in zijn werk en kijkt er voldaan
woord afwegend, het waren niet de bergen waar die oude bij.
man tegen stond te schreeuwen, het waren niet de bergen Danielles baby was een meisje dat ze Barbara genoemd hebwaar hij zich van top tot teen aan overleverde, het was aan ben. In de woestenij achter de winkel heeft Pasquale een
schommel opgehangen aan een plataan en daar speelt Barbajou dat hij dat deed, en dat weet je, dat weet je, he?
Ze begon weer te snikken, en het snikken werd huilen. Ze ra soms met haar vriendinnetjes. De mannen in de bandengingdestaan
te halen
en tafel
huilde
vervolgens
nog luider.
Op
tast om
Hepadem
Pasquale
om de
heen
en nam haar
in zijn werkplaats noemen Barbara hun Uccellina, hun vogeltje.
Op de tast Hep Pasquale om de tafel heen en nam haar in zijn 's Zomers zul je er Pasquale niet aantreffen, want omdat hij
armen. Ze drukte haar gezicht zo hard ze kon tegen zijn al zijn spaargeld in de winkel heeft gestoken, is hij gedwonborst. Ze beet in zijn overhemd, dat smaakte naar hars en gen als houthakker te blijven werken in de bergen aan gene
zijde van de grens. Als hij weg is, schrijft hij de meeste zonzweet. Ze beet er een gat in.
dagen een brief aan Danielle om haar te vertellen hoeveel bomen ze gekapt hebben en wat voor weer het is. Danielle
spreekt Italiaans tegen haar klanten in de winkel maar met
een merkbaar Frans accent. Ze gaat elegant er gekleed dan de
meesten van hen en draagt grote goudkleurige ringen in haar
ADVERTENTIE
oren. Ze is weer in verwachting.
de muur naast de ingang hangt een kooi. De vogel die
Weekendreizigers, globetrotters, Aan
erin zit is donker, bijna zwart, een blauwe rotslijster met een
zondagswariaelaars, auto gele snavel en ogen als lovertjes. Steeds als er een klant binnenkomt roept de blauwe rotslijster krassend een van de
sleutelaarsenstafkaartlezers
scheldwoorden die Pasquale hem geleerd heeft. Hij maakt
onderscheid tussen mannen en vrouwen zodat het scheldkunnen degids ofkoortdie ze
toepasselijk is. De klanten zouden hem zo langzameral jarenzoeken bij de VTB-VAB woord
hand missen als hij er niet meer was. Soms praat er een klant
terug tegen de vogel als tegen een lotgenoot, vloekend op
boekhandel vinden...
mannen of vrouwen of de regering of priesters of advocaten
Wegen- en wereldkaarten, toenstiof de belasting of het weer of de wereld. En soms, als er niesche koorten, auerhande reisqidsen, stofkoorten,
mand op hem let, niemand hem een nootje voert, knippert
wandelkaarten enz.. U vindt het ollemool bij
de VTB-VAB boekhandels.
hij met zijn lovertjes van ogen en zegt een paar maal achterU komt ter plaatse (elk VTB-VAB
een langzaam iets wat het accent en de cadans van een andere
kontoor heeft een boekhandel) of u mookt thuis
taal heeft, van de stem van een andere leermeester.
uw keuze uit onze gratis katalogussen.
Marius a Sauva! Marius a Sauva...
NEEM KONTAKTMET: VTB-VAB BOEKHANDEL
ST.-JAKOBSMARKT45-47
- 2000 ANTWERPEN Nee, in de kleine kruidenierswinkel zijn de geluiden niet be03/220.34.34
drieglijk.
JOHN BERGER

VTBOVAB

© John Berger
Vertaling: Jaak Commandeur

NR 1 IN VLAANDEREN VOOR KAARTEN EN GIDSEN.
St.-Jakobsmarkt 45-47, B-2000 Antwerpen - te/.

03/220.34.34

Eerlang verschijnt bij De Bezige Bij een verhalenbundel van
John Berger.
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DE
PRIJS
VAN
EEN
DE PRIJS VAN EEN DE PRIJS VAN EEN
DOOR
CHARLES WENTINCK
De prijs wordt duur betaald, zo zou
men de strekking van Jean Carriere's
jongste boek - Le Prix d'un Goncourt
kort kunnen samenvatten. Carriere
kreeg in 1972 de Prix Goncourt; er werden een miljoen achthonderd duizend
exemplaren van zijn boek verkocht.
Sindsdien publiceerde Jean Carriere
weinig: in 1986 een essay, gewijd aan
Julien Gracq; in '87 een roman, Les Annies Sauvages. In hetzelfde jaar tenslotte Le Prix d'un Goncourt.
De roman die hem de prijs bezorgde,
L'Epervier de Maheux was - in zijn
epische verhaaltrant - verwant aan de
naoorlogse werken van Giono. Carriere
koos als decor de Cevennes, - een bar
stuk Zuid-Frankrijk, niet onverwant
aan Giono's Haute-Provence. Te zeggen dat de Cevennes een decor vormden is onjuist; het land en het landschap zijn de hoofdpersonen van het
boek. De mensen bestaan slechts in zoverre zij er deel van uitmaken. Het
boek bezat een sombere grootheid, een
ruige poezie en een dwingende dictie.
Het kreeg, achteraf gezien, met recht
de Goncourtprijs.
Les Annies Sauvages bleef ten achter bij
L'Epervier de Maheux; als roman miste
het de eenheid van zijn voorganger. Bovendien miste het volkomen de epische
allure ervan; een helemaal niet zo uitzonderlijke romaneske roman.
In Le Prix d'un Goncourt verklaart Jean
Carriere zijn lange zwijgen. De hem
toegekende Trix Goncourt' had een
vernietigend effect op zijn werk en op
zijn leven. Niet alleen zijn onvermogen
tot schrijven, maar de dood van zijn vader, de scheiding van zijn vrouw, de fatale ontwikkeling van zijn gezondheid, - dit alles komt voor rekening
van de verkregen prijs. Van de plotselinge roem, van de plotselinge rijkdom,
van zijn klassificatie als auteur van
'streekromans'.
Le Prix d'un Goncourt groeide uit tot
een autobiografie. De lezer ontdekt wat
er gebeurt met een man die plotseling
beroemd wordt, in alle werelddelen
vertaald, overal gevierd en gevraagd.
Die voortaan leeft in de vrees, nooit
meer iets te kunnen schrijven dat het
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niveau haalt van L 'Epervier de Maheux.
En vooral, nooit meer iets zou willen
schrijven dat als streekroman bestempeld zou kunnen worden.
Hij werd gefotografeerd, gei'nterviewd,
voor de televisie gebracht, naar zijn
oordeel gevraagd over dingen die zijn
laatste zorg zijn, van stad tot stad rondgesleept om zijn boeken te signeren, gedwongen voordrachten te houden 00k
al haatte hij niets zozeer als het spreken
voor een publiek. Hij had het gevoel als
een geleerde aap ten tonele gebracht te
worden.
Voor hem had een andere met de Goncourt bekroonde auteur, Jean-Louis
Bory, al gezegd: 'Ik had twintig jaar nodig om bij te komen van de Prix Goncourt.' Jean Carriere deelde Bory's lot.
Hij raakte lichamelijk in een staat van
verval die uitzichtloos scheen.
Tot hij de fraaie nieuwbouw verlaat,
waartoe het Goncourtgeld hem in staat
gesteld had, en zich vestigt in een hut,
ver van de bewoonbare wereld. Hij betreurt dat hij niet het voorbeeld van Julien Gracq gevolgd heeft: de weigering
van de hem toegekende Trix Goncourt'. Hij herinnert aan diens destijds
opzienbarende essay La littirature et
Vestomac. Daarin voorzag Gracq de literaire wereld en het literaire leven in
Frankrijk van een bijtend commentaar.

In Le Prix d'un Goncourt sluit Carriere
zich aan bij Gracq's kritiek. Hij hekelt
de gastronomische benadering van de
literatuur door de Fransen, hun referentie aan 'smaak' en aan wat hij noemt
het 'divertissement de gourmet'. Hij
ergert zich aan de elkaar opvolgende
schrikbewinden: de dictatuur van de
'nouveau roman' bij voorbeeld, waaraan een hele generatie onderworpen
werd. Wie anders schrijft, is bij voorbaat 'out'. Totdat een nieuwe mode intreedt... Gelukkig, verzucht hij, duurt
dat alles niet lang, in een tijd waarin alles wordt afgedankt nog eer het zijn
dienst bewezen heeft.
Hij begint zich af te vragen of hij uberhaupt nog zou willen schrijven; wat een
hartstocht geweest was veranderde in
een plicht. Hoe dan 00k werd dat
schrijven jarenlang tot een onmogelijkheid; de witte bladzij terroriseerde
hem. De roman die tenslotte toch tot
stand komt - Les Annies Sauvages - is
het verhaal van een man die dertig jaar
van zijn leven verdeed.
Een 'goede' Goncourt kan aan auteur
en uitgever miljoenen francs opleveren. Uiteraard be'fnvloedt dit feit de
keuze van de jury. De juryleden zijn, in
vele gevallen, zelf auteur, daarnaast criticus, of adviseur van een uitgever. Ze

De nieuwe roman

HUGO CLAUS
Een zachte
vernieling
Een 'amour fou' in Parijs,
begin jaren vijftig.
BF 550 pb. BF 790 geb.
in de boekhandel
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BDNGODRT
zijn niet vrij in hun keus. Misschien
zijn juryleden te goeder trouw, maar
wie kan hen kwalijk nemen dat zij
bei'nvloed worden, afhankelijk als zij
zijn, op hun beurt, van uitgevers, van
prijzen en van de kritiek. Wat een literaire aangelegenheid scheen, werd in
feite tot een enorme geldaffaire.
Niet alleen financiele aspecten bei'nvloeden de toekenning van een prijs.
Rekening wordt ook gehouden met politieke aspecten. Een boek dat, op welke
wijze dan ook, actualiteit bezit op het
politieke vlak heeft meer kansen om bekroond te worden. De tijd was gekomen om een franstalige auteur te bekronen die geen Fransman was. Men koos
de Marokkaan Tahar Ben Jelloun, en
gaf de Goncourt aan diens La Nuit Sacree. Buiten het restaurant waar de jury
vergaderde verdrong zich, bij het bekend worden van de prijstoekenning,
een dichte menigte: eindelijk viel de
keuze op een Arabier, en dat in weerwil
van de racistische vooroordelen en kabalen.

aan verbeeldingskracht, aan fantasie,
aan een zekere graad van waanzin.
Frankrijk is kleingeestig geworden.
Het gelooft nog steeds het middelpunt
te zijn van de Westerse beschaving. Is
dat echter in't geheel niet meer.'
'Frankrijk bleef, onder de oppervlakte,
kalm en vrijwel over de hele linie racistisch. Het heeft een epidermische haat
jegens alles wat vreemd, wat "anders"
is.' Jelloun ziet in die instelling het kenteken van een beschaving die zijn ondergang tegemoet gaat.
De toekomst van Frankrijk, schreef hij
eerder, ligt in een meerrassige bevolking, verrijkt door de mengeling van
gezichten en culturen. De toekomst
van dit land ligt in handen van de miljoenen vreemdelingen die er zich vestigden.
De toekenning van de Goncourt aan
een Marokkaanse auteur die ideeen
propageert als hierboven geciteerd, kan
beschouwd worden als een tegenzet aan
het adres van rechts, dat een Franse
identiteit wil behouden. Niet alleen
Jelloun zag in de toekenning van de Jean-Marie le Pen wil dat: ook Michel
Goncourt een daad van eenvoudige Debre wierp zich op als verdediger van
rechtvaardigheid. 'Al meer dan dertig een frans-blijvend Frankrijk.
jaar geleden hadden schrijvers als Ka- Het ziet er naar uit dat Jelloun en de zijteb Yacine of Mahammed Dib de prijs nen het gelijk aan hun kant hebben.
moeten krijgen. Driss Chraibi, Marok- Het aantal geboorten in Frankrijk is uikaan als ik, is eveneens een groot schrij- terst gering; aan de andere kant van de
ver. Alle genoemden droegen aan de Middellandse Zee neemt de bevolking
evenredig toe met de armoede. Op bijFranse literatuur meesterwerken bij.'
La Nuit Sacree is een geslaagde roman: na vanzelfsprekende wijze zal de immihet verhaal van een jonge Marokkaanse gratiegolf onhoudbaar Frankrijk overdie door haar vader lange tijd als een spoelen. Onhoudbaar, want alle tot
jongen behandeld werd: een liefdesge- dusverre genomen maatregelen liepen
schiedenis die tegelijk document van op niets uit.
verzet is. Aan het politieke aspect van Nu al waant de bezoeker van een stad
Jelloun's bekroning voegde zich dat als Marseille zich aan de overkant van
van de bevrijding van de vrouw uit ar- de Mediterrannee; en geloochend kan
chaische toestanden toe. In het kader niet worden dat het stadsbeeld er levenvan de regeringsbemoeiingen om de diger, kleurrijker en fantasievoller is
Franse taal opnieuw de plaats te geven dan in Lille of in Maubeuge. De Marop het internationale vlak - als voer- seillanen zelf denken daar anders over;
tuig van een gemeenschap die de Fran- die hebben het gevoel, ver van huis en
se natie ver te boven gaat - was de keu- haard beland te zijn. Daarbij vergetend
ze van Yahar Ben Jelloun bijzonder dat ze destijds op dezelfde wijze reawelkom. Daar komt bij dat Jelloun een geerden, toen de Italianen zich bij masder meest beluisterde woordvoerders is sa's neerlieten in de stad, tegelijk met
van een meervoudige, meerrassige cul- talloze Armeniers, Grieken, Corsicatuur in Frankrijk. Hij is in het intellec- nen en anderen. Die zich zo volledig
tuele milieu de ofFiciele representant wisten aan te passen dat geen mens ze
van de Arabische immigratie.
nu meer onderscheidt van 'echte' Mar'Frankrijk,' betoogt hij, 'heeft mensen seillanen. De repliek der tegenstanders
als ons nodig. Het ontbreekt dit land luidt: maar dat war en allemaal Europe-

anen, die eenzelfde cultuur en eenzelfde godsdienst hadden als wij. Arabieren en andere Mohammedanen daarentegen, integreren nooit.
Dienovereenkomstig ziet een deel van
Frankrijk de actuele gebeurtenissen in
Israel als een voorspel van wat het land
te wachten staat. De zwartgalligen
voorspellen dat de 'Notre Dame de Paris' net als de Aya Sophia in Byzantium
binnen afzienbare tijd in een moskee
veranderd zal worden.
Intussen trekt Ferreri's film Ya bon les
Blancs honderdduizenden bezoekers.
Hij rekent erin af met de zogenaamde
weldadigheid der Europeanen, die de
honger van de Afrikanen willen stillen
met voedselzendingen. Hij doorziet dit
motief als even verwerpelijk als alle andere, door de blanken slechts gebruikt
om hun bemoeizucht met Afrika te verdoezelen. De Vooruitgang, de Beschaving, de Opvoeding, de Godsdienst.
Hij barst in kwaadaardig lachen uit bij
dit soort naastenliefde, bedreven door
Europeanen die in hun eigen straten de
hongerlijders laten liggen, die een
werkloosheid tolereren van misdadige
omvang, en de ouden van dagen in een
soort ghetto's gevangen zetten. Zij produceren, die Europeanen, op hysterische wijze krankzinnige overschotten
van graan, vlees en boter. Waarom worden die niet naar Afrika overgeheveld,
in plaats van blikken met vismeel, die
wij hier zelf aan de honden geven.
Hoe dat ook zij, voor Ferreri is er geen
keuze meer. Hij geeft Jelloun gelijk, zij
het vanuit een ander standpunt: 'Wij
treden de nieuwe middeleeuwen binnen. De Islam bereidt de heilige oorlog
voor. Twee beschavingen worden met
elkaar geconfronteerd. De Christelijke
is gedoemd te verdwijnen. "Wij worden opgevreten, tant mieux!". Nous allons etre bouffes, des te beter...'
CHARLES WENTINCK
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Een
vreemdeling
in
Lolitaland
DOOR
GREGOR VON REZZORI

In 1958 vertaalde Gregor von Rezzori (van
Oostenrijks-Italiaanse afkomst, geboren in Roemenie en
beurtelings wonend in Toskane en New York)
Nabokovs Lolita in het Duits.
Dertig jaar later reist hij haar achterna van motel tot
motel, 20.000 km lang, Humbert Humbert op zoek
naar zijn kinderdromen over Amerika.
1988 MINT 37

In 1958 vroeg mijn Duitse uitgever een
andere schrijver en mij, hem een handje te helpen met de Duitse vertaling van
Vladimir Nabokovs Lolita. Omdat een
eerste versie al was opgeleverd door een
ploeg achtenswaardige letterkundigen,
zo uitgebreid dat een groepsfoto aan het
Don Kozakkenkoor zou doen denken,
was onze kleine equipe niet verdacht op
de problemen die nog onder Nabokovs
duivelse kunstenaarschap op de loer lagen.
Op een gegeven moment ontstond een
verhitte discussie over de mogelijke interpretatie van Lolita als een grandioze
metafoor voor de hopeloze liefde die de
klassieke Europeaan koestert voor het
jonge, verleidelijke, barbaarse Amerika. In zijn nawoord bij de roman haalt
Nabokov zelf deze lezing aan als de naieve theorie van een van de uitgevers
die het boek terugstuurden. En hoewel
er geen enkele twijfel aan kan bestaan
dat Nabokov nook de bedoeling heeft
gehad, Lolita te beperken tot die interpretatie, is er toch 00k geen reden om
haar niet tot de vele dimensies van de
roman te rekenen. Dit sprak, leek mij,
voor zichzelf zodra je een scheiding
probeerde aan te brengen tussen Lolita
als een verrukkelijk speels verhaal op
de rand van de pornografie en Lolita als
een literair meesterwerk, de enige overtuigende liefdesgeschiedenis van onze
eeuw* Als je de tweede overtuiging was
toegedaan, vroeg je je niet meer af of je
het moest lezen als 'het oude Europa
dat het jonge Amerika misbruikt* of
'het jonge Amerika dat het oude Europa misbruikt'. Het was eenvoudig een
van de grote voorbeelden van hartstocht in de literatuur, een aangrijpend
verhaal over onvervulbaar verlangen,
over lijden door liefde, liefde zo sterk
dat zij ondanks haar monomane concentratie op haar onderwerp in feite
veel verder ging, tot zij terugvloeide in
de grote Eros die haar in leven had geroepen. Elke hartstochtelijke liefde kan
zich verbeeld zien in Humbert Humberts grenzeloze liefde voor Lolita, zei
ik; waarom zou het boek niet 00k het
verlangen van ons, Europeanen, naar
de vervulling van onze kinderdromen
over Amerika uitdrukken? Voor mij
persoonlijk was dat verlangen onweerstaanbaar geworden sinds het moment
dat wij in onze vertaling waren aangekomen bij Lolita en Humberts zwerftocht door de Verenigde Staten, Ik
zwoer bij die gelegenheid, met gepaste
ootmoed, dat ik eenmaal hun sporen
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zou volgen.
Zodra ik mij voor het eerst bewust werd
van het bestaan van Amerika - deel
van een beige, geel, oranje, bruin en
geelgroen gekleurd continent dat als
een gecalqueerde prehistorische vogel
op de hemelsblauwe kartonnen globe in
mijn zusters en mijn gezamenlijke kinderkamer zat - raakte ik vervuld van
het verlangen erheen te gaan en rond te
zwerven door die onbegrensde ruimte,
bevolkt, zo stelde ik mij voor, door buffels en wolkenkrabbers, roodhuiden op
mustangs* gangsters met hun liefjes,
zwarte mannen die jazz speelden op
saxofoons, en Buster Keaton. Dat was
vroeg in de jaren twintig* in een Europa
dat gehavend was door de eerste wereldoorlog, en *vwl Europeanen zagen
Amerika als de betefte van een stralende toekomst. Er was nog een oorlog
voor nodig om om te lersn dat wat een
strale&de toekomst had geleken een
nogal duf heden was geworden, waarvoor wij bepaald niet naar het andere
eind vail de wereld hadden gehoeven,
W%t na it tweede wereldooriog nog van
Europa over eind stond, was niet langer
Entopees* Voor het grootste deel was
het verbouwd tot"'tea tweedehands
Amerika* De rest hoorde bij Rusland,
waar Nabokov werd geboren.
Ik kan mij Nabokovs sardonische gegiechel voorstellen bij de gedachte dat iemand een reis zou willen maken langs
de werkelijke plaatsen in een verzonntn verhaal Nabokov, die zei dat het
woord ^werkelijkheid' nooit gebruikt
zou moeten worden tenzij tussen aanhalingstekens, had zich nergens vrolij ker over kunnen maken dan over een
dergelijke verwarring van feit en fictie.
Maar ik ben gewend aan zijn sardonische gegiecheL Ik hoor het steeds wanneer mijn geschrijf mij zijn beeld voor
de geest brengt, want men heeft mij
ooit verteld dat wij als schrijvers een zekere overeenkomst vertonen, en al ben
ik niet zo verwaten dat ik niet besef
hoezeer wij naar Masse en kwaliteit verschillen, toch verleidt mijn ijdelheid
mij et op gezette tijden toe, te denken
dat die observatie misschien niet volstrekt van waarheid was ontbloot.
Ongetwijfeld zijn wij beiden ontwortelden: losgetrokken uit een beminde geboortegrond. Maar <kar gaapt de kloof
a l Nabokov was een Rus; ik ben een
Oostenrijker uit Midden-Europa (en
Nabokov verafschuwde alles wat Oostenrijks was zo hartsgrondig dat hij

zelfs voor de grote schrijver Robert
Musil geen belangstelling wenste te
hebben; de enige soort waar hij een bijna even grote hekel aan had was de
Middeneuropese). Bovendien verschilde het culturele klimaat in Sint Petersburg in de eerste twee decaden van deze
eeuw sterk van dat in Tsjernovtsy, in
Boekovina, tussen de twee grote oorlogen. Nabokovs vader was een bezield liberaal politicus, die nauwe betrekkingen onderhield met de intellectuelen en
kunstenaars van zijn tijd; de mijne
bracht zijn tijd voornamelijk jagend
door en was van mening dat intellectuelen de monarchic, waarvan hij de ondergang diep heeft betreurd, ten grave
droegen. Nabokovs gouvernante kwam
uit Cambridge* de mijne uit Smyrna.
Toch hebben wij in ons werk een zeker
levenslang heimwee gemeen, en wij
gaan allebei gebukt onder een verlies,
veel groter dan willekeurig welke plek
op de globe* De wereld van vandaag is
nooit echt onze 'werkelijkheid' geweest.
Waarom probeerde ik dan niet, toen ik
mijn aandeel in het vertalen van Lolita
had geleverd, de schrijver te ontmoeten? Het zou niet bijzonder moeilijk
zijn geweest, zeker niet aan het eind
van de jaren zestig, toen hij in Zwitserland woonde. Maar ik had geen zin om
naar Montreux te gaan en daar thee te
drinken met Professor Vladimir Vladimirovitsj onder de waakzame blik van
zijn vrouw Vera. Ik heb er altijd iets tegen gehad om beroemdheden te gaan
bezichtigen alsof het exotische vogels
in een dierentuin zijn. Als wij elkaar
hadden ontmoet door het toedoen van
Humbert Humberts grote vijand (en de
dierbaarste bondgenoot van iedere
schrijver), de heer McFate, dan zou dat
mij hebben verrukt, en stellig verrijkt.
Maar ik was niet van plan mij op te
gaan dringen bij iemand wiens achting
voor zichzelf als Nabokov nog verdrievoudigd moest zijn door het besef dat
hij een groot schrijver, een fascinerend
docent en een befaamd vlinderkundige
was.
Juist zoals ik had afgezien van elke opzettelijke kennismaking met Nabokov,
besloot ik af te zien van pogingen tot reconstructie van de precieze route die
Humbert op zijn omgekeerde Odyssee
met Lolita had gevolgd. Geen beter bewijs van Nabokovs meesterschap dan
de manier waarop hij een reusachtig,
veelvormig land als de vs weet samen te
vatten: zijn inzicht en scherpzinnig-

heid bezorgen iedereen die ooit in Lolita de beschrijving van Amerika heeft
gelezen, het gevoel dat die precies overeenkomt met zijn eigen indrukken en
ervaringen. Ik vraag me af hoeveel van
die lezers die nog steeds worden bezig
gehouden door Humbert en Lolita's
omzwervingen van motel naar motel,
en die denken dat het hele boek over die
tocht gaat, beseffen dat er maar weinig
meer dan een dozijn van de driehonderd bladzijden van de roman aan zijn
gewijd.
Hier wachtte mij de verraderlijkste val,
en Nabokov had hem niet kunnen opzetten zonder de hulp van McFate, tot
wiens meest doelmatige wapenen de
tijdstroom behoort. Tussen de publikatie van onze Duitse Lo/Zta-vertaling en
de dag dat ik in Quilty's rol gleed en op
jacht ging naar het eeuwig voortvluchtige paar, lag een kwart eeuw. Ik kon in
de achtervolging van mijn prooi niet
trouw blijven aan de voorwaarden die
hun schepper had gesteld. Ik kon mij
onmogelijk identificeren met Humbert
Humbert, de absolute Europeaan, en in
een slonzige, kauwgum kauwende en
volslagen begeerlijke tiener de personificatie zien van de wereld waartoe zij
behoorde. Want in de vijfentwintig jaar
die waren verstreken hadden mijn wereld en ik een behoorlijk grondige, zij
het tweedehandse, Amerikanisering
doorgemaakt. Het was of Humbert na
een kwarteeuw huwelijk met Lolita had
besloten dat hij nu wel eens wilde zien
waar ze vandaan kwam.
Ik wist dat het niet eerlijk van mij zou
zijn om de zon te zien opkomen uit de
Atlantische Oceaan, haar te zien wegzinken in de Stille Oceaan en tenslotte
te verklaren dat Amerikanen vandaag
de dag niet meer zijn wat Frederic Remington uit steen houwde en Norman
Rockwell schilderde; dat zij eerder
doen denken aan die toeristen die wij
zien op de Champs Elysees, voor de
Sint Pieter en de San Marco, in Tivoli
en op de Acropolis - mannen in geruite broeken of Bermuda's, vrouwen met
spinnewebachtige netten die het violette suikerbaksel van hun haar in bedwang moeten houden, bezig zinloze
souvenirs te kopen, onschuldig, onnozel, hartelijk en luid. Zodoende besefte
ik, dat ik net als Nabokov Amerika zou
moeten 'uitvinden', en dat mijn vinding in overeenstemming zou moeten
zijn met de 'werkelijkheid'.
Van de 27.000 mijl waar Humbert met
Lolita een jaar over reisde, deed ik er

13.400, ongeveer de helft, in minder
dan drie maanden; ik heb dus, noodgedwongen, af en toe vals gespeeld en een
vliegtuig genomen. Toch heb ik, op
mijn woord van eer, 13.400 mijl op rubberbanden afgelegd. Ik ben meer thuis
geraakt in al die snelle, stille, comfortabele huurauto's dan in de infame motels uit Lolita, want omdat ik geen
buigzame tiener gijzelde, bracht ik
mijn nachten slapend door. Ik heb de
geografie van de Verenigde Staten in
beweging gebracht: dat veranderde mij
van een gewone, in het verleden wortelende Europeaan in een moderne nomade, en zo kon ik Lolitaland ontdekken.
Een uitgestrekte blauwe hemel en
vlammend rode heuvels, golvend, onafzienbaar. De wegen doorsnijden ze onberispelijk als in een park, om dan
steeds met een buiging het rode, gouden en purperen gebladerte in te duiken en te verdwijnen in het struikgewas, waarna ze, mijlen verder, weer te
voorschijn komen en wegrennen, regelrecht op de kam van een van de reusachtige roodgouden golven af die rijzen
en vallen en rijzen en vallen terwijl
hoog daarboven een nietige zon, blinkend als een gouden muntje, onverstoorbaar een kosmische halve cirkel
aflegt - dat is het beeld dat in mijn
geest staat afgedrukt sinds die ochtend
in oktober toen ik eindelijk, in de staat
New York, Humbert Humbert en Lolita op de hielen kon zitten. Dit was
Amerika zoals ik het lang geleden voor
mij had gezien: eindeloze bossen in
herfstgloed en op een zilveren rivier
een kano, voortgepeddeld door een
woudloper in een met franje omzoomde hertehuid; achterin de boot staat een
Indiaan, een pas gedood hert ligt op de
boeg.
Natuurlijk stroomde de rivier een kleine vijftig mijl naar het oosten en bij zijn
monding omarmde hij het eiland Manhattan. Er voeren geen kano's op, enkel
boten met buitenboordmotoren, en die
droegen woudlopers noch Indianen;
wat het hert betreft, dat zat doorgaans
vastgebonden op de bumper van een
bliksemsnelle auto. Om de waarheid te
zeggen bezaten zelfs de bossen niet de
pracht die ik mij had voorgesteld. Ze
waren nogal armetierig, zonder die
'Chateaubriandeske' bomen die Humbert Humbert voorgeeft in alle Verenigde Staten te zien (natuurlijk was dat
veertig jaar geleden). Hoe dan 00k, ze

bedekten de reusachtige heuvels zo volledig dat het landschap een golvende
zee van gesmolten koper leek, volstrekt
Amerikaans in zijn afmetingen.
Ruimte: ik kwam uit een volgepropt
Europa dat naar ruimte hongerde, en
de uitgestrektheid van de Amerikaanse
hemel leek mij ongeevenaard. Ik zag
het landschap als door een speciale
veldkijker - alles leek heel ver weg,
zelfs als het dichtbij was, en de omtrekken kwamen haarscherp uit, eenzelvig,
alleen, nadrukkelijk geisoleerd, in een
lichtkring, alsof om alles een dunne
streep was getrokken, geleend van een
regenboog. Ik werd dronken van de
ruimte.
Ik bracht mijn eerste nacht door in een
plaats die Climax heette, in de Catskills
(waar Lolita ooit drie dagen kampeerde). De hele streek had door Nabokov
bedacht kunnen zijn: Sodom Road,
Surprise Road, Tranquility Road, en
vlakbij een dorp dat de naam Coxsackie
droeg.
Ik was op weg naar Ithaca. Ik wilde mij
niet dadelijk op mijn twee voortvluchtigen concentreren, maar eerst de plaats
zien waar hun schepper hun het leven
had geschonken. Daar, op de campus
van Cornell University, waar professor
V. Nabokov zijn studenten de stuipen
op het lijf placht te jagen door ze te vragen naar de kleur van de handschoenen
die Anna Karenina bij die en die gelegenheid droeg, verwachtte ik de een of
andere vorm van goddelijke openbaring of zegening voor mijn vermetele
onderneming, die mijn waarnemingen
op een lijn zou brengen met een van de
meesterwerken van onze eeuw.
Mijn metgezel op dit eerste deel van
mijn tocht was geen Lolita, maar een
jonge man die een koel verstand paarde
aan een spitse geest. Elke reiziger heeft
een tolk nodig. Zelfs als je de taal van
het land spreekt (je merkt gauw genoeg
hoe slecht), zul je er toch nooit echt in
doordringen zonder de hulp van een inheemse gids. De mijne - hij heette
Mark - was weliswaar geen roodhuid,
maar zo Amerikaans als een afstammeling van Poolse Joden maar kan zijn, en
even trots op zijn land als de vurigste
Reagan-aanhanger. Wij reden vaak
urenlang zonder een woord te wisselen,
maar het eenvoudige feit van zijn aanwezigheid wist mij er voortdurend op
bemoedigende wijze van te overtuigen
dat ik werkte aan een onvervalste, zuivere confrontatie met deze enorme natie.
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En enorm was zij, in mijn naar ruimte
hongerende ogen; in al mijn zintuigen,
om precies te zijn. Ik hoorde, ik rook, ik
proefde haar uitgestrektheid. Ik besefte
zelfs wat voor gevoel het moest zijn als
je een Amerikaan was en dit monstercontinent in je meedroeg; als je geest,
bewust of onbewust, die onmetelijkheid herbergde. Ik kon de overweldigende middelpuntzoekende kracht ervan voelen. Ik ervoer dat wie tot deze
geweldige hoeveelheid land hoort, geen
Heimat in zijn ziel draagt, het kleine
idyllische vaderland dat elke Europeaan koestert. Je kunt geboren zijn in
Kansas, of Virginia, of Wyoming, en je
geboorteplaats op de kitscherigste manier beminnen, maar diep binnenin je
weet je dat het maar een klein stipje is
op die onafzienbare krankzinaige lap*
pendeken, de Verenigde Statea, Je vertrekt onbezwaard naar een andere staat,
en weer een andere, en nog steeds ben
je thuis. Geen wonder dat het nomadendom zo'n typisch Amerikaans verschijnsel is.
Ik overdacht dit terwijl ik keek naar de
horizon (tie zich terugtrok met exact de
snelheid waarmee wij er op af joegen,
Als pasgeboren Amerikaan beklaagde
ik al dadelijk de Europeanen. Ze hadden geen ruimte om zich heen, de stakkerds. En waar geen ruimte is, is geen
toekomst, zet ik tegen Mark* En waar
geen toekomst is, daar is het heden
stuurloos, pat verMaart om - het Eu~
ropese ~ kritiekloze overnemen, ons
onbezonnen nalpea van alles wat Amerikaans is.
Wij bereikten Ithaca in het wegstervende turkooizen avondlicht en brachten
de nacht door in een semirustiek motel
waarop 'Collegetown Motor Lodge*
stond. De volgende dag dwaalden wij
rond over de campus van Cornell. Nous
connumes (om een aanhef te gebruiken
die Nabokov van Flaubert leende) de
bibliothecaresse van de afdeling Slavistiek, een strenge jongedame, stijf van
wantrouwen tegenover iedereen die het
waagde zich in de heiligdommen van
het wetenschappelijk onderzoek in te
dringen met de frivole bedoeling, de
meest twijfelachtige voorkeuren van
professor Vladimir Vladimirovitsj na te
trekken. Nous connumes de innemende
emeritus professor John Franclemont,
mottenspecialist, en zijn prikkelbare
oude terrier, in Comstock Hall waar de
professor ons enige bleek-azuurblauwe,
zilvergespikkelde vlinders toonde, ont-
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dekt en benoemd door Nabokov. Professor Franclemont en zijn hond waren
vrienden van Nabokov geweest; zij
hadden dikwijls samen jacht gemaakt
op nieuwe soorten. Nous connumes
massa's van die slungelige jongens met
harige benen die, als mogelijke rivalen
voor Lolita's gunsten, zo afgrondelijk
werden gehaat door Humbert Humbert, en hele zwermen van die dodelijk
erastige, weelderig gebouwde studentes die in de ogen van V.N. zowel het
vrouwelijk geslacht als de wetenschap
oneer aandeden, Tegen de tijd dat ook
deze dag verbleekte tot een volmaakt
turkooizen avond had ik het idee dat ik
de sleutel had gevonden tot enige van
Humbert Humberts meest typerende
denkbeelden en standpunten, Het leek
mij bijvoorbeeld veelbetekenend dat
zijn schepper zelf het nodige van een
nomade had; in de elf jaar tussen 1948,
toen Nabokov in Ithaca aankwam, en
1959* toen hij zijn professoraat Russische literatuur aeerlegde, deed hij
nook ook maar de geriagste poging om
een huis te kopea, of zich definitief in
een huurhuis te vestigea; hij bleef oaafgebroken verhuizea, tot een totaal van
elfadreswijzigiagea,
Ik moet bekeaaen dat ik mij, voor ik
Ithaca had gezien, soms gek ergerde
aaa Nabokovs eerbiedwaardige afzoaderiag in de wereld van de aegeatieade-eeuwse literatuur (en vliaderkunde),
vaa waaruit hij hooghaitig aeerzag op
de moderne %erkelijkheid*, die hij
voorgaf la het gefaeel aiet te keaaea;
dat ik niet aaders dan bewoaderiag kon
hebben voor de doordringende scherpte van zijn observaties, maakte het alleen maar erger. En dan zijn gewoonte
oni spelletjes met de lezer te spelen - dat plaatsen van vallen gebaseerd
op kennis van literatuur en van vreemde talen en dat versluieren van betekenissen achter uiterst subtiele toespelingen op de klassieken - al dat aanmatigende geschitter en esoterisme leek mij
onuitstaanbaar ijdel
Maar je moet je de Russische immigrant Nabokov voorstellen terwijl hij
zijn eeuwige heimwee begraaft in geleerdheid, een professor tussen andere
professorea met al hua opgeblazenheid
en jaloezie en ijdelheid en kleinburgerlijke bekrompenheid (zo gerafFineerd
beschreven in Pnin). In deze wereld
van eruditie was hij thuis; maar tegelijkertijd moet zij die ironische man wel
tot uitbarstingen van bitter sarcasme
hebben gedrevea. Hij was er zich vol-

komen van bewust dat hij het voorrecht
genoot, te delen in het beste dat Amerika heeft te bieden: haar academisch leven. Aan de andere kant moest die bron
van ambrosia voor de geest, met zijn rijke bibliotheken en zijn weelde aan stimulerend onderzoek, altijd zorgvuldig
afgeschermd worden van de grote massa voornamelijk domme, luidruchtige
studenten.
Is het niet subliem, zei ik tegen Mark,
hoe dit allemaal wordt verbeeld in Lolita} Haal je voor de geest hoe mooi Lolita Haze is als kind - geen aardig kind,
goed, maar nog steeds vol prepuberale,
nimfijnse oaschuld - en haar metamorfose tot de mollige, ordinaire, lelijke Dolly Schiller als zij de vruchtbare
leeftijdbereikt. En denk aan Humberts
monomaaie, de manier waarop zijn bestaaa volledig met het hare verstrengeld raakt, zijn blindheid voor wat er
nog meer in de wereld omgaat. Zeg niet
dat dit zich niet laat lezen als de volmaakte metafoor voor hartstochtelijke
wetenschapsbeoefening. Ik voegde eraaa toe dat het nauwelijks twijfel
leed - met Van Veen in Ada als enige
uitzondering - dat geen Nabokoviaanse vinding zo door gewoonten, eigenschappen en misschien zelfs ervaringen
vaa de schrijver werd gevoed als Humbert Humbert. Wat de nimfijn bet reft,
Nabokov heeft eens gezegd: 'Voor Lolita nam ik een arm van een klein meisje
dat bij mijn zoon Dmitri kwam spelen,
en van een ander meisje de knieschijf.'
Er schuilt nog een betekenis in de koninklijke minachting van professor Nabokov (of zijn held) voor bepaalde 'werkelijkheden' buiten de zijne. Ga maar
na: in het jaar dat Humbert Humbert
en Lolita dit continent bereisden, waren twee andere grote reizigers 'on the
road', op trek over de krankzinnige lappendeken van de Verenigde Staten. Ergens moeten onze vluchtelingen zijn
gestuit op Sal Paradise en Dean Moriarty of anderen van hetzelfde slag - de
drop-outs van de nieuwe Beat-generatie, die evenals zij zondigden tegen de
burgerlijke totems en taboes; maar wat
een spontane, overtuigde zondaars.
Vergeleken bij Humbert en Lolita lijken de hippies uit de jaren veertig en
vijftig zulke vrije, zorgeloze barbaren.
Ik vroeg Mark of hij niet vond dat wij
hun veel verschuldigd waren: zij hadden ons tenslotte geleerd, iets van ons
Victoriaanse stof af te schudden. Vond
hij hen geen onverschrokken veroveraars van nieuwe levensdimensies, van

een nieuwe 'werkelijkheid', een nieuwe
wereld? Nog terwijl ik mijn jonge
vriend aldus toesprak, voelde ik mij zo
oud en afgeleefd als de vader die Dean
Moriarty had verloren en nooit teruggevonden, de vader die hij de schuld
gaf van zijn verlatenheid in deze wijde
woeste wereld.
De volgende morgen reden wij in alle
vroegte weg, met twintig mijl blauw
meer aan onze ene kant, en aan de andere bossen en weiden met hologige, ingevallen koeien, fallische silo's en witte
speelgoedkerkjes. In het gras langs de
weg bloeiden kleine bloempjes van het
zelfde bleke azuur als die vlinders die
sinds de vroegste tijden zo onbezorgd
en anoniem hadden geleefd, tot professor Vladimir Nabokov langskwam en
hen als een ondersoort defmieerde:
Ifound it and I named it, being versed
in taxonomic Latin; thus became
godfather to an insect and its first
describer - And I want no other fame.
Hoog in de lucht waren zeemeeuwen
met zilveren vleugels de spikkels op de
blauwe vlinder van een volmaakte
herfstdag. Witte peperkoeken huisjes
stonden op het groene fluweel dat ontstaat uit het voorhoofdszweet van een
ondersoort van de Amerikaanse echtgenoot die ik nu besloot naar mijzelf te
noemen: Herbataglians domesticus
Americanus Rezz. (Rezzori's Amerikaanse zondagmaaier). Geen enkel
exemplaar vertoonde zich. Er waren
geen mensen in deze fraaie omgeving,
en maar heel weinig auto's. Wij bestudeerden wat drukwerk dat we uit het
motel hadden meegenomen en begrepen dat wij door het Finger Lakesgebied reden, 'een streek vol charme en
betovering, vol wonderen van natuur
en menselijk vernuft.'
Net als Lolita verdiepten wij ons met
overgave in alle reclameborden die iets
met voedsel te maken hadden. Toen,
zoals de brochure had voorspeld, 'de
droom werkelijkheid werd', was dat in
de foyer van de Inn van Belhurst Castle, op de wulpse bodem van de diepe
chintz fauteuils. Sinds het in 1885,
voornamelijk uit Europese import, was
opgetrokken, had Belhurst, 'een schitterend voorbeeld van de stijl die bekend
staat als Richardson-romaans', achtereenvolgens dienst gedaan als woonhuis,
clandestiene kroeg, casino en restaurant. In het spookachtige namiddaglicht dat werd gefilterd door gebrandschilderde ramen maakten wij onze

klein en lelijk deed schijnen; het was de
verloedering, de verwording. Ik denk
dat Lolita, likkend aan haar ijs, er even
onbewogen naar gestaard zou hebben;
geen 'Wow!' of 'Gee!', hoe zacht 00k,
was haar ontlokt.
De watervallen hadden enorme hoeveelheden toeristen getrokken, zo te
zien voornamelijk uit Japan, maar 00k
uit de verste uithoeken van de Verenigde Staten. En toch leek de reusachtige
betonnen woestenij nog verlaten. Voor
het merendeel waren de bezoekers gewoon de doorsnee Panamerikanen die
ik overal op mijn 13.400 mijl zou zien.
Ze hadden uit Wisconsin of Virginia
kunnen komen, uit Arkansas of Montana, en ze waren niet wezenlijk te onderscheiden van de mensen die je tegenkomt in Holstein, Beieren, Lombardije, Scandinavie, Australie of Canada.
Ze zagen emit als het publiek op onverschillig welke luchthaven in de zogeheten westerse (d.i. Amerikaanse) zone
van onze aardbol, en ze droegen wat 99
procent van de hedendaagse aardbewoners draagt - dezelfde T-shirts en Levi's of polo's en polyester broeken, dezelfde synthetische jacks, dezelfde
sportschoenen of instappers, dezelfde
basketballpetten. Het bonte mengelmoes van etnische bijzonderheden kon
nooit geheel het prototype aan het oog
onttrekken: de Ideale Amerikaan, door
Norman Rockwell getekend voor de cover van The Saturday Evening Post,
hoewel over het algemeen te weinig
voorkwam
wat Nabokov poshlust (hang
In die prehistorische tijden, toen ik een
jongen was en droomde van de dag dat naar luxe) zou hebben genoemd - een
ik voor de wonderbaarlijke Niagara zou bepaalde kuise, kokette, kitse kwaliteit
staan - misschien zou juist op dat mo- die bij het type hoort.
ment een waaghals in een ton over het Natuurlijk is het altijd moeilijk om aan
kokende water omlaagschieten - kon een ideaal te beantwoorden. Maar op
ik niet weten hoezeer dit soort schoon- onze verdere omzwervingen liepen wij,
heid handelswaar kan worden. Ik zag dat was onvermijdelijk, verschillende
mijzelf daar staan als de man die op het verbijsterend zuivere Rockwelliaanse
schilderij van Caspar David Friedrich Amerikanen tegen het lijf. Sommigen
kijkt naar de spiegeling van de maan in voerden het zover dat het iets monsterde zee om het eiland Riigen, die boven- lijks kreeg. Je zag het onvermijdelijke
op een afgrijselijke toren van dertig ver- staaltje van Amerikaanse zwaarlijvigdiepingen met uitzicht op betonnen oe- heid: de mannelijke of vrouwelijke berg
vers, een betonnen parkeerplaats, be- trillend vet, die zich moeizaam voorttonnen cafetaria's en een netwerk van bewoog op dijen als tonnen waarbij met
betonnen paden rondom het spektakel korte, kegelvormige armen werd gevan een miljoen megaton (waarschijn- zwaaid. Je zag de jeugdige reus: de zeslijk vervuild) water dat van een rots om- voet-zeven lange zestienjarige met het
laagstroomt als het haar van een al wat lichaam van een mammoetjong. Je zag
ouder platinablond model op een sham- het typische voorbeeld van puriteinse
pooreclame, en oplost in een wolk van uitdroging: het personage dat bestond
regenboogkleurige nevel. Het was niet uit botten, zenuwen en te ruim vel, in
de uitgestrektheid van het land erom- te wijde kleren, met een op en neer wipheen dat de reusachtige watervallen pende adamsappel en fanatieke ogen. Je

keuze uit de 'veelheid van echte Europese gerechten' (alleen om later uit te
roepen 'Noemen ze dat patates? Grand
Dieu!'), toen wij plotseling beseften dat
deze gelegenheid model kon hebben gestaan voor The Enchanted Hunters,
het hotel waar de kruisweg van de teerhartige, ziekelijk gevoelige Humbert
Humbert begon. Het was in ieder geval
precies het 'paleis van de verfijnde levensstijl' waar Lolita van droomde, en
dus onderzochten wij de 'weelderige
slaapkamers' vol Victoriaans antiek en
oosterse tapijten en de dubbele suites
met een open haard die het echt deed of
een Jacuzzi, 'meer dan genoeg ouderwetse hang- en legruimte', airconditioning en een brandalarm in elke kamer.
Toen reden wij naar Canandaigua, aten
bij Mary Mac's Fish Shanty en overnachtten in het Seaview Motel voor
precies een tiende van wat we op Belhurst Castle kwijt waren geweest.
We reden door een Indianenreservaat
zonder een enkele Indiaan te zien. Toen
begon het land langzaam schurftig te
worden - het soort schurft dat rond
grote steden groeit: het afval van de
voorspoed, de afbraak als gevolg van de
vooruitgang die de mens verslindt.
Maar de plaats die wij tegemoetreden
was niet groot, en de schurftcirkel omgaf geen krioelende binnenstad. Hij lag
rond een van de beroemdste wonderen
der natuur, en dat werd een van de
diepste teleurstellingen uit mijn lange
leven.
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ADVERTENTIE

een Tie 3 / de Balie

schouwburg Brussel, 20.30 u

co-productie

(02/513.82.90)

van Paul Pourveur,

speeldata: 21 april Beurs-

(regie) Eugene Bervoets

schouwburg, 22/23/24 april

info: Tie 3 (03/237.35.67)-

CC Berchem (Antwerpen

de Balie (020/27.13.50)

03/239.59.08 & 233.71.60),

premiere: 20april, Beurs-

28 april CC Vooruit (Gent

a ne

i
if

091/25.56.43) telkensom 20.30 u.

Hun verhaal moet absoluut verteld en de tekst die zij gebruiken is wet. Ze trachten de wet na te leven, maar dat is
niet altijd even makkelijk. Zij dagen elkaar zelfs uit de
wet te overtreden eh dat is een zeer gevaarlijk spelletje.
Voor de tweede golf alle leven van het aardoppervlak zou
wegbranden, had de oudste van de twee mannen in allerhaast nog iets meegenomen. De anderen waren er niet
mee opgezet.
De jongste had liever Prince willen hebben, de blanke
vrouw Wagner en de andere Whitney Houston. Maar het
was te laat om ruzie te maken. In de atoomschuilkelder
zal slechts de muziek van de Beatles weerklinken.
Voor hoelang, wist niemand.
scenografie: Niek Kortekaas
choreografie: Ken Kelountang Ndiaye, Nii Van den Eynde
Ekkart dansschool
muziek: Karl Eriksson, Ben Bervoets, Pascal Trouve

Het perfecte gezin leeft mooi, rijk en gelukkig in een
prachtige ruimte. Zij hebben zoals het mensen van welstand past, een toegewijd en voorbeeldig dienstmeisje.
Het moet gezegd dat zij geen blanke is...
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MET:
YVONNE RISTIE
GOELE DERICK
PETER GORISSEN
PETER VAN ASBROECK

zag de bodybuilder, uit wiens mouw- sche aantrekkingskracht. Zij was niet
loze T-shirt kolossale bulten spiervlees het oorspronkelijke Lolita-type, bruinte voorschijn barstten. En tenslotte verbrand en met kastanjekleurig haar,
(maar ze deden voor niemand onder), maar bleek, langbenig en blond, met
zag je alle stereotypen van vrouwelijke piepkleine uitbottende borstjes, een
schoonheid: de blondine a la Mae West, jongepoezegezicht, enorme, wijd uit eleen en al ruches en romige kuiltjes; de kaar staande, snoekgrijze ogen en een
heks met het vossehaar, als een kwartel- fijngevormde kin die sierlijk balanceerei met sproeten overdekt en vaag geu- de op de dunne steel van haar hals.
rend naar zeewier; de pocketeditie van Wij gedroegen ons zo onopvallend moCarmen, krom van been en bol van gelijk: we probeerden niet te staren, of
kuit, op rode naaldhakken, een gelakte te lang binnen het bereik van haar magmuts van zwarte krullen tegen kalkwit- netisme rond te slenteren, of ook maar
te wangen geplakt. Maar Lolita was de geringste poging te ondernemen om
haar aan te spreken of met ons mee te
nergens te zien.
Tenslotte lokaliseerden wij een exem- gaan, al was het maar voor een ijsje. In
plaar van de zeldzame nimfijn diep in het belang van ons onderzoek wilden
Ohio; de Niagara waren we toen al ont- wij natuurlijk een foto van haar; dus
vlucht en we reisden langs Lake Erie deed Mark alsof hij er een van mij nam,
naar het westen. Wij hadden de top van toevallig op een moment dat ik bij haar
Penssylvania aangeraakt, waar de hui- in de buurt stond. Maar alsof haar aanzen van baksteen zijn en veel lelijker lij- dacht was gevangen door iets aan de anken dan de witte stenen huizen in New dere kant van de kermis, draaide zij
York, en waar Poolse wijnbouwers een haar hoofd af; toen, met een onverschildrank maken die bijna alle kenmerken ligheid die even kunstmatig was als de
van wijn bezit. Wij hadden ons misse- onze, stapte ze opzij, wierp ons over
lijk gegeten aan kalkoen in een buiten- haar schouder een strenge blik toe en
societeit bij Erie en waren in Cleve- voegde zich demonstratief bij haar holand, bolwerk van Art Deco, kort ge- peloos gewone vriendinnen. Wij besefstopt om thee te drinken. Toen zetten ten nu welke problemen de nimfijnenwij koers naar het zuiden. En daar trof- jacht met zich meebrengt. En omdat
ons doelbewust nietsdoen niet alleen
fen wij onze prooi.
Het was in een kleine stad, waarvan ik haar, maar iedereen in onze omgeving
de naam niet zal verraden, uit vrees dat was opgevallen, wandelden wij noner te veel kinderlokkende vlinderkundi- chalant naar de verste kraampjes en degen op af zouden komen. Een eind van den of wij de daar uitgestalde prullaria
de autoweg af, langs wat de hoofdstraat bekeken, waarbij wij ons steeds inspanvan het plaatsje leek te zijn, stond een den om de groep meisjes waar zij bij
kermis: een prullerige, armzalige aan- hoorde, niet uit het oog te verliezen.
gelegenheid, een handvol kramen vol Toen wij langzaam terugwandelden,
plastic poppen en dat soort rommel, stond zij niet meer bij hen.
hamburgerkarretjes, kansspelen. Een Er was veel veranderd in de veertig jaar
kleine menigte in T-shirts en spijker- die ons scheidden van slechte ouwe
broeken en op sportschoenen hing wat Humbert Humbert en de boze Quilty.
rond in de bleke zonneschijn van de Om maar iets te noemen, Lolita's waherfstdag, en drie of vier luidsprekers ren zeldzaam geworden. Zij waren bevulden de stoffige lucht met rock 'n zig op te gaan in een geheel nieuw
roll. En daar, in een groep kinderen die soort, die, sinds men de precaire fase
ernaar snakten uit de paradijselijke be- tussen kindertijd en volwassenheid wil
tovering van de kindertijd te stappen en zien als een eindstadium - een sociale
de troosteloze volwassenheid binnen te groep die zich van alle andere ondergaan, stond zij het gedoe rondom te be- scheidt door zijn onafhankelijkheid en
kijken met de afwezige uitdrukking van zijn geweldige koopkracht - de bekoeen vrouw die een raadselachtige mede- ring heeft verloren van wat eens inhedeling van haar diepste wezen beluis- rent e dubbelzinnigheid was. Een Lolitert. Ik zeg 'vrouw' omdat zij een ta is meer dan een sexy tiener. Nog
vrouw in het popstadium was, en zij maar eenmaal, tegen het eind van mijn
wist dat niet, en tegelijkertijd wist zij reis, heb ik er een ontmoet. Zij was zes.
het wel. Dit maakte zelfs het kijken
naar haar tot een dubbelzinnige, zo niet Ik legde mijn 13.400 mijl op goed geluk
regelrecht obscene handeling, alsof je af, in steeds grotere lussen, niet allehaar attent wilde maken op haar eroti- maal met Mark maar met verschillende

reisgenoten, al naar gelang er iemand
op een bepaald moment zin had om mij
te vergezellen op zo'n slecht definieerbare queeste als het dolen over een continent langs de veronderstelde sporen
van een mythisch paar. Ik had in feite
nauwkeuriger kunnen zijn. In een van
de vele interviews die Nabokov aan eerbiedige literatuurliefhebbers heeft gegeven, zei hij dat wie wilde weten welke bestaande plaatsen hij had gebruikt
voor zijn beschrijving van Humbert
Humberts reizen met Lolita, alleen
maar naar het Museum voor Vergelijkende Zoologie in Harvard hoefde te
gaan om op te tekenen waar hij de vlinders had gevangen die zijn bijdrage tot
de lepidopteracollectie aldaar vormden. Maar ik had het idee dat het tamelijk pedant zou zijn als ik dat zou doen
en naar al die plaatsen zou gaan en dan
zou proberen opnieuw te beschrijven
wat al zo subliem was vormgegeven.
Bovendien zat ik achter mijn eigen
vlinder aan. Juist zoals de vlinder die
professor Nabokov onsterfelijk maakte
toen hij hem eenmaal had gevangen,
had ook de mijne al sinds mijn prille
jeugd de vorm van mijn dromen bepaald. Maar terwijl de zijne heel klein
was en van een geraffineerd zilvergespikkeld bleekblauw, was de mijne
reusachtig groot en in verblindende
kleuren uitgevoerd: het warme groen
van ondoordringbare wouden, het wit
van een adelaarsveer in het glanzendzwarte haar van een Indiaanse dappere,
het sterke bruin van buffelvacht, het
purper van rotsachtige plateau's, het
rood van bloed en het blauw van een
onafzienbare hemel waartegen grijze
rookwolkjes adembenemende avonturen aankondigden. Toen ik, aan het
eind van mijn reis, mijn vlinder had gevangen, bleek hij heel wat fletser dan ik
mij had voorgesteld. De kleuren verschilden eigenlijk niet van die op de
wereldbol in onze kinderkamer: beige,
geel, oranje, bruin en geelgroen, zwemmend in hemelsblauw - het kleurenschema van de natuur en dat van al de
kamers in de talloze motels waar ik heb
gelogeerd. Elke kamer voegde deze
chromatische elementen op zijn eigen
weerzinwekkende manier samen: gele
muren, geelgroene gordijnen en beddesprei, oranjebruin kleed, beige makkelijke stoel; of geelgroene muren, oranje
gordijnen en beddesprei, geel kleed,
beige-bruine makkelijke stoel - een
wiskundige zou je kunnen vertellen
hoeveel mogelijke combinaties er ge-
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maakt kunnen worden. Afgezien van
een paar gifgroene gelatinepuddinkjes
waren dit ook de kleuren van het voedsel dat wij moesten ondergaan.
De motels en hotels waren voor het merendeel in orde. Het sanitair deed het,
zonder die plotselinge gutsen ijskoud
en gloeiendheet water uit de douches
die Humbert Humbert zo levendig beschrijft; en de gevreesde akoestische effecten van bonkende radiatorbuizen,
bulderende transistorradio's en TV-toestellen en hoestende, ruziende en vrijende buren waren onopvallend gelsoleerd. Er is een grote troost in de anonimiteit, het totale gebrek aan sentimentaliteit, waarmee je deze gelegenheden
in- en uitgaat en ze dan vergeet zodra je
de autosleutel omdraait.
In Lolita gebruikt Nabokov ook voor
buitengewoon erotische situaties en
scenes geen enkel obseeen woord. Ik op
mijn beurt zal mij onthouden van de
termen waarin mm algemeen het soort
etenswaren beschrijft dat mijn metgezel en ik moesten wegslikken. Met zeer
weinig - altijd jubelend. gevierdeuitzonderingen was het de hele reis
lang onmogelijk te gissen waarom deze
misselijk makende mondvoorraad, die
wanhopig zijn best deed, enige gelijkenis te vertonen met de gelakte perfectie
van de reclamefoto's, fiberhaupt voor
menselijke consumptie werd aangeboden. De buitenlandse keuken bood
geen uitweg, zoais iedereen weet die de
loempia's in Fagstaff, Arizona, of de
Beierse Knodelm Abbeville, South Carolina heeft geproefd. Het is algemeen
bekend dat een aanzienlijk deel van het
verschrikkelijkste eten dat onze aardbol
te bieden heeft, in Griekenland wordt
verorberd; waarom, in Godsnaam, begint dan elke Griek die naar Amerika
komt en niet even rijk is als Onassis of
Niarchos, onmiddellijk een Grieks restaurant? En waarom heeft het Amerikaanse publiek nog niet ingezien dat
slecht Italiaans eten dit land meer schade heeft toegebracht dan de Cosa Nostra ooit is gelukt? In Florence, Oregon,
werd ik definitief anti-pasta!
Na weken reizen begon ik hevig mensen te missen, want hoe dieper ik in het
hart van het continent doordrong, hoe
minder ik er zag. Ik zag honderden
vierkante mijlen wuivend grasland,
door prikkeldraad in kavels verdeeld,
maar geen mensen. Zelfs geen vee.
Niets dan lege velden, een dag, twee dagen, drie dagen lang. Het midden van
Amerika was volgens mij een reusachti-
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ge leegte tussen de haakjes van de twee
dichtbevolkte kusten.
Natuurlijk kwamen wij door stadjes en
steden. Maar zij waren leeg. Het was
een uitzondering als je iemand op straat
zag lopen. Niets bewoog, behalve de
auto's. De nacht dompelde deze stadjes
in een wanhopige duisternis, zelfs als
de hemel met sterren was bestrooid. Zij
lagen roerloos; achter geen enkel raam
brandde licht.
Toch, waar de autowegen de steden
omcirkelden of doorkruisten, straalden
zij en spoten veelMeurig licht de zwarte
hemel in. Springbronnen van licht,
vlammende regenbogen, watervallen
van lichtstralen in giftige zuurtje$kfcuren beleofden baven deze godvergeten
stille gehuchten een megalopolis* De
sprookjespaleizen met hun azuurblauwe, smaragdgroene en robijnrode om~
trefcken - niets dan pompstations en
hotels en motels en drive-in restaurants, met hun namen in vlammende
letters op het schoolbord van de lucht;
de koepels en pagodes en torentransen
en paddestoelhuisjes waren eettenten
en snackbars en cafetaria's, stuk voor
stuk in lichterlaaie, in een volledig
spectrum van psycfaedelische tinten.
Maar zij waren leeg, Hooguit een pasr
verdoolde zwervers zoafa wij, op zoek
naar eten en een kamer en zeker niet
naar gezebchap* Deze hel die in het
hart van de nacht zijn poorten opende
was een abstracte hel van vuur dat niet
brandde, een koude hel die niet strafte,
een leegte, een loze belofte. Ah wij aan
het eind van een dag rijden in de dichte
capsule van onze auto zaten, in een
staat van onwerkelijkheid, afgesloten
van de wereld die door de autoramen
binnenstroomde, voelden wij hoe wij
een nieuwe onwerkelijkheid binnengleden. Daar in de verte, uit het dichte
zwart, over een onzichtbare streep die
misschien de verloren horizon was,
kroop de zachte gloed en vervolgens de
verblindende schittering van zo'n flard
autoweg dat een slapende stad raakte,
en het abstracte leven daarginds - de
stille bestuurders in de capsules van
hun auto's - leek vonken te schieten.
Wij wisten dat het een fata morgana
was, een abstract beeld van de stralende
mogelijkheden die het leven bood; het
toonde ze, maar realiseerde ze nooit,
iets als de erotische belofte van een
striptease.
Ik besefte ook dat het deze plekken licht
waren, deze beloften van leven langs de

eindeloze wegen, die Lolita's Amerika
uitmaakten. Waar anders had zij een
dergelijke opeenstapeling kunnen vinden van haar grote verwachtingen in
het leven: mjam-mjam-eethuisjes, ijssalons, souvenirwinkels, juke-boxen en
flipperkasten? Wat kon meer overeenstemmen met haar eigen ambivalente
positie tussen kind en nooit echt gerijpte volwassene dan die opzichtige mengeling van illusie en rauwe werkelijkheid? Wij zagen er trouwens nooit een
exemplaar van de schaarse nimfijn.
Misschien hidden de Humbert Humberts en de Quilty's ze te goed verstopt.
Maar we ook zochten -13.400 mijl
lang waren ze onzichtbaar. Toch gaven
wij de parallelle strepen vuurwerk die
uit de nacht omhoogsprongen daar
waar de autowegen de slapende steden
raakten, de naam Lolitaland. Duizenden mijlen lang reisden wij van een
zo*n plek naar de volgende, tot ze tenslotte samensmolten tot een grote neutrale en abstracte hel; tot wat het wezen
van de Verenigde Staten leek te zijn.
Wij voelden de geweldige groeikracht
ervan wanneer het uitbotte in stralende
megalopolissen, de uiteindelijke onbezwaarde perversiteit van de droom van
het gehucht dat een wereldstad wil zijn.
En we wisten dat we, terug in Toscane
of het Zwarte Woud, de Schotse hooglanden of Ile-de-France, al snel weer in
Lolitaland zouden rondrijden. Juist zoals in Nairobi, of Ankara, of Novosibirsk, of waar dan ook op onze aardbol,
maar speciaal in Tokyo of Hongkong.
Het is het land van de toekomst.
Ik vond het ook toen ik naar het zuiden
reed op zoek naar het natuurlijke milieu van nog een mythische Amerikaanse, Lolita's geestelijke overgrootmoeder, Scarlett O'Hara. Het idee van een
schakel tussen Lolita de nimfijn en
Scarlett de vraatzuchtige waterjuffer
dankte ik aan Marianne, degeen die mij
op dit deel van mijn reis gezelschap
hield en die ook al geen Lolita was,
maar een negenentwintigjarige modelmaagd uit mijn kennissenkring. Met
een zachtroze bios had zij mij opgebiecht hoeveel 'Gone with the wind'
voor haar had betekend toen zij een
meisje van veertien was; en ik bedacht
dat Lolita mogelijk ook de invloed had
ondergaan van de lichtzinnige, wilde,
onverzettelijke, trouwe dochter van Tara - vooropgesteld, natuurlijk, dat zij
ooit iets anders las dan stripverhalen en
filmblaadjes. Op grond van die overwe-

ging ging ik bereidwillig in op Mariannes verlangen om het land van Scarlett
O'Hara te bezoeken.
Natuurlijk was dit niet langer het doelloze rondrijden dat mij met Mark zoveel plezier had gedaan. Een vrouw had
de leiding genomen, en in plaats van
ons zorgeloos aan McFates handen
over te geven werden wij nu bestuurd
door een wil. Om geen staten aan te
doen die ik al kende, reisden wij per
vliegtuig van New York naar St. Louis.
Het was avond, en wij reden met onze
huurauto naar de rivier om naar de boten op de Mississippi te kijken en de arcade te bewonderen, die eruitzag alsof
McDonald's een half logo over de stad
heen had gebouwd. Wat de rivierboten
betreft, zij lagen vast en het waren de
meest ordinaire, van poshlust vervulde
restaurants die ik ooit heb gezien in
mijn lange leven. Wij lieten ons inschrijven bij een motel met een Spaanskoloniale gevel waarachter twee sombere Kafkaeske gangen naar de kamers
liepen (oranje sprei, bruin vloerkleed,
geelgroen met geel gestreepte sofa, beige gordijnen). Toen wij twee kamers
vroegen, zond de receptionist mijn modelmaagd een ironische blik toe, die,
daar het leeftijdsverschil tussen ons
aanzienlijk groter was dan dat tussen
Humbert en Lolita, haar maakte tot het
verdachte sujet in onze situatie. Hij gaf
haar stilzwijgend te kennen dat haar
klaarblijkelijke gerontofilie vandaag de
dag niets was om over in te zitten.
In het zuiden was zelfs het kleurenschema van de natuur overhoop gehaald.
Gras was geel en rivieren groen, bergen
waren bruin en de horizon vervaagde
niet tot een bleekblauwe streep maar
brandde helder oranje, zelfs midden op
de dag. Voor we op onze bestemming
kwamen haalde McFate weer een van
zijn kunstjes met ons uit, en we reden
van een ingewikkeld klaverblad weg in
de verkeerde richting. Na een omweg
van een paar honderd mijl jaar Jefferson City (dat wij zeer prezen vanwege
een goed Chinees restaurant), kwamen
we uiteindelijk aan in een van de heiligdommen van de Amerikaanse geschiedenis.
Voor Europeanen, met drie millennia
achter zich, speelt de geschiedenis zo
ver in het verleden dat zij iedere 'werkelijkheid' heeft verloren. Zij wordt gepresenteerd als drama dat door abstractie op het verheven niveau van de saga
is gebracht. Het bloed uit de Ameri-

kaanse geschiedenis is zo onthutsend
vers dat het de kleur van echt mensenbloed heeft. Toen ik bovenop de tor en
stond die uitkijkt over het slagveld van
Gettysburg, waar 51.000 mannen werden afgemaakt, voelde ik als nooit tevoren de schok van identificatie met de
geschiedenis. Het was of ik zelf bij het
gevecht was geweest. Ik dacht in het geheel niet aan de vreselijke bijkomende
techniek: de toren die 360 graden zou
moeten draaien, een verteller op een
grammofoonplaat om de scene op te
roepen en een blitse geluidsband vol levensecht schallende trompetten, bulderende kanonnen en schreeuwende aanvallende troepen.
Ik had het gevoel dat ik erbij was, alleen
drie generaties eerder, in de dagen van
onze overgrootvaders, en broers op hun
broers zag schieten.
Op dezelfde rechtstreekse manier zag ik
de plaats waar Custer zijn laatste strijd
leverde, en Harpers Ferry bezorgde me
dezelfde schok. Wat mij bang maakte
was dat al deze plaatsen mijn medeleven wekten, niet alleen met de slachtoffers maar 00k met de moordenaars. Het
wrede gezicht van de geschiedenis is
hoogst verleidelijk. Als je het zo dicht
bij je voelt dat je het verse bloed kunt
ruiken, vult het je met agressie en gewelddadigheid. Overal waar ik in Amerika op historische grond kwam, voelde
ik mij zeer Amerikaans - terwijl ik niet
kan zeggen dat ik me bijzonder Europees voel als ik de hopen steen bezoek
die de geschiedenis ons, Europeanen,
heeft nagelaten.
Natuurlijk waren slagvelden en de terreinen waar kleinere vuurgevechten
waren gehouden nauwelijks het soort
plaatsen waar de sluwe Humbert Humbert zijn nimfijn mee naar toe zou hebben genomen. Ze hadden haar onmogelijk kunnen interesseren of in een beter
humeur kunnen brengen, laat staan dat
ze iets konden bijdragen aan haar bereidheid om toe te geven aan de boosaardige grillen van haar kidnapper.
Ik bezocht ze dus min of meer in
het geniep, om zo te zeggen, meestal
met Mark. De modelmaagd nam ik
mee naar een vredig historisch monument - Daniel Boones blokhut in Fort
Boonesborough, Kentucky. Terwijl
een infatsoenlijke dame met wit haar
ons de kamers liet zien, die zonder twijfel een beter inzicht gaven in de smaak
van de plaatselijke oudheidscommissie
dan in die van Mr. en Mrs. Boone,
fluisterde ik tegen Marianne dat het

verbazend was hoe de Amerikaanse
persoonlijkheid - net als de Amerikaanse film - op haar best was als zij
geweld kon tonen en dat zij onherroepelijk tot kitsch verviel wanneer zij
haar betere eigenschappen - moed,
edelmoedigheid, rechtvaardigheid wilde etaleren. Maar Marianne hoorde
mij nauwelijks, zo ging zij op in wat de
dame vertelde over Boones dochter, die
door Indianen werd ontvoerd.
Ik dacht dat de kitsch mij de keel uit
zou komen in het zuiden, waarin wij
nu, breed zigzaggend, afdaalden. Maar
gelukkig werd ik in die verwachting teleurgesteld. In Kentucky, Tennessee,
Arkansas, Mississippi, Georgia en Alabama zochten wij vergeefs naar witte
huizen met door Griekse zuilen geschraagde portieken, het geheel in een
zetting van groen smaragd waarop dames in crinolines pauwen liepen te voeren terwijl zwarte arbeiders katoen
plukten en spirituals zongen. Dixieland bleek even somber en leeg als de
rest van de Verenigde Staten, behalve
dat de trajecten Lolitaland hier, waar
de wegen de steden bij de buitenwijken
raakten, korter en armoediger waren
dan in het Noorden. Er groeide 00k
geen katoen. Scarlett O'Haraland is
overdekt met klimop. Sommige gedeelten zijn schitterend. In het Ozarkplateau kwame we door gebieden die Zwitserland en Oostenrijk groen van jaloezie zouden maken. Maar het land langs
de bergen was, zoals overal in Amerika
waar het werkelijk mooi is, omgebouwd tot een toeristenparadijs, met rij
na opzichtige rij van Candy Kitchens,
Ozark Maids, Able Marines en Yankee
Peddlers.
Een paar honderd meter verder naar
het zuidoosten, in Jonesboro, kreeg
Marianne een ernstige teleurstelling te
verwerken. Zij had verwacht daar sporen van de 'echte' Scarlett O'Hara te
vinden; want volgens het boek was
Scarlett in Jonesboro geboren. Maar de
inwoners - de weinigen die wij konden
vinden: een seniele winkelier, een boer
op een tractor met een strohoed die van
00m Tom geweest had kunnen zijn, een
gapende serveerster in een snackbar
aan het einde van een buitengewoon
troosteloos stuk Lolitaland - wisten
niet waar we het over hadden. Een boek
over een meisje uit Jonesboro? Nooit
van gehoord. De vrouw die de echte
Scarlett O'Hara was geweest? Ook
nooit wat van gehoord. Marianne, die
het gevoel kreeg dat deze mensen mis-
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Herman de Coninck
leest:

Wanneer Jacintha Matthias
ontmoet op "De Nacht van de
Waanzin" staat haar leven op een
keerpunt.
Tijdens hun turbulente verhouding vertelt Matthias het verhaal
van Eva. Een verhaal van kilte en
eenzaamheid, dat Jacintha volledig uit haar evenwicht brengt.
Is dat verhaal ook het verhaal van
Matthias en van Jacintha? Is zijn
verhaal het verhaal van ons allemaal? Een intrigerende roman,
vol dubbele bodems.

i De lenige liefde
2 Zolang er sneeuw ligt
3 Met een klank van hobo
4 De hectaren van het geheugen
5 Het land van de glimlach
(ongepubliceerd)

Jan Wolkers
leest:
i Het Tillenbeest
(Uit de verhalenbundel
Serpentina's Petticoat)
2 Ezau'sHanden
(Uit de autobiografische roman
Terug naar Oegstgeest)
3 De Vleugels van Hermes
(Uit de roman Turks Fruit)
4 Zeven Sonnetten

Anne Riemeers debuteerde met
"Liedjes zingen op defiets".
In 1987 verscheen van haar
"DeStilte".

"Pandofa
PROFIEL VAN DE SFINKS
Xavier Delaruelle, doctor in de
scheikunde, hoofd van de afdeling
fundamenteel onderzoek van het
Instituut voor Wetenschap en
Technologie, staat aan het einde
van zijn carriere.
Hij kijkt terug op een periode van
intriges en machtsmisbruik waar
hij telkens zelf de hand in had, een
periode van wetenschappelijke
triomfen maar tezelfdertijd van
menselijk falen.
Gerda Wegener-Penning (Gent,
1945) is doctor in de wetenschappen, specialiteit kernfysica.
In 1987 debuteerde zij bij Pandora
met "Louise",
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5 Envoi
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i Poezie is een daad
2 Drie gedichten over jazzmusici
3 Een neger uit Mozambique
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9 Scenes in Hotel Morandi
io Vorm
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schien vaker naar de film gingen dan
dat zij een boek lazen, vroeg of zij wisten waar 'Gejaagd door de wind' was
gedraaid. Geen idee.
Ook Nashville was een teleurstelling.
Wij brachten er een hele nacht en de
volgende ochtend door, zonder dat wij
een country-and-western- of rockmusicus te zien kregen. Wij konden geen enkele relatie ontdekken tussen de legende die deze plaats omgaf en de doodgewone mensen die we in de supermarkten en bars zagen. En toen we in
Memphis kwamen, bleek het meest
gewijde schrijn van Amerikaanse sentimentaliteit - Elvis Presley's mausoleum - gesloten.
Charleston bracht mijn slechte zijde
boven. Het is zo'n mooie stad, en de
moeite die er wordt gedaan om niet alleen de oude glorie te bewaren maar
ook alle verschrikkingen die daar een
eind aan maakten, geven het iets spookachtigs. Ik begon de arme Marianne
(die er natuurlijk weg van was) te plagen door haar te vertellen dat ik geen
betere manier zou weten om het subtiele verschil tussen ziekmakende derderangsheid en gezonde kitsch te illustreren dan een vergelijking tussen dit
zorgvuldig bewaarde stukje verleden en
Het Oude Zuiden in Disneyland.
Toen ik merkte dat dit soort opmerkingen mijn modelmaagd oprecht kwetste,
hield ik verder mijn mond en reed haar
door het stof van Alabama en de mist
van Mississippi rechtstreeks naar New
Orleans, in de hoop dat de verschrikkingen van Bourbon Street (dat voor
Amerikanen met moreel verlof is wat
Bangkok is voor de Duitsers) een effectievere genezing van een al te romantische notie omtrent het zuiden teweeg
zouden brengen dan mijn welbespraaktheid kon bewerkstelligen. Vergeefse hoop. Toen we in New York terug waren zei zij dat de mooiste autotocht die zij ooit had gemaakt, de rit
naar Middleton Place was. De hele weg
door, vertelde zij mij, had ze gefantaseerd dat Clark Gable naast haar zat. Ik
weet zeker dat Lolita (veel meer mijn
geestelijke tijdgenoot dan de modelmaagd) net als ik Disneyland zou hebben verkozen boven Dixieland.
Naar het westen ging ik in het gezelschap van mijn beminde vrouw Beatrice, wat mij een buitengewoon eerbaar
gevoel gaf; zo voelde Nabokov zich ook
wanneer hij op vlinderjacht ging onder
de goede zorgen van zijn onafscheidelijke gemalin Vera. Eigenlijk voelde ik

mij veel meer verwant met Kerouacs
Sal Paradise wanneer die op zoek is
naar zijn vriend Dean Moriarty. Ik kon
de roep van het westen niet weerstaan,
die prachtige jonge wereld van het resoluut onbeschaafde, waar geschiedenis
niet meer is dan een versiersel, zoals de
architectuur in Spanje en China; waar
de echte overblijfselen van het verleden - de Indiaanse pueblos, de aarden
forten en de spooksteden - onbezorgd
samengaan met al die goedkope turkooizen armbanden, met kralen versierde Mexicaanse laarzen, afgodsbeeldjes en confectieponcho's; waar het
uitgebleekte skelet van een paard en
een muurbreed moza'fek van Leonardo's 'Laatste Avondmaal' zich met Tarzan naast een hartvormig zwembad, de
tieten van wijlen Juffrouw Monroe en
Silicon Valley vermengen tot een duidelijke eigen stijl, die nog onmiskenbaarder Amerikaans is dan het panamerikanisme van Norman Rockwell.
Westward ho!
De bedoeling was dat wij een cirkel
zouden beschrijven die ons door Arizona, New Mexico, Colorado, Utah en
Nevada zou voeren, de favor iete jachtterreinen van professor Nabokov, met
als uitgangspunt Los Angeles, een stad
die ik hoogacht om vele redenen, maar
vooral omdat zij de volledige bevrijding van het regime van de goede
smaak symboliseert. Beatrice bestudeerde de kaart met zoveel ijver dat zij
vergat mij tijdig aanwijzingen te geven,
en ik miste een hele reeks afslagen. Inplaats van de stad uit te rijden, reden
wij eromheen en kwamen uit in Hollywood, waar wij - net als Humbert
Humbert en Lolita - een afgrijselijke
ruzie hadden. Plotseling verlangde ik
naar Mark, met wie er niet zoiets bestond als een afslag missen; alle wegen
waren goed wat Mark betrof, elke weg
was van belang op onze jacht naar,
goed, niet de mythische nimfijn (zij
was niet meer dan het voorwendsel)
maar eerder de vlinder waarover ik had
gedroomd sinds ik een kind was en die
ik nu zo'n tienduizend mijl lang achterna had gezeten. Mijn Lolita was, in feite, Amerika. En ik vond haar diepste
zelf in het westen, het enige deel van
het land of de wereld waar Disneyland
bedacht en verwezenlijkt had kunnen
worden.
Beatrice streeft ernaar, de dingen helder en overzichtelijk te houden. Waarom, vroeg zij mij, had ik het idee dat
California Amerikaanser was dan, bij-

voorbeeld, Ohio? Vanwege de belofte,
zei ik; Amerika is het land van belofte,
of om precies te zijn het Beloofde
Land, niet alleen voor de Pilgrim Fathers maar voor ons allemaal, voor alle
panamerikanen waar ook ter wereld.
En er is meer belofte in Disneyland dan
in zeg maar Cincinnati. Zou ik willen
definieren wat ik verstond onder Disneyland? 0 , niet de plek grond, natuurlijk, niet het pretpark, maar de geest
waaruit het voortkwam, de speelsheid.
De fantasie. Het plezier. Het bewijst de
schitterende kinderlijkheid van Amerikanen. Het is een natie van dichters.
Een natie van enthousiastelingen. Zelfs
in de rat race om succes en rijkdom
storten ze zich met een bijna religieuze
hartstocht, die er op de een of andere
manier iets dichterlijks aan geeft. Denk
aan Citizen Kane... Zo ging ik nog een
tijdje door, tot mijn geliefde echtgenote
verklaarde dat mijn ideeen niet alleen
onjuist waren; ze waren onbegrijpelijk.
Ik had geen betere plaats kunnen kiezen om mij voor dwaas te laten uitmaken. Wij reden door Death Valley. In
Los Angeles had David Hockney ons
vert eld dat wij een cassettebandje van
Handels Messiah mee moesten nemen
om er in dat voorwereldlijke landschap
naar te luisteren. Het was werkelijk
heel indrukwekkend. Maar zuiver toevallig ontdekten wij een nog treffender
manier om Death Valley in al zijn
spookachtigheid te beleven. Het Hep tegen de avond, en het invallende donker
bracht mij tot het besef dat er al geruime tijd een klein rood lampje brandde
op het dashboard - het lampje dat betekende dat onze benzine opraakte. De
kaart - en nu was ik het, die zich er bekommerd in verdiepte - gaf aan dat het
nog ongeveer vijftig mijl was tot het
volgende pompstation. Onmogelijk te
zeggen of wij nog genoeg benzine hadden om er naar toe te rijden. Wij waren
in de handen van de Almachtige. We
draaiden Handel uit en zaten doodstil
en met gespitste oren in afwachting van
gesputter. En we haalden het. Onze
brave kleine auto redde het. Juist toen
we aan onze allerlaatste druppel benzine toe waren, kwamen we bij een klein
hotel, vulden de tank met benzine en
onszelf met whisky en chili con carne
en voelden ons alsof we aan de ergst
denkbare kwelling waren ontkomen.
Het was goed dat wij voor het eind van
onze reis werden geconfronteerd met
deze dreigende kant van de Amerikaanse natuur, en iets proefden van haar
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zwarte kapothoedjes naar buiten keken uit rijtuigjes - er liepen echte paarden voor - in de vorm van Europese
strandstoelen, en hun mannen hadden
van die archafsche korte baarden onder
hun kinnen en ploegden met ossen, terwijl hun tractors in de schuur stonden
verstopt? Waar was die vreselijke tent
met die knappe topless danseressen die
sexy deden om de boerenhufters die ze
over hun bier heen zaten aan te gapen
zover te krijgen dat ze briefjes van tien
dollar in hun miniatuurslips staken;
die, als ze hun nummer hadden afgewerkt, in een hoek bi j elkaar gingen zittm brtien? En die weg die een hele dag
laag heuvelaf ging, alleen maar heuvelaf, tot het donker - waar was dat? En
die grote bar met al die zadels en runderhoorns en zilveren dollars vastgespijkerd tegen de tap? En de gekke graffiti op het herentoilet: wi AIM TO
ftusk yon AIM TOO, PLEASE? En het
gezicht van die blinde vrouw met het
witte haar, in de wind die de woestijnstruiken voortrolde als kegelballen?
Het beige, gele, pranjebruine en geelgroene land waar ik als kind dromerig
naar had gekeken in onze kinderkamer
Beatrice had zich verdiept in de kaart in het verre Boekovina was een jigsaw
Ik vroeg mij af of ik dat ook niet zou puzzle van stukjes en beetjes geworden,
moeten doen, om nauwkeurig verslag een collage van vluchtige indrukken,
uit te kunnen brengen van mijn tocht een album vol snelle kiekjes, in uiteenvan 13400 mijl over de krankzinnige lopende stemmingen op goed geluk gelappendeken van Amerika. Maar dat schoten* 'Weet je die foto van Diane
zou niets zeggen over hoe ik de dingen Arbus nog, van die middelbare ouders
zag, of liever welke herinnering ik er* die hulpeloos omhoogMjken naar hun
aan bewaarde. De geografie is een ab- reusachtige zoon die elk ogenblik door
stract vak: onze voorstelling van de we- het plafond kan groeien?' vroeg ik aan
reld is niet erg helder of overzichtelijk, Beatrice. <Hoe meer ik van de VerenigLeefden wij eenmaal in het water? Ver- de Staten zie, hoe meer het mijn begrip
moedelijk wel, want in onze innerlijke tebovengaat.'
wereld drij ven de voorstellingen nog al- Het was het einde van een lange dag op
tijd tamelijk onbestemd rond. Elke rei~ de weg* Wij reden naar de perzikkleuziger bewaart zijn reis als een losse ver- rige rand van een van die oneindig helzameling indrukken, die zich in de dere hachten, waarover onzichtbare
diepte van de geest geheimzinnig voort- straaljagers witte strepen trokken. Als
bewegen tussen de gaten in het geheu- vloeipapier zoog hij de inkt van de
gen. Als hij eraan terugdenkt, moet Mj nacht op, die hem al snel overspoelde;
zichzelf telkens opnieuw dezelfde vraag en daar, voor ons uit, waar het laatste
stellen: waar was het? Waar zag ik dat koude vuur van de avond juist was gemooie blonde meisje staan onder een doofd, groeide een nieuw, nog kouder
esdoorn in al zijn herfstpracht; zijn bla- Vuur, dat langzaam verblindend werd.
deren regenden op haar neer als het Wij herkenden het als een strook Loligoud op Danae? Waar was dat talis taland aan de rand van de stad. Maar
waar ze hun inboedel van de hand de* dit was meer dan een strook. Het was
den, zodat je een hele familiegeschiede* e$n We stad, waaruit vlammen van
nis, compleet met voor- en afkeuren* veelkfeuftg licht sloegen, en hoe dichbevliegingen en ambities zag uitgestald ter wij erbij in de buurt kwamen, hoe
in een stapel borden, braadpannen, mh letter het koude vuur van deze hel
schaatsen, boeken, platen en los onge- brandde. GJL Chesterton zei eens
regeld? Waar was het dat dames met over Times Square dat een analfabeet
verheven minachting voor het individu. Al die tijd hadden wij gezwelgd in
de schoonheid van het landschap. Nu
werd het tijd dat wij begrepen welk gevaar er school in die uitgestrekte horizon die aan het eind van de dag zo schitterend met de perzikkleurige lucht samensmolt. Wij zagen nu in dat daar
niet alleen nachten vol sterren werden
uitgebroed, maar ook blizzards, tornado's en lange perioden van droogte,
Om kort te gaan, we begonnen het land
met Amerikaanse ogen te zien. Een Buropeaan ziet elk landschap als een potentiele tuin. Een Amerikaan ziet het
als het uitgangspunt voor een onderneming, een bouwplaats voor het een of
andere gewaagde probeersel dat elk moment omvergewaaid of weggespoeld
kan worden. De relatie van de Amerikanen tot de natuur wordt gekenmerkt
door een genadeloos geven en nemen.
In feite worden de weinige plaatsen
waar de natuur om zichzelf, als natuur,
wordt bekeken-de Grand Canyon,
Niagara, Kings Canyon, Yosemite, Yellowstone - in kooien opgesloten, als
dieren in een dierentuin.
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er 's nachts zou kunnen denken dat hij
in het Paradijs stond. Maar dit was tien
maal, honderd maal Times Square. En
er was geen mens te bekennen. Wel
stonden er duizenden auto's, maar hun
zachte kernen hadden hen verlaten en
waren binnengegaan in de uit kortstondigheid opgetrokken gebouwen, waarvan de buitenkanten zo toverachtig
gloeiden in de met sterren bezaaide
nacht. Binnen die gebouwen, aan honderden goktafels en duizenden fruitautomaten, probeerden zij ijverig rijk te
worden. Wij wisten dat hier niemand
meer zou zijn als het ochtend werd, dat
al de pracht die wij voor ons zagen dan
zou zijn gedoofd, en dat er niets over
zou zijn dan een enorme leegte met
daarin een groep fragiele gebouwen.
En ik dacht bij mijzelf, wat zou Sinbad
de Zeeman niet kunnen vertellen over
Las Vegas, die schitterende stad die 's
nachts op het Paradijs leek en overdag
op een woestijn, en die werd bevolkt
door stalen wezens op rubberbanden
waaruit de zachte kernen 's nachts ontsnapten om rijk te worden. En toen besefte ik dat de geweldige dam en de
krachtcentrale waar wij uren geleden
langs waren gereden, uitsluitend bestonden om hier, nacht in nacht uit, de
koude hel van een woestijnparadijs tot
leven te brengen; en dat de zachte kernen van de stalen wezens de natuur
moesten vernietigen om hun eigen,
kunstmatige natuur te scheppen. Hier
had ik haar in haar diepste essentie, de
nieuwe wereld van de verschrikkelijke
poetische kinderen: Lolitaland met de
volmaaktheid van Disneyland. Het
Nieuwe Jeruzalem van het Beloofde
Land. Eindelijk had ik hem gevangen,
mijn vlinder.
GREGOR VON REZZORI
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De foto als recensie

• •

4

• •

•

Jbr zijn scnnjvers van wie je geen boeK
meer hoeft, als je een keer hun gezicht
gezien hebt. En er zijn schrijvers wier
gezicht zo intrigerend is dat je alleen
op basis van hun foto hun boek koopt.
Herman de Coninck bloemleest de
veelzeggendste gezichten uit een
aantal recente fotoboeken.
DOOR
HERMAN
DE CONINCK
Het merkwaardige van Portraits of
Poets (Carcanet Press, Manchester
1986) van de Britse fotograaf Christopher Barker, is het voorwoord van Sebastian Barker. (Familie?) Daarin staat
nauwelijks iets over de fotograaf, wel
over de keuze van de gefotografeerde
dichters en wat daarbij de normen waren. De hoop wordt uitgesproken dat
dit boek 'the senior poets of our time'
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meer toegankelijk zou maken, en dat
deze foto's aanleiding zouden mogen
zijn om nu ook het werk zelf van de
dichters te gaan bekijken.
De foto als recensie: kan dat?
Mijn moeder zei altijd dat je mensen
niet op hun uiterlijk mocht beoordelen.
(Als het meisjes bet r of, voegde ze daaraan toe: als ze van binnen maar schoon
zijn. In de praktijk Hep ik meisjes na die
ik op hun uiterlijk beoordeelde, hopende dat zij dat niet met mij zouden
doen.)
Later zei een vrouw me ooit dat een
man na zijn veertigste verantwoordelijk

is voor zijn gezicht. Ze bedoelde daar
ongeveer hetzelfde mee wat Michel
Piccoli, nooit jeune premier geweest
(zijn eerste grotere rol bestond erin dat
hij in Le Mepris door Brigitte Bardot
mocht afgewezen worden) zei: dat je,
als man dan toch, met het ouder worden ook meer smoel krijgt.
Maar ben je daar zelf voor verantwoordelijk?
In elk geval herinner ik me dat Herman
Selleslags vaak zei dat deze of gene een
smoel had waar hij niets mee kon aanvangen. Zoals er natuurlijk ook mensen
zijn met wie je niets kunt aanvangen.
Anderzijds zijn er koppen waarvan je
onmogelijk een slechte foto kunt maken. Die van Auden bijvoorbeeld, met
zijn gezicht als een onopgemaakt bed,
zoals hij het zelf - in een vriendelijke
bui - beschreef. Een stukje bij elkaar
gebarsten Sahel, heel ontroerend dat
daar nog ogen doorheen kunnen. Maar
nogmaals: is hij daarvoor verantwoordelijk? (Of bijvoorbeeld zijn dichterminnaar Chester Kalman?)
Ik ben dertien jaar opgetrokken met
Herman Selleslags en heb van hem geleerd dat fotografie (o.a.) journalistiek
is, en dat een goede foto informatie
moet bevatten. Een goede recensie
trouwens ook. Selleslags werd woedend
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als de lay-outman weer eens een foto
had 'aangesneden', ook wel omdat zijn
'cadrage' daarmee werd tenietgedaan,
maar vooral omdat daardoor ook informatie werd weggeknipt. Zo stond in
het allereerste NWT een foto van Karel
Poma, toenmalig minister van cultuur,
met een kop koffie in de hand en een
krant onder de arm geklemd. Die krant
was erafgeknipt, en daarmee ook iets
van het keurige meneertjesachtige van
Poma. Herman Selleslags is dan ook
geen close-upspecialist, maar iemand
die bij voorkeur personages handelend
laat optreden, tegen een achtergrond,
hun achtergrond misschien wel, in een
context. Hij heeft een sterke feeling
voor om wie het in zo'n context gaat.
Het is een aantal keer gebeurd dat hij
eerder dan ik op een conferentie arriveerde waar hij een hem onbekende bekende moest fotograferen, dat hij in afwachting zomaar wat shots had genomen zonder te weten om wie het eigenlijk ging, en dat de man in kwestie telkens het vanzelfsprekende middelpunt
van zijn foto bleek. Selleslags verklikt
de werkelijkheid.
Geposeerde foto's heb ik hem enkel weten maken van mensen die sowieso po-
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seren, die niet anders kunnen. Dan
maakte hij er een karikatuur van.
Zo is de scherpste bijdrage tot de verzameling polemische opstellen Bok Elf
geen opstel, maar een reeks foto's door
Herman Selleslags van twintig jaar Jef
Geeraerts, onder de titel Ein Heldenleben. Geeraerts kamperend op een bed,
op een stoel een lege Bolsfles, op een
andere stoel een karabijn. Geeraerts als
westernheld, geweer als een juk over de
schouders. Geeraerts als boeddhistische monnik. Geeraerts met donkere
bril in donkere salon. Geeraerts met
ontbloot bovenlijf. Geeraerts telefonerend met een doodshoofd in zijn hand.
Geeraerts met bij wijze van aureool een
soepbord achter z'n hoofd. Maar altijd
Geeraerts als mannetjesputter en poseur. (Sommige van deze foto's zou je
ook anders kunnen lezen: de laatste foto
laat net zo goed Geeraerts als grapjas
zien, en Geeraerts als boeddhist is een
heel ingetogen Geeraerts, met een
slechts heel bedeesde overtuiging, met
een slechts heel voorzichtige durf.
Maar in deze context, met deze titel erboven, is deze interpretatie niet de bedoeling.)

De foto als recensie? Er zijn inderdaad
foto's van schrijvers die ik nooit gelezen heb en meteen zou willen gaan kopen. De gedichten van Pasternak bijvoorbeeld, dank zij een foto uit 1935
door Gisele Freund, toen Pasternak in
Parijs het Internationaal Congres ter
verdediging van de Cultuur bijwoonde.
Hij zit daar naast de op dat ogenblik
met het communisme sympathiserende
Andre Gide en Andre Malraux, en verder naast E.M. Forster, Robert Musil,
Henri Barbusse, Aldous Huxley, Bertolt Brecht en Heinrich Mann; en te
midden van al die nietszeggende, of te
veel zeggende officiele uitspraken, zegt
hij over poezie: 'Poezie zal altijd tussen
het gras groeien, je zult altijd moeten
bukken om ze te zien, ze zal altijd te
eenvoudig zijn om op assemblees besproken te worden. Poezie zal altijd de
organische uiting blijven van een gelukkig iemand, overstromend met de
gelukzaligheid van taal, en des te gelukkiger mensen zullen zijn, des te gemakkelijker zal het zijn om kunstenaar te
wezen.' De foto van Gisele Freund
toont, tussen alle zwaartillend genotuleer in de lichttillendheid van geluk, de
wereldvreemdheid ook, van iemand
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met een beetje te groot oor, waarmee
hij naar zichzelf luistert, naar de walkman van zijn ziel.
Dit moet de allereerste westerse recensie van Pasternak geweest zijn; lang
voordat hij vertaald was, lang voordat
iemand ooit van Pasternak had gehoord, lang voor iemand kon weten dat
hij vijftig jaar later de belangrijkste van
al deze gefotografeerden zou blijken,
wist Gisele Freund het, althans haar
helderziende camera. Het net iets te bewogene van handen die proberen wat
zich nog niet zeggen laat, het tasten
naar een geloof voor het er is, tien vingers in een eeuw.
Soms zijn recensies dan weer zo voiledig dat ik het boek niet meer hoef te lezen. Gisele Freund heeft er zo twee. De
eerste is van Andre Malraux, uit 1975.
'Ik fotografeerde Malraux als het pas
gaf,' zegt Freund, 'gedurende meer dan
veertig jaar. De zes foto's die hem hier
vertegenwoordigen (namelijk in het
boek Gisele Freund, Photographer, Harry N. Abrams, 1985, New York) lijken
me symbolisch voor zijn leven, dat zozeer door tragiek werd overschaduwd:
de vrouwen van wie hij het meest had
gehouden, zijn dood; zijn broer is tijdens de oorlog door de Duitsers neergeschoten; zijn twee zoons zijn in de bloei
van hun jeugd door een ongeval weggerukt. De laatste foto, tegen het einde
van zijn leven aan, toont een oudgeworden man, verwoest door zijn ziekte en
met de dood voor ogen, dezelfde dood
die hem in heel zijn werk zo had beziggehouden.'
Maar het liefst is me haar foto van Leonard Woolf. Toegegeven, de mooiste
foto, ooit van Virginia Woolf gemaakt,
is eveneens van Gisele Freund, maar ik
heb meer dan met haar langneuzige
priggishness te doen met de man die het
vanwege te veel fatsoen en te veel cultuur en te veel zichzelf, dingen waarvan
ik dacht dat je er nooit te veel van kon
hebben, allemaal over zich heen moest
laten gaan, en daar geen zelfmoord van
pleegde. God heeft deze foto in zijn
werkkamer hangen, voor 't geval hij
ooit nog eens te veel van iemand zou
willen vragen.
Soms leert een foto mij dat ik het werk
van iemand die ik dacht te kennen, toch
nog eens opnieuw moet bekijken. Het
Album Stijn Streuvels, Manteau 1984,
bevat een paar van die foto's. Manteau
heeft het nog eens willen overdoen met
een fotoboek rond Gerard Walschap,
maar dat onthulde niets over Walschap
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dat al niet lang geweten was: dat hij geboren is, baby geweest, opgegroeid, getrouwd, en kinderen had. Streuvels
daarentegen, de oude brave Streuvels,
bleek sinds 1892 zelf een verwoed fotograaf (hij moet een van de allereerste
Leica's in Belgie gehad hebben) en zijn
eigen geliefkoosde onderwerp. Streuvels poseert. Of hij naast Hugo Verriest
staat of naast Cesar Gezelle, hij kijkt als
een acteur die zijn tegenspeler van de
planken en van de foto wil spelen. De
meest karikaturale foto toont Streuvels
op een fiets, een van de eerste fietsen in
Avelgem moet dat geweest zijn, dwars
over een aarden weggetje, tussen twee
bermen in, sigaartje in de hand, een afstand van ten voile twee meter overstekend. Hij moet minstens vijf keer omgevallen zijn, en zijn sigaartje vijf keer
geknakt, voor deze foto kon genomen
worden. Streuvels stilstaand op topsnelheid. Ik heb hem verkeerd gelezen.
Daarnaast is er natuuriijk ook de kunstfoto, het Portret met hoofdletter, Hans
Holbein de Jongere anno nu.
Ik heb ooit zo'n kunstfotograaf bij me
op bezoek gehad. Een Waal, die niet zomaar een foto van me wou, maar mijn
ziel op pellicule. En hoe wou hij die
vinden? Ik moest maar wat over mezelf
vertellen. In het Frans? Ja, want hij
kende geen Nederlands. Maar in het
Frans heb ik natuuriijk geen ziel. Na
een achturenwerkdag slaagde hij er uiteindelijk in een foto te nemen die hem
voldeed, waarop ik, moe van een paar
honderd gezichtsexpressies, ongeveer
zo hulpeloos kijk als mijn Frans. Mijn
ziel? Mijn reet.
Laat een foto maar even de tijd stilzetten, dat is al kunst genoeg. Daar hoeft
geen toegevoegde pretentie bij, tenzij
Richard Avedon of Irving Penn op de
knop drukken, en van een tweedimensionale pose een driedimensionaal
beeldhouwwerk maken.
Maakt Christopher Barker kunstfoto's?
Soms, en dat zijn zijn slechtste. Dan
krijg je Seamus Heaney, die nogal wat
Ierse humus in zijn taal heeft, in blinkende boots en duur maatpak ergens in
een oerwoudachtige setting neergezet,
wellicht alweer in de hoop dat zo zijn
ziel mee op de foto komt. Maar zo zijn
zielen dus niet. Of Barker wil zijn foto
te zeer een illustratie laten zijn bij het
daarnaast afgedrukte gedicht, want zo
is het boek opgevat. Dat lukt echter
vooral als er niet naar gezocht wordt.
Barker maakt zijn beste foto's als er niet
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te veel gearrangeerd wordt met decors
en achtergronden, als de geportretteerde voor zichzelf mag spreken, wat dichters toch altijd zou moeten toegelaten
zijn.
Zo is er een portret van de mij onbekende clochard-dichter Paul Pott, naast de
tekst:
'Toen mijn dromen
mezagen
zeiden ze tegen elkaar:
het leven heeft ons laten vallen.y
Hier moest de fotograaf niet zoveel
meer doen, het leven had zijn werk al in
zijn plaats gedaan.
Er is een van waardigheid of autoriteit
of eruditie of duur leer stijfstaande foto
van John Wain, poezieprofessor in Oxford en schrijver van o.a. het voortreffelijke, in Penguin verschenen essayboek
Professing Poetry. Er is een uit kikkerperspectief genomen impressionante
foto van Ted Hughes in zijn deuropening, die tegen een net niet mee op de
foto staande horde feministen rustig
lijkt te zeggen: jawel, ik heb een aantal
dagboekbladzijden van Sylvia Plath
verbrand omdat ik niet wou dat haar
kinderen ze ooit zouden lezen en so
what?
Er is een mooie, eigenlijk lelijke Philip
Larkin, waterhoofd met te klein brilletje, een vreugdeloze, onhandige, te beschaafde, hulpeloze man die erin slaagt
om zelfs van gewoon zitten iets moeizaams te maken. Bij zijn dood eind 1985
schreef Martin Amis, zoon van de hier
eveneens geportretteerde Kinsley, Larkins beste vriend, een prachtig Memento Mori in Vanity Fair, waaruit ik hier
graag uitvoerig citeer.
'Philip Larkin was in Amerika niet de
onontkoombare persoonlijkheid die hij
in Engeland was,' schrijft Amis, 'en tot
op zekere hoogte is dat begrijpelijk.
Zijn Engelsheid was zo desolaat en onherbergzaam dat zelfs de Engelsen er
vaak door geschandaliseerd waren. Je
vindt zijn werk nu eenmaal niet op het
plankje van de Ik ben OK, jij bent OKboeken.
"De mens geeft zijn ellende door,
een modderbank die langzaam stijgt.
Ga er zo gauwje hunt vandoor,
zorg datje zelf geen kinderen krijgt."
schreef hij. Al zijn waarden en zienswijzen waren uitgesproken negatief.
Hij was echt tegen het leven, een houding waar velen van beticht worden,
maar die slechts weinigen bereiken. Samen met John Betjeman was hij Engelands meest geliefde naoorlogse dich-

ter; maar hij hield niet van naoorlogs
Engeland, of van wat dan ook. Hij hield
niet van - en daarmee uit. Omdat liefde bespottelijk is, vergeleken bij de
dood.
"Leven is in eerste instantie verveling,
en vervolgens angst." Dat deze somberte een oeuvre heeft opgeleverd vol
waarheid, schoonheid, lering, verrukking - en veel humor zonder een spier
te vertrekken - is een van de vele wonderen van de ironie.
Toen een interviewer hem vroeg of hij
bv. niet graag China zou bezoeken, antwoordde hij: "Ik zou er niets op tegen
hebben om China te zien, als ik dezelfde dag terug kon zijn." Hij woonde in
Hull, wat zoiets moet zijn als Ohio voor
een New Yorker, met het bijkomende
voordeel dat het min of meer onmogelijk is om daar te geraken. Zijn gierigheid was legendarisch, en had alles te
maken met de eenzaamheid die hij rond
zich in stand hield. Er wordt beweerd
dat hij nooit meer dan een keukenstoel
bezat, om zeker te zijn dat niemand zou
langskomen voor de lunch, laat staan
om te blijven. Het winkelen rond kerstmis was voor hem "dat moment waarop je onverschilligheid tegenover de
medemens verkeert in actieve haat".
Hij had altijd genoeg geld en er was hoe
dan ook niets waaraan hij het wou uitgeven. Uiteraard is hij nooit getrouwd,
en hij was trots op zijn aversie voor kinderen. "Kinderen zijn vreselijk, nee?
Egoi'stisch, lawaaierig, wreed, gemene
boefjes. Toen ik klein was dacht ik dat
ik iedereen haatte. Toen ik groter werd,
realiseerde ik me dat het alleen kinderen waren van wie ik niet hield.''
"Denk je nooit dat je een gelukkiger leven had kunnen hebben?" vroeg een interviewer eens. "Alleen als ik iemand
anders was geweest," zei hij.
Zijn hele leven was een oefening geweest in uitsterven, maar als het uiteindelijk zover was, was hij totaal onvoorbereid, volstrekt hulpeloos. Hij gaf zijn
dokters de opdracht om hem niets te
vertellen - om hem leugens te vertellen. Men zegt wel eens dat Evelyn
Waugh stierf van snobisme. Philip Larkin stierf van schaamte: dodelijke, lijfelijke schaamte.
Hij deed geen poging om het te rekken.
In zijn laatste levensjaar placht hij de
dag te beginnen met drie glazen supermarktporto ("Nouja," legde' hij mijn
vader uit, "je moet toch een godverdomde reden hebben om uit je bed te
komen."). De laatste week hield hij
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bij Elsevier. By Grand Central Station
is een van de zeldzame voorbeelden van
een geslaagde poetische roman. Ik hou
niet van poetisch proza: als prozaschrijvers zich aan poezie wagen, is het
meestal slechte poezie, anders waren ze
wel dichter geworden. Zoals 00k poezie
niet te verhalend moet zijn: ieder zijn
specialiteit. Maar Elisabeth Smart
geeft in haar titel al aan waarom zij een
uitzondering op de regel mag zijn: die
is gedurfd om zijn huilerigheid, maar
wordt gered door zijn concrete plaatsbepaling. Het is die combinatie van
groot verdriet en nuchter wet en waar je
staat, die het boek redt. Een tragisch
liefdesverhaal natuurlijk, maar een
waarin Smart erin slaagt tegelijkertijd
een middle class-huisvrouw te zijn en
Isolde, zoals Brigit Brophy in haar inzich in leven met "gin, Complan en leiding schrijft: ze is tegelijkertijd de
goedkope rode wijn." - "Kun je dan Engelse en de Nederlandse betekenis
tenminste geen dure rode wijn kopen?" van haar naam. Op een dag valt ze in
probeerde mijn moeder nog aan de tele- een Londense boekhandel als studente
foon, drie dagen voor zijn dood. Maar op een dichtbundel van George Barker,
nee, het leven moest geleefd worden in wordt verliefd op zijn gedichten, later
troosteloosheid, angst en verbijstering, op hemzelf. Ze trouwen nooit, maar ze
krijgt wel vier kinderen van hem.
zowashetbedoeld.'
Diezelfde nuchtere voortvarendheid
Eigenlijk kun je Portraits of Poets bekij- spreekt nog altijd uit de ouweheksenfoken als een stalenboek: zestig manieren to en uit het begeleidend gedicht: een
om oud te worden. Leuker dan Larkin gulzige, wild en geestig gebleven, beetdeed zijn andere vriend Sir John Betje- je zelfbewust-slonzige oudere vrouw,
man het (zie cover), even Engels als met een scheve mond die schalks iets in
Larkin, even aristocratisch, even stoor- de trant van 'jij smeerlap' wil gaan zegloos klassiek. Hij is iemand voor wie de gen; met een lichtjes verwilderd uiterpoetische revolutie gewoon niet heeft lijk dat zijn eigenwaarde heeft: hier heb
plaatsgevonden, zegt Larkin in zijn in- ik 70 jaar over gedaan, laat het nu maar
leiding tot de Collected Poems, zijn poe- zo, je moest het hier vanbinnen eens
zie is net zo min exporteerbaar als cri- zien. En toch: een zeventigjarig meisje
cket. Maar zijn aanstekelijke, kwaad- van zestien. En dan het gedicht, een
aardige lach is dat wel. Dit is de man beetje lelijk van directheid in de eerste
die in ernstige interviews bleef verkla- strofen, maar afschuwelijk mooi in de
ren dat hij onafscheidelijk was van zijn laatste. Deze oude vrouw, dit wandeteddybeer Archibald. Het gedichtje lend vlees, waggelt nog steeds op liefde
naast zijn foto is getiteld 'The Last af, zo begint het. Het wordt aardig gevonden, mensen zijn genereus, maar
Laugh' en gaat als volgt:
het herbergt een demon. Zodra je het
'I made hay while the sun shone.
woord
passie iets te luid uitspreekt, is
My work sold.
hij
er
weer.
Ik vertaal de laatste drie
Now, if the harvest is over
strofen even vrij als zij met zichzelf is:
And the world cold,
'Het is niet veilig om een onontplofte
Give me the bonus of laughter
As I lose hold.'
[mijn
Maar het mooist oud is Elisabeth Smart in de buurt van een speelplein
geworden. Zij is de schrijfster van By vol kinderen te laten liggen
Grand Central Station I Sat Down and met zijn bijeengespaarde pijn.
Wept, een roman uit 1945, t o e n onopgemerkt, 21 jaar later herontdekt, en nog Blijfweg van ditfrele
een goed decennium later zelfs in het oud, goedaardig wijf:
Nederlands vertaald, meen ik me te zestig jaar geen blijf
herinneren, in een reeks vrouwenboe- weten met een onderdrukt lijf
ken onder redactie van Ethel Portnoy,
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zou wel eens de rust kunnen verknallen,
en woest worden om wat veel te kalm
is, en liefde als napalm
over de school doen vallen.y
Of zoals Hans Lodeizen (bijna) zei: hoe
lieflijk is de Engelse dame, en luister
naar wat zij zegt.
Overigens is er iets mysterieus' met dit
boek. De fotograaf heet Christopher
Barker. De inleider en editor Sebastian
Barker. Dat zullen wel broers zijn.
Maar de man aan wie Elisabeth Smart
zich wegschonk alsof ze een paar levens
te veel had en er wel een van kon missen, heette - valt mij nu pas op George Barker. Zou hij de vader? Zou
dit boek dan? In elk geval ga ik nu kijken of er 00k een foto van hem in het
boek staat. Jawel. Waar? Een bladzijde
voor die van Elisabeth Smart. Oudere,
kale man, zittend tegen kale kerkmuur,
jeans vest je, snor, hoge rimpels, gezicht
probeert boven zijn herinneringen uit
te kijken, tot waar het licht vangt. Een
man met de sereniteit van iemand die
kan hebben. Die kan gehad hebben.
Maar er is nog meer.
Helemaal achterin het boek staan in hele kleine lettertjes Special Acknowledgements afgedrukt: 'Christopher and Sebastian Barker acknowledge a special
debt of gratitude to the late Elisabeth
Smart. Without her guidance and encouragement this book might never
have been completed.' Oud wijf. En
het vervolgt: 'Acknowledgement is also
made to' - en dan volgen acht namen,
waaronder goed weggemoiTeld ergens
middenin Jonathan Barker. Nog een
broer, vermoed ik. En helemaal vooraan in het boek, op bladzijde twee, staat
de opdracht: 'For my father and mother'.
Ik verzin er nu maar op los. Christopher Barker en broers hebben hun ouders tijdens hun leven niet meer samen
kunnen brengen, maar hebben ze ondergebracht in een fotoboek van dichters, waardoor de familie ineens veel
groter is geworden en altijd blijft, stevig ingenaaid. Gewoonlijk krijgen ouders kinderen. De kinderen Barker hebben ouders gekregen.
HERMAN DE CONINCK
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Zes
Zes
foto's,
Zes vrouwen.
vrouwen. Zes
Zes bruine
bruine
Zes vrouwen.
vrouwen.
foto's, Zes
Zes bruine
bruine foto's,
foto's,
Zes vrouwen. Zes bruine
Zes vrouwen.
foto's, Zes bruine foto's,
DOOR
MARKINSINGEL

Zes vrouwen. Zes bruine foto's,
door Mark Insingel zwart-wit
gemaakt. Hij vindt daartoe een
soort onbeweeglijk
twee-dimensionaal proza uit,
proza met een kader eromheen,
27 x 16, daarbuiten is niets, en
ook op de achterkant is niets: de
spanning van wat je maar ziet.
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Haar verlangen maakt haar melancholisch. Ze eet weinig en kieskeurig,
alsof er een absolute magerheid zou bestaan en ze die wil bereiken. Ze wil
licht zijn zoals het licht licht is. Door
het raam steekt een balk van zon, het is
een schrijn waarin ze roerloos met gesloten ogen ligt te dromen. Ze zal ontwaken met een onweerstaanbare glimlach op het ogenblik dat de prins haar
zal zoenen (ze voelt zijn schaduw over
zich als hij zich buigt). De prins doet
haar opstaan, hij biedt haar zijn arm
aan en samen gaan ze op de verblindende lampen af, tientallen lampen die met
dichte lichtbundels een weg maken, nu
laat hij haar voorgaan, hij blijft haar nakijken terwijl ze licht in licht wordt, ze
wordt schittering. Is dit toneel? Is dit
de verbeelding van iemand die haar
gasten verwent met de fijnste gerechten, met de mooiste tafel, en die zelf
maar nauwelijks meeproeft? Het is haar
alleen te doen om de schikking op de
borden die de schikking van de tafel en
de bloemen en de kaarsen en de stemmige muziek hun voile zin geeft, die
het welbehagen volledig maakt, de behaaglijkheid van als je roerloos in een
schrijn van zon ligt en je voelt zijn schaduw over je. (Maar hij, misschien is hij
voor haar niet belangrijker dan een figurant, - en de zon, misschien is ze alleen de batterij van lampen die door
verblinding alle kleuren oplost en haar
in extase brengt.) Terwijl ik schoonmaak, zegt ze, je raadt niet wat voor

fantasieen ik dan heb. Ze maakt schoon
met een maniakale zorg, wat dof of beslagen is, ze heeft er niet mee gedaan
voor ze zich erin kan spiegelen. Wanneer ze de kamer verlaat schittert het
glas en het zilver, glanst het hout en het
koper, kraakschoon zijn kleedjes en linnen. Ze houdt van de kleur van de wijn
in de glazen, van het vlammetje aan de
kaarsen, van de kringelende rook van
sigaretten en van het gloeien van het
haardvuur, waar men omheen zit, men
zit bij haar en zij heeft aan alles gedacht. (Maar terwijl de gesprekken hun
gang gaan - het vuur van de discussies
gaat hoger oplaaien dan dat van de
haard - wordt ze heel moe, haar blik is
afgedwaald.)
(Urenlang zit ze roerloos rechtop terwijl enkele amateurs haar tekenen: een
imposante dame die haar lerares geweest is, met een paar discipelen, ze
proberen haar oogopslag uit, de stand
van haar lippen, haar schouders en haar
hals die ze vaak onnodig aanraken, op
haar pubis krabbelen ze wat nerveus
met hun verschillende potloden, zij
straalt en ze lijkt onvermoeibaar.) Is dit
weer toneel? Wat in de verbeelding van
de tekenaars orgiastisch is, beleeft zij
als een viering. Voor korte tijd wordt
haar verlangen afgeleid (wordt om de
tuin geleid), achteraf maakt het haar
melancholisch. (Ze wordt voortijdig
wakker, midden in de nacht, ze loopt
rond in de kamers en ze vindt geen rust,
ze morst, ze stoot een asbak om, ze wil

de vriend opbellen die ze 's avonds teruggewezen heeft omdat hij onverwacht gekomen was, ze had zich niet
kunnen baden en kleden, haar kamers
waren niet aan kant, ze wil hem opbellen om uit te huilen in zijn armen, ze
kan niet meer mooi zijn, zijn haar tranen mooi?) Als ze niet in schoonheid
kan leven dan hoeft het niet, de tijd
brengt geen raad, hij doet haar onrecht
aan, hij leidt haar inderdaad om de
tuin, want met elke voldoening die hij
dichterbij brengt dringt hij zichzelf bewuster aan haar op, hij wordt steeds
dringender, hij zit achter haar aan wanneer ze moe en ongewassen is. Wil hij
haar betrappen op haar fletse ogen, op
onfrisse kleren, op een kamer die wanneer het licht wordt aangeknipt laat
zien hoe dof de voorwerpen er zijn,
zielloos, het raam is aangeslagen, de vazen zijn leeg? Het is alsof ze door duistere holen loopt, de woonkamer, de
slaapkamer, de badkamer zien er kaal
uit, muf en rommelig. De straat is volkomen leeg, het is alsof je je niet zou
kunnen voorstellen dat er een auto of
een voetganger zou langskomen, uren
en uren staat de lift als vergeten in de
kelderverdieping. Ik word het best vergeten, denkt ze, ik zou ook best mezelf
vergeten zoals ik geweest ben: een jonge vrouw midden in het licht, men kan
gewoon zijn ogen niet afwenden van
haar figuur.
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Ze had een rond gezicht en een
rond lichaam, zo opvallend dat ze je
deed denken aan een bepaald type. Ze
had geen kind, wel een man, met ook
een rond gezicht en kaal en klein van
stuk. (Ze zaten tegenover elkaar - hij
met zijn korte beentjes - in een zomerse tuin van weleer met tussen hen in
een bakje om in te dobbelen, ze waren
waarschijnlijk gekiekt door een familielid.) Ze breide en ze las een boek en
maakte foto's die vergroot werden om
op te hangen: planten, vlezige planten,
klein van stuk, rond en symmetrisch,
die gemakkelijk op de foto konden,
soms met zachte uiteinden, soms met
stekels. Hield ze van planten? Huisdieren maakten haar gemakkelijk verlegen
met hun lichamen en uitwerpselen,
honden vooral konden er naakt uitzien
als paarden, kwijlend, voortdurend
hadden ze behoefte, ze waren meer
voor mannen en voor jongens om te
stoeien. Maar ook geen kat heeft ze gefotografeerd, geen vogels. Misschien
als ze een man was geweest, iemand zoals haar eigen man, had ze kerken en
stadhuizen, monumenten, vergezichten, katten misschien, ronde, mollige
en dromerige, vogels, hele zwermen
vliegend langs de wolken, misschien
had ze auto's gefotografeerd, of machines. Ze heeft nooit gezegd Ik moet ook
iets hebben om van te houden; maar ze
dacht het, ze dacht Ik moet iets hebben.
Liefde kende ze eigenlijk niet, maar
soms was ze trots en blij om de rol die
ze kon spelen, ze was zeer redelijk (Ik
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wil geen onenigheid in huis, had haar
vader gezegd; hij had stilte afgedwongen.), fatsoen en deftigheid zorgden er
meestal voor dat er geen woorden kwamen, over wat niet bespreekbaar was
stelde men geen vragen. Stelde ze zich
geen vragen? Ze mat met de ogen, preciezer dan het met een lat zou kunnen,
de ruimte aan de rechter-, aan de linkerkant, de bovenkant, de onderkant, haar
ogen plaatsten een levend en dus nooit
totaal symmetrisch lichaam, een vlezige plant, met soms naalden, met onregelmatig uitstaande blaren, ze plaatsten
hem precies in het midden zodat hij,
schijnbaar althans, niet in het minst
overhelde, en ook zijn hoogte had zich
als het ware aan de verhoudingen van
de foto aangepast.
De norm waar zij gevoel voor had plaatste alles in een onbeweeglijk kader, de
foto's hingen in de kamers, op de gang.
(Het spel met de dobbelstenen: kon ze
geen kind krijgen? Het ging er haar niet
om gewoon te krijgen wat ze wilde, zulke houding paste dus niet bij haar.) Ze
mat met de ogen de afwijkingen van het
fatsoen, ze vermooide, ze vermaande,
ze vermocht degenen met wie ze gezien
werd in het juiste licht te plaatsen, ze
legde het erop aan om zich niet te hoeven schamen, wat niet toonbaar kon gemaakt worden het ze in de schaduw.
(Ze hield zichzelf ook, waar nodig, in
de schaduw, met een bescheidenheid
die haar sierde, ze stond haar goed.) De
kleine stad was het geschikte kader
waar straten en bekende gezichten

nooit veraf waren, zonder dat ze ook
maar enigszins in de belangstelling
stond stelde men wel prijs op haar aanwezigheid. Ze breide en keek glimlachend neer op neefjes en nichtjes voor
haar op het gras, er stond een parasol
boven de tuintafel en het muurtje van
eterniet achter haar was grotendeels begroeid met klimplanten. Er waren weinig lege plekken in haar leven, zoals de
klimplanten de muur bedekten was het
alsof ze er geen bedoeling mee hadden,
alsof ze groeiden zonder de drang om te
willen begroeien. Als ze het heimelijk
gedacht heeft Ik moet iets hebben; was
ze dan in staat om van iets te houden?
Misschien wanneer ze een kind had gehad, had ze vogels, vissen, katten, ja,
zelfs honden en, waarom niet, paarden
gefotografeerd, en kinderen, het kind
van wie ze de moeder zou geweest zijn,
de man ook van wie ze de vrouw was.
Of dus wanneer ze een man was geweest. Verschillende mensen hebben
haar nog gekend, familieleden, buren,
kennissen, maar niemand weet iets te
vertellen over haar dan dat ze deftig en
ook vriendelijk was, ze had geen kinderen kunnen krijgen, ze had grote matte
foto's gemaakt van vetplanten vooral,
een plant per foto, in hun oorspronkelijke platte en gladde lijsten hingen die
nog hier en daar in een kamer, op een
gang, bij een broer en zelfs bij schoonfamilie, een beetje opvallend zwart-wit
tussen dingen die in kleur waren, vond
men.

Het bloed kruipt. Altijd heeft ze
moeten gehoorzaam zijn en het roer in
handen nemen. Zozeer heeft ze zich
plichten moeten inprenten dat ze ze als
evidenties doorgeeft. Ze lijkt onbuigzaam. Zelf is ze zich ervan bewust dat
ze doorbuigt, ze is als een doek aan een
stok, als het rilt of rukt kan het lijken
alsof het zich zelfzeker spreidt, vlaggen
in de wind zijn gracieus of feestelijk of
hardnekkig. De harde kern in haar is
voelbaar: aanrakingen, die strelend en
vervoerend zouden moeten zijn, ontgoochelen, frustreren en verbitteren.
Uit angst voor enige gezondheid is ze
ziek - niet het gracieuze van de tengerheid, het feestelijke van de blijde verwachting van het beter worden, het
hardnekkige van de strijd tegen de ziekte. Klagen is morele dwang uitoefenen,
haar klachten maken haar onweerstaanbaar. Op de weg naar zonniger oorden
zijn krakende wagens een voortdurende
hinder, geeft ze graag toe; ze voelt zich
best in een kamer waar de blinden voor
de zon gesloten zijn. Toch breekt het
zweet haar uit, het is haar in huis te benauwd en ze is te gejaagd om te denken.
Komt het ooit in haar op dat plichtmatigheid je leven kan ontwrichten? (Het
houdt de delen samen, maar ze zijn tot
geen beweging meer in staat.) Plicht is
het wat haar beweegt. Voor haar zoon
nochtans tellen de regels niet zolang ze
hem onder haar hoede moet houden, en
dit schijnt ze helemaal niet erg te vinden, het wakkert haar energie aan en

het maakt haar vindingrijk. (Het bloed
is als een stilstaand water, het zoekt uitwegen - maar het doordrenkt alleen,
het maakt een wakke vlek.) En hij, zo
graag had hij haar meegenomen, haar
opgetild (Te bot of te zot, zegt ze.), haar
uitgetild boven zichzelf, boven haar eigen angst (Hij is een grote lantaren,
zegt ze, en een klein licht.), haar in het
licht geplaatst - maar ze zou schril en
schichtig zijn, schuldig en onvergeeflijk, een onwaardige moeder op onwerkelijke grootte want ze is klein, ze wil
altijd kleiner zijn, in zichzelf verstopt
en haar zoon in haarzelf verborgen:
haar ingesnoerd verlangen dat ze met
een kopstem verraadt en verloochent.
Ze wist aldus voortdurend sporen uit
die niemand volgt, ze vervalst terwijl
niemand begrijpt waarom. Wat heeft ze
te verbergen, deze vrouw, zegt men?
Wat is er fout met haar dat ze zichzelf
zo fout vindt? Ze vindt geen houvast, ze
geeft zich een houding maar ze is er
verlegen mee, voortdurend angstig om
een slecht figuur te slaan, slaat ze het
inderdaad. Anders is niet altijd beter,
zegt ze; er meteen aan toevoegend De
waarheid moet gezegd worden. De
waarheid zeggen is iemand zijn waarheid zeggen, en daarbij vrijuit gaan
lijkt haar ideaal te zijn. Het bloed, dat
ze blijkbaar zo bewondert en benijdt in
de blozende welgedaanheid van anderen, het schijnt in haar diepste binnenste in het geheim te circuleren binnen
de controlerende instanties van de

plichtmatigheid zelf, ze is onaantastbaar. Een bewijs van haar liefde is er
dus niet, en nochtans, ze kan het aanraken niet laten, het vluchtige, het steelsgewijze, ze grijpt ieder voorwendsel
aan. Daarom wordt gezegd Ze liegt, ze
loochent haar behoeften; Ze verloochent zichzelf, zeggen anderen. Haar
tijd verliezen durft ze niet, dat durft ze
zelfs niet onder ogen zien, terwijl geleidelijk verlies lijden haar daarentegen
zelfs goed uitkomt: voortdurend ballast
van zich afwerpen om niet onder te
gaan. (Uiteindelijk niets overhouden,
alleen nog jezelf tot last zijn, gereed om
jezelf te verliezen.) Wie is zij? Iemand
die niets op het spel zet is niemand, iedereen heeft nog wel iets te verliezen.
Haar bewustzijn is beperkt tot wat ze
heeft, slechts wat ze kent heeft haar vertrouwen, tijd maakt haar radeloos. Ze
ziet hoe het vuil zich rond haar opstapelt, hoe de wanorde toeneemt (wanorde kan niet ook een soort van orde zijn
voor haar), ze voelt zich onwillig om dit
onbegonnen werk dag in dag uit te blijven volhouden, dit niets dan opruimen,
dit altijd opgeruimd gereed staan, het
gereedschap ligt er en de plicht is onverbiddelijk, maar al zoekt ze voorwendsels en uitvluchten, ze neemt het
roer in handen, ze doet gehoorzamen,
ze is onbuigzaam voor zichzelf en voor
de anderen, haar klachten zijn ook altijd aanklachten, haar stem zit voortdurend te hoog.
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Een ontmoeting tussen woord en beeld, tussen het
beeldend vermogen van de dichter en dat van de
schilder.
Deze prachtige band biedt een caleidoscopisch overzicht
van het picturaal werk van Hugo Claus uit de periode
1948-1987.
Meer dan vijfhonderd tekeningen, schilderijen en collages
geconfronteerd met poeziefragmenten, gekozen om hun
zeggingskracht en hun gebaldheid.
Bijdragen van: Philippe d'Arschot; Cees Nooteboom; Gaetan Picon;
Freddy de Vree; Jan Walravens.
Formaat: 39,5 x 30,5 cm, 256 pagina's, 500 illustraties in kleur, linnen
band met goudstempeling, stofomslag, etui.
Verschijnt in mei 1988.
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Bijzondere vooroplage van 26 exemplaren (A tot Z), voorzien van een
originele tekening van Hugo Claus.
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'nSerieuzeaankoop?
Mijn spaarrekening bij de ASLK zorgt voor het geld.
m
V'A

Uw TV is geen eeuwig leven beschoren. En de aankoop van pakweg een
wandmeubel is ook niet niks. Of misschien moet de vaatwasmachine dringend hersteld? Dat kost geld. Dus is
het goed wat reserve achter de hand
te hebben. Op een ES-rekening, de
moderne spaarrekening van de ASLK.
Vandaag spaart u - met een mooie opbrengst - en morgen neemt u probleemloos geld op. Een ES-rekening
is zo geopend. Uw ASLK-agentschap
vertelt er u alles over.

ES-REKENING

AMI
we doen met u mee

Ze is altijd een kind geweest, ze
overleeft iedereen, ze heeft de tijd. Ze
heeft binnenshuis geleefd, voor alles en
nog wat was ze daar onmisbaar, het
huis was zonder haar niet bewoonbaar
en tegelijk was het ook nooit van haar,
eerst was het het huis van het Engelse
gastgezin waar ze gedurende de eerste
wereldoorlog behandeld is geworden
als was ze een eigen kind, daarna was
het het huis van haar ouders waar ze
moest helpen zorgen voor kleinere
broertjes en zusjes (later moest ze
daar - de enige die thuisgebleven was
- haar zieke moeder oppassen), tenslotte is het het huis van haar man geworden waar ze tot haar dood mag blijven wonen en dat dan door de schoonfamilie zal verkocht worden. Ze komt
met haar voeten niet tot aan de vloer
wanneer ze op een keukenstoel zit, de
handen in de schoot en met haar levendige oogjes die alles volgen, want ze
moet de wensen van haar gasten voor
zijn. Ze moet aan haar trekken komen
door het de anderen naar de zin te maken. Heeft ze het naar de zin met de tijd
die ze overhoudt, dit wil zeggen met
haar eenzaamheid? Die is vol herinneringen, met herinneringen smukt ze
zich op, ze maken haar mooi. Ze steekt
de schemerlampen aan en ze laat de anderen volop vertellen, kleine kansen
neemt ze waar voor gevatte antwoorden
die doen aanvoelen dat ze gei'nteresseerd en een aandachtige gesprekspartner kan zijn, geleidelijk aan komt ze
zelf aan het woord, eerst in de vorm van
complimenten en betuigingen van instemming, dan steeds openlijker met de

dingen die ze zelf wel kwijt wil, bij het
afscheid is ze de gelijke van de anderen
geworden, wat ze goedmaakt door ontwapenend beminnelijk en dienstvaardig te zijn. Als ze zegt Je moet geluk
hebben in't leven, weet je niet of je het
moet opvatten als een verwijt voor je situatie die ze misschien onverdiend
vindt of als een verontschuldigende
verklaring voor haar eigen nederige
omstandigheden. Ze houdt veel van de
porseleinen hond die ze heeft gekregen,
hij heeft grote flaporen, ze had hem altijd zo graag in het echt gewild maar dat
zou in het leven dat ze heeft gehad niet
passend zijn geweest, hij staat op het
buffet, te zamen met de foto van haar
man, twee grote blikvangers in de kamer, die in 't klein weerspiegeld staan
in de teevee.
Ze kijkt naar feuilletons die gemaakt
zijn naar boeken die ze in de oorspronkelijke taal heeft gelezen, gekregen van
de vereerde meneer en mevrouw met
wie ze in contact is gebleven, die zelf
geen kinderen hadden. Wanneer de
conversatie die kant opgaat, staat ze op
en ze haalt schoendozen uit de kast, ze
zoekt brieven uit die ze bijzonder mooi
vindt om te laten zien, ze herkent ze
blijkbaar aan hun enveloppen, ze
vouwt er een open en ze gaat achter je
staan om mee te lezen, als om zeker te
weten wat je leest, terwijl haast alle
brieven op elkaar gelijken, ze bevatten
huiselijke anekdotes, complimenten
om haar mooie handschrift en haar
foutloos Engels, groeten en wensen
voor haar moeder, voor haar echtgenoot. Door deze brieven heeft ze in ge-

dachten in den vreemde kunnen leven,
ze hebben haar het bevrijdende gevoel
gegeven iemand te zijn die niet helemaal is voor wie men haar houdt. Ze geniet van de roep dat ze verstandig is, dit
wil zeggen in rechtvaardiger verhoudingen had haar leven er heel anders
uitgezien. Zo klein en nietig als ze is,
wekt het ook bewondering dat ze het
zwaarste huishoudelijk werk blijkbaar
altijd alleen heeft gedaan, het haast dagelijkse wassen voor een half verlamde
moeder, later voor een man die in oud
ijzer werkte, die ze niet kon leren om
zijn voeten af te vegen als hij binnenkwam. (Had ze het hem eigenlijk wel
willen leren? Als hij binnenkwam: het
brute en het domme tegelijk, het kolossale van hem had haar overweldigd,
haar bedwelmd, ze had misschien wel
zitten verlangen naar zijn vuile voeten,
zijn eeltige en roestkleurige handen,
met opwindende fantasieen die ze niet
de baas was, gereed om het onderspit te
delven met weinig overtuigende verwijten over zijn onbetamelijke manieren van doen, tegenstribbelend zogezegd omdat het dag was, de achterdeur
was niet op slot gedaan, er kon ook altijd iemand aanbellen.) - Denkt ze terug aan deze reeds latere periode in
haar leven? Ze staat mee te kijken tussen de buren op straat, de dikke, harde
dijen van de renners fascineren haar,
het zweet, de zwarte vegen op hun gezicht, hun derrieres die gestadig heen
en weer bewegen en hoe dit bij elk van
hen verschillend is, ze houdt haar mollige handjes op haar buik.
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De man die werk vond (pocket-editie)

195 fr.

Het zinneloze zeilen

420 fr.

Prachtige ogen

460 fr.
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420 fr.

'Prachtig proza,
vol humor en
melancholie': De Tijd

Heden ben ik nuchter

420 fr.
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Zijn er kanalen in Aalst?

495 fr.
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Ze hield van alles wat wit was om
daar dan een kleur op te doen uitkomen. Wilde ze zichzelf op de voorgrond plaatsen? Wilde ze geen kleur bekennen, dit wil zeggen niet proberen
zich door wedijver een plaats tussen de
anderen te waarborgen? Of was het wit
de vlag op een volkomen lege en ondermijnde vesting, en die daarom het innemen niet loonde, was dit teken van
overgave de beste verdediging? Stukje
bij beetje at ze de tomaat op tot de kamer weer helemaal wit was geworden.
De tomaat was als het ware verborgen
in haar, haar drang om te leven verminderde niet naarmate haar ziekte vorderde maar hij nam steeds defensievere
vormen aan. Ze was benig en bleek,
haast zonder borsten, ze had een tengere efebe kunnen zijn. Ze wilde zichzelf
zolang mogelijk in stand houden, haar
altijd afnemende middelen werden gecompenseerd door haar groeiende gelatenheid. Ze bleef een plaats innemen
die des te aparter werd naarmate ze niet
meer werd bezet: ze liet ze wit en onbenut, het was de plaats waar ze moest
van houden omdat het de enige was die
van haar kon zijn - als een symbool:
het lage kamertje waar alles kraakte,
ook wanneer de bezoekster zich verzette op haar stoel, de enige, terwijl zij
langzaam, overeind gezet in haar bed
met twee kussens, haar tomaat opat.
Hoe had ze ooit kunnen meetellen tenzij via zo een plaats die ze niet had gewild, via mogelijkheden die niet in vervulling konden gaan? (Ik wilde hem

geen zieke kinderen geven, zei ze op het
eind van een verhaal dat ze door herhaling in leven hield; - hield dit verhaal
haar in leven: dat ze geliefde en moeder
had kunnen zijn? dat de ziekte die haar
afzonderde maar een alternatieve identiteit voor haar was?) Wanneer ze zich
waste leek het wel alsof ze zichzelf aan
het strelen was, ze had nergens schuld
aan, ze had altijd alles aanvaard, haar
nutteloosheid wendde ze aan tot zuiverheid, haar eenzaamheid was een verblijf nabij besneeuwde bergtoppen.
Was ze dan toch hovaardig? Haar beschrijvingen van bloemen uit de Alpen
en van vlinders in het zonlicht brachten
haar in een lichte roes, een ijlte van de
geest, het witte kamertje was hoger dan
het huis het huis beneden met de winkel en de
werkplaats waar vader kleuren mengde, het huis met de deur die niet stilstond. Er werd met potten verf gesjouwd, knechten gingen vestibules in
vlammend marmer schilderen, plafonds werden hemels, omlijst met ornamenten, op muren werden landschappen aangebracht: een beekje Hep verloren in de velden, maar het was duidelijk
dat het niet ophield, het werd alleen
aan het gezicht onttrokken, door zijn
perspectief suggereerde de schilder een
eindeloze werkelijkheid, slechts wat op
de voorgrond stond was zichtbaar. Ze
bleef aan het oog onttrokken voor wie
in het kamertje binnenkwam, het hoge
hoofdeinde van het bed stond naar de
deur toegekeerd, maar ze was er. Ze

had de trap horen kraken en de stappen
op de overloop gehoord, op het kloppen op de deur had ze misschien te
zacht geantwoord, maar ze wachtte. Vagelijk klonken geluiden door van beneden, een tomaat lag op een schoteltje.
Ze vertelde als altijd van de geliefde die
ze niets kwalijk had genomen, van hoevele jaren het nu al geleden was, waardoor de herinnering artificieel ging lijken, alleen het uitzichtloze gemis riep
steeds weer de taferelen op, als uit de
fantasie. Ze liet haar 'schrijfboek' zien,
haar geschrift was gelijkmatig, het gaf
de indruk alsof ze nergens het schrijven
onderbroken had, met dezelfde pen en
inkt werd het aangehouden van bladzijde tot bladzijde, - streelde het haar, dit
voortdurende schrijven, zoals het een
bewijs was voor haar gelijkmoedigheid? Het wit dat vergeelde, dat er valer
en matter ging uitzien, waar vegen op
kwamen, het verraadde dat het ongewild - of heimelijk? - aan het leven
deelnam, dat hier het leven in de
schijndood van de onthechting werd
opgespaard. Hoe zwakker ze werd hoe
meer ze haar krachten ging sparen, haar
verlangens, haar rechten. Ze liet alles
aan zich voorbijgaan en over zich heen
gaan, ze ging elke weerstand uit de
weg. Je kwam op bezoek en ze luisterde
naar je, maar de nieuwtjes waarmee je
haar wilde verstrooien klonken in haar
oren als verhalen van vroeger. Zo was
haar leven als een schrift waarin al zolang alles opgetekend was.
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Lotto, Presto, Duo, Joker.
De winnaars die niet spelen danken de
spelers die niet winnen.
De 65% Belgen die
met de Lotto, Presto, Duo
of Joker spelen, hoeven
zich geen kopbrekens te
maken in de bestemming
van hun inzet als zij
verliezen.
De Nationale Loterij
maakt er helemaal geen
geheim van en zegt het
duidelijk in de dagbladen
of met metersgrote affiches: hun inzet dient
zowel voor de restauratie
van een historisch waardevol gebouw of de international uitstraling van

de Opera voor Vlaanderen, al winnen zij niet met de
als voor het kankeronder- Lotto, Duo, Presto of
zoek,devoorbereidingvan Joker, hun inzet is nooit
de Belgische atleten of wa- weggegooid geld. Hij is
terboringen voor de hard enkel omgetoverd in een
getroffen Sahel-bewoners. aria, een museum, een
Trouwens, haar naam laserstraal, een atletiekalleen al maakt het duide- piste of een levensnoodlijk. De Nationale Loterij zakelijke bron midden de
die de Lotto, Duo, Presto woestijn.
en Joker groepeert, is
geen prive-onderneming
gebaseerd op winstbejag,
maar een openbare instelNationale Loterij
ling ten dienste van de
Gemeenschap.
Kardinaal Mercierstraat 6
Anders gezegd, zelfs
1000BRUSSEL

IT'S NOT LONELY AT THE
TOP

©

Nuverkrijgbaar:

Ida Gerhardt
Verzamelde Gedichten
derdedruk, 890 pag., gebonden
/97,So/bfr.i9so

M. Yourcenar
Het hermetisch zwart
In Vlaanderen bewegen te veel goeie pennen
om ze alleen in het NWT te horen krassen

zesde druk, 324 pag., paperback
/15,-/bfr. 315

DE NIEUWE MAAND
biedt elke maand nieuwe kwaliteit
essays, reportages, dossiers, columns
maar van alles het beste
hoofdredacteur Brigitte Raskin
een abonnement (10 nummers) kost 1300 frank
uitgeverij Kritak ^ 016/23 12 64

Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam

Wat haar belet te handelen, belet
haar ook te denken, want ze mag geen
eigen gedachten hebben, heeft ze geleerd, denken is op eigen houtje tot
conclusies komen, het is een vorm van
handelen, zoals spreken. Het moet alleen maar haar voortdurende zorg zijn
om het juiste antwoord te geven, dit is
het antwoord dat als het ware door de
vraag wordt gesuggereerd, dat dus ieder ander uitsluit. Vragen en antwoorden alleen is niet echt spreken, eerder - zo gezien - is het de zwijgplicht
bevestigen, ze wordt erin gecontroleerd. Met een grote tong om de hals
was ze een speeltijd lang aan de lachlust
van haar klasgenootjes overgeleverd geweest. Dit had ook kunnen zijn: een
plakker op haar mond of twee ezelsoren
die werden omgehangen. Ketters en
heksen in de middeleeuwen die hun
dwalingen en hun geniepige boosaardigheid niet wilden afzweren, werden
ook publiekelijk te kijk gezet. Schandpalen en schaamdoeken waren veelzeggende symbolen uit de geschiedenis,
wie lichtzinnig was met het ene had het
andere te vrezen. De mond was een orgaan dat zedigheid vooropstelde, je
moest er dus meestal een blad voor nemen, het was vlezig en aantrekkelijk en
tot alles in staat. Meisjes die hun mond
niet konden houden hadden misschien
lelijke dingen gezien, vanalles gehoord
dat niet voor hun oren bestemd was. Zij
die op hun woorden konden passen, geleerd hadden ogen en oren te bedwingen, niet toegaven aan ongezonde
nieuwsgierigheid, die hoefden niet te
vrezen daar een keer te moeten staan

met rode kaken. Ze ziet noch hoort wat
er in de wereld gebeurt, maar de hele
tijd gebeuren er dingen die mensen
rond haar zien en horen. De wereld
houdt niet op met praten, die grote
tong schijnt er alleen voor haar te zijn
geweest. Kan ze de hele tijd weer op
zijn plaats zetten wat de anderen verzet
hebben? De vanzelfsprekendheid waarmee ze het doen, hun arrogante nonchalance en hun falend plichtbesef, het
brengt haar altijd weer tot op de rand
van de verbijstering - net zoals de liefde waar ze naar hunkert, want hoe hunkert ze naar een vraag die gewoon het
verlangen uit dat ook zij iets zou zeggen, hoe hunkert ze naar een moment
waarop spreken verantwoord en mogelijk zou zijn door het verlangen van iemand die haar graag zou horen, die
haar gaarne ziet!
Iemand gaarne zien die zelf niet kan
liefhebben omdat ze niet mag, omdat
liefhebben bij het spreken hoort, die
voor haar obscene vrijheid waarbij alles
geoorloofd is wat de zinnen te bieden
hebben - is het wel mogelijk? Haar lippen zijn dun, ze heeft een harde trek
om de mond, hij is weinig aantrekkelijk. Altijd opnieuw zet ze terug wat
verzet werd, het duurt lang eer je al bemerkt wat ze doet en dan denk je: het is
toevallig. Wie doorheeft dat ze het niet
kan laten, kan alleen maar onbegrijpend toekijken. Een volstrekter eenzaamheid is niet denkbaar: verplichtingen die voor haar het leven dagelijks beheersen, schijnen anderen niet te erkennen, zich niet eens te herinneren.
I n wat voor een wereld leven die?' Ge-

voelens van frustratie en bewondering
vechten in haar, ze staat met een grote
tong op de borst op de speelplaats terwijl iedereen babbelt en vrolijk is. Als
je niet kunt meedoen word je bemoeizuchtig en bedillerig, ze maakt stiekem
de brieven van haar kinderen open, ze
houdt zowel de huisschilder als de dokter van hun werk door ondervragerig
geleuter dat haar behoefte aan contact
tegelijk moet verbergen en bevredigen,
ze legt op onmogelijke uren onaangekondigde bezoeken af (die dus meestal
ongelegen zijn) bij vroegere schoolvriendinnen, bij buurvrouwen, bij tantes en nichten. 'Moet je dan je principes overboord gooien om toch maar
aanvaard te worden? Is er zoveel veranderd als men wel wil doen geloven? Is
de natuur veranderd?' Zoveel vragen
die een steeds herhaalde vraag zijn om
gerust gesteld te worden, maar tegelijk
maakt ook gerust gesteld worden haar
angstig, ze voelt zich met een kluitje in
het riet gestuurd, ze is wantrouwig. Ze
vertrouwt alleen onenigheid en onverschilligheid en spot, ze ligt wakker met
de angst voor het moment dat ze in
slaap zal vallen, chirurgen en verplegers gaan dan over haar rechteloos
overgeleverde lichaam beschikken naar
goeddunken, ze kunnen alles zien, haar
amputeren en verminken, ze heeft helemaal geen vat op hen en elke vorm van
schaamte is haar afgenomen, haar
mond en haar vagina zijn verwisselbaar
geworden, ze hapt tevergeefs naar beWUStzijn.

MARK INSINGEL
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De zolder van ooit
ZEVEN GEDICHTEN
VAN
KOENRAAD GOUDESEUNE

voor m.v.

Deze nacht kwam je weer dagelijks langs, steeds voor
altijd, alsof zoveel wegblijven je komst nooit
helemaal arriveren deed. Ik ondernam stappen om
naar je toe te komen, dralend, zoals je dat in dromen doet
en herinnerde me wat ik nog niet wist.
We hadden ook geen notie van tijd, net andersom,
en twistten daarom, zij aan zij.
's Morgens, moe van het ontwaken: je belde nog aan.
Het rinkelen in mijn hoofd kan van de wekker niet.
Wat me bindt aan jou is een knoop in de zakdoek
van een overledene.
68 MINT 1988

Opnieuw haar leven in koffers gepakt en
deksels niet dichtgekregen. Aan wat zich
niet laat inpakken, tilt ze het zwaarst:
ijle gedachten. Wind waait ze aan.
Ze blijft zitten. Op steeds kleinere schaal
wikt ze wat niet door wil wegen: blijven of
weggaan? Ze domicilieert zich opnieuw in
haar eigen leven.

Je hele leven lang bleef je wel in leven,
maar veelal met het blijven, waarmee
iets bij de pakken blijft zitten. Melancholie
omdat het nu nooit op tijd kon komen,
dan maar het reeds voorbije
van later werd.
Je nam geen vrede met vrede.
Je wou voortdurend op reis naar waar je
totdantoe had gebleven,
kommervol, ofschoon de dingen met of zonder
jouw toestemming, toch niet ophielden
met gebeuren.

De huwelijksfoto van mijn ouders hangt in de
beste woonplaats, waarin wij niet kwamen
behalve 's zondags. Bij bezoek, bezochten
wij evenzeer. Namiddagenlang. Vreemden. Elkaar.
Hoe ik ernaar kijk: m'n moeders hand in hand
van jongeman - zelfde leeftijd, geen snor als ik Haar blik, een ogenblik. In de keuken heeft ze
een zoon waaraan ze ouder wordt dan hij zou willen.

DE MOEREN

Deze verlatenheid hier, ik breng ze
dagelijks een bezoek, behoedzaam;
leegte neemt veel plaats in: je loopt
er jezelf zoek.
De zee trok weg. Deze vlakte bleef,
na eeuwen haar water te hebben gedragen.
Hoe leef je met zo'n verlies?
Verderop ploegt een boer zijn land: voor
na voor schrijft hij een vergedicht.
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Kunnen vergeten beelden op hun beurt vergeten
zijn - onvindbaar op zolder van ooit misschien?
Hoe ik bijvoorbeeld mijn eerste stapjes
plaats. In het album echter besta ik enkel namens
mijn naam: koenraad, anderhalf jaar.
Een vreemde die in mijn plaats rechtop in z'n park
ging staan - handjes om de spijlen die ik losliet,
vallen leerde zonder daarna op te staan?

BRIEF

Haar afscheidsbrief stond er vol van:
de leegte tussen ons. Zwart op wit
enkelefoto'serbij.
We lachten, innig omhelsd, 1/125 sec.
overbelicht: liefde viel niet bij te houden.
Van wat ze laatst zei, herinner ik mij
enkel haar lippen. Ze zwijgen schromelijk
haarmondvoorbij.

.DOOR
LUUKGRUWEZ

72"'1988

Luuk Gruwez heeft altijd graag geparfumeerde, dure,
.decadentewoorden in de mond genomen (en ze daar
enkele seconden gehouden voor hij ze uitsprak),om
. van de taal een pluchen salon te maken waarin een
. verheven zondigheid mocht heersen.
Het is geen toeval dat de langstegedichten die hijooit
schreefover 'de hoerenvan Rue Saint-Denis' gaan, en
over 'de dames van de Crazy Horse Saloon'. Over de
laatsten schreefhij: 'hun vrome ziel zit zeer gekneldJ
binnen de samenzwering van hun billen'.
Een polemische verdediging van de dameskont kon
dan ook niet uitblijven: tegelijkertijd een erudiet
overzicht van de kont in schilderkunst en literatuur,
een ars poetica,een ars amandi en een zeldzame proeve
tot libertijns raffinement.
Over kippevel, 'de braille van de erotiek'.
1988"'73

'Ondeugd is in wezen altijd allerliefste in neglige, die zich te kijk
liefde voor de mislukking.' (E. Jelinek) stelt voor de spiegel, dat eerst grappig

In vergelijking met een welgeschapen
derrifcre vind ik de labia maiora eigenlijk maar kut-met-peren en de damesboezem een lactische aanwas. Voor de
ranke bips van Charlotte Rampling,
het jongenskontje van Carole Laure, de
billenglamour van Isabelle Adjani en
voor elk afzonderlijk doe ik ook onvoorwaardelijk afstand van de hele blauwe
periode van Picasso en het twaalftonenstelsel van Arnold Sehdnberg, Konten,
daar krijg ik haast metafysische aanvechtingendoor.
Het lijkt wel een vraag nit de oude Mechelse catechismus: waarom is de kont
volmaakt? De kont is volmaakt, omdat
zij de synthese is van de meest absolute
paradoxes Zij verbergt en onthult, zij
verzwijgt en spreekt, en onder strakgespannen textiel wordt zij nog welsprekender, Wat zo geschapen lijkt voor
louter aaien, wat zo 'all art is quite useless'-achtig is, is tevens een schrijn voor
het meest noodzakelijke en het meest
weerzinwekkende: de punt op de i van
de spijsvertering. ['Die
het vatten kan, vatte het/
(Matth. 19:12)] Een kont
is complex, omdat zij vulgair is en verheven, tellurisch en transcendent.
Er is geen enkel ander lichaamsdeel waarin kolder
en kommer zo dicht bij elkaar liggen, alsof de linkerbil weent van pure melancholic, terwijl de rechter onbedaarlijk tranen
huilt van het lachen.
Kont is tragikomedie.
Kont is esthetica. Neem
nu een hit. Dat is paren,
veel jolijt ja, voortplanting, leven, Kont is de
schoonheid van afscheiding en dood. Kont is
Kunst, kut is kunstjes
maken, gejongleer van
'jong geleerd, oud gedaan' (en verder niets
aan), Wat verheven is en
vulgair, is erotisch, Erotisch is een bourgeoise in
een avondjurk, gedecolleteerd ter hoogte van de
billen en met kanten biesje om de hals. Erotisch is,
a la Kundera, een bolhoed op het hoofd van de
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vindt, maar onmiddellijk daarna opwindend vernederend. 'Is het van iets
grappigs naar iets opwindends dan
maar een stap?' vraagt Kundera zich af.
En zijn antwoord is bevestigend.
Belachelijkheid is de premisse tot bewuste erotische onderwerping. De kont
is daar het lichaamsdeel par excellence
voor. Een kont met strenge dameswaardigheid gedragen, die uitnodigt tot apegapen en nakijken, vraagt tegelijk om
adoratie en krenking. Wat zich nooit
belachelijk laat maken, heeft geen enkele waardigheid: 'Men celebreerde de
zwarte mis op de rug van een vrouw,
die gebukt stond en op handen en voeten steunde; haar naakte, voortdurend
beaoedelde achterwerk, diende als altaar (,„y (J«K, Huysmans, A rebours,
waarin hij de Heksenkamer van Jacob
Sprengerciteert.)
Waarom het billenstel van een vrouw?
Waarom vertonen haar pomeransen
een superietire erotiek, een hogere wiskunde van de wellust, een architectonische onoveitreffelijkheid? (Rimbaud

stelde het al vast: 'Nos fesses ne sont
pas les lews.') Zelfs die mannen aan
wie men soms, met wat goodwill, een
toreadorkontje kan toedichten, hebben
in feite slechts een zitvlak of een gat;
vrouwen hebben een posterieur, een
derriere, een achterwerk, billen, achterwangen, of - voor de gastronomen onder ons - hammetjes. Het mannelijke
achterste is een parodie op het vrouwelijke, zoals mannen in het algemeen een
parodie zijn op de vrouw. (Als zij dat
niet zijn, zijn zij sexloze engelen met
mooie mansnamen als Gabriel, Rafael
of Michael.) Waar het heiligbeen ophoudt, begint het heiligdom van de
vrouw, de dom van de lust. Bij mannen
is het heiligbeen de douanepost van een
primitief agrarisch heuvelland waarvan
de ruige beharing bewijst dat de civilisatie er nog niet helemaal is doorgedrongen. Vrouwen hebben in betreffende contreien hooguit dons, een soort
natuurlijke schaamschort tegen het blozen dat daar kippevel heet (waarover
verder meer). Het achterwerk van mannen roept oneindig meer de gedachte
op aan een staart. Het lijkt wel of die er
nog maar pas is afgevallen: een massieve buffelstaart met pomponachtige kwast. Vrouwen hadden - dat is bekend - enkele miljoenen jaren voor
het paleoliticum enkel
een liefelijk varkenskrulletje, weinig koscher,
maar net zo lekker ais die
hammetjes.
Er zijn soorten vrouwelijk achterwerk met elk
een eigen individualiteit.
Daar heeft Teun de Winter ten overvloede op gewezen. Hij onderscheidt
konten die niet en wel
deugen. De eerste categorie is aanzienlijk uitgebreider: 'hangbillen
(kwarkbillen), platte billen (de z.g. vliegendeschotelkont), zijwaartse
billen (de Terlenka-kont),
heupbillen (die omhoog
staan), omgekeerde-hartkonten, hoefijzerkonten,
Michelinkonten vol ribbels, cornflakes- en lijmkonten, en ballonkonten.'
Tot de zeldzame goede
konten rekent hij vooral
de ronde Slavische. Zuid-

amerikaansen zijn dan weer de meest
uitgelezen billendraagsters: 'Kijk je
hebt een Standbein en een Spielbein .
Dat zijn anatomische termen, die ik
vroeger op de kunstacademie heb geleerd. Het model staat altijd op het
Standbein, waar de bil dan als een bol
uitsteekt. En het Spielbein is los bij wijze van spreken. Daar trekt de bil uit
weg. Als een meid loopt, moeten de billen een ritme maken. Nou , in ZuidAmerika kennen ze er wat van.'
Al baat het, het volstaat niet dat de kont
rond is. De mooiste kont ter wereld
moet naar het woord van billomaan J0han Anthierens gezocht worden bij
'keurige mevrouwen' . 'Troe1a's lopen
met de billen te koop, degraderen die
tot volvette Maagdenburgse halve bollen. ' juist! Bourgeoises hebben koninklijke konten waaraan merkbaar is dat zij
a.h .w. dagelijks met een plumeau worden afgestoft als een Louis-XV-dressoir. Een bourgeoise heeft hersens in
haar kont. Dat komt omdat zij die nergens elders heeft, zult u chagrijnig opmerken, maar nee, zij heeft die daar als
sur plus.
Erotiek heeft alles met
keurigheid vandoen en
met verneukte keurigheid. De bourgeoise weet
dat vanuit een natuurlijke
intelligent ie. Keurigheid
impliceert dat zij niet zomaar haar kont in al haar
naaktheid etaleert, maar
haar omvademt in een
strakke leren pantalon of
dito minipon, het gebreide onderstel van een ensemble, een pompadoeren avondjurk in mousseline of desnoods een violette babydoll. Die dienen
niet echt om naaktheid te
verbergen, maar om de
aandacht te vestigen op
wat niet naakt is, maar het
zou kunnen worden.
Bourgeoises kunnen de
belofte nog groter maken:
met gracieus ondergoed
dat bij voorkeur ook licht
vulgair zal zijn, dat verhult en door kanten biesjes en andere chinoiserieen ook een spel maakt
van verhullen, maar tegelijk het salivatievermogen
van de voyeur op de proef
stelt, het ultiemste ver-

bergen dat het begin van de openbaring
is. Want al dat prikkelend ondergoed, al
die ondeugende franje, al die schijnbaar preutse mise-en-scene van satijn
waarop zij zich laat voorstaan is natuurlijk niets minder dan een proeve van
bonafide literatuurwetenschap: 'the
medium is the message, ik ben wat ik
schijn en wat ik schijn ben ik het meest,
een majesteit die op haar beste momenten hoer is.' (Dit zeg ik, maar dit stuk is
dan ook geschreven voor mannetjesputters en lesbiennes en - hou het geheim - voor de billen van Betty Mellaerts.)
The medium is the message, weshalve
kont ook taal is. Niet alleen leent de
kont zich tot calembours , maar bovendien staat de Nederlandse taal bol, zeg
wei, van spreekwoorden die op een of
andere manier de honneurs van billen,
kont en gat waarnemen. Een selectieve
greep: zo mond, zo kont; los in de
mond, vast in de kont; een kouwe kont
hebben; de kont tegen de krib gooien;
met haar kop verkoopt zij haar kont; iemand een kontje geven; in zijn kont gebeten zijn; zijn gat onder zijn armen ne-
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men; zijn gat er aan afvegen; een roede
voor zijn eigen gat maken; iemand het
gat likken; met zijn gat naar de preekstoel (het hoogaltaar) zitten; met zijn
gat in de boter gevallen zijn; geen hemd
aan zijn gat hebben; zijn gat vol schulden hebben ; iemand in zijn gat kruipen; een zittend gat kan veeI bedenken;
die zijn gat brandt, moet op de blaren
zitten; die een dik gat heeft, moet ook
een wijde broek hebben ; lood in de billen hebben; zien wie de blankste billen
heeft; zijn goed door de billen lappen;
kermisgaan is een bilslag waard.
Verreweg de meeste van deze spreekwoorden en zegswijzen hebben gemeen
dat zij een achterwerk een gat noemen
en met betreffend lichaamsdeel een
loopje nemen. Dat is - dunkt mijeen bewijs temeer van de bijzondere
aandacht waarop een kont zich mag
verheugen en die in niets verschilt van
de dubbelzinnige waardering die hoogwaardigheidsbekleders van oudsher
mogen genieten in een literair genre als
de satire. Ook wordt gat plotse1ing geslachtsloos: gat verliest in de volksmond geslacht en individualiteit. Wat
van de partij is, is plots
het gat van elkeen. Dat
heeft alles te maken met
hekeling, omlaaghalen,
kleine kantjes laten zien.
Eenieders gat is toegankelijk, eenieders gat is ook
maar des mensen. En dat
geeft eigenlijk veeI meer
het tegendeel aan: dat het
gat een haast ondragelijke
importantie heeft, dat het
gat invloedrijk is, dat het
gat een soort God is.
Even voor Mozes op de
berg Sinal de stenen tafelen gedicteerd krijgt, verzoekt hi j Jahweh hem te
mogen aanschouwen van
aanschijn tot aanschijn,
waarop God repliceert :
'Mijn aanschijn kunt ge
niet aanschouwen, want
geen mens kan mij zien
en in leven blijven.' Gelukkig is de Allerhoogste
blijkbaar in een frivole
bui, want Hij is ter vertroosting weI bereid zijn
achterste te laten zien:
'Wanneer mijn Glorie zal
voorbijgaan, zal Ik u in
een rotsholte plaatsen, en
met mijn hand u bedek-
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ken, tot Ik voorbij ben. Dan neem Ik
mijn hand van u weg, en kunt ge Mij
van achteren zien.' (Ex. 33:22-23) Het
achterwerk is het goddelijkste dat een
mensenoog vermag te zien. Alleen ter
openbaring daarvan gaat God even uit
zijn slipje.
Het lijkt wel of dat al aan Grieken en
Romeinen bekend was. De 'Drie Gratien' worden zo voorgesteld dat zich
exact in het centrum van de afbeelding
een derrifere bevindt van een gratie die
daardoor het middelpunt van het universum lijkt. Zij wordt aan weerszijden
geflankeerd door een vrouw die zich
van de voorkant laat aanschouwen,
maar die duidelijk als ornament dient
voor de dame met de gracieuze kont.
Botticelli en Raphael hernemen dit thema. De laatste onderstreept de sensualiteit nog door elke dame een appel in de
hand te geven. Bij Rubens van wie het
verzameld naakt op zich tot al een fruitveiling lijkt, zijn de appels weer weg,
maar de twee secunderende Gratien kijken de centrale Gratie bewonderend
aan. Het zal duidelijk zijn wie de meesteres is. Beeldende kunstenaars zijn
door de eeuwen heen
nooit blind geweest voor
de plasticiteit van het
vrouwelijk achterwerk.
In Frankrijk en Duitsland
werden enkele beeldjes
aangetrofFen die nog uit
de oude steentijd (het Aurignacien) stammen: de
Venussen van Willendorf,
Lespugue, Brassempouy,
en Menton, alle te beschouwen als beelden van
de Grote Moeder met een
sterke profilering van de
vrouwelijke vormen ter
onderstreping van de
vruchtbaarheid. Overigens is hun kolossale kont
toe te schrijven aan steatopygie, een overvloedige vetafzetting
op het zitvlak, vroeger allicht een algemener verschijnsel, maar nu helaas enkel nog voorkomend bij vrouwen van
de Khoisanvolken (Bosjesmannen en
Hottentotten).
Geen nood. Maillol, Degas, Courbet,
Schiele, Boucher en Modigliani bieden
troost. Van Velasquez is er 'Venus voor
de spiegel', een merkwaardig schilderij
omdat het weerspiegelde gezicht van
het model vlak boven haar zitvlak is afgebeeld, wat mij sterkt in mijn affiliatie
van kop en kont (zie verder). Bijzonde-

76101111911

re aandacht vraagt Felicien Rops (dit is
Belgisch) voor wie hoger genoemde
J.K. Huysmans veel sympathie had en
die door Emile Verhaeren de 'laatste
kunstenaar der zonde' werd genoemd.
Op de zonde van de kont wordt ironisch gealludeerd in 'La Pudeur de Sodome': het achterwerk van de vrouw is
hier met een masker getooid (kop en
kont, net wat ik je zeg), als het ware nodend tot deelname aan een bal champetre voor vermaledijde genoegens. Op
'La Repetition' hangt een naakte acrobate met haar voeten uit de ringen omlaag, de kont gericht naar een pijprokende man en zijn hond die haar allebei
nonchalant gadeslaan. Waarvoor wordt
hier gerepeteerd? Rops kiest wel eens
meer voor een veelbetekenende titel.
Een tekening met bloot achterste heet
'Appel aux Masses'. In 'La Vigne du
Cure', wordt de pastoor die de ladder
stut voor zijn meid die boven hem aan
de pluk is, plots verblind door haar ontblote billen, wanneer de ladder middendoor breekt en haar rokken aan een
wijnrank haperen. Wat na dit tafereel
geplukt wordt, zal allicht niet voor vini-

ficatie in aanmerking komen.
'La Lecture du Grand Albert9 toont ons
de achterkant van een satanische
schoonheid die, terwijl zij een staf tussen de dijen knelt, een toverboek leest
dat op een lessenaar rust, waaronder
een aapje haar recht in het kruis zit te
staren. Inderdaad, altijd is er wel iets
dat aan zonde en taboe refereert, elders
bijvoorbeeld blauwe plekken op de
kont, kneusjes waarvan het evident is
dat de juffrouw in kwestie die niet heeft
opgelopen door per toeval op een hardgekookt ei te gaan zitten. Alleen wie

zondig naar de kont kijkt, heeft oog
voor haar schoonheid.
Fotografen laten het blote achterwerk
bijna altijd in een anthologie van zondigheid figureren. Geen foto is zo onschuldig, zo sereen als 'Serena' van
Jean-Francois Jonvelle. De gekiekte
kont beslaat amper vijf procent van het
totale oppervlak. Geen vleespotten van
Egypte, maar tengere meisjesbillen. En
toch indrukwekkender dan de voltallige rondingen van een kostschool onder
de douche. De foto bestaat hoofdzakelijk uit een muur en een deur die op een
kier staat. In die kier verschijnt een
meisje (Serena) die zich begint uit te
kleden en net de laatste knoop boven
haar achterwerk) e heeft losgemaakt. Zij
heeft guitige halflaarsjes aan, waarnaast
zich nog een paar schoenen bevindt.
Uit de argeloze houding blijkt dat zij
zich van geen blikken bewust is en juist
dat stimuleert het voyeuristisch genot.
Doordat de deur op een kier staat en de
twee panden van haar japon 00k een
soort kier vormen waarin haar bilspleet
zichtbaar wordt, is dit niet alleen een
afbeelding van een meisje dat begluurd
wordt, maar 00k van het
gluren zelf* De kijker bekijkt a.h.w. het kijken:
dat bevordert zijn eigen
gevoel van intimiteit
evenzeer als de suggestie
dat hij die van de juffrouw mag delen. En het
intiemste waarvan hij
deelgenoot mag zijn is
uitgerekend datgene wat
zij - als zij die blikken
gewaar werd-het eerst
zou verbergen, want deze
Serena is geen sirene die
een demonstratie maakt
van haar kont, hoe eentraal die 00k op de foto
staat: onwetend vertoont
zij siechts een emblema
van gefnuikte kuisheid, De zonde is
niet die van Serena, maar die van de
ogen die haar willen zien en de lippen
die haar willen zoenen, d&lr, belaehe*
lijk van liefde, £en ogenblik lang in een
volledige, duizelingwekkend vervelende eeuwigheid.
Het liefst zou ik daarbij de Tavane* of
het 'Requiem* van Gabriel Faur€ horen, of iets - n'importe - van die anale
Mozart, of €&n of andere cherubijnenmuziek, vol harpen, triangels en tamboerijnen, want een echt briljante billomane soundtrack is er bij mijn weten

haar toekomt. In 'Hommage du' bezingt Paul Verlaine haar als 'une lune
en deux quartiers, mysterieuse et joy'He, op mijn woord van eerl Dit is een euse, ou je veux dorenavant nicher mes
[beter mondvol, reves de poete et mon coeur de tendeur
et mes reves d'estheteP Elders noemt
Dat bijhet vuur een hapje brood, een
[mondvol kruim; hij billen de grote zusters van de borKies nieuweplek alsjij verveeld bent in sten, maar voorzien van meer natuur,
[depruim; meer bonhommie en meer glimlach.
Zelfs vindt hij ze in een wervende diHet is toch zo: een echte vent vindt in
[dekontloW thyrambe die de onkuisheid canoniEn of dat zo is, althans voor die Latij- seert, goddelijker dan een gezicht:
nen en andere Fransen die door de eeu- 'Fesses, trone adore de Vimpudeur,
wen heen het advies van Pietro Aretino Fesses, dont la blancheur divinise
[encor la rondeur,
ter harte nemen. Met name onze zuiderburen (groot volk, gastronomie en Triomphe de la chair mieux que celui
perversie binnen hetzelfde vaandel)
[par le visage.y
hebben vanaf Eustorg de Beaulieu (no- Een schattig gedicht is 'A Peglise' van
men est omen) in de zestiende eeuw, Germain Nouveau, vriend van Rimmet zijn breedvoerige eloge 'Le CuP, baud en Verlaine. Hij herneemt de detot en met Guillaume Apollinaire, niet vote context die de honneponnige kont
nagelaten de lof van de kont te zingen. ener vrome odaliske tot opsmuk dient:
Beaulieu bevestigt: 'Le cul au corps a (Elle etait a genoux et montrait son
haulte seigneurie'. Daarop adresseert
fderriere
hij haar als volgt: 'Sans toy n'est corps Dans le recueillementprofonddela
qui soit imparfaict.' In dezelfde eeuw
[priere.3
nog wuift Ronsard de kutten uit Apollinaire, tenslotte, celebreert de tra('Adieu, cons rondelets') en hij verwel- ditionele bruiloft van billen en hemellikomt hun keerzijde: 'Les
culs plus que les cons sont
maintenant ouverts.' De
Chaulieu
(1636-1720)
maakt een omstandig en
flatterend portret van het
vrouwelijke achterwerk,
inzonderheid van '(le)
plus beau cul que Nature
/ Ait forme dans Punivers' en hij refereert verder aan de eredienst van
de Grieken voor Aphrodite Kallipygos ('Venus belle fesse'). In dezen staat
hij niet alien. De godin
komt later ook bij Rimbaud ter sprake. Jean
Baptiste Rousseau (16701741) ontsluiert eindelijk
het geheim dat ongetwijfeld aan mijn chamen: 'la lune chaque mois si vaine
geboortenaam (Luc) ten grondslag ligt desoncuP.
en er de bestaansreden van is: 'Frere Ook de taal waarmee ik ben opgegroeid
Conrard (...) lui fit tourner Panagram- heeft het soms schertsend over een per
me de Luc.5 Voltaire schrijft zeer suc- verrassing gadegeslagen naakt achterculent over het kontje van Jeanne werk als over een voile maan. Anderd'Arc: 'avec son doux sourire, servant zijds kent het Nederlands de uitdrukla fesse et tortillant du cul (...)'.
king: 'hij heeft een gezicht als een voile
Het gebrouilleerde broederpaar Verlai- maan'. Deze link tussen microkosmos
ne-Rimbaud zwaait de billen eensge- en macrokosmos is niet accidenteel,
zind lof toe met opvallend literair lame, evenmin als de link tussen kont en gealsof zonder homoseksueel geaarde zicht. Wat volmaakt is, wat altijd al
smaakmakers de vrouwelijke kont nooit rond zoals de planeten.
de hommage zou genoten hebben die Een kont kan rond zijn zoals een ge-

niet. Billen en welluidendheid, daar komen namelijk snel misverstanden van.

zicht soms ook. Dat suggereert dat er
een minimale overeenkomst is tussen
kont en gezicht enerzijds en tussen beide deze lichaamsdelen en de kosmografie anderzijds. Is dat niet duidelijk? Net
zo goed als de maan in kindertekeningen, strips en animatiefilms soms van
gezichtsattributen als ogen en mond
voorzien wordt, net zo goed als een
kont soms een konterfeitsel lijkt van de
voile maan, net zo goed grijpt er soms
een osmose plaats: de volle-maankont
krijgt iets Aangezichtachtigs. De kijker
wordt daarbij door de kont aangekeken,
komt a.h.w. oog in oog te staan met de
kont. De kont van een vrouw is het
Aangezicht van de werekL
Het is dan ook niet te verwonderen dat
de Grieken ooit een tempel oprichtten
voor dat lichaamsdeel, ter ere van
Aphrodite Kallipygos, Aphrodite met
de Mooie Billen* Het Christendom is
wat lichaamsverering betreft terughoudender, er is mij althans geen - ik
zeg maar wat - 'Maria met de Mooie
Mammen* bekend.
Wanneer men thuiskomt na gedane
dagtaak en zijn blikken
door het po&iealbum van
het geheugen laat gaan,
bemerkt men soms dat
een inderhaast uit zijn
pantalon of japon geknipt
achterwerk kippevel vertoont Kippevel wil zeggen: 'raak mij toch aan'.
Maar ook: 'kom mij niet
te na; ik ben verlegen om
wat ik ben, vlees dat naar
aanraking smacht en tegelijkertijd de knufFeling
vreest als een kieteling.'
Kippevel is huid die aarzelt tussen stotteren en
gefluister, het is het geringste gesticuleren van
het lichaam, maagdenhuiver, een soort schaamblos als voor
de eerste liefdesdaad. Kippevel is een
zaak van zo weinig lichaam dat het een
metafysische betekenis krijgt. Kippevel is de mooiste beweging die er is, de
kleinste daad, bijna niet bewegen en
daarmee een gebarentaal gebruiken die
veelzeggender is dan de stampei van
Italiaanse obers in een pizzeria. En kippevel op een kont is veelbetekenend
zwijgen, met een vel vol beletseltekens,
en daar dubbel zoveel kond mee doen.
Wat men niet durft te zeggen, en wat
men niet kan verzwijgen: dat niets dan
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een kont zo weerloos is en zo glorieus.
Kippevel is de braille van de erotiek:
voelen dat ook lezen is en bloemlezen
van het Heftalligste verraad van de ziel
door het lichaam.
Ik kom erop terug: ik ken maar een lichaamsdeel dat doorgaans even rechtstreeks welbehagen kan oproepen en
dat is niet de boezem en ook de vulva
niet, maar het gezicht, waaruit ook een
distingerend individualisme spreekt
waarop vrouwen in €€n oogopslag kunnen worden getaxeerd. Maar gezichten
hebben over het algemeen minder mysterie. Alles is al ingevuld: twee ogen
waarin men slechts op bivak kan, geprogrammeerd met de puberromantiek
van een akela, een neus met mogelijk
verblufFende olfactieve gaven, maar die
overigens geen grotere lust dan de lachlust kan wekken, en lippen of wangen,
die, al dan niet met poederkwast aangezet of van rouge voorzien, weliswaar de
schijn van hun ronding hoog weten te
houden, maar uiteindelijk slechts een
onvolmaakte mimicry zijn van begerenswaardiger vormen. Een gezicht
laat minder aan de verbeelding over
dan een kont. Het is belangrijk, maar voornamelijk als praktizijn en pleitbezorger van die kont,
waarmee het in het concubinaat van eenzelfde
vlees mag leven, zowat in
een verhouding van novice tot priorin.
Bovendien is de derriere
van een vrouw even ge*
schikt voor het opstellen
van een zielkundige typologie als haar gezicht. Het
moet niet moeilijk zijn,
voor een beetje onderlegd
pomoloog, te onderscheiden: de feestelijke oliebollen, de boze bitterballen,
de in gedachten verzonken bips, het gelaten achterwerk, de
drieste posterieur, de beginselvaste begijnenkont, de guile boerenham, de
nerveuze neonkont, de droeve teringbillen, de wauwelzieke konkelkous, het
verlegen doesje, of gewoon het ondeugende kokette kontje dat bijvoorbeeld
op stranden, onder lichtjes wijkend polyester, graag pronkt met het begin van
haar eigen spleetje, de fausse ingenue
onder de konten, die doet alsof zij ter
kerke gaat wanneer zij antichambreert
in het gezichtsveld van een man, terwijl
haar lust de lucht doet trillen als het
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(...) flatteront de tendres fessees ce beau
derriere (...).' Waarom uitgerekend billen? Omdat zij de vrouw het meest
in haar blootje plaatsen ondanks facultatieve maskeringsvermogens. (De
schaamstreek wordt ten onrechte aan
de voorkant gesitueerd.) Omdat zij de
plaats zijn waar men haar kan raken in
haar schaamte en haar trots, in haar
weerloze intimiteit en haar status van
macht, in kwartieren die zowel tempel
als schijthuis zijn, het 'tremendum et
fascinosum' van het menselijke vlees
dat van de weeromstuit aanleiding
geeft tot de geijkte, daarmee overeenstemmende handelingen van strelen en
slaan die allebei de suprematie van het
begeren nastreven. Slaan is nu eenmaal
een ietwat uit de hand gelopen vorm
van strelen, strelen een vorm van slaan
in sourdine.
In het leven is een en ander een kwestie
van conventie, formaliteit, etiquette,
vorm. Ook perversie is een vorm en nog
wel een typisch menselijke: een die ons
van de dieren onderscheidt en er ons
boven verheft door zijn gestileerde
schoonheid. Dieren zijn net zomin als
nudisten zo van je 6en
twee drie in staat tot stijl.
Dieren en nudisten doen
graag natuurlijk: dat is
goed voor de gezondheid,
maar slecht voor de
schoonheid. Ik zeg het
maar ronduit. Ik gruw
van al dat bloot, omdat
het een aanslag is op de
perversie. Dieren - dit
weze te hunner rechtvaardiging gezegd - zijn dan
nog vaak gehuld in een
nerts of petit gris; naturisten proberen met een perceeltje schaamhaar - een
kalotje groot - hun wild
om zich heen grijpende
kaalheid amechtig te verzijn kont aan de duivel, bij wijze van bergen in een 'ongedwongen samenexorcisme, al verkeer ik persoonlijk in zijn' met de eveneens kale medemens.
dubio of Satan zo mal was om in die tijd Wie zo kaalheid met edelnaakt verwart,
ook de wijk te nemen voor de diviene heeft geen esprit. Wie zonder pudeur
rondingen van Johanna de Waanzinni- is, heeft geen stijl Dit terzijde.
ge. Vrouw Holle, accoliete van de dui- Wat naakt is, kent geen schuld en geen
vel, was aanminnelijk aan de voorzijde, genot. Wat uitgeWeed is, behoudt daarmaar had geen kont, alleen het etterend entegen de herinnering aan keurigheid
gat van een verrotte boomstronk. Het en desavoueert nimmer de verbeeldingweze dus duidelijk dat het kwaad hem rijke schoonheid van het ritueel.
niet in de kont zit, maar in de afwezig- 'Bijou zei: "Mijn billen gloeien van het
rijden." "Laat eens kijken," zei Leila.
heidervan.
Billen worden ook wel eens gegeseld. (...) Bijou maakte langzaam haar riem
Verlaine had het er al over: 'Mes mains los, knoopte haar broek open, trok hem

'Gaudeamus' van Allerheiligen.
Een kont mag dan al van alles gemeen
hebben met andere lichaamsdelen, zij
assimileert er bovendien de gunstigste
elementen van: met de mond deelt zij
de welsprekendheid en de toegang tot
de spijsverteringskanalen (of het nu een
in- of uitgang betreft). Met de borst, de
schouder, de knie en de navel heeft zij
de ronding gemeen, met de vagina (al
dan niet 'dentata') het aspect van de
grot (waarin dan geen allerheiligste
maagd verschijnt gedrapeerd in haar eigen vlies, maar het tandeloze, gerimpelde oude vrouwtje dat de anus is).
Dat zij allergoedertierendst is blijkt uit
het feit dat op haar vertoon de duivel
zelf, die volgens de overlevering gespeend is van achterkwartieren, lopen
gaat, of beter, verdwijnt. Vluchten kan
hij namelijk niet. Daardoor zou hij zijn
gebrek verraden. Dus lost hij gewoon
op en laat daarbij een stinkende walm
van zwaveldamp achter. Scheten laten
kan hij wel, de kornuit, maar een kont
heeft hij niet. En bij het zien van andermans kont doet hij het in zijn broek.
Ooit toonde Martin Luther met succes

een eindje naar beneden en draaide zich
om, zodat Leila kon kijken. Leila trok
haar over haar knieen en zei: "Laat me
eens kijken." Ze trok de broek verder
naar beneden, omvatte haar ronde billen met haar hand. "Arme kleintjes,"
zei ze. "Doet het hier pijn?" Haar hand
ging dieper de broek in, dieper tussen
haar benen. "Daar brandt het en gloeit
het," zei Bijou. "Doe je broek uit. Dan
koelt het wel af," zei Leila, terwijl ze
hem een eindje verder omlaag trok en
Bijou over haar knieen hield, met haar
billen bloot. "Wat heb je een mooie
huid, Bijou. Hij vangt het licht op en
glanst. Laat de wind je daar verkoelen." Ze bleef Bijou's huid tussen haar
benen strelen alsof ze een poesje was.
Zodra Bijou's broek alles dreigde te
verbergen trok ze hem weer naar beneden. "Het gloeit nog steeds," zei Bijou
zonder zich te bewegen. "Als het blijft
gloeien, moeten we iets anders proberen,n zei Leila. "Doe met me wat je
wilt," zei Bijou, Leila tilde haar rijzweep op en liet hem neerkomen, niet
al te hard de eerste keer/ (Uit: Anai's
Nin: Bijou en de Ba$k) (xo)
Zowat alle facetten van
het erotische billenritueel
zijn hier verenigd: het
spel van de gemotiveerde
uitkleding, het kijken, het
thema van schoonheid die
lijden doet, de predisponibiliteit, de sublimering
en de laagheid, de schijnbare onschuld en ogenschijnlijke schuld, en de
tedere bezorgdheid die de
aanzet is tot ongeremde
genotsbeleving (strelen
en slaan), Heel wat meer,
dan het rechttoe rechtaan
copuleren van naturistisch bloot met bloot dat
nook heiligschennend is,
daar immers niets er heilig aan is, alleen maar strontvervelend
en walgelijk gezond. Wie zich in prosternatie bukt om de netels van het genot in ontvangst te nemen, bevordert
de jeuk van de verbeelding, die - zoals
wij alien sinds 1968 weten - aan de
macht moet. Hoe verrassender daarbij
de discrepantie tussen wat op het eerste
gezicht een vrome kwezelkont is en bij
nader toezien het prachtige achterste
van een flamboyante allumeuse of de
dunne lende van een lellebel, hoe groter het genot. Verbod en genot zijn
rijmwoorden die kunnen tellen en al-

lerminst gratuit zijn. Je hebt bij de
menselijke specie exemplaren die zich
voeden en anderen die exquise spijzen
savoureren, exemplaren die zich voortplanten en anderen die doctoreren in de
'ars amandi'. Het is duidelijk wie bovenaan prijkt in de biogenetische hierarchic
En anale erotiek?
Gracchus bezat zijn Cornelia 'extra vas
naturale', Pompeius Julia, Brutus Portia, enz., wat niet betekent dat men
voor de predilectie van konten per se
Grieks-Latijnse humaniora dient gevolgd te hebben. Maar het helpt, vanuit de geruststellende kennis dat men in
goed gezelschap 'verkeert' en tenslotte
slechts aan cultuurspreiding doet.
Wie in detail treedt, verlieze evenwel
vooral het geheel niet uit het oog. De
essentie is niet de kern, doch zijn entourage. Maria is niets zonder haar
Lourdesgrot. De grot is heiliger dan
wat erin verschijnk De grot van de kont
is de allerheiligste schrijn voor de ketterse aars, die taboe is omdat zij door
haar Weur alleen al haar affiniteit met
de afscheiding bekent, zonder dat zij

evenwel een auto-da-fe riskeert. De aars
is het blazoen van de dood en al zijn
raadsels. Deflatus- tevens haar nationale hymne - is de faneraire antifrase
van de levensgeest. Liefde als passioneel interludium tussen de billen is een
soort speleologie in het dodenrijk, een
poging tot het dompteren van de
Leeuw in zijn eigen hoi, uit een fascinatk voor eros en thanatos die zijn gelijke
niet kent. Eigenlijk vind ik dat vanuit
hoofse overwegingen tegen de regel,
omdat verlangen, zelfs naar de schoonheid van het smerige, verrukkelijker is

dan vervulling. Ik draag de aars een
goed hart toe, dat wel, maar verkies de
campo santo der billen boven de mufFe
walm van een koningsgraf, al misgun ik
het geen enkele geile oude sater dat hij
er de schatkamers van plunders Ik ben
in dezen bedeesd.
Daarom: vooruit dan maar, wegdromen bij fraaie rondingen onder *opwaaiende zomerjurken', sufcde jakjes,
eiderdonzen meidengoed, aan de melancholic van de ondeugd nippend, bv.
op lome zomeravonden als deze, wanneer de lucht vol zoenen is en straks 00k
de maan in korset gaat. De kersen aan
mijn boom neuriSn le temps des cerises'. Gek toch! Gebarsten van te veel
regen zijn ze zelf kleine, lieftallige
speelgoedderrieres waarvan de Schepper, stoute jongen, er in zijn oneindige,
nooit afiiemende wulpsheid, bomen vol
heeft gehangen. Ik pluk ze maar niet.
Maar kijken kan nooit kwaad, overpeins ik. En dus Hjk ik gulzig. Geen
kont die naar mij knipoogt. Of toch.
Deze ene. Zij verlaat haar patricierswoning in het gezelschap van haar eigenares. Deze stapt op haar Porsche toe, laat
haar sleutel vallen, bukt
dieper dan haar strakke
minipon het toestaat, verraadt de allerteerste, alterguitigste tanga. Hoe bestaat het? Een kont als gekonfijt, zo lekker. Een
kolfje naar mijn hand. In
mijn verbeelding komen
nu cito presto, na een
strenge ballotage van een
paar eeuwen, de mooiste
konten uit de geschiedenis in conclaaf bijeen voor
de verkiezing van een
nieuwe pausin. Van de
biljoenen billen is er nog
slechts een kransje papabilis. Ik ben voor de gelegenheid God. Dat maakt
de zaken eenvoudiger. En wanneer
mijn buurvrouw met haar allerguitigste
tanga aan de orde is,fluisterik de oudstaanwezende kardinale (een strijdvaardige kont van net na Cro-Magnon) snel
toe: 'Habemus papamP In het 'salon
rose' van het hiernamaals mag zij straks
aanzitten aan mijn rechterhand. En
Betty Mellaerts mag haar welvingen
zalven en boenen met pommades en
oESn en jongemeisjesspeeksel en al het
weiriekends uit de Libanon. 'Of this is
the kingdom of heaven.' LUUKGRXJWEZ
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De ontdekking van

Mexico
In tegenstelling tot de AKO-prijs werkt de Nobelprijs niet met nominaties.
Desondanks lekten eind 1987 de laatste vijf kandidaten voor dat jaar uit: Milan
Kundera, Max Frisch, Mario Vargas Llosa, Joseph Brodsky, Carlos Fuentes.
Een Franse bron voegde daar 00k Hugo Claus aan toe, met het gevolg dat de
BRT-televisie tot op het laatste ogenblik een helikopter ter beschikking hield om
naar Cavaillon te vliegen. Zes dus. Van die zes had het NWT alleen Carlos
Fuentes niet gehad. Dat stak. Daar wordt vandaag dan 00k wat aan gedaan.
Niet om Fuentes even te 'hebben', of om hem vervolgens, wat nog veel sjieker
staat, 'gehad te hebben', maar omdat De ontdekking van Mexico over een
vierdubbele ontdekking gaat: Fuentes ontdekt zichzelf, de lezer Fuentes, allebei
ontdekken ze de literatuur als middel daartoe, en via de literatuur ontdekken ze
Mexico. Fuentes' vader was namelijk ambassadeur, en Carlos moest in de
Verenigde Staten ontdekken dat hij Mexicaan was, en temidden van veel
vanzelfsprekend Engels dat hij eigenlijk Spaans wou schrijven.
Een verhaal over wortels, en hoe die zowel het ezeltje van Sinterklaas als een
schrijver zoekende houden.
DOOR
CARLOS FUENTES
Ik ben geboren op 11 november 1928 in het teken dat ik zelf
gekozen zou hebben, de Schorpioen, en op een datum die ik
deel met Dostojevski, Crommelynck en Vonnegut. Mijn
moeder werd in vliegende haast een gloeiendhete bioscoop uitgedragen; het was in de dagen voordat kolonel Buendia zijn

zoon meenam om hem het ijs te laten zien. Zij had naar King
Vidors versie van La Boheme met John Gilbert en Lilian Gish
gekeken. Misschien kwamen de weeen die mij uitdreven, op
gang door die absurditeit: een stomme versie van Puccini's
opera. Sinds die tijd trekken opera en cinema touwtje met mijn
woorden, alsof zij denken dat de Schorpioen van de fictie zal
opstaan uit stille muziek en blinde beelden.
Dit alles, moet ik hier aantekenen, speelde zich af in de verschroeiende hitte van Panama-Stad, waar mijn vader als atta-
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che van de Mexicaanse legatie aan het begin stond van zijn diplomatieke carriere. Als overtuigd Mexicaans nationalist was
mijn vader de dwingende overtuiging toegedaan dat het probleem rond de plaats van mijn geboorte zijn oplossing moest
vinden onder een ander teken: niet de Schorpioen, maar de
Adelaar en de Slang. Het Mexicaanse gezantschap echter bezat
wel extraterritoriale rechten maar geen territoriale vroedvrouw
en de gezant, een precieuze vrijgezel, wenste mij niet plotseling
op het parket van het legatiegebouw te zien verschijnen. Ik kon
dus niet geboren worden in eenfictief,extraterritoriaal Mexico
en die nog fictievere uitbouw van de Verenigde Staten van
Amerika, de Kanaalzone, waar uiteraard de beste ziekenhuizen waren, kwam evenmin in aanmerking. En zo haalde ik,
tussen twee territoriale ficties - de Mexicaanse legatie, de
Kanaalzone - en een stomme close-up van John Gilbert, nog
juist op tijd het Gorgas Ziekenhuis in Panama-Stad, om elf
uur's avonds.
Vervolgens diende het probleem van mijn doop zich aan. Alsof de wateren van de twee belendende oceanen die elkaar aanraakten met de ijzeren vingertoppen van het kanaal niet toereikend waren, moest ik een dubbele ceremonie ondergaan:
mijn religieuze doop vond plaats in Panama, omdat mijn
vroom katholieke moeder daarop stond; maar mijn nationale
doop speelde zich een paar maanden later af, in Mexico-Stad,
waar mijn vader, onverbeterUjk jacobijn en papenhater tot
zijn laatste snik, mij liet bijschrijven - geen tegenspraak mogelijk - in het bevolkingsregister dat Benito Juarez heeft gesticht. Juridisch gesproken ben ik dus in Mexico geboren, en
deze absurditeit illustreert een hoofdzaak in mijn leven en
mijn werk: ik ben Mexicaan door wil en verbeelding.
Dit alles werd plotseling van belang in de tijd dat mijn vader
juridisch adviseur was van de Mexicaanse Ambassade in
Washington, D.C, waar ik opgroeide in de opwindende wereld van de Amerikaanse jar en dertig, min of meer tussen de
inhuldiging van Staatsburger Roosevelt en het uit de roulatie
nemen van Citizen Kane. Toen ik in de Verenigde Staten
aankwam, had Dick Tracy juist Tess Truehart ontmoet.
Toen ik wegging ontmoette Clark Kent Lois Lane. Je bent
wat je eet. Je bent ook de stripverhalen die je als kind hebt
verslonden.
Thuis kreeg ik van mijn vader boeken over de Mexicaanse
geschiedenis; ik moest thuis zien te raken in de aardrijkskunde van Mexico en met inzicht kunnen praten over de namen,
dromen en nederlagen van Mexico: een niet bestaand land,
dacht ik toen, dat mijn vader had uitgevonden om stof te geven aan mijn kinderlijke verbeelding: een rijk van Oz met
een weg waarlangs groene cactussen groeiden, een landschap
en een ziel zo verschillend van de Verenigde Staten dat zij gefantaseerd leken.
Een wrede fantasie: de geschiedenis van Mexico was vol verpletterende nederlagen, terwijl ik leefde in een wereld - die
van mijn openbare lagere school - die overwinningen herdacht, de ene overwinning na de andere, van Yorktown tot
New Orleans tot Chapultepec tot Appomatox tot San Juan
Hill tot Belleau Wood: was deze natie nooit verslagen? Soms
droegen de overwinningen van de Verenigde Staten dezelfde
namen als de nederlagen van Mexico: Monterrey-Veracruz.
Chapultepec. Werkelijk: 'from the Halls of Montezuma to
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the shores of Tripoli'1. Het hoofd van Miguel Hidalgo, de
vader van de Mexicaanse onafhankelijkheid, werd op de
punt van een speer tentoongesteld naast de stadspoort van
Chihuahua. Stel je George en Martha Washington voor, onthoofd bij Mount Vernon.
In het zuiden droevige liederen, zoete nostalgie, onmogelijke
verlangens. In het noorden zelfvertrouwen, vooruitgangsgeloof, onbegrensd optimisme. Mexico, het denkbeeldige land,
droomde van een pijnlijk verleden; de Verenigde Staten, het
echte land, droomden van een gelukkige toekomst.
Ik deed belangrijke indrukken op in die jaren. De Verenigde
Staten - geloof het of niet - waren een land waar alles het
deed, waar nooit iets uitviel: gas- en waterleidingen, wegen,
alles leek volmaakt te werken, tenminste in de ogen van een
diplomatenzoontje in een familiehotel aan Washingtons Sixteenth Street, recht tegenover Meridian Hill Park, waar toen
nog niemand werd beroofd en waar wij voor zeven schitterend gemeubileerde kamers n o nog niet inflatoire dollars per
maand betaalden. Ja: ondanks alle problemen leek the livin*
easy, die lange zomers aan de kust waarin ik wellicht de eerste
en laatste Mexicaan werd die liever grits dan guacamole at.
Ik werd ook de eerste Mexicaanse vertegenwoordiger van het
calvinisme, en een onzichtbare opziener met de naam Puriteinse Plicht werpt nog steeds zijn schaduw over elke stap die
ik zet: ik mag niets verdienen als ik er niet onafgebroken, met
ijzeren discipline, dag in dag uit voor heb gewerkt. Traagheid is een zonde, en als ik niet iedere dag om acht uur 's
morgens aan mijn schrijfmachine plaatsneem voor een werkdag van zeven tot acht uur, zal ik ongetwijfeld naar de hel
gaan. Geen siestas voor mij, eilaci en helaas en helas en ay-ayay: hoe benijdde ik later mijn Latijnse broeders, die niet gebukt gingen onder de protestantse ethiek, en waarom moet ik
tot op de dag van heden op een zonnig Mexicaans strand het
verzamelde werk van Hermann Broch lezen en in mijn zwarte aantekenboekje krabbelen, in plaats van rustig de dag te
verlummelen en te wachten tot de kokosnoten uit de bomen
vallen?
De natie die, zoals Tocqueville voorzag, over de halve wereld
zou heersen, besefte dat alleen een continentale staat een moderne staat kon zijn; in de jaren dertig moest en de Verenigde
Staten beslissen wat zij met hun nieuwe macht zouden doen,
en Franklin Roosevelt leerde ons dat de Verenigde Staten
moesten tonen dat zij in staat waren, naar hun idealen te leven. In die tijd leerde ik - mijn eerste politieke les - dat dit
actieve idealisme de werkelijke grootheid van de Verenigde
Staten uitmaakt, niet (de norm in mijn tijd) materiele welvaart, niet machtsarrogantie tegenover zwakkere volken, niet
etnocentrisme dat opbrandt in zijn verachting voor anderen.
Als jonge Mexicaan zag ik een natie die grenzeloze energie
combineerde met de wil om de grote sociale vraagstukken
van haar tijd tegemoet te treden zonder de ogen af te wenden
of naar zondebokken te zoeken. Het was een land dat samenviel met zijn eigen hoogste principes: politieke democratic,
economisch welzijn en vertrouwen in zijn menselijke hulpbronnen, met name in dat waardevolste kapitaalgoed, scholing, de rijkdom die zichzelf vernieuwt.
Ik heb de Verenigde Staten in de jaren dertig zien opstaan uit
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:n
het dode stof van Oklahoma en de grauwe rijen werkelozen
n
in Detroit, en dit beeld van levenskracht keerde overal in
le
mijn leven terug, op de bladzijden van Mark Twain, in de
films en de kranten, in dat Noordamerikaanse vermogen om
11
donzige illusie te verenigen met taaie waarheid, zelfverheerrlijking met zelfkritiek: de dwaze erfdochters die Carol Lom1bard speelde, bestonden naast Walker Evans' foto's van hon1gerige landverhuizersvrouwen met hun kinderen, en de
ie
lichtvoetige tred van Fred Astaire bracht het zware stampen
:n
van Toms Joads laarzen niet tot zwijgen.
Mijn school - een gesubsidieerde lagere school, openbaar en
:n
voor beide geslachten toegankelijk - weerspiegelde deze feiiten en het geloof in maatschappelijke gelijkheid dat eraan ten
:n
igrondslag lag. Ik geloofde in de democratische ongecompliceerdheid van mijn onderwijzers en kameraden en bovenal
al
geloofde ik dat ik, vanzelfsprekend, zonder dat erover nageedacht hoefde te worden, deel uitmaakte van deze wereld. Het
et
is op elke leeftijd, wat men ook doet, belangrijk om populair
ir
te zijn in de Verenigde St at en; voor zover ik weet is er geen
in
samenleving waar zoveel waarde wordt gehecht aan 'tof zijn.
n.
Ik was populair, ik was 'tof, tot een dag in maart - 18 maart
rt
1938. Op die dag nationaliseerde een man uit een andere weereld, de denkbeeldige wereld uit mijn jeugd, de president van
tn
Mexico, Lazaro Cardenas, de bezittingen van de buitenlanddse oliemaatschappijen. De koppen in de Noordamerikaanse
se
pers hekelden de 'communistische' regering van Mexico en
;n
de 'rode' president; zij eisten invasie van Mexico in de gehei;iligde naam van het prive-bezit en nodigden de internationaal
al
geboycotte Mexicanen uit om hun eigen olie op te drinken.
kIk werd onmiddellijk een paria op school. Ruggen, boze blikken, scheldwoorden en soms een stomp. Kinderen wet en hoe
3e
zij wreed moeten zijn. En dat werd niet uitsluitend op mij of
of
op Mexico uitgeleefd. Ongeveer in diezelfde tijd kregen wij
rij
een buitengewoon briljante, elfjarige jongen uit Duitsland in
in
de klas. Hij was een jood en zijn familie was voor de Nazi's
.'s
gevlucht. Ik zal nooit zijn gezicht vergeten, donker en onrusL stig, zijn adelaarsneus en zijn diepliggende, heldere ogen met
et
hun grote verdriet; hoe fijngevoelig zijn handen leken en hoe
3e
vreemd zijn Amerikaanse klasgenoten hem vonden. Deze
ze
jonge man, Hans Berliner, had de geest van een briljant wisLSkundige en hij Hep en groette als een Middeneuropeaan. Hij
[ij
droeg een korte broek, lange, geweven kousen en een Tiroler
er
jasje en zijn manieren waren van een ontheemde hoffelijkkheid die de woede opwekte van de populaire, toffe, in knicckerbockers gehesen, opvliegende, provinciale klootzakjes die
ie
in het tijdperk van de Depressie de Henry Cookeschool voor
or
Openbaar Onderwijs aan de Dertiende Straat N.W. bezochhten.
Ik ontdekte dat mijn vaders land werkelijk bestond. En dat ik s
er thuishoorde. Mexico was mijn identiteit, en toch had ik
zelf geen identiteit. Hans Berliner had meer te lijden dan
an
ik - krantekoppen uit Mexico zijn snel vergeten en de vol)1gende brandende kwestie wordt tien dagen lang het volgende
ie
mediabanket - maar hij had een identiteit: hij was een jood
)d
uit Midden-Europa. Ik bekeek foto's van president Cardeienas: hij had andere voorouders gehad dan ik; hij ontbrak in
de verzameling glanzende, verleidelijke plaatjes van de
de
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Noordamerikaanse wereld-met-marktwaarde. Hij was een
mesties. Spaans en Indiaans, met een afwezige, groene en
vloeibare blik in zijn ogen, alsof hij probeerde zich een stom
en oeroud verleden te herinneren. Was dat verleden ook het
mijne? Kon ik de dromen dromen van het land dat plotseling, door een politieke daad, meer bleek dan een grenslijn op
een kaart of een heuvelachtige statistiek in een jaarboek? Ik
geloof dat ik toen intui'tief wist dat ik niet zou rusten eer ik
een oplossing had voor het probleem van dat gemeenschappelijke noodlot, dat een factor was van weer een andere gemeenschap: de gemeenschap van de tijd. De Verenigde Staten hadden mij wijsgemaakt dat wij alleen voor de toekomst
leven; Mexico, Cardenas, de gebeurtenissen van 1938, brachten mij tot het inzicht dat alleen een daad in de tegenwoordige tijd zowel het verleden als de toekomst tegenwoordig kan
maken. Mexicaans zijn was het thuisbrengen van een honger
om te bestaan, een verlangen naar waardigheid dat wortels
had in veel vergeten eeuwen en in veel toekomstige eeuwen,
maar speciaal hier, nu, in dit ogenblik, in de waakzame tijd
van Mexico die ik later leerde begrijpen uit de stenen slangen
van Teotihuacan en de veelkleurige engelen van Oaxaca.
In 1939 nam mijn vader mij mee naar een film die werd vertoond in de oude RKO-Keith in Washington. Hij heette Man
of Conquest en de hoofdrol werd gespeeld door Richard Dix
als Sam Houston. Toen Dix/Houston de afscheiding van de
republiek Texas van Mexico proclameerde, sprong ik op de
bioscoopstoel en proclameerde op eigen initiatief en uit de
voile hoogte van mijn nationalistische tien jaren:' Viva Mexico/Dood aan dtgringo'sV Mijn gegeneerde vader haastte zich
met mij het theater uit, maar zijn trots over mijn optreden
bleek niet best and tegen de verleiding om mijn eerste daad
van rebellie te laten uitlekken naar de Washington Star.
In het kielzog van mijn vaders diplomatieke carriere reisde ik
naar Chili en betrad het universum van de Spaanse taal, van
de Latijnsamerikaanse politiek en haar ongemakken. President Roosevelt was niet bezweken voor de enorme druk die
op hem werd uitgeoefend om sancties in te stellen of zelfs tot
invasie van Mexico over te gaan om mijn land te straffen
voor het terugnemen van zijn eigen rijkdom. Hij zag ook af
van pogingen tot destabilisatie van de Chileense radicalen,
communisten en socialisten die langs democratische weg aan
de macht waren gekomen onder de banieren van het Volksfront. Aan het begin van de jaren veertig straalde het politieke leven in Chili een besmettelijke energie uit: actieve vakbonden, actieve partij en, verkiezingscampagnes, alles sprak
van de politieke gezondheid van deze meest democratische
Latijnsamerikaanse natie. Het woord was politiek geworden
in Chili. Het was niet toevallig dat dit het land was van de
grote Spaansamerikaanse dichters Gabriela Mistral, Vicente
Huidobro, Pablo Neruda.
Het zou nog jaren duren voor ik Neruda leerde kennen en
zijn vriend werd. Deze koning Midas van de poezie zou, in
een literair testament dat uit een leeggeplunderd huis en een
naamloos graf werd gered, een prachtig lied aan de Spaanse
taal schrijven. De conquistadores> zei hij, namen ons goud
mee, maar ze lieten hun goud voor ons achter: ze lieten ons
hun woorden na. Neruda's goud, leerde ik in Chili, was van
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iedereen. Op een middag zag ik op het strand bij Lota in het
zuiden van Chili de mijnwerkers als mollen naar boven komen na hun zware werk diep onder de Stille Oceaan, waar zij
steenkool wonnen. Zij gingen om een vuur zitten en zongen,
bij gitaarmuziek, een gedicht uit Neruda's Canto General. Ik
vertelde ze dat het de dichter zou ontroeren, te horen dat zijn
gedicht op muziek was gezet. Welke dichter? vroegen zij verbaasd. Voor hen had Neruda's poezie geen maker: zij kwam
van verweg en was altijd gezongen, juist als die van Homerus. Ik leerde in Chili dat Spaans een taal van vrije mensen
kon zijn. Ik moest nog leren, later in mijn leven, in het Chili
van 1973, hoe breekbaar zowel onze taal als onze vrijheid is,
toen Richard Nixon, niet in staat de Amerikaanse democratic
teniet te doen, opgewekt assisteerde bij het ombrengen van
de Chileense, precies als Leonid Brezjnev deed in Tsjechoslowakije. Een anonieme taal, een taal die van iedereen is, zoals Neruda's gedicht van die mijnwerkers op het strand was,
maar een taal die ontvoerd kan worden, tot de bedelstaf gebracht, soms gevangen gezet, soms vermoord.
Om te resumeren: Chili bood mij en de andere schrijvers van
mijn generatie in Santiago zowel een kwetsbare, in het nauw
gedreven taal, Spaans, als een die het Latijn van onze tijd bewaart, de lingua franca van de moderne wereld, Engels. Op
de Grange School, een mini-Brittannie onderaan de ontzagwekkende schoonheid van de Andes, schreven Jose Donoso
en Jorge Edwards, Roberto Toretti, wijlen Luis Alberto
Heyremans en ik - in die tijd allemaal ontluikende amateurs - onze eerste oefeningen in literatuur. Wij martelden
ons allevijf af als er een veldloop werd gehouden, kregen nu
en dan van de zweep en trokken ons om er weer bovenop te
komen terug met Swinburne; wij werden blootgesteld aan
reusachtige doses rugby, Ruskin, havermout aan het ontbijt
en stiff upper lip bij militaire nederlagen. Toen Montgomery
bij El Alamein door de linies brak, gooiden de verzamelde
scholieren als een man hun petten in de lucht en schreeuwden hip-hip-hooray tot ze erbij neervielen. In Zuid-Amerika
werden societeiten naar George Canning genoemd en voetbalelftallen naar Lord Cochrane; wat gaf het dat de Engelse
hulp bij het veroveren van de onafhankelijkheid had geleid
tot economisch imperialisme, van olie in Mexico tot spoorwegen in Argentinie. In feite deed het, voor niemand zichtbaar, onze harten sneller kloppen: onze Spaanse veroveraars
waren door de Engelsen verslagen; de ondergang van de onover winnelijke Armada van Philips de Tweede bood een tegenwicht voor de misdaden van Cortes, Pizarro en Valdivia.
Groot-Brittannie mocht dan een imperium zijn, er heerste
tenminste democratic
En hier lag voor mijn generatie de voornaamste tegenstrijdigheid in onze verhouding met de Engelssprekende wereld:
jullie hebben jullie waarden - moderniteit, vrijheid, economische ontwikkeling en politieke democratic - over de hele
wereld verspreid; maar wanneer wij in Latijns-Amerika op
onze eigen manier, binnen onze eigen cultuur, met deze
waarden willen leven, noemen jullie regeringen ons marxistisch-leninistische werktuigen, en zij kiezen partij voor de gewapende verdedigers van een status quo die teruggaat tot de
Spaanse verovering, veronderstellen een sovjet-samenzwering achter de dynamiek van onze veranderende maatschap-
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pij en maken het ons tenslotte onmogelijk, ons te bewegen in
de richting van die moderne waarden die jullie zelf met zoveel zorg omringen.
Mijn overgang van Engels naar Spaans bracht de concrete
uitdrukking van wat in Washington de openbaring van een
identiteit was geweest. Ik wilde schrijven en ik wilde schrijven om mij zelf te tonen dat mijn identiteit en mijn land echt
waren: nu, in Chili, terwijl ik mijn eerste verhalen begon
neer te krabbelen - ik publiceerde zelfs in schoolkranten - begreep ik dat ik eigenlijk in het Spaans moest schrijven.
In Chili leerde ik, dat onze taal de mogelijkheid bezit om vrijheid en poezie vleugels te geven. Deze openbaring heeft mij
niet meer losgelaten; zij bindt mij voorgoed aan dat treurige
en prachtige land. Het bestaat altijd in mij, en het heeft mij
veranderd in een man die alleen in het Spaans kan dromen,
beminnen, schelden en schrijven. Het heeft mij 00k wijdopen gezet voor een onophoudelijke vragenstroom: wat gebeurde er met die wereldtaal, Spaans, die na de zeventiende
eeuw niet langer een taal was van leven, scheppen, onvrede
en persoonlijke kracht, maar er een werd van rouw, onvruchtbaarheid, retorisch applaus en abstracte macht? Waar
liepen de draden van mijn traditie, waar kon ik, een schrijver
in het midden van de twintigste eeuw in Latijns-Amerika, de
rechtstreekse schakel vinden die mij verbond met de grote levende persoonlijkheden die ik toen begon te lezen, mijn
zoekgeraakte Cervantes, mijn oude Quevedo, dood omdat hij
niet nog een winter wilde verdragen, mijn Gongora, verloren
in een zee van eenzaamheid?
Na Santiago woonde ik zes heerlijke maanden in Argentinie.
Zij speelden, hoe kort zij 00k duurden, een grote rol in dit
proces van zelfcreatie door lezen en schrijven. Buenos Aires
was toen, zoals altijd, de mooiste, de meest wereldse en beschaafde stad van Latijns-Amerika, maar in de zomer van
1944, toen het asfalt smolt in de straten en de stad rook naar
goedkope oorlogsbenzine, ongelooide huiden uit de haven en
chocolade-eclairs uit de confiterias, had Argentinie juist een
reeks staatsgrepen achter de rug: generaal Rawson had president Castillo, van de vee-oligarchie, afgezet, maar daarna had
generaal Ramirez Rawson afgezet en nu had generaal Farrell
Ramirez afgezet. Een jonge kolonel, Juan Domingo Peron,
was de veelbelovende minister van Arbeid in Farrells kabinet, en op Radio Belgrano hoorde ik soms een actrice die Eva
Duarte heette 'grote vrouwen uit de wereldgeschiedenis' spelen. Een ridicule veelschrijver die het pseudoniem Hugo
Wast hanteerde werd bij het ministerie van onderwijs aangesteld onder zijn werkelijke naam, Martinez Zuviria; onmiddellijk liet hij al zijn antisemitische, ondemocratische, profascistische fobieen los op het middelbare-schoolsysteem van
Buenos Aires, waar in ik onverhoeds was neergeploft. Gevormd als ik was door het Amerika van de New Deal, de idealen van de Mexicaanse revolutie en de politiek van het Chileense Volksfront, kon ik mij niet schikken: ik kwam in opstand en werd beloond met een hele zomer waarin ik, voor
het eerst in mijn leven vrij, urenlang door Buenos Aires
zwierf achter mijn favoriete tango-orkestjes aan, die tot de
herfst inviel speelden in de Renoir-achtige verstrengeling
van licht en schaduw langs de rivieren en in de paviljoenen

DE

O N T D E K K I N G

van El Tigre en Maldonado2.
Er gebeurden twee heel belangrijke dingen.
In de eerste plaats verloor ik mijn maagdelijkheid. Wij woonden in een flat op de lommerrijke hoek van de straten Callao
en Quintana, en na tien uur 's ochtends was er in het hele gebouw niemand meer, op mijzelf, een oude en dove Poolse
concierge en een mooie dertigjarige Tsjechische na. Ik ging
bij haar langs om haar Sintonia te mogen inzien, de radiogids
van de jar en veertig, omdat ik wilde wet en wanneer Evita
Jeanne d'Arc zou spelen. Zij zei dat dat al geweest was, maar
het volgende programma was Madame Du Barry. Ik vroeg of
Madame Du Barry's leven even interessant was geweest als
dat van Jeanne d'Arc. Zij zei dat het zeker minder godvruchtig was geweest; bovendien was het makkelijker na te volgen.
Hoe dan? vroeg ik onschuldig. Zo begon mijn verrukkelijke
leertijd. Wij maakten elkaar heel gelukkig. Ook heel bedroefd. Dit was geen vrije liefde, maar eerder de libertijnse
varieteit daarvan: wij beminden elkaar in het geheim. Ik was
te jong om een oprecht sadist te zijn. Dus raakte het uit.
In de tweede plaats begon ik de Argentijnse literatuur te lezen, van de gauchopoezie tot Sarmiento's Herinneringen aan
de provincie tot Cane's Juvenilia tot Don Segundo Sombra
tot... tot... - en dit was even goed als ontdekken dat Jeanne
d'Arc ook sexy was - tot Borges. Borges hoort bij die zomer
in Buenos Aires. Hij hoort bij mijn persoonlijke ontdekking
van de Latijnsamerikaanse literatuur.
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goed is, het voordeel van de twijfel geeft; Perez Galdos' Nazarin, die gek is omdat hij gelooft dat ieder menselijk wezen
elke dag weer Christus kan zijn, en die in alle oprechtheid de
dwaas van Paulus is: 'zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is
in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.'
Toen wij op Miami Airport landden, verdwenen de plastic
schermen definitief en ik wist dat een schrijver zich, als Pierre Menard, altijd geplaatst ziet voor de raadselachtige opgave, woord voor woord een oorspronkelijk werk te reconstrueren. En zo werd ik geconfronteerd met mijn traditie: Don
Quichote was een boek dat wachtte tot iemand het zou schrijven. De geschiedenis van Latijns-Amerika was een geschiedenis die wachtte tot iemand haar zou beleven.

Toen ik eindelijk in Mexico aankwam, ontdekte ik dat het
land van mijn vader echt was, maar onwaarschijnlijker dan
enig denkbeeldig land. Het was even echt als zijn stoffelijke
en onstoffelijke grenzen. Mexico: de enige grens tussen de
geindustrialiseerde wereld en de rest, tussen mijn land en de
Verenigde St at en, tussen heel Latijns-Amerika en de Verenigde Staten, en tussen de katholiek-mediterrane en de protestants-Angelsaksische takken van de Nieuwe Wereld.
Ik was vlak bij het goud en de modder van Mexico, het fantasieland waarover ik zo vaak had gefantaseerd: eindelijk was
het echt; maar voor mij kon het alleen echt zijn als ik het zag
van een afstand - alleen het harde gegeven van een scheiIk las Borges' Ficciones terwijl ik naar het noorden vloog op ding kon mij ervan overtuigen dat mijn verlangen er opeen vliegboot van Pan American Airways. Het was oorlog; nieuw mee samen te vallen, mij er altijd weer naar toe zou
wij moesten pasjes hebben. Camera's waren streng verbo- drijven. Echt was het alleen als ik het schreef.
den, en een paar minuten voor wij landden werden ondoor- Met de literatuur en de taal die daarbij hoort was ik voor het
zichtige plastic schermen voor onze ramen geplaatst. Ik was eerst in aanraking gekomen op de knieen van Alfonso Reyes.
geen As-spion, dus las ik Borges terwijl wij in Santos neer- Toen deze Mexicaanse schrijver vroeg in de jaren dertig amplonsten, en hij zei dat het beste bewijs dat de koran een Ara- bassadeur in Brazilie was, had hij de Spaanse klassieken voor
bisch boek is, wordt geleverd door het feit dat er geen enkele ons tot leven gebracht; hij had voortreffelijke boeken over
kameel in voorkomt. Toen wij een onzichtbaar Rio de Janei- Griekenland geschreven; zijn werk op het gebied van de litero binnenzweefden, bedacht ik dat het beste bewijs dat Bor- ratuurtheorie was van een onovertroffen luciditeit; in feite
ges een Argentijn is, wordt geleverd door alles wat hij tevoor- had hij de hele westerse cultuur vertaald in Latijnsamerischijn moet roepen omdat het ontbreekt. En toen wij Bahia kaanse termen. Op het eind van de jaren veertig woonde hij
uitvlogen dacht ik bij mijzelf dat Borges een wereld verzint in Cuernavaca in een klein huis met de kleur van de mammiappel. Hij nodigde mij dikwijls uit voor het weekend en omomdat hij die nodig heeft. Ik heb nodig, dus ik fantaseer.
Tegen de tijd dat wij in Trinidad landden, hadden 'Het on- dat ik achttien was en een nachtuil voegde ik mij gewoonlijk
verbiddelijke geheugen van Funes' en Tierre Menard, niet voor elf uur 's morgens bij hem; Don Alfonso zat dan in
schrijver van de Don Quichote' mij, zonder dat ik er erg in een cafe en wierp verbale boeketten naar de meisjes op het
had, vertrouwd gemaakt met de genealogie van de serene plein, dat toen vol laurierbomen stond en niet, zoals nu, vol
gekken, de kinder en van Erasmus. Ik wist toen nog niet dat cement. Ik weet niet of de vierkante, rossige man aan het tadit het vermaardste geslacht uit de literatuur van onze tijd is, feltje naast hem een Brits consul was, verpletterd door de nawant de stamboom groeide ondersteboven, van Pierre Me- bijheid van de vulkaan; maar wanneer Reyes, vol vreugde
nard naar Don Quichote zelf. Tijdens een kort oponthoud in over de aanblik die de wereld bood, Lope de Vega en GarcilaSanto Domingo (dat toen, angstaanjagende naam, Ciudad so citeerde, antwoordde onze buurman de mescal-drmktv alTrujillo heette) en nog een in Port-au-Prince, had Borges mij tijd, zonder naar ons te kijken, met de somberder strofen van
voorbereid op de ontmoeting met mijn fantastische vrien- Marlowe en John Donne. Daarna gingen wij dan naar de
den: Toby Shandy, die op zijn minieme koolveldje de Vlaam- film om, zoals Reyes zei, ons onder te dompelen in hedense slagvelden reconstrueert; Jane Austens Catherine More- daagse epiek, en pas 's avonds begon hij tegen mij uit te valand en Gustave Flauberts Madame Bovary, die net als Don ren: Heb je Stendhal nog niet gelezen? De wereld is niet pas
Quichote geloven in wat zij lezen; Dickens' Mr. Micawber, vijf minuten geleden begonnen, als je dat soms dacht.
die zijn hoop aanziet voor de werkelijkheid; Dostojevski's Ik kon mij aan hem ergeren. Tegen zijn klassieke smaak in las
Mysjkin, een idioot omdat hij de mogelijkheid dat de mens ik de modernste, schreeuwerigste boeken, zonder te begrij-

1988flgHW9

c

A

R

L

o

s

pen dat ik op die manier bezig was, zijn les te leren: geen
schepping zonder traditie; het 'nieuwe' is een verbuiging van
een gegeven vorm; moderniteit is een variant op het verleden. Borges zei dat Reyes het beste Spaanse proza van onze
tijd schreef. Hij leerde mij dat beschaving een glimlach
draagt, dat de intellectuele traditie van de hele wereld ons
door onze geboorte toebehoorde, en dat de Mexicaanse literatuur belangrijk was omdat het literatuur was, niet omdat
zij in Mexico was geschreven.
Op een dag stond ik heel vroeg op (of misschien kwam ik heel
laat thuis van een feest) en zag hem aan zijn tafel zitten werken, om vijfuur 's morgens, in de bedwelmende geuren van
jacaranda en bougainvillea. Hij was een miniatuur-Boeddha,
kaal en roze; bijna zoeen van het goede volkje die's nachts de
schoen en lapt terwijl het gezin slaapt. Hij mocht graag
Goethe aanhalen: Schrijf bij zonsopgang, room de dag at;
daarna kun je kristallen bestuderen, je kansen beproeven aan
het hof en met je keukenmeid vrijen. Reyes schreef in stilte
en zonder glimlach. Zijn wereld had in zekere zin opgehouden te bestaan op een sombere dag in februari 1913, toen zijn
opstandige vader, generaal Bernardo Reyes, viel, doorzeefd
met kogels uit een machinegeweer, in de Z6calo in MexicoStad, en met hem vie1wat er nog over was van Mexico's belle
epoque, de lange en wrede vrede van Porfirio Diaz.
Mijn vader was in Buenos Aires gebleven als Mexicaans
zaakgelastigde, met de opdracht om afkeuring te tonen over
Argentinie's sympathie voor de As. Mijn moeder nam zijn
afwezigheid te baat om mij in te laten schrijven bij een katholieke school in Mexico-Stad. De broeders die het bewind
voerden over dit instituut, werden geheel in beslag genomen
door iets dat nooit bij mij was opgekomen: zonde. Aan het
begin van het schooljaar placht een van de broeders voor de
klas te komen met een witte lelie in zijn hand. 'Dit,' zei hi],
'is een katholieke jongeling voor hij een meisje heeft gekust.'
Vervolgens smeet hij de bloem tegen de vloer, danste er een
korte horlepijp overheen, raapte het gehavende voorwerp op
en bevestigde onze zwartste vermoedens: 'Dit is een katholieke jongen na... '
Kortom, het leven raakte vervuld van verleiding. Achteraf
gezien ben ik het met Luis Bufiuel eens dat seks zonder zonde is als een ei zonder zout. De priesters van het Colegio
Frances verslingerden ons aan de seksualiteit; daarbij maakten zij radicalen van ons door hun voortdurende sermoenen
tegen het Mexicaanse liberalisme en speciaal dat van Benito
Juarez. De seksuele en politieke verleidingen werden buitengewoon groot in een stad waar de provinciale zeden en de
scherpe nadruk op sociale verschillen het uiterst moeilijk
maakten om normale seksuele betrekkingen met jonge of
zelfs oudere vrouwen te onderhouden.
Dit alles leidde, zoals ik al zei, tot een houding van rebellie,
die voor mij uitkristalliseerde in de beslissing dat ik schrijver
wilde worden. Mijn vader, inmiddels terug uit Argentinie,
zei grimmig, goed, ga je gang, word schrijver; maar niet op
mijn kosten. Ik werd, opnieuw, op bezoek gestuurd bij Alfonso Reyes, in zijn enorme bibliotheek-huis, waar hij nietiger leek dan ooit, weggedoken in een miniem hoekje dat hij
voor zijn bed had uitgespaard tussen het Piranesi-achtige
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perspectief van torenhoog opgestapelde boeken. Hij zei:
'Mexico is een zeer formeelland. Als je geen titel hebt, ben je
niemand: nadie, ninguno. Een titel is als het oor aan een kopje; als het ontbreekt, hoeven ze je niet. je moet licenciado worden, jurist; dan kun je doen wat je wilt, net als ik.'
Zo ging ik college lopen aan de rechtenfaculteit van de N ationale U niversiteit, waar, zoals ik al vreesde, leren uit het
hoofd diende te geschieden en waar cynische docenten een
heel college-uur besteedden aan het invullen van de presentielijst, van Aguilar tot Zapata. Maar er waren uitzonderingen: de echte leermeesters - hoofdzakelijk vluchtelingen uit
de verslagen Spaanse Republiek, die een enorme verrijking
betekenden voor de Mexicaanse universiteiten, uitgeverijen,
kunsten en wetenschappen - begrepen dat de wet onlosmakelijk is verbonden met cultuur, moraal en gerechtigheid.
Don Manuel Pedroso, oud-rector van de Universiteit van Sevilla, maakte de rechtenstudie verenigbaar met mijn literaire
ambities. Als ik bitter klaagde over het dorre, geestdodende
uit het hoofd leren van het Wetboek van Strafrecht, ofKoophandel, antwoordde hij: 'Vergeet de wetboeken. Lees Dostojevski, lees Balzac. Daar staat alles in wat je over het strafrecht of het handelsrecht moet weten.' Hij wist mij er ook
van te overtuigen dat Stendhal gelijk had: dat het beste structuurmodel voor een goedgecomponeerde roman het Burgerlijk Wetboek van Napoleon is. In ieder geval ontdekte ik zo
dat cultuur verbindingslijnen trekt, geen scheidingslijnen:
specialiseren is isoleren.
Mexico-Stad was in die tijd een overzichtelijke gemeente met
een miljoen inwoners, prachtig in haar tot het uiterste doorgevoerde koloniale en negentiende-eeuwse elegantie en in de
opzichtigheid van haar uitbundige, gevaarlijke nachtleven.
Mijn vrienden en ik brachten ons laatste jaar als jongen en
ons eerste als man door in een lange reeks kroegen, bordelen,
strip-teaselokalen en zilvergelakte nachtclubs, waar de bolero werd gezongen en de mambo gedanst; hoeren, mariachi's',
kunstenmakers waren onze metgezellen in de tijd dat wij ons
door onze eerste bladzijden D.H. Lawrence en Aldous Huxley, James Joyce en Andre Gide, T.S. Eliot en Thomas
Mann worstelden. Salvador Elizondo en ik waren de twee
schrijvers-in-spe van de groep, en de realistische laag in mijn
roman La Region Mas Transparente is niet het enige produkt
van onze tamelijk somnambule onderdompeling in het
spookachtige nachtleven van Mexico-Stad: ook een wreed
verbeelde scene in Elizondo's Farabeuf gaat op deze achtergrond terug. Wij gingen vaak naar een bordeel dat merkwaardig genoeg de naam EI Buen Tonot droeg, kozen dan een arm
Mexicaans meisje dat zei dat zij Gladys heette en uit Guadalajara kwam, en gingen naar onze respectieve kamers. Op een
nacht klonk er een vreselijke gil en Gladys uit Guadalajara
rende huilend en hevig bloedend naar buiten. Elizondo had
op het hoogtepunt van zijn liefde met een scheermes haar oksel gekliefd.
In 1950ging ik naar Europa voor een doctoraalstudie internationaal recht aan de universiteit van Geneve. Octavio Paz
had juist twee boeken gepubliceerd die de Mexicaanse literatuur een nieuw gezicht hadden gegeven, LibertadBajo Palabra en EI LaberintodelaSoledad. Mijn vrienden en ik hadden
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)r
deze boeken in Mexico hardop gelezen, overrompeld door
:n
een poetica die onze taal van binnenuit wist te vernieuwen en
haar tegelijkertijd verbond met de taal van de wereld.
Op zijn zesendertigste verschilde Octavio Paz niet wezenlijk
|k
van de man die hij nu is. Schrijvers die in 1914 werden gebo0ren, zoals Paz en Julio Cortazar, moeten een Faustiaans pact
ct
hebben getekend aan de poort van de hel der loopgraven; er
tr
zijn in die oorlog zoveel dichters gestorven, dat iemand hun
m
plaats moest innemen. Ik herinner mij Paz in Parijs, in de zo0geheten existentialistische nachtclubs van die dagen, discusssierend met een uitgelaten, knappe Albert Camus, die gereegeld de filosofie verruilde voor de boogie-woogie in La Rose
se
Rouge. Ik herinner mij Paz voor de grote ramen van een galeerie aan de Place Vendome, verzonken in Max Ernsts grote
te
naoorlogse schilderij Europa na de regen; het profiel van ie
de
schilder, als een oeroude adelaar, wacht af; en ik zeg tegen
m
mijzelf dat Paz' poetica een kunst is van beschavingen, een
m
weefsel van confrontaties. Paz de dichter ontmoet Paz de
le
denker omdat zijn poezie een vorm van denken is en zijn den11ken een vorm van poezie; en het gevolg van deze ontmoeting
lg
is een confrontatie van beschavingen. Paz brengt beschavinngen met elkaar in contact, maakt ze presentabel voor het te
te
laat is, omdat Octavio en ik, toen wij elkaar ontmoetten, achhter de stralende glimlach van Camus, altijd gefixeerd op de
Ie
absurditeit van de dood, achter de heldere erosie van Max
ax
Ernsts verf en de kristallen ruiten van de Place Vendome, de
ie
stem hoorden van el poeta Libra5: Ezra, rouwend over de
ie
dood van de besten, Tor an old bitch gone in the teeth, for aa
botched civilization.'
kOctavio Paz heeft beschavingen de spiegel van hun sterfelijk:eheid voorgehouden, zoals 00k Paul Valery dat deed, maar tein
gelijkertijd een beeld van hun overleven in een epidemie van
in
ontmoetingen en erotische risico's. De guile vriendschap van
Octavio Paz leerde mij dat de kwaliteit van een cultuur, een
m
volk, een politiek niet aan bevoorrechte centra is gebonden;
n;
en dat niets buiten de literatuur gehouden moet worden,
n,
want onze tijd is een tijd van dodelijke verkleining.
Voor mijn generatie in Mexico bestond het probleem niet uit
tit
het ontdekken van onze moderniteit, maar uit het ontdekken
m
van onze traditie. Die laatste werd ruw ontkend door het diep
tp
bewusteloze, versteende onderwijs in de klassieken aan de
ie
Mexicaanse middelbare scholen: je moest Cervantes oppnieuw tot leven brengen in weerwil van een schoolsysteem
m
dat zich op rampzalige wijze richtte naar het ideaal van uniliversiteiten als worstfabrieken - in weerwil van de groteske
ke
vormen die het Mexicaanse nationalisme destijds kon aanneiemen. Een marxistische leraar gaf mij ooit te kennen dat het
Let
on-Mexicaans was om Kafka te lezen; een fascistische crititicus zei hetzelfde (dit is overal Kafka's Kafkaeske lot ge;eweest), en een nogal onvruchtbare Mexicaanse schrijver
er
hield eens een pretentieuze lezing aan de Bellas Artes, waarin
in
hij waarschuwde dat lezers die Proust lazen zichzelf zouden
en
proustitueren.
Om te kunnen schrijven in het Mexico van de jaren vijftig,
ig,
moest je kunnen instemmen met Alfonso Reyes en Octavio
io
Paz: Mexico was niet een gei'soleerde, maagdelijke provincie;
ie;
het maakte deel uit van de menselijke soort, en stond in de
culturele traditie; wij waren allemaal, in goed en in kwaad,
id,
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tijdgenoten van alle mannen en vrouwen.
In Geneve huurde ik een zolderkamertje dat uitzag op het
mooie oude plein van de Bourg-du-Four, twee millennia geleden als het Forum Boarium door Julius Caesar gesticht.
Het plein was vol koffiehuizen en oude boekhandels. De
meisjes kwamen van over de hele wereld; zij waren mooi, en
zij waren onafhankelijk. Als je ze kuste, werd je geen bezoedelde lelie. Wij hadden zout op onze lippen. Wij hielden van
elkaar; 00k hield ik ervan, naar het kleine eiland te gaan, dat
ligt waar het meer de rivier ontmoet, om urenlang te lezen.
Omdat het eiland naar Jean Jacques Rousseau heette, nam ik
mijn exemplaar van de Confessions mee. Veel dingen kwamen
toen bij elkaar. Een roman was de omzetting van ervaring in
geschiedenis. Het moderne epos was het epos van de eerste
persoon enkelvoud geweest, van het ik, van Augustinus tot
Abelard tot Dante tot Rousseau tot Stendhal tot Proust. Als
Odysseus zegt dat hij niet bestaat, weten wij en weet hij dat
hij vermomd is; als Becketts karakters verkondigen dat zij er
niet zijn, weten wij dat 'het feit onweerlegbaar is': zij zijn
niet langer vermomd.
Ik wist dit nog niet in de vele uren dat ik zat te lezen op het
kleine Rousseau-eiland op het kruispunt van het meer van
Geneve met de Rhone, lang geleden in 1951. Maar ik had
vaag het gevoel dat er iets was dat verder ging dan het onderzoeken van het eigen ik.
Kon ik, een Mexicaan die zijn eerste boek nog niet had geschreven, hier op mijn bankje op een vroege lentedag terwijl
de bise uit de Jura ging liggen, de moed hebben om voor mijzelf, met mijn taal, met mijn traditie, met mijn vrienden en
mijn achtergronden, door te dringen tot het gebied waar het
literaire personage ons opwacht? Cervantes deed dat: hij
schiep de moderne wereld door Don Quichote zijn veilige
dorp uit te sturen (een dorp waarvan de naam, laten wij dat
onthouden, vergeten was) en hem de open weg te laten kiezen, de weg van het onbeschermde, het onbekende en het ongewone, om daar kwijt te raken wat hij heeft gelezen en te
winnen wat wij, de lezers, in hem lezen.
De roman trekt voortdurend langs de weg die Don Quichote
ging, van de veiligheid van het gelijksoortige naar het avontuur van het ongewone of zelfs het onbekende. Het is de weg
waarlangs ik wilde reizen. Ik las Rousseau, of de avonturen
van het Ik; Joyce en Faulkner, of de avonturen van het Wij;
Cervantes, of de avonturen van het Jij dat hij de verpozing
zoekende, de beminde lezer noemt: jij. En ik las, in een regen
van vuur en onder de bliksemflitsen van mijn enthousiasme,
Rimbaud. Zijn moeder vroeg hem waar een bepaald gedicht
over ging. En hij antwoordde: I k heb willen zeggen wat daar
staat, letterlijk en in alle andere betekenissen.' Deze uitspraak van Rimbaud geldt voor mij - en voor wat wij alien
in deze tijd schrijven - als een dwingende regel; en de huidige kracht van de literatuur uit de Spaanse wereld, waartoe ik
behoor, ontleent iets aan deze Rimbaudiaanse posit ie: zeg
wat je bedoelt, letterlijk en in alle andere betekenissen.
Ik denk dat ik in Zwitserland al voor mij zag wat ik eenmaal
zou proberen te schrijven, maar eerst moest ik mijn leertijd
doormaken. Pas veel later zou ik in staat zijn te schrijven wat
ik toen zag; pas jaren later, toen ik niet alleen wist dat ik er
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DE VERBEELDING
AAN DE MACHT
Vaar diegenen die de laatste 20 [cor nag eens willen beleven in kritische waarden en
beelden, iser nu hetbaek.
"De verbeelding aan de macht"
loot de waelige
jongens uitheteinde van de joren zestig
aan hetwoord.
Moor dit boekis meer dan een tijdsschets.
De negen auteurs,
Paul Goossens, Mark Platel,
Eddy Bonte, Jos Borre, Tijl Eykerman,
Jaap Kruithof, Paul Morrens, Wim Van Rooy
en Frans Strieleman, speelden in 1968
allemaal een rol; hun opinie heeftvandaag
nog steeds zijn betekenis.
Wie kan er dan ook beter een
inventorisopmaken van de grillige
veranderingen dietussen '68 en '88
ons denken en doen beinvloed hebben.
162 pagina'slang, qeillustreerd met frappante toto's,weten zij te boeien met items dieop
Vlaanderen hun stempel drukten:
De woelige gebeurtenissen van het jaor '68, de politieke wedloop, touwtrekkerij in het
onderwijs, de mentaliteit van schrijvend Vlaanderen, "verworring aan de macht" in de
orchitectuur, de muziekkultuur, milieubeheer, hetnieuwe analfabetisme en de revolutie in
de media.
Precies die onderwerpen, waormee U als lezer twee decennia kan reconstrueren; twee
decennia diezowel nationaal als internationaal niet meer uittevlakken zijn .
Dit ishetRAPPORT VAN VLAANDEREN

Standaardboekhandel altijdweereen belevenis.
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het gereedschap voor had, maar ook, even belangrijk, dat als
ik niet schreef, de dood het zeker niet voor mij zou doen. Je
begint met schrijven om te leven. Op het eind schrijf je om
niet dood te gaan.
In de zomer van 1950, op een warme, windstille avond aan de
Ziirichsee, dineerde ik in het elegante hotel Baur-au-lac met
een paar welgestelde Mexicaanse vrienden, wier gast ik was.
Het restaurant was een drijvend terras op het meer. Je Hep er
over een loopplank naar toe en het werd verlicht door lampions en flakkerende kaarsen. Terwijl ik onder het rustgevende getinkel van zilver en glaswerk mijn witte servet uitvouwde, keek ik rond en zag de groep die aan de tafel naast ons de
maaltijd gebruikte.
Er zaten drie dames en een man die de zeventig was gepasseerd. De man was stijf en elegant gekleed in wit kamgaren
met een dubbele rij knopen, een onberispelijk overhemd en
dito das. Zijn lange, fijngevormde handen sneden, bijna gracieus, een koude fazant aan. Toch kreeg ik de indruk dat zelfs
zijn manier van eten onverzettelijk was: hij hield zijn rug
kaarsrecht, als een soldaat. Zijn oude gezicht toonde ceen
groeiende vermoeidheid', maar de trots die sprak uit zijn
strakke lippen en kaken probeerde uit alle macht dit feit te
verbergen, en zijn ogen schitterden van 'het vurig spel der
verbeelding'.
Onder de feestverlichting van die zomeravond in Zurich, die
zijn eigen spel speelde met de gelaatstrekken die ik nu herkende, was Thomas Manns gezicht een toneel waarop onuitgesproken, geheime emoties werden getoond. Hij at en liet
de conversatie aan de dames over; hij was, in mijn gefascineerde ogen, een ontmoetingsplaats waar eenzaamheid zowel
een ongewone en gevaarlijke schoonheid als het verdorvene
en ongeoorloofde tevoorschijn roept. Thomas Mann was
erin geslaagd, vanuit zijn eenzaamheid de verwantschap 'tussen het persoonlijk noodlot van de schrijver en dat van zijn
tijdgenoten in het algemeen' te vinden. Door zijn toedoen
had ik mij voorgesteld dat de produkten van deze eenzaamheid en deze verwantschap konden worden omschreven als
kunst (de schepping van een mens) en beschaving (de schepping van alien). Hij sprak zo overtuigd, in De dood in Venetie\
over de 'taken die hem war en opgelegd door zijn eigen ego en
de Europese zieP dat ik, die avond waarop ik hem verlamd
van bewondering zat te bekijken, niet durfde dromen dat een
dergelijke verwantschap zou kunnen bestaan in onze eigen
Latijnsamerikaanse cultuur, waar de extreme behoeften van
een leeggeplunderd, stom continent maar al te vaak de stem
van het persoonlijke verstikten en de stem van de maatschappij tot een hoi politiek monster maakten; of zij smoorden 00k
die laatste stem en riepen een deerniswekkende, sentimentele
dwerg in het leven.
En toch: terwijl ik dacht aan mijn hartstochtelijke lectuur
van alles wat hij had geschreven, van Walsungenblut tot Dr.
Faustus, wist ik zeker dat, ondanks de reusachtige verschillen
tussen zijn cultuur en de onze, de literatuur uiteindelijk
overal op hetzelfde teruggaat: de relatie tussen de zichtbare
en de onzichtbare werelden van het vertellen. Een roman
moest 'de draden van vele menselijke bestemmingen samenbrengen in het verhaaltouw van een enkele idee'; het Ik, het
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Jij en het Wij waren alien van elkaar gescheiden en verdroogd door gebrek aan verbeelding. Zonder dat hij iets van
mij wist, liet ik Thomas Mann achter bij zijn mokka terwijl
het middernachtelijk uur naderbij kwam en het drijvende
restaurant zachtjes dobberde en de Chinese lampions vanzelf
uitgingen. Ik zal hem altijd dankbaar blijven voor wat hij mij
zonder een woord leerde: dat je in de literatuur alleen weet
wat je je kunt verbeelden.
Ik ging naar Mexico terug, maar ik wist dat ik altijd een zwerver op zoek naar perspectief zou blijven: dit was mijn werkelijke doop, niet de religieuze of civiele plechtigheden die ik
hiervoor noemde. Maar waarheen ik 00k ging, Spaans zou de
taal zijn waarin ik schreef en Latijns-Amerika de cultuur van
mijn taal.
Neruda, Reyes, Paz; Washington, Santiago, Buenos Aires,
Mexico-Stad, Parijs, Geneve; Cervantes, Balzac, Rimbaud,
Thomas Mann: alleen door middel van al die gedeelde talen,
die van al mijn plaatsen en vrienden en meesters, kon ik bij
het vuur van de literatuur komen en het om een paar vonken
vragen.
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NOTEN

1. Regel uit 'Hymn of the American Marines'
2. Wijken van Buenos Aires
3. Muzikanten die mariachi spelen (Mexicaanse volksmuziek)
4. 'Bon Ton'
5. 'The poet Pound'
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Requiem
DOOR
PAULGELLINGS
voor Toos

I
(Selwerderhof)
Beelden spreken ook, geluidloos
harder dan het woord waarin je groot werd
en verdween. Die middag
was ervoor gemaakt, rijp
op alle takken, sneeuw en mist,
de wade van een wereld.
In de verte hoge hoeden doodstil bij de groeve.
Voorbij het einde nadert nog een einde
waar die middag in voorzag, wij
moesten terug, de enige die bleef
was jij - beeld van ons
door jou verlaten.

II

IV

(maan)

(bui)

Over het hek geklommen in een droom.
De maan scheen in haar steen.
Was zij er nog? Ik dacht een koude jas,
een oude jas, met ogen.

Herinnering is onweer - ruzie met haar
op het terras aan de rivier, plotselinge
val van wind over de bomen, een knal
tussen twee bergen, ratelende wielen
over rots, hoor! de eerste druppel.
Dan uit Pyreneeen van lucht
het water suizend op het blad, roffel
op de grond, zachter, zachter -

Trok mij haar toch zo aan, verliet de nacht
en thuis in bleke dag keek ik
voor haar, door haar, naar mijzelf:
ik sliep; mijn mond zocht naar haar naam.

III
(verhuizing)

(requiem)

Naast je bed een glas vervlogen water
en een boek geopend op de bladzij waar je
nog moest zijn tussen de regels.

Het beeld dat je verliet wordt langzaam
door de tijd ontbonden.

Buiten was nu binnen in jouw huis,
gure middag door de voordeur, zonlicht
kaatsend tegen muren zonder schilderij.
We zochten en we zochten, maar iemand
sloot het boek - en we wisten
dat je niet meer terugkwam.

Wij spreken nog, maar het woord stokt
in ons vluchtig lichaam.
Nu gaat het verder zonder.

0

Schilderkunst
ende
erogene
zone

DOOR
Wie ooit in Barcelona het Picassomuseum heeft
gezien (mooi museum, slechte collectie), weet wat
JOHN BERGER
Picasso s probleem was: dat hij op zijn veertiende al
voor Katya
alles kon. Om zich gedurende de 7,5 volgende
decennia niet te vervelen, moest hij wel twaalf stijlen Met de jaren wordt het steeds duidelij ker dat Picasso's pure onbeschaamden dertien ongelukken uitvinden.
het lef van zijn genie, nooit meer
John Berger zei dertig jaar geleden al dat Picasso, na heid,
ten voile zal kunnen nagevoeld worden.
zijn Guernica, consequent had moeten zijn en de rest De onbeschaamdheid heeft te veel aan
van zijn leven in Latijns-Amerika aan revolutionaire respect gewonnen. Het bewijsmateriaai
van zijn moed verdwijnt. Behalve deze
muurschilderingen had moeten wijden.
teleurstelling, biedt de tentoonstelling
Dezer dagen ging hij in het Centre Pompidou zowel van de late Picasso's in het Parijse Cende late Picasso als zijn eigen vroege oordeel nog eens tre Pompidou geen grote verrassingen.
Van een late bloei kan geen sprake zijn.
bekijken. Het leidde niet tot een nieuw
Er zijn geen grote schilderijen die even
waardeoordeel, wel tot een nieuw inzicht:
af en volgehouden zijn als de grote werken
uit de vroege Kubistische periode,
schilderkunst is sensueel, verf is zelfs seksueel, en
eind jaren dertig, of uit de nog vroegere
wat de ouwe impotent wordende negentiger daarmee Blauwe en Rose periodes. Voor mij is
deed was vloeken.
de tentoonstelling een bevestiging van
16 HUNT 1988
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houdt. Terwijl het hier gaat om het onmiddellijk tastbare en het duidelijk bewuste.
Ook de filosofen van het obscene - zoals de eminente Bataille - kunnen ons
nauwelijks helpen, daar ze, weliswaar
op een andere manier, te literair en te
psychologisch lijken voor onze vraag.
We moeten gewoon even nadenken,
over pigmenten en over hoe lichamen
er uit zien.
De allereerste geschilderde beelden lieten ons de lichamen van dieren zien.
Sindsdien hebben de meeste schilderijen lichamen geetaleerd. Dat is niet kleinerend bedoeld voor landschappen of
andere latere genres. Evenmin wil
daarmee een hierarchie worden aangegeven. Maar als men voor ogen houdt
dat het eerste fundamentele doel van de
schilderkunst erin bestaat de aanwezigheid op te roepen van iets wat er niet is,
dan hoeft het geen verwondering te
wekken dat het gewoonlijk lichamen
zijn die worden opgeroepen. Het is hun
You think it horrible that lust and rage aanwezigheid die wij in onze collectieShould dance attention upon my old age; ve of individuele eenzaamheid nodig
They were not such a plague when I was hebben om ons te troosten, te sterken,
young;
aan te moedigen of te inspireren. SchilWhat else have I to spur me into song? derijen houden onze ogen gezelschap.
En gezelschap betekent meestal lichaMaar waarom is die obsessie zo ge- men.
schikt voor het medium van de schil- Laten we nu de andere kunsttakken
derkunst? Waarom maakt de schilder- eens bekijken, op het gevaar af in grokunst haar zo welsprekend?
teske simplificaties te vervallen. VerhaVoor we aan een antwoord toe zijn moet len houden actie in: ze hebben een beer eerst even puin geruimd. Met een gin en een einde. Poezie richt zich tot
Freudiaanse analyse, wat ze in andere het hart, de wonde, de dode, al wat zich
omstandigheden ook te bieden mag in het rijk van onze intersubjectiviteit
hebben, kunnen we hier niet veel aan- bevindt. Muziek gaat over wat achter
vangen, daar ze zich in de eerste plaats het gegevene ligt: het woordloze, het
met symboliek en het onbewuste bezig- onzichtbare, het ongedwongene. Thea-

wat ik in Het succes en de mislukking van
Picasso heb geschreven, nog voor vele
van de hier tentoongestelde doeken geschilderd werden.
Geen reden dus om in herhaling te vallen, vooral daar de tentoonstelling ook
tot nieuwe inzichten prikkelt, - niet
zozeer over de relatieve kwaliteit van de
verschillende periodes in Picasso's oeuvre als wel over de aard van het schilderen zelf. En daarvoor dient men nog
maar een keer die wilde, ontembare en
onverschrokken oude man dankbaar te
zijn. De tentoonstelling omvat schilderijen, tekeningen en etsen die hij tussen
zijn zeventigste en zijn negentigste
maakte. Ze worden beheerst door het
thema van de seksualiteit. Meer dan
driekwart van de tweehonderd werken
beeldt vrouwen of koppels uit die als
seksuele wezens geobserveerd of verbeeld worden. Ik heb dat vroeger al wel
eens vergeleken met de late gedichten
van W.B.Yeats:
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Giorgiones

ter voert het verleden weer op. Schilderkunst gaat over het fysieke, het tastbare en het onmiddellijke. (Dit te overwinnen was het onoverkomelijke probleem dat de abstracte kunst zich gesteld had.) De kunstvorm die nog het
meest verwant is aan de schilderkunst
is het Dansen. Ze komen allebei uit het
lichaam voort, roepen allebei het lichaam op en zijn allebei fysiek in de
eerste betekenis van dat woord. Het belangrijkste verschil is dat de Dans, net
zoals de Vertelkunst en het Theater,
een begin en een einde heeft en dus in
de tijd bestaat. De schilderkunst daarentegen is ogenblikkelijk. (Beeldhouwkunst is duidelijk statischer dan schilderkunst, moet het vaak zonder kleur of
kader stellen en is dus minder intiem.
Daardoor vormt ze een categorie apart
waarvoor een afzonderlijk essay zou nodig zijn.)
De schilderkunst nu biedt een tastbare,
ogenblikkelijke, onafwendbare en
voortdurende fysieke aanwezigheid. Ze
is de meest direct zinnelijke van de kunsten. Lijf aan lijf. Een van die lijven behoort aan de toeschouwer toe. Wat overigens niet betekent dat het doel van elk
schilderij zinnelijk is; vele schilderijen
hadden een ascetische bedoeling. Boodschappen ontleend aan de van eeuw tot
eeuw wisselende zintuiglijkheid, al
naar gelang de ideologic Ook de rol
van de geslachten wisselt. Schilderijen
kunnen vrouwen als een passief lust object voorstellen, een actieve seksuele
partner, iemand om bang voor te zijn,
een godin of een geliefd menselijk wezen. Maar hoe de schilderkunst ook gebruikt wordt, dat gebruik zelf begint
met een diepe zinnelijke lading die na-

De schilder en zijn model I, juli 1970

dien in de ene of andere richting kan
worden gestuurd. Denk maar aan een
geschilderde doodskop, een geschilderde lelie, een tapijt, een rood gordijn,
een lijk: telkens krijg je - als het schilderij leeft tenminste - een zinnelijke
schok, welke conclusie je verder 00k
mag trekken.
Wie zinnelijk zegt - als het menselijk
lichaam en de menselijke verbeelding
in het geding zijn - zegt 00k seksueel.
En het is op dit punt dat de praktijk van
het schilderen mysterieus begint te
worden.
Het visuele speelt een belangrijke rol in
het seksleven van vele dieren en insekten. Kleuren, vormen en gebaren waarschuwen en lokken het andere geslacht.
Voor mensen is het visuele zelfs nog belangrijker, daar de signalen zich niet alleen tot onze reflexen richten, maar 00k
tot onze verbeelding. (Het visuele kan
een grotere rol spelen in de seksualiteit
van mannen dan van vrouwen, maar dit
is moeilijk uit te maken vanwege de

omvang van seksistische tradities in de
moderne beeldvorming.)
De borst, de tepel, de schaamheuvel en
de buik zijn natuurlijke optische brandpunten van verlangen en hun natuurlijke pigmentatie verhoogt nog hun aantrekkingskracht. Als dit nogal eens vergeten wordt - als het beperkt blijft tot
spontane graffiti op openbare muren - dan moet dit toegeschreven worden aan de druk van de puriteinse moraal. De waarheid is dat we allemaal zo
gemaakt zijn. Andere culturen in andere tijden hebben de aantrekkingskracht
en de centrale ligging van die lichaamsdelen nog onderstreept door cosmetica
te gebniiken. Ze voegen kleur toe aan
de natuurlijke pigmentatie van het lichaam.
Als de schilderkunst dan de typische
kunst van het lichaam is en als het lichaam om aan zijn fundamentele voortplantingsrol te beantwoorden visuele
signalen en seksuele prikkels gebruikt,
dan wordt het stilaan duidelijk waarom

de schilderkunst nooit veraf staat van
het erogene.
Neem nu La Dama Que Descubre ElSeno van Tintoretto (Prado, Madrid). Dit
beeld van een vrouw die haar borst ontbloot en aan de kijker toont, is eveneens
een voorstelling van de gave, van de begaafdheid van de schilderkunst. Op het
eenvoudigste niveau is het schilderij
(met al zijn kunstigheid) een imitatie
van de natuur (met al haar listigheid)
door de aandacht te vestigen op een tepel en zijn halo. Twee verschillende
soorten 'pigmentatie' voor hetzelfde
doel.
Maar net zoals de tepel slechts een deel
van het lichaam is, vormt de onthulling
ervan slechts een deel van het schilderij. Het schilderij is 00k de afstandelijke uitdrukking van de vrouw, het allesbehalve afstandelijke gebaar van haar
handen, haar doorzichtige kleren, haar
parels, haar kapsel, het haar dat loshangt in de nek, de vleeskleurige muur
van gordijn achter haar en verder het

1988 muur 19

iRiS't *C*C ^

a

». v-

Liggend naakty 18 augustus 1972

alomtegenwoordige spel van groen en
rose dat zo geliefd was bij de Venetianen. Al deze elementen maken dat de
geschilderde vrouw ons verleidt met de
zichtbare middelen van de levende
vrouw. Beide zijn handlangsters in dezelfde visuele koketterie.
Tintoretto werd zo genoemd omdat
zijn vader een stoffenverver was. De
zoon ging een stap verder en belandde
in het rijk van de kunst: hij was zoals elke schilder een 'verver' van lichamen,
van huid en ledematen.
Laten we nu naast Tintoretto Giorgiones doek van Een Oude Vrouw hangen
(Academia, Venetie), dat een halve
eeuw vroeger werd geschilderd. Beide
schilderijen samen tonen aan dat de intieme en unieke relatie tussen pigment
en vlees niet noodzakelijk seksuele provocate betekent. Integendeel: het thema van Giorgiones doek is juist het verloren gaan van de kracht om te provoceren.
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trouwring na) en alle versiering heeft
afgelegd. De 'snuisterijen' die zij als ijdelheid opzij heeft geschoven, worden
weerspiegeld in de donkere spiegel die
ze omhooghoudt. Maar zelfs hier, in
een context die niet ongepaster had
kunnen zijn, schreeuwen haar geschilderde hoofd en schouders het uit van
Tair and foul are near of kin,
begeerlijkheid. En het pigment is de
And fair needs foul, 'I cried.
schreeuw.
Maar geen woorden - zelfs geen ver- Dit is het aloude mysterieuze complot
zen van Yeats - kunnen zoals dit schil- tussen pigment en vlees. Door dit comderij het verdriet weergeven van het plot kunnen de grote Madonna's met
vlees van een oude vrouw wier rechter- Kind een diepe zinnelijke geborgenhand een gelijkaardig maar 00k zo ver- heid en verrukking overbrengen en
schillend gebaar maakt. Waarom niet? krijgen de grote Pieta's het voile geOmdat het pigment dat vlees is gewor- wicht van hun rouw - het ontilbare geden? Bijna. Juister is: omdat het pig- wicht van het hopeloze verlangen dat
ment de boodschap van dat vlees is ge- het vlees opnieuw tot leven zou komen.
Verf behoort aan het lichaam toe.
worden, zijn klaagzang.
Laten we hier tenslotte nog de IJdelheid En kleur is seksueel. Als Manet Le Devan de Wereld van Titiaan aan toevoe- jeuner sur I'Herbe schildert (een doek
gen (Pinacotheek, Miinchen), waarop dat Picasso verschillende keren gekoeen vrouw al haar juwelen (op een pieerd heeft tijdens zijn laatste periode)
/ met the Bishop on the road
And much said he and L
'Those breasts are flat and fallen now,
Those veins must soon be dry;
Live in a heavenly mansion,
Not in some foul sty.}

dan is de flagrante bleekheid van de
verf niet zomaar een imitatie, maar dan
wordt ze de flagrante naaktheid van de
vrouwen op het gras. Wat het schilderij
wont is het getoonde lichaam.
De intieme relatie (het raakvlak) tussen
schilderkunst en fysiek verlangen die
men uit haar gevangenschap in kerken,
musea, academies en gerechtshoven
dient te bevrijden, heeft weinig te maken met de mimetische textuur van
olieverf. De relatie begint bij de daad
van het schilderen, niet bij het medium. Het raakvlak kan er ook op fresco's
zijn, of in waterverf. Het is niet de quasi tastbaarheid van de geschilderde lichamen die telt, maar hun visuele signalen die zo'n verbazingwekkende medeplichtigheid vertonen met die van
reele lichamen.
Misschien kunnen we nu iets beter begrijpen wat Picasso tijdens de laatste
twintig jaar van zijn leven gedaan
heeft, waartoe hij gedreven was en wat
niemand hem ooit voorgedaan
had - zoals je van hem wel kon verwachten.
Hij was een oude man aan het worden,
nog altijd even trots, hij hield nog even
veel van vrouwen als vroeger en hij
moest de absurditeit van zijn eigen relatieve impotentie onder ogen zien. Een
van de oudste grappen ter wereld werd
zijn pijn en zijn obsessie en een uitdaging aan zijn grote fierheid.
Tegelijkertijd leefde hij volslagen afgezonderd van de wereld: een isolatie die
niet helemaal zelf gekozen was, maar
het gevolg van zijn monsterachtige
roem. De eenzaamheid van die isolatie
bracht hem geen verlichting van zijn
obsessie, maar duwde hem integendeel
steeds verder weg van een alternatieve
interesse of betrokkenheid. Hij was
veroordeeld tot een vastberadenheid
zonder uitweg, een soort van manie die
de vorm van een monoloog aannam.
Een monoloog gericht tot de praktijk
van het schilderen en tot alle dode
schilders van het verleden die hij bewonderde of van wie hij hield of op wie
hij jaloers was. De monoloog ging over
seks. De stemming ervan veranderde
van werk tot werk, maar niet het onderwerp.
De laatste doeken van Rembrandt en
vooral dan de zelfportretten zijn
spreekwoordelijk geworden voor de
manier waarop de kunstenaar alles in
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twijfel trok wat hij tot dan toe gedaan of
geschilderd had. Alles wordt in een ander licht gezien. Titiaan die bijna even
oud werd als Picasso, schilderde naar
het einde van zijn leven toe de Geseling
van Marsyas en De Pieta in Venetie:
twee uitzonderlijke laatste schilderijen
waarop de verf als vlees koud wordt.
Zowel bij Rembrandt als bij Titiaan is
er een opvallend contrast tussen hun later en hun vroeger werk. Toch is er een
zekere continuiteit, al is het niet makkelijk er in kort bestek een definitie van
te geven. Een continuiteit van beeldtaal, van culturele context, van godsdienst en van de plaats die de kunst innam in het sociale leven. Deze continuiteit temperde en verzoende - in zekere mate dan - de wanhoop van de
oude schilders; de verlatenheid die ze
voelden werd droeve wijsheid of een
smeekbede.
Met Picasso gebeurde dit niet, misschien omdat er om vele redenen zo
geen continuiteit bestond. Zelf had hij
veel in het werk gesteld om ze binnen
de kunst te vernietigen. Niet omdat hij
een beeldenstormer was of omdat hij
ongeduldig was met het verleden, maar
omdat hij de overgeleverde halfwaarheden van de beschaafde klasse haatte.
Hij brak in naam van de waarheid.
Maar wat hij brak kreeg de tijd niet om
nog voor zijn dood weer in de traditie te
worden opgenomen. Zijn kopieren tijdens z'n laatste periode van oude meesters als Velasquez, Poussin of Delacroix
was een poging om gezelschap te vinden, om een gebroken continuiteit te
herstellen. En ze stonden toe dat hij
zich bij hen voegde. Maar zij konden
zich niet bij hem voegen.
En dus was hij alleen, zoals dat meestal
met de ouden gebeurt. Maar hij was
volslagen alleen omdat hij van de hedendaagse wereld was afgesneden als
een historisch personage, en zich als
schilder uit de picturale traditie had
weggeschilderd. Niemand sprak tegen
hem, niemand gaf hem weerwerk, en zo
werd zijn obsessie een manie: het tegendeel van wijsheid.
De manie van een oude man omtrent de
schoonheid van wat hij niet langer kan.
Een farce. Razernij. En hoe drukt die
razernij zich uit? (Als hij niet elke dag
had kunnen tekenen of schilderen zou
hij gek geworden zijn of was hij gestorven - hij had de gestes van de schilder
nodig om aan zichzelf te bewijzen dat
hij nog leefde.) De razernij drukt zich
uit door rechtstreeks terug te keren

naar de mysterieuze link tussen pigment en vlees en de tekens die ze gemeenschappelijk hebben. Het is de razernij van verf als een grenzeloze erogene zone. Maar in plaats van naar elkaar
te verlangen, geven die gemeenschappelijke tekens nog slechts het seksuele
mechaniekje weer. Botweg. Met woede. Blasfemisch. Het is schilderen dat
zijn eigen kracht vervloekt en zijn eigen
moeder. Schilderkunst die beledigt wat
ze eens bejubeld en geheiligd had.
Nooit tevoren had iemand zich kunnen
inbeelden hoe schilderkunst obsceen
kon zijn over haar eigen afkomst, wat
iets heel anders is dan obsceniteiten uitbeelden. Picasso ontdekte hoe het
moest.
Hoe moet je deze laatste werken beoordelen? Het moet nog niet, het is nog te
vroeg. Wie beweert dat ze het toppunt
vormen van Picasso's kunst, is even absurd als de hagiografen rondom hem altijd al geweest zijn. Wie ze afdoet als de
zich herhalende grootspraak van een
oude vent begrijpt niets van de liefde of
van een mensenleven.
Het is bekend dat Spanjaarden trots
zijn op hun manier van vloeken. Ze bewonderen de vindingrijkheid van hun
verwensingen en ze weten dat vloeken
een eigenschap en zelfs een bewijs van
waardigheid kunnen zijn.
Nooit tevoren heeft iemand zo in de
verf ge vloekt.
JOHN BERGER
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Het Koekoeksjong
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Het voordeel van groot huisvuil is dat het ee
Het voordeel van groot huisvuil is dat het ee
Het voordeel van groot huisvuil is dat het een paar keer
per jaar wordt opgehaald. Maar met het huisvuil van je
ziel blijf je zitten. Guido van Heulendonks
kwaadsappige personages hebben er nogal wat van in
voorraad. Als de Dood hen wil halen, moet hij met de
vuilniskar komen. En zelfs dan wacht hem een
verrassing.
Een verhaal als een literaire bombrief.

DOOR
GUIDO VAN HEULENDONK
24 PUNT 1988

4 augustus 1987
Hooggeleerde Mevrouw,
Wellicht zegt mijn naam u niets meer. Het is twintig jaar geleden dat ik kortstondig in uw leven was, en sedertdien heb ik
weinig memorabels verricht, zelfs opzettelijk vermeden dat
te doen. Geen enkele reden dus waarom u zich mij zou herinneren.
Maar mi is er een nieuw feit: morgen ben ik dood.
Laten we niet sentimenteel worden: het maakt niet zoveel
uit. Niets maakt nog veel uit. Ook uw levenslot kan mij geen
barst schelen. Misschien wordt u rijk in Australie, misschien
kreperen uw schapen aan tropische ziekten, mij allemaal
goed. Het waren toch schapen? Ik heb niet ieder detail nagetrokken. Alleen uw adres, en dat was een meevaller: u bleek
de uitkant van deze planeet te hebben opgezocht. Geen gevaar dus dat deze brief u te vroeg zou bereiken en u mijn sterven in de war zou kunnen sturen.
Ik begrijp overigens niet waarom een psychiater met een
schapenboer trouwt. Nog altijd Rousseau? Of gewoon, uw
oude voorkeur voor herders? (Lacht u?) Ik snap wel meer niet
van psychiaters. En misschien, hooggeleerde mevrouw,
snapt u na mijn brief wel niets meer van uzelf. Gaat u maar
even op de sofa liggen. Ik vond dat ik u, de enige overlevende, mijn verhaal niet mocht onthouden. Aan de eindstreep
moet de waarheid zijn rechten hebben. Moet blijken wie doping heeft gebruikt. Niet dat dit veel uitmaakt. Ik zei het al:
niets maakt nog veel uit.
Hooggeleerde mevrouw, morgen is het weer ophaling van
groot huisvuil. Een halfjaarlijkse service van onze lokale
overheid. De truck komt tegen de middag, en dan worden wij
weer eens verlost van alles wat te groot of te zwaar is om met
de wekelijkse ophaling te worden meegegeven.
Ik weet niet hoe dat in Australie gaat, maar hier dwaalt reeds
de hele vooravond allerhande gespuis door mijn buurt:
schroothandelaars, vagebonden - als vliegen en wespen aangelokt door stront en rotte peren cirkelen zij rond, stoppen
bij ieder hek, komen uit hun vervallen voertuigen, doorsnuffelen wat men heeft klaargelegd, en gooien iets in de laadbak.
Of ze nemen helemaal niets, en laten de keurig gestapelde
beltjes in de grootste wanorde achter. Hun houding is: het
opportunisme van de gier.
Deze nonchalance, dit hautaine gebrek aan respect, ik word
er razend van. Je vult een zak met lege verfblikken, je bindt
hem dicht. Een minuut later reeds wordt hij opengescheurd,
een gier steekt zijn kop naar binnen, heeft geen interesse,
rijdt verder. Hem weer dichtbinden doet hij niet. 's Nachts
regent het, de zak loopt vol water. Of hij valt om, de blikken
rollen bij tientallen over straat. Je moet ze 's morgens uit de
goot gaan vissen. Je legt een zwaar stuk ijzer op afgedankte
vellen plastic. Het ijzer wordt meegenomen, de vellen, opgetild door de wind, beginnen te zwerven door de omgeving,
als vreemdsoortig fladdergedierte.
Vooral op hout en metaal wordt aangevallen met ongeziene
felheid. Daarnet droeg ik een oude oliekachel naar de berm.
Ik had mijn rug nog niet gedraaid of een diesel viel stil, een
bons, twee klappende deuren, en toen ik omkeek zag ik een
olieplas, en dan nog net mijn kachel, die dansend op een aanhangwagen door de bocht verdween. Je houdt het niet voor
onmogelijk dat je de gemeentelijke diensten moet bellen, en

zeggen dat ze morgen thuis kunnen blijven, aangezien op
geen enkele stoep nog een bladder verf te vinden is.
Ooit, toen ik hier pas woonde, kon ik het niet meer aanzien.
Ik nam alles weer weg en borg het tot's anderendaags in mijn
garage. Het was vakantie, ik sliep door de wekker heen. Toen
ik de volgende middag buitenstormde was de truck reeds
langs geweest. Zes maanden lang brak ik mij de benen, telkens als ik mijn auto nodig had.
Zo ook ongeveer, hooggeleerde mevrouw, waren de omstandigheden kort voor ik u ontmoette.
Het was de late middag van 10 augustus 1967. Voor mijn hek
stonden, net als nu, de brokstukken van het voorbije halfjaar.
Mijn stapel was aanzienlijk, veel groter dan alle andere in de
buurt. Ik had lang en nauwgezet geordend en geschikt.
Met groeiende ergernis zat ik dan ook voor mijn raam, en zag
hoe het tuig van stort en schroothoop steeds vaker stil hield
en iets uit mijn bouwsel plukte. Tegen de a vond was dit reeds
naar alle zij den uitgezakt en lagen er scherven tot bij de haag
van mijn buurman. Ik kon mijn aandacht niet meer bij mijn
cursus houden: sociale wetgeving. Op 12 augustus immers
had ik een belangrijk interview. In het bejaardenhome van
het dorp werd de directiezetel vacant. Hooggeleerde mevrouw, gaat u al een lichtje op? Ik was zesendertig en had in
het onderwijs mijn laatste zenuw opgebrand. Zesendertig is
een scharniergewricht in een mensenleven. Wie dan aarzelt
raakt nooit meer uit het getrokken spoor. Dat hoef ik u niet te
vertellen. Bent u ook niet rond die leeftijd bezweken voor de
roep van de wildernis? Ik moest die baan hebben. Mijn
vrouw was weg, ik had een aangeboren hartkwaal, iedere
klep in mijn vaatsysteem snakte naar rust. Mijn kansen lagen
vrij goed. Ik kende de broer van de gestorven directeur, en
via hem nogal wat nonnen in het instituut. Ik kende onze
pastoor, die mee in de commissie zou zetelen. Ik wist dat de
econoom van een naburig tehuis was aangezocht om de kandidaten te testen op wat elementaire boekhoudkunde en administratie. Dat was allemaal geen probleem. Slechts een factor zorgde voor onzekerheid. Zuster-overste had een nicht
die psychiater was. In de grootstad. Ook die zou de interviews bijwonen, teneinde de morele inhoud van de kandidaten te wegen. Nicht-psychiater was door tante-non zelfs tot
voorzitster van de wervingscommissie benoemd. Prestige,
clangeest: bij uitstek religieuze waarden.
Hooggeleerde mevrouw, dit verontrustte mij zeer. Een pastoor zand in de ogen strooien is niet zo'n kunst. 'Sedert mijn
vrouw is weggelopen, kerk ik in de grootstad,' zei ik. Hij geloofde me: Tja, het schandaal zeker, he...?' Ik knikte in deemoed. Boekhouding en administratie kon ik bijwerken.
Maar tegenover zielkundigen stond ik ongewapend. Het is
als met voyeurs. Je kan het alleen ondergaan. En hoe vermijd
je Freudiaanse schuivers tijdens een interview? Het menselijk gedrag is op zoveel manieren uit te leggen. Zeker door
een vrouw. Dragen in de voor haar verkeerde broekspijp kon
me bij wijze van spreken de baan kosten.
Ik begon discreet informatie in te winnen. Nicht-psychiater
was pas afgestudeerd. Had een dissertatie geschreven over
Rousseau. (In parka verschijnen? Baard laten groeien?) Ongetrouwd. (Te lelijk, voornaamste motief bij vrouwen voor
een academische carriere?) Voor amoureuze manoeuvres was
echter geen tijd meer. Helemaal ongerust werd ik, toen ik
ontdekte dat zij dezelfde, vrij zonderlinge familienaam had
als een van mijn leerlingen in het lyceum, die ik net voor de
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vakantie een gekloven lip had geslagen. Een uit de hand gelopen les economic Het had mij een officiele blaam gekost,
maar de grootstad was ver, en in dit gat leest men alleen de
parochiekrant. Als die nicht echter... Ik zocht, maar kon geen
uitsluitsel verkrijgen over mogelijke verwantschap. Ik raakte
onder hoogspanning. Het leek mij raadzaam dan maar voor
de rest tot in de puntjes voorbereid te zijn. En zo zat ik, twee
avonden voor het interview, sociale wetgeving te studeren,
zuchtend onder een loden hitte, terwijl buiten het vandalisme zijn gang ging. Hooggeleerde mevrouw, ze maakten het
die avond bijzonder bont. Van lieverlee keek ik helemaal niet
meer naar mijn blad, bleef mijn blik vastgezogen aan de gestadig desintegrerende afvalhoop op mijn berm. Ik begon jenever te drinken, wat mijn cardioloog ten strengste had verboden. Langzaam raakte ik in een toestand waarin de minuten even snel voortjoegen als de roffels tegen mijn borstbeen.
U als hersendokter zal dit misschien kennen: het gevoel dat
je hart de tijd probeert in te halen. Bovendien scheen met iedere slag een vonkje angst aan mijn bloed te worden meegegeven, zodat spoedig heel mijn lichaam vol knetterende angst
zat, angst waarvan ik zelf aard noch oorzaak begreep. Ik
dronk nog meer. Ik dronk zoveel dat ik later hierin de verklaring heb gezocht. Nu ja, het heeft geen belang. Misschien
was het de drank, misschien ook niet.
Het begon met de bestelwagen.
Hij lag zo afgeladen vol met huishoudelijk teveel dat hij nog
nauwelijks mijn straat binnenraakte. Het schemerde al, en
hij deed me denken aan zomers uit mijn jeugd: met dezelfde
traagheid gleden bij valavond de hooiwagens voorbij ons
huis, ook zij hielden hun uitpuilende, wiegende vracht op
zijn plaats door overdwars gespannen touwen. Voorzichtig
stopte hij, er sprongen twee gieren uit die mijn waar begonnen te keuren. Blijkbaar zagen ze wel iets in een doorgeroeste
kolenkit waarin ik cactussen had gekweekt. Maar waar die te
stouwen? Ik kon mijn ogen niet geloven: een van de twee
wipte op de laadbak, trok een geelgebloemde toiletpot onder
het touw vandaan, liet die in de handen van zijn kornuit zakken en propte de kit in de vrijgekomen ruimte. De pot werd
tegen mijn hekpost gezet. Twee tellen later deinde de wagen
de bocht door, en zag de toegang tot mijn erf emit als het sanitair van een hippie-commune.
Ik Hep naar buiten. Ik herinner me nog de muggen die rond
mijn hoofd kwamen zingen, terwijl ik met woedende, ongelovige verbazing naar de pot stond te kijken. Ik schopte ertegen, ik wist niet wat gedaan van kwaadheid. Toen kreeg ik de
ingeving hem naar de hoop van mijn buurman te slepen. Met
dat ding voor mijn deur raakte ik immers nooit in slaap, zoveel was zeker. Bij mijn buurman waren alle luiken reeds
dicht, ik had de handen vrij. Haastig nam ik de pot op en
droeg hem naar nr. 10. Ik schoof hem tussen twee volgepropte plastic zakken die rechtop tegen de haag stonden en dat
was dat.
Maar net toen ik me wou oprichten kreeg ik het: die klap tegen mijn borstbeen die me met een schreeuw naar lucht deed
happen. Ik zakte door mijn knieen. Ademnood, pijn. De onbestemde angst die nog steeds in mij hing, werd doodsangst.
Nochtans wist ik dat de aanval zou overgaan. Het ging altijd
over, meestal zelfs met een enkele pil. Maar nu lagen mijn
pillen in huis. Ik probeerde niet te bewegen. Zuurstof sparen, zuurstof sparen, het rolde door mijn hoofd. Zo zat ik
daar, zeker vijf minuten, gehurkt voor die toiletpot, mijn
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handen gesteund op de rand als iemand die elk ogenblik zal
moeten braken, en staarde tegen die bloempjes aan.
Het ging inderdaad over, en ik kwam langzaam overeind.
Toen viel die bromfiets stil. Een joch van ik schat zestien
stapte af en begon zonder een woord te zeggen de stapel van
mijn buurman te doorzoeken. Aan beide zijden van zijn achterwiel hingen tassen waaruit allerlei rommel stak, bewijs
van een succesvolle strooptocht.
Hij had me nauwelijks bekeken. Een zakelijke oogopslag, alsof ook ik bij het afval hoorde. Het wond me verschrikkelijk
op. Dat en de gedachte dat hij me waarschijnlijk voor die pot
had zien zitten. En ook wel zijn leeftijd: dezelfde als die van
het pukkelig geboefte waartegen ik in de grootstad iedere dag
strijd had te leveren. Of misschien nog het meest zijn hemd:
een gelijksoortige bloemenchaos als op de toiletpot en daarvan schemerde het motief nog steeds voor mijn ogen. Mijn
hartslag steeg opnieuw, iets begon mijn keel dicht te knijpen.
Hij raapte een voorwerp op en wou het in zijn tas laten verdwijnen.
'Geef dat terug,' zei ik.
Hij bekeek me met een luie blik.
'Waarom?'
'Omdat ik het terugwil. Ik heb het nog nodig.'
Ik zag nu ook dat hij kauwde. Hij aarzelde even, maar haalde
dan toch zijn schouders op en gooide het ding naar me toe.
Het was een springmes. Uit het hoornen hecht waren stukken verdwenen, het blootgekomen metaal was vuil en roestig. Ik stak het in mijn zak. Het kalmeerde me niet. Hij nam
zijn bromfiets en zwaaide zijn been over het zadel. Zijn voet
tikte tegen een van die plastic zakken. Hij viel om, en een gedeukte vaas rolde over de berm. Hij probeerde zijn motor aan
de gang te trappen. Het lukte niet dadelijk.
'He!' riep ik. 'Zou je dat wel eens willen oprapen?'
Hij hoorde mij niet, of deed alsof, ging verder met trappen.
Hij wipte daarbij telkens even omhoog, zodat het bloemenhemd rond zijn lijf op en neer danste. Ik ging een stap dichterbij. Mijn oren suisden.
'He!'
Hij moest me gehoord hebben, en toch reageerde hij niet.
De volgende seconde was het allemaal gebeurd. Terwijl ik
dacht dat mijn hart door mijn ribben brak, schoot mijn arm
uit en een harde duw trof hem tegen zijn schouder, net toen
hij weer opwipte. Ik kan niet zweren dat ik de vrachtwagen
niet had gezien. Ik weet zeker dat ik hem niet had gehoord.
Het gesuis in mijn trommelvliezen was daarvoor te erg. Maar
misschien had ik hem wel gezien, in die allerlaatste fractie.
Misschien was mijn arm toen nog niet vertrokken. Misschien ook wel. Ik weet het niet. Het maakt niets uit.
Hij droeg geen valhelm. Hij tuimelde achterover en een wiel
van de vrachtwagen reed over zijn hoofd. Ik hoorde zijn schedel kraken en, hooggeleerde mevrouw, het eerste wat door
mij heenschoot was: nu ben ik die baan kwijt. Niemand met
doodslag op zijn geweten krijgt een directiezetel onder de
kont geschoven. Toen dacht ik niets meer. Ik stond bewegingloos. Het was een raar moment. Even leek alles ontdaan
van tijdelijke zowel als ruimtelijke samenhang, van oorzaak
en gevolg. Uit de elzeboom aan de overkant dook een grauwe
vliegenvanger naar beneden, snapte een insekt mee, en ging
weer op de onderste tak zitten. Dit was de wereld. De vrachtwagen was doorgereden, verdwenen achter de bocht. De
chauffeur had niets gemerkt.
Mijn geest begon pas weer te werken, toen ergens een hond

blafte. De straat was leeg, aan de
overkant stonden geen huizen.
De enige getuige van mijn daad
was dus wat daar voor mij op de
grond lag. Wei drie maal keek ik
of hij niet nog leefde. Telkens
sprong me daarbij een zware
straatkei in het oog die een eind
verderop half uit het zand stak.
Ik ben al lang geleden opgehouden met me af te vragen of ik
hem werkelijk zou hebben opgedolven, mocht de jongen niet
dood zijn geweest. Maar hij was
dood. Ik verifieerde het nog eenmaal en ging op de deur van
mijn buurman bonzen. Vijf minuten later wemelde de straat van de drukte. Aan de politie
vertelde ik dat die jongen mij de weg had gevraagd, en bij het
st art en van zijn motor was gestruikeld over een gedeukte
vaas die op de berm lag. Een zak vuilnis van mijn buurman
was omgevallen. Jazeker, al voor de jongen er aankwam. Jaja,
die vaas lag er al.
Mijn buurman kreeg er nog last door. Wij hebben nooit goed
kunnen opschieten.
Hooggeleerde mevrouw, toen de pastoor klaar was met zijn
hocus-pocus, stapte hij bij mij binnen om een borrel te drinken, want ik wendde shock voor en behoefte aan gezelschap.
Arme ouders, zei hij, en ik zei ja, en omdat hij in de wervingscommissie zat, zei ik dat ik 's anderendaags die ouders
zou gaan condoleren. Misschien kon een gesprek met mij
enige troost bieden, aangezien ik toch diegene was die hun
zoon voor het laatst had gezien. Ik kon ze bijvoorbeeld vertellen dat hij niet geleden had. De pastoor feliciteerde mij met
mijn barmhartigheid.
Toen ik de volgende morgen opstond, had ik reeds spijt van
mijn belofte, maar met pastoors wist je nooit. Stel dat hij navraag deed. Bovendien voelde ik een onweerstaanbare neiging om mij zo wit mogelijk te wassen. Het schijnt dat talloze
misdadigers zich zo reeds aan de galg hebben gewerkt. Dat
heb ik pas onlangs gelezen. Ik vertrok.
De jongen bleek geen vader meer te hebben. Hij woonde in
een naburig dorp bij zijn moeder, die ik 's namiddags alleen
thuis trof. Een dikke, nogal sullige vrouw. Ik gaf haar mijn
bloemen, en we praatten moeizaam, want ze kreeg voortdurend huilkrampen. Ze was blij met mijn bezoek, zei ze. Ze
zette koffie voor me, en morste tranen in de koekjesschaal.
Het hysterische type, hoewel ik daar geen kenner van ben.
Mijn verrassing was dan ook totaal, toen ze zich opeens half
oprichtte, mij meedeelde dat ze niet goed werd, en zijwaarts
van haar stoel viel. Ik bleef zitten, mijn kop koffie in de hand,
absoluut niet wetende wat ik moest doen. De stoel was laag,
ze was op het tapijt gerold - dus dat zou wel meevallen. En
ze ademde nog, dat zag ik aan haar rijzende en dalende buik.
Was het niet beter gewoon te wachten tot ze weer bijkwam?
Toen herinnerde ik me iets van een EHBO-namiddag op
school, over benen optrekken, zodat het bloed naar de hersens stroomt. Ik zette mijn koffie neer en ging tussen haar
voeten staan. Ik nam haar enkels vast en tilde haar benen
langs de mijne omhoog, als zouden we kruiwagentje spelen.
Ze snurkte even, haar rok schoof neer over haar buik, en ik

zag haar dikke dijen, en het belachelijk minieme slipje dat de in
plooien getrokken bilpartij onmogelijk bedekken kon. Het
slappe, witte vlees Hide zachtjes
onder mijn bewegingen en, ach,
hooggeleerde mevrouw, u zoekt
er maar een naam voor. Vetmassa's hebben me altijd gefascineerd. Reeds als kind verschool
ik mij onder feesttafels, om onder de rokken van mijn dikste
tantes te kunnen kijken. Verzet
was hopeloos. Ik liet haar enkels
los en na een vlugge blik door
het raam knielde ik langzaam
naast haar neer. Mijn hart bonsde, ik begon te hij gen als een hond die de hele stad door een
teef heeft achternagezeten. Dit was helemaal niet goed voor
mij. Terwijl mijn vingers rillend over haar been gleden, hoger en hoger, groeide samen met mijn op winding ook de
angst voor een aanval, daar, in dat vreemde huis. Toch ging
ik door, ondanks mijn pompende bloed liet ik mijn hand toe
het flardje katoen vast te nemen, ik wou het wegtrekken,
maar een schaduw gleed voorbij het raam en iemand klopte
op de deur.
Ik vloog overeind, struikelde, en moest met een rare hinkstap
mijn evenwicht zoeken. Mijn bovenbeen raakte de tafelrand.
Het gevolg was opzienbarend. Een abrupte, brandende pijn
vlamde door mijn dij en ik schreeuwde het uit. De man die
binnenkwam bekeek mij bevreemd, zag de vrouw liggen,
vroeg wat er in godsnaam aan de hand was. Ik klemde zwetend mijn tanden op elkaar, hield mijn hand op mijn dij, die
verontrustend snel nat werd, en zei dat het niets was, dat ik
mijn been had gestoten, en dat mevrouw... Hij knikte, hij
was haar broer, ze kreeg dat wel meer. Maar wie was ik, en
wat deed ik daar? Ik legde alles uit, wees op mijn bloemen en
blies de aftocht. Hij bedankte me. Toen ik thuiskwam stond
het bloed in mijn schoen.
De moraal, hooggeleerde mevrouw: als je geen springmes
door je dij wil, dan moet je het niet in je zak laten zitten. Ofwel moet je vaker van broek veranderen. Was ik nog getrouwd geweest, het zou mij niet overkomen zijn. Mijn
vrouw legde iedere morgen mijn garderobe klaar, zorgde op
tijd en stond voor verversing. Maar sedert zij weg was deed
ik twee weken met een pantalon.
Het leek een straf van de goden. Een uithaal van dat joch,
over de grens van het tijdelijke heen. Het mes had een lelijke
jaap geslagen, net onder mijn lies, en toen ik al dat bloed zag,
leek het mij maar beter een dokter op te zoeken. Ik pakte
mijn dij in, zo goed en zo kwaad als het ging, en reed naar
mijn huisarts. Het was al vrij laat toen ik daar aankwam.
Mijn huisarts was met vakantie. In zijn spreekkamer trof ik
een nerveuze stagiair die na het hechten en verbinden mijn
dossier uit de kast haalde, en zichtbaar schrok van de bedenkelijke toestand waarin mijn hart verkeerde. Treventief denken,' mompelde hij onzeker, ging naar het medicijnrek, en
stopte mij een doos antibiotica in de hand.
'Een hart als het jouwe is een gemakkelijke prooi voor stafylokokken' - het klonk alsof hij het vooral tegen zichzelf
zei - 'maar pas op: wat ik je daar geef is een kanon. Voor je't
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weet heb je diarree. Veel yoghurt eten, kwark, dat soort dingen. Begrijp je?'
Ik begreep het, en haatte het. Mijn hele leven al had ik een
gruwelijke hekel gehad aan zuivelprodukten. Maar ik kon me
geen diarree permitteren. 's Anderendaags om 9 uur had ik
dat interview, dus slikte ik thuis de pillen (totaal overbodig,
zoals mijn huisarts later zei) en ging toen, nr. 10 stilletjes
voorbijstappend, in nr. 11 vragen of zij niet een beetje kwark
voor me hadden. Alle winkels waren al dicht. Ze hadden er,
en we praatten nog wat na over het ongeval, en toen ik vertrok zei de vrouw dat ik met haar groeten naar het melkfabriekje in de Brakkesteeg mocht gaan. Hun zoon was bedrijfsleider, kwark tegen groothandelsprijzen en in elke hoeveelheid die ik maar wou. Maar ik moest er wel vroeg voor
opstaan. Na negenen was hij niet meer op kantoor.
De Brakkesteeg lag achter de kerk, niet ver van het bejaardentehuis, waar het interview plaatshad. Ik besloot de volgende morgen iets vroeger te vertrekken en meteen maar een
voorraadje in te slaan. Ik ging naar huis, nam drie lepels
kwark, en kroop in bed.

je stroomde. Het was kwart voor negen toen ik het fabriekje
verliet, mijn aankopen in de auto borg, en besloot het pad te
nemen. Ik voelde me helemaal niet goed, mijn dij gloeide
door mijn broek heen, ik was erg nerveus. De wandeling zou
me opfleuren, dacht ik.
Het was een druilerige morgen. Dat ik niet de enige bleek te
zijn die langs het paadje liep, verbaasde me dus nogal. Toch
was het zo: een heel eind voor me uit wandelden twee mensen, een man en een vrouw. Ze gingen traag, zodat ik hen
langzaam inhaalde. De man droeg een donkergrijs pak en
liep opvallend dicht tegen de vrouw aan. Maar dat kon hij
00k doen om droog te blijven, want zij hield een regenscherm
boven hun hoofd. Ze keken niet om, kuierden gezapig verder, blijkbaar volledig opgaand in elkaars aanwezigheid. Ik
naderde nog een paar meter en werd wantrouwig: het gedrongen silhouet van de man, zijn effen, helmachtig glimmende haren... Ik had toen scherpe ogen maar toch twijfelde
ik. Nog vijf meter verder was ik echter zeker. Hooggeleerde
mevrouw, we schreven 1967. Nu zou het misschien nog amper de roddelpers halen. Maar toen, twintig jaar terug... De
schok van de herkenning deed me stilstaan: daar voor mij, in
Hooggeleerde mevrouw, we zijn er bijna. Ik ben er zeker van wat nauwelijks anders te noemen was dan de semi-omhelzing
van een vrouw - liep onze kapelaan.
dat u nu al heel warm wordt.
Van de Brakkesteeg liep toen nog, afgebiesd door wilgen en Het was zo gek dat ik opnieuw begon te twijfelen. Eerst of
braamstruiken, een smal paadje naar het plantsoen achter het het wel de kapelaan was. Vervolgens of de mij vertoonde intibejaardentehuis. Het was een eenzame weg, ernaast lag een miteit toch niet veroorzaakt werd door het weer, en de bestinkende greppel waarin het afvalwater van het melkfabriek- perkte ruimte onder een gedeeld regenscherm. Waarom zou
een kapelaan nat hoeven te worden als er een paraplu, zij het
dan door een vrouw gedragen, zijn richting uit ging? Maar
ADVERTENTIE
daar, op die godvergeten plek, waar in juli de viezigheid van
het beekje zelfs de bramenplukkers weghield?
Spoedig kwam echter aan alle onzekerheid een einde. Het
paar in de verte hield halt en draaide zich naar elkaar toe. De
pijn vloog tot in mijn scrotum, toen ik in een reflex tussen de
wilgen sprong. Ik schramde mijn hand aan enkele venijnige
braamranken. Ik lette er niet op en tuurde door de druipende
bladeren. Ik zag hoe men ginder omzichtig de omgeving afspeurde en toen aan de uitwisseling van een lange zoen beV/
Hugo Brems & Dirk De Geest
gon, waarbij de paraplu voor nogal wat geklungel zorgde. Ik
' WIJ BLOEIEN MAAR BLOEIEN
schoot bijna in de lach toen ik nu 00k de vrouw herkende: een
VERGEEFS'
dienster
uit het verenigingshuis, echtgenote van de koordirikj UOCA^
Voerie i n viaanderen 1945-1955
sfruuti trfoU^
4*6yW*
gent, de grootste hoorndrager van de streek. Geraldine heette
ze, en zo vaak was ze besprongen door tenoren, bassen en ba238 biz., 635 fr.
ritons, en 00k wel door minder muzikale inwoners, dat ze er
in het dorp de bijnaam Geraldine Trampoline aan had overgehouden. Nu kwam dus 00k de clerus een maatje meezinDit boek brengt een voorlopige rekonstruktie van de poezie in
gen. Ik grinnikte. Gods wegen waren inderdaad wonderbaar.
Viaanderen tijdens de periode 1945-1955. Het zijn jaren waarin de
Na enige tijd lieten ze mekaar los en verdwenen uit mijn geliteratuur moeizaam herleeft, in een sfeer van wantrouwen tussen
zichtsveld. Ik hoorde zompige voetstappen naderen. Voorbij
links en rechts, wit en zwart, vrijzinnig en katoliek. Daarnaast is er
kwam onze kapelaan, een warrige kuif op het achterhoofd,
de voortdurende vraag om vernieuwing, die vanaf 1950 kulmineert
daar waar de baleinpunten hadden gewoeld.
in intense diskussies tussen voorstanders van een traditionele en een
Wat
zal ik verder nog vertellen? Ik verliet mijn schuilplaats,
experimentele poetica.
Wij bloeien maar bloeien vergeefs schetst een zo veelzijdig mogelijk en botste op een nieuwe verrassing. Op de plek van het afbeeld van die ontwikkelingen. Afzonderlijke essays gaan in op de
scheid, in een modderplas, lag een portefeuille. Ik raapte
belangrijkste momenten.
hem op en wreef hem schoon met mijn zakdoek. De tijd
Een uitvoerige kroniek schetst, jaar per jaar, zowel de literaire als
drong: drie voor negen. Ik stak hem in mijn binnenzak, bede politieke en maatschappelijke kontekst. De markantste dichtsloot
na het interview te kijken of er iets inzat waar ik mijn
bundels worden voorgesteld, er is een bloemlezing van representavoordeel mee kon doen. Vele briefjes van duizend, bijvoortieve gedichten en een selektie uit de belangrijkste programmatische
beeld.
teksten.
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Hooggeleerde mevrouw, het interview. Van bij het begin liep
het fout. De tafels van de commissieleden stonden in vier-

schaar opgesteld en daartussen
diende de kandidaat plaats te nemen. Links van mij zat heer pastoor, rechts heer econoom, en
tegenover mij hadden zusteroverste en nicht-psychiater postgevat. Deze laatste was, tegen elke verwachting in, knap, mooi,
Garbo-achtig, en de vorsende
blik uit haar langwerpige ogen
bemoeilijkte op een of andere
manier erg mijn concentratie.
Het hoge woord werd echter gevoerd door de econoom. Een
muggezifter zoals ik er zelden
een heb meegemaakt. Aanvankelijk slaagde ik erin kalm te
blijven, maar na vier van zijn vezelfijne quasi-probleempjes
kreeg ik steken in mijn borst. Ik begon fouten te maken, op
elementaire punten, ik zag hem af en toe het hoofd schudden, ik viel stil. Zuster-overste schraapte haar keel en vroeg.
Zij vroeg: of ik niet-gelovigen tot het tehuis zou toelaten? Ik
kreeg er een citaat van Paulus uit, die ik nooit gelezen heb.
'Eerwaarde zuster, zegt Paulus niet: "Vraagt gij een stervende welke god hij dient, eer gij hem te drinken geeft?"' Als
het moet citeer ik Gilgamesj, in het Sumerisch. De pastoor
knikte bewonderend. Zuster-overste echter snoof. Vijf kilometer verder is een rijkstehuis, zei ze. Een lichte duizeling,
ik verschoof op mijn stoel, een pijnscheut. In mijn mond een
kwarksmaak. Toen nam nicht-psychiater het woord. Hoe
stelde ik me de psychologische begeleiding van de seniorburgers voor? - Seniorburgers? - Ja. Vond ik 'bejaarden' of
'ouden-van-dagen' dan geen vernederende terminologie? - Mijn zenuwen knapten, ik schoot in de lach. 'Seniorburgers,' zei ik, 'maar mevrouw, hebben die dan minder rimpels?' Zij kreeg een zeer ontstemde mimiek. Ik excuseerde
me. Ze luisterde niet. Ze neigde het hoofd naar het oor van
zuster-overste en ik dacht: het is afgelopen, ik kan inpakken.
Even nog, boos en afstandelijk als ze daar zat, deed ze me aan
iemand denken. Ik wist echter niet zo dadelijk aan wie.
Rechts van mij begon trouwens weer dat boekhoudkundig
gemier. Ik had er genoeg van, begon te broeden op een tegenzet, iets wat die hele farce uiteen zou doen spatten in een groteske flodderknal.
Het volgende gebeurde. Nicht-psychiater, op haar beurt het
oor beroerd door de harige lippen van zuster-overste, had
haar tas genomen, klikte ze open en trok er een zakdoek uit.
Toen werd ze lijkbleek. Ze liet de zakdoek op tafel vallen en
begon met slecht gecamoufleerde haast in haar spullen te
rommelen. Een bromvlieg botste tegen een spiegelkastje
naast de deur, en ik wist alles. Ik wist opeens aan wie ze mij
had doen denken. Ik zag de modder aan haar schoenen, ik zag
de regenmantel aan de muur, ik wist wat die nerveuze vingers daar zo wanhopig aan het zoeken waren. Ach, weledelgeboren mevrouw, wie de vlammen nu om het geleerde
hoofd slaan. Zodra u even in mijn richting keek, trok ik de
portefeuille een klein, onopvallend stukje uit mijn binnenzak. De volgende week was ik direct eur van be jaar dent ehuis
St.-Joseph.

de portefeuille. Honderd vraagtekens stonden in uw ogen maar
u beheerste zich. Ik zei: alstublieft, u zei: dank u - meer
werd niet gezegd. Wij leken geroutineerde dubbelagenten die
na de overdracht van de microfilms voorgoed uit elkaars leven
verdwijnen.
Ik weet niet of u nog lang bent
blijven scharrelen met onze herdershond. Misschien vond u de
omgeving van het tehuis wel iets
te warm geworden. Niet dat het
me wakker houdt. Ik heb achteraf de kapelaan ambtshalve nog
vaak ontmoet. Nooit gaf hij enig
teken. Ik vermoed dat u hem niets verteld heeft. Waarom ook
eigenlijk? Zelf keek ik wel uit. De man is vorig jaar gestorven. Zuster-overste en heer pastoor hadden al veel vroeger
het loodje gelegd, en die borderelneuker reed nog geen
maand na het interview in het kanaal, wellicht tijdens een becijfering van zijn olieverbruik.
Nu is het mijn beurt. Ik loop naar de zestig. Een mirakel,
zegt mijn cardioloog. Ik denk dat het de rust van St.-Joseph is
geweest. Twintig jaar heb ik geregeerd over mijn trage, tandeloze onderdanen. Ik heb rijkelijk meegegeten uit de staatsruif. Maar nu gaat het niet meer. Opereren heeft geen zin,
zegt men. Het is dus wachten op de fatale klap, vandaag of
morgen. Volgend jaar kan ook. Wat is: niet lang meer? Ik hou
niet van onzekerheid. Laten we Hein maar een stap tegemoettreden. Ik bied u deze brief aan. Een afscheid. Ik was die
vraagtekens in uw mooie ogen niet vergeten. Nu weet u alles,
en wat voor fraai heerschap u op het pluche van de directiezetel geholpen heeft. Laat het uw levensvreugde niet vergallen.
De seniorburgers hebben er geen boterham minder om gegeten.
Het is halftien. Het gepatrouilleer in mijn straat is wat geluwd. Het laatste hout en metaal zijn sinds lang uit mijn stapel verdwenen. Het moment is gekomen, immers: ook hier
dient nog iets te worden vereffend. In mijn garage staat een
eikehouten linnenkist. Daar heb ik een slot in gemonteerd
dat automatisch vergrendelt als het deksel dichtvalt. Zoiets
als een motorkap, hooggeleerde mevrouw. Hier bij me liggen
pistool en geluidsdemper. Straks, als ik deze brief heb gepost
en het donker is geworden en alle vogels slapen, zet ik de kist
op straat. Ik kruip erin. Ik laat het deksel dichtklappen en
daarna richt ik het pistool op mezelf. Ik zou erbij willen zijn,
als morgenochtend zo'n gier me naar zijn nest sleept en de
kist openbreekt.
Hoogachtend,
GUIDO VAN HEULENDONK

P.S.
U herinnert zich: we zagen elkaar nadien in de gang. Ik gaf u
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Schrijvers in de kou

Ted Solotaroffwas tien jaar
redacteur van een niet
onvooraanstaand Amerikaans
literair blad, en ontdekte daar
geregeld talenten.
Tien jaar later blijkt dat de meest
veelbelovende talenten vaak niets
geworden zijn> en dat moeizame
beginnelingen wel zijn uitgegroeid.
Wat is talent?
Het is dezelfde vraag die
voetbalclubs zich stellen, en ook het
antwoord is hetzelfde.
Talent is niet alleen maar talent.
Talent is vooral het vermogen om te
duren.
Om het langer vol te houden dan je
critici.
30 NOT 1988

DOOR
TED SOLOTAROFF
In de tien jaar dat ik redacteur van de
New American Review ben geweest
heeft het mij dikwijls getroffen hoeveel
begaafde schrijvers er zijn in Amerika.
Elke maand kwamen er wel drie of vier
opdagen, geheel of nagenoeg volleerd,
vol esprit en lef, of kalme vastberadenheid, of een subtiele, rustige complexiteit. Wij probeerden 25 procent van elk
nummer te reserveren voor deze nieuwe stemmen en hebben zelden moeite
gehad die ruimte te vullen. Waar kwamen zij allemaal vandaan? Zij leken
overal vandaan te komen: Dixon, New
Mexico, en Seal Rock; maar ook uit
Chicago en San Francisco, zowel uit de
sectie Engels van kleine universiteiten
als uit de grote creative writing centra.
Ze waren ook te vinden tussen de ongeveer 1200 manuscripten die we iedere
maand ontvingen. Waarschijnlijk dicteert de eugenetica alleen al dat een half
procent van de schrijvende bevolking
briljant is.
Wat is er gebeurd met al dit veelbelovende talent? Als ik de cumulatieve index van de New American Review doorkijk zie ik dat misschien een kwart van
onze ontdekkingen een redelijk succesvolle carriere heeft opgebouwd; ongeveer hetzelfde aantal neemt nog steeds
een marginale positie in en maakt deel
uit van de alternatieve literaire gemeenschap of is verbonden aan onbeteke-

nende tijdschriften en kleine uitgeverijen. Ongeveer de helft is verdwenen.
Het is moeilijk speculatieve beschouwingen te houden over literaire carrieres. Toch is het de moeite waard na te
denken over de vraag waarom sommige
talentvolle schrijvers slagen en andere
niet. Het blijkt niet zozeer een kwestie
van begaafdheid op zich te zijn - onder
hen die uit het zicht zijn verdwenen
waren enkele natuurtalenten, het soort
schrijvers dat hun proza of poezie uit
de mouw leek te schudden. Voor zover
ik het kan beoordelen is de beslissende
factor of men het langer volhoudt dan
zijn critici. Voor de begaafde schrijver
lijkt taaie vasthoudendheid rechtstreeks verband te houden met de manier waarop hij omgaat met onzekerheid, afwijzing en teleurstelling - die
zowel van binnenuit als van buitenaf
komen - en hoe hij die effectief integreert in het creatieve proces zelf, voor-

Gustave Flaubert

al in de eerste, langdurige fase van een
carriere. Ik zal me hier verder bepalen
tot romanschrijvers, de groep die ik het
beste ken, maar ik neem aan dat de situatie voor dichters, toneelschrijvers en
essayist en niet veel anders is.
Dertig jaar geleden, toen ik de universiteit verliet en de eerste schreden zette
in mijn schrijversloopbaan, verwachtte
ik nog zeker tien jaar onbekend en onbeloond te blijven. Dat gold ook voor
de weinige deelgenoten die ik had in
deze precaire onderneming. In feite waren onze lage verwachtingen naar ons
gevoel een maatstaf voor onze hoge
ernst. Wij wilden onszelf nauwelijks

minder tijd en moeite gunnen dan onze
helden - laten we zeggen Joyce en
Flaubert - zich hebben gegeven. Het
was een weg vol voetangels en klemmen, en niemand van onze familieleden begreep ons, laat staan dat ze ons
tot steun waren. Er was ook geen enkele
universiteit - behalve Iowa en Stanford - die ons als we eenmaal afgestudeerd waren nog in de buurt wilde hebben, tenzij dan als toekomstige geleerde. Niet dat wij wisten hoe wij het
hoofd moesten bieden aan het langdurige isolement en de armoede die ons
waarschijnlijk te wachten stonden
- wie weet dat als hij het niet heeft
meegemaakt? - maar wij waren er tenminste op voorbereid, en begrepen tot
op zekere hoogte ook wel dat we geen
andere keus hadden.
Ik denk dat onze collega's van de huidige generatie zich niet zo bewust zijn
van het gevecht dat ze zullen moeten leveren. Als produkten van de naoorlogse
Amerikaanse welvaart en een niet bijzonder veeleisende literaire opleiding,
hebben de meesten van hen zeer weinig
ervaring met enige vorm van strijd.
Hun verwachtingen van een schrijverscarriere zijn gevormd door de massale
marketing en subsidising van de cultuur, en door de creative writing Industrie, en hun voorbeelden zijn niet
schrijvers als William Faulkner of
Henry Miller, maar John Irving of Ann
Beattie. Wij namen nog genoegen met
de jazz-musici en schilders van dertig
jaar geleden, maar nu verschaffen andere kunstvormen hun de bij rocksterren
en de jonge prinsen van New Yorks Soho gebruikelijke levensstijl. Er ligt
geen door Guggenheim of Yaddo gefinancierde vervolmakingscursus, een
Writer's residency, in het verschiet,
maar wel lijkt er een hele reeks door
openbare instellingen en particulieren
verleende toelagen en beurzen voor het
grijpen te liggen. Bovenal is er het
vooruitzicht - niet onmiddellijk, maar
toch wel na enkele belangrijke publikaties - op de mogelijkheid om les te geven, met het comfortabele leven en de
vrije tijd die daarbij horen. Zoals de
dichter William Matthews onlangs opmerkte: 'wat onze studenten vooral
graag schijnen te willen worden is: worden wat wij zijn, hoewel ze geen idee
hebben van wat wij hebben doorstaan.'
Ik denk dat men de literaire situatie van
vandaag niet kan begrijpen zonder zich
bezig te houden met de enige echte revolutionaire ontwikkeling in de Ameri-

kaanse letterkunde in de tweede helft
van deze eeuw: de opkomst van de creative writing programma's. Wij hebben
praktisch in een slag het eeuwenoude
probleem opgelost hoe mannelijke en
vrouwelijke literatoren in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien: tegenwoordig geven zij les in schrijven. Zij
komen terecht in een welwillende en
betrekkelijk stabiele omgeving, voornamelijk bevolkt door mensen die steeds
een jaar jonger worden en wier overtuigingen en attitudes voor de schrijver
zijn belangrijkste contact zijn met de
samenleving als geheel. De geruststelling van een vaste benoeming maakt dat
de jonge schrijver vaak te snel publiceert en de oudere te weinig. Het is
geen wonder dat deze geregelde academische beroepsarbeid een aantal literaire carrieres van zichzelf heeft vervreemd, en dat, naar mijn gevoel, de relatie tussen de literatuur - in het bij-
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zonder fictie - en de samenleving daardoor van haar levenskracht beroofd is.
Voor een jonge schrijver is het doctoraal schrijfprogramma geen onverdeeld
genoegen: het helpt hem op gang onder
voorwaarden die bijzonder gunstig
zijn, maar ook bijzonder kunstmatig.
Aan een universiteit of academie als
John Hopkins, of Houston, of Sarah
Lawrence, of de twintig of dertig andere met prestigieuze programma's, zullen waarschijnlijk enkele zeer deskundige, zelfs beroemde, schrijvers zijn
werk lezen - John Barth misschien, of
Donald Barthelme of Grace Paley. Zijn
werk zal zeer serieus genomen worden
en ook worden gelezen door een ont-
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vankelijk en gewoonlijk aanmoedigend
publiek - de andere schrijvers in het
programma: een beperkt, intensief milieu, dat zich het goede leven voorstelt
als een literaire loopbaan. En natuurlijk, de workshops, exameneisen en
deadlines zullen hem tot gedisciplineerd werken brengen.
Hoewel ik van mening ben dat doctoraalprogramma's voor jonge schrijvers
verspilde moeite zijn, zou ik ze ook
kunnen beschouwen als een soort
broeikas waarin bepaalde talenten tot
bloei kunnen komen, in het bijzonder
zij die ongecompliceerde, goed geconstrueerde verhalen produceren, van het
soort dat goed lesmateriaal oplevert;
en - afhankelijk van de lesgever - ook
bepaalde excentrieke, vooral de naar
een gangbare postmodernistische vorm
gemodelleerde, verhalen. Niettemin
maakt het doctoraalprogramma voor
creatief schrijverschap de volgende fa-

se - alleenstaan, buiten in de kou bijzonder verkillend. Daar ontvangt
een schrijfster geen persoonlijke en onbevooroordeelde respons op haar literaire produkten, maar meestal korte, afwijzende brief) es. In plaats van op te
vallen gaat zij onder in de anonieme
massa. Zonder een literaire gemeenschap is zij nu op zichzelf aangewezen
voor stimulering, steun en discipline.
En het schrijven zelf moet nu ingepast
worden in de beperkte ruimte die een
full-time baan of ouderschap haar laten. Kortom, haar karakter als schrijfster zal nu op de proef gesteld worden - en niet voor een of twee jaar,
maar veel waarschijnlijker voor vijf of
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tien jaar.
Want zoveel tijd kost het gewoonlijk
voor dat de talent voile jonge romanschrijver zijn weg vindt en eindelijk de
aandacht krijgt die hem of haar toekomt. De twee romanschrijvers wier
werk op het ogenblik het meest bewonderd en gei'miteerd wordt in de doctoraalprogramma's zijn Bobbie Ann Mason en Raymond Carver. Mason heeft
ongeveer zeven jaar besteed aan het
schrijven van een roman die nooit gepubliceerd is, en heeft daarna het ene
na het andere verhaal gestuurd naar
Roger Angell, een redacteur van de
New Yorker, kreeg ze weer terug,
schreef weer een ander, tot het eenentwintigste tenslotte werd geaccepteerd.
In zijn opstel Fires vertelt Carver over
zijn tienjarig gevecht om de verhalen te
kunnen schrijven die ontstonden vanuit zijn met allerlei 'rotbaantjes' en het
opvoeden van twee kinderen zwaarbelaste leven, totdat een redacteur, Gordon Lish, begon te wenken vanuit de
torenvesting van Esquire. Het zou nog
eens zeven jaar duren voor Carvers eerste boek verscheen. Drie romanciers,
bij wier recente 'doorbraak' ik aanwezig was - Lynne Sharon Schwartz,
Joan Chase en Douglas Unger - waren
toen al in de dertig en hadden alledrie al
tenminste een ongepubliceerde roman
geschreven. Mijn laatste ontdekking,
Alan Hewat, wiens roman Lady's Time
vorige zomer is uitgekomen, is al over
de veertig en heeft twee romans geschreven die nooit gepubliceerd zijn.
Waarom dat langdurige oponthoud?
Deze schrijvers beschouwen die periode niet meer als oponthoud. Zij zeggen
alien dat hun romans beter ongepubliceerd konden blijven omdat ze voornamelijk het resultaat waren van een langdurige inspanning om de juiste toon te
vinden, een min of meer individuele en
stabiele stijl, die het best past bij hun
onderwerp. En dat kost nu eenmaal
tijd. De schrijver van midden twintig
staat niet ver genoeg af van zijn jeugdjaren en de daarmee gepaard gaande
onzekerheid. In feite komt de hoge
graad van sensitiviteit die hij tracht te
ontwikkelen nu juist voort uit die kant
van zijn wezen die hij waarschijnlijk
nog slechts enkele jaren geleden probeerde te loochenen als abnormaal, onmannelijk en impopulair. Vandaar de
pijnlijke paradoxen van zijn nieuwe
professie: dat zijn meest kwetsbare kant
nu in zijn werk naar buiten komt, de
wereld ingaat en hem representees; en

dat hij nu met behulp van die kwetsbare kant zijn thema moet vinden: zijn opvatting van hoe en waarom hij en anderen leven, en zijn overtuiging van wat
in moreel opzicht waardevol is in hun
leven en in het zijne. En dit alles vanuit
een eigen wezen dat, elke keer als het
door openbaarmaking van een manuscript naar bevestiging zoekt, de kans
loopt te worden afgewezen.
Kenmerkend voor de student in creatief schrijven is dat hij achttien van zijn
laten we zeggen vijfentwintig jaar op
school en aan de universiteit heeft
doorgebracht. Zijn begrip voor de leefen gevoelswereld van de mensen en
hun kijk op de dingen is nog vrijwel beperkt tot wat hij ontmoet in boeken en
films - hij moet nog leren daarin het
kaf van het koren te scheiden - en tot
zijn familie met zijn specifieke cultuur,
van waaruit hij waarschijnlijk op voorspelbare wijze rebelleert. Voeg daarbij

William Faulkner

enkele liefdesverhoudingen en vriendschappen, een paar jaar met allerlei
baantjes, misschien een buitenlandse
reis, en nog steeds is hij niet tot voile
bewustheid gekomen. (Er blijkt al ongeveer vijftig jaar een voort gaande psychosocial tendens te bestaan waarbij
elke generatie enkele jaren meer nodig
heeft om volwassen te worden dan de
vorige: velen van de naoorlogse generatie romanschrijvers - zoals Mailer,
Bellow, Styron, Baldwin, Bowles,
Flannery O'Connor, Truman Capote,
Updike, Roth, Reynolds Prices - waren ruim voor hun dertigste jaar al tot
voile wasdom gekomen.) Juist zijn talent kan de schrijver verhinderen zijn

reele situatie te onderkennen, en desondanks kan hij een paar uitzonderlijke
verhalen voortbrengen, of zelfs een roman vanuit de meest verborgen gehouden ervaringen in zijn leven. Maar afgezien van deze ervaringen heeft hij
slechts zijn beperkte aandeel in het gewone leven van zijn generatie dat hij
moet leren zien en beschrijven op een
complexe en ongewone wijze.
Een mij bekende jonge schrijfster heeft
enkele jar en geleden, op voordracht
van de verschillende creative writing
programma's, een staatsprijs gewonnen voor het beste korte verhaal. Het
betrof een novelle gebaseerd op een
aantal opmerkelijke verhalen die zij
had gepubliceerd, bijna alle handelend
over leden van haar familie, die zij, als
het jongere zusje en degene die haar milieu achter zich zou laten, met fijn onderscheidingsvermogen heeft waarge-
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nomen in de hen verbijsterende gecompliceerdheid van hun tijd. Maar
bijna niets van wat zij later heeft geschreven benaderde hetzelfde niveau;
haar nieuwe werk ging voornamelijk
over een problematische liefdesverhouding, waar zij nog te dicht bij stond om
er met dezelfde behoedzaamheid en
fijngevoeligheid over te kunnen schrijven. Nadat het was afgewezen ging zij
scripts lezen voor een filmmaatschappij. Onlangs heeft zij een bewerking
van een van haar eerste verhalen verkocht, is nu bezig een nieuw script te
schrijven en denkt er over weer met
verhalen te beginnen. Tegen de tijd dat
zij haar eerste bundel publiceert - als

het er van komt - zal zij de dertig allang gepasseerd zijn.
Waar zij als schrijfster doorheen is gegaan is de crisis van de afwijzing van
buitenaf en, nog veel belangrijker, van
binnenuit. Alle schrijvers sturen zichzelf steeds afwijzende brieven, zoals
wijlen George P. Elliot opgemerkt
heeft, naar aanleiding van een bepaalde zin, een hoofdstuk of wending van
het verhaal, of - hartverscheurend moment - van het verhaal dat zo vlot tot
stand was gekomen, of de honderd paginal van een roman die ineens op een
dood punt is blijven steken. Door tegenslag leert de schrijver afwijzing van
zijn werk scheiden van afwijzing van
zichzelf, en zelfkritiek van gebrek aan
zelfvertrouwen. Voor de onervaren
schrijver kunnen een paar jaar van afwijzing, of een ernstige weigering van,
bijvoorbeeld, een roman maar al te
licht leiden tot onzekerheid, en van
daaruit tot een verlammend gebrek aan
vertrouwen in het proces van het schrijven zelf. Angstig, ontmoedigd, defensief geeft de schrijver zijn meest fundament ele en bevrijdende recht op: het
recht om onzeker, schetsmatig, zelfs
slecht te schrijven. Een tuin in zijn oerstadium is geen bijzonder aantrekkelijke plek; er komt een heleboel zwaar,
vuil, ongezond werk aan te pas: de harde grond moet omgespit en bemest
worden, dan moet het zaad worden uitgestrooid en daarna de zaailingen geplant. Zo gaat het ook als men aan een
verhaal of roman begint. Maar de
schrijver die zichzelf afwijst gaat niet
stap voor stap te werk, zoals in een tuin,
maar hij gaat van schepping tot laatste
oordeel: van de geest tot de schrijfmachine tot de prullenmand, en tenslotte
wordt de geest een meedogenloos systeem van zelfverwerping.
Hoe langer dit doorgaat hoe meer het
schrijven in plaats van een ontwikkelingsgang een recht wordt dat eerst
wordt verleend en daarna weer ontnomen. Zelfs na een sprankelende eerste
zin of hoofdstuk, of zelfs een hele openingsscene, krijgt toch de saaiheid weer
de overhand, gevolgd door onzekerheid, en het duurt niet lang of de schrijver staat weer voor de rechterstoel, getuigend tegen zichzelf. Te lang in deze
toestand blijven steken betekent terechtkomen in de uitzichtloze, narcistische wanhoop bekend als writer's block,
waarin vakbekwaamheid en verbeeldingskracht zo vervolgd worden door
leegheid en schuldgevoel, en zo be-

roofd van hun bondgenoten - hart,
nieuwsgierigheid, wil - dat zij in ballingschap gegaan zijn en hun toevlucht
gezocht hebben in stilzwijgen.
We kunnen rustig zeggen dat de mate
waarin een schrijver opgewassen blijkt
te zijn tegen afwijzing bepaalt of er een
authentiek literair talent aanwezig is of
gewoon literaire flair. Afwijzing, gepaard met onzekerheid, maakt even
vanzelfsprekend deel uit van een schrijversleven als sneeuw en kou in dat van
een eskimo: het zijn omstandigheden
waarmee men niet alleen moet leren leven maar waarvan men ook moet leren
gebruik te maken.
De meeste eerste romans van jonge
schrijvers missen complexiteit, de garantie voor een langdurig gevecht met
onzekerheid. Kenmerkend daarvoor is
dat zij zich zo veel mogelijk beperken
tot de lijnen waarlangs hun leven verlopen is en die de zekerheid van een be-
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paalde feitelijkheid verschaffen, maar
daarbij wordt dan wel de verbeeldingskracht van haar gezag beroofd. Nu eens
te nadrukkelijk, dan weer te vaag, lijdt
de roman dikwijls aan een overdaad van
stof en aan overstilering, omdat de twijfel over wat er wel en wat er niet in
thuishoort te makkelijk wordt opgeheven door alles er maar in te laten. Als
hij enig literair raflinement bezit probeert de schrijver misschien zijn onzekerheid te beteugelen door zich aan te
sluiten bij een of andere heersende literaire mode. Zeker, het gevecht met de
onzekerheid kan van tijd tot tijd met
kracht worden aangebonden en gewonnen: het materiaal kan de toets door-
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staan, in het verhaal komt steeds meer
intensiteit en onvoorspelbaarheid. Als
er genoeg echtheid en kracht is bereikt
is het manuscript levensvatbaar en zijn
de inzinkingen vrij gemakkelijk op te
sporen. De rest is vooral een zaak van
de vastberadenheid van de schrijver om
in zijn talent en de ontwikkeling daarvan te blijven geloven en zijn ego opzij
te zetten.
Douglas Unger, wiens eerste roman,
Leaving the Land, een paar jaar terug
veel bijval heeft geoogst begon te
schrijven in 1976. Hij had zijn vorige
roman al aan een belangrijke uitgever
in optie gegeven, had het boek driemaal
herschreven om aan de bezwaren van
zijn uitgever tegemoet te komen, waarna het tenslotte alsnog werd afgewezen.
'Hij smeet mij het boek letterlijk naar
het hoofd en beval mij uit zijn kantoor
te verdwijnen. Omdat ik niet wist wat

en tere weefsel van de jeugd en adolescentie van een boerenmeisje en voor het
pathos van haar liefdeleven. Tegelijkertijd heeft hij een levendig beeld geschetst van de oogst en het werk op het
land, en van de benarde situatie van de
boeren, door de oorlogspolitiek in de
greep geraakt van een gigantische trust
in de voedselindustrie, die oorzaak
werd van een sterke daling van de landbouwprijzen en aanspraak maakte op
hun land. Marge's gedachten worden
afgeleid als een konvooi vrachtwagens,
geladen met fabrieksoutillage, het dorp
binnenrijdt en zij te midden daarvan
een aantrekkeHjke man in een chic
open autootje ontwaart. Zij voelt dat
haar geluk misschien onverwacht van
een andere kant gekomen is. Zij vat het
plan op hem in te palmen. Over het geheel genomen was het een buitengewoon goed begin.

Anderhalf jaar later stuurde Unger mij
het voltooide manuscript. Het telde ongeveer 700 pagina's. Omtrent een vijfde deel daarvan werd ingenomen door
een apart verhaal over Duitse krijgsgevangenen die voor de voedseltrust
werkten; het laatste deel sloeg dertig
jaar over om te vertellen van de terugkeer van Marge's zoon naar Nowell,
dat nu totaal uitgestorven was. Het verhaal was niet alleen onsamenhangend,
maar 00k hier en daar vreemd pseudoallegorisch en surrealistisch geworden,
alsof een vreemde geest bezit had genomen van Unger, misschien die van
Thomas Pynchon. Het meest teleurstellend was dat hij zich afgekeerd
scheen te hebben van een verhaal met
een grote mate van visie op de toekomst - de eliminatie van boeren en
agrarische waarden door de landbouwindustrie - om plaats te maken voor de
postmodernistische karaktertrek van de
ik verder moest doen - ik had geen karakterloosheid. In deze geest schreef
agent of iets dergelijks - heb ik mij op- ik hem een lange brief en eindigde met
gegeven voor de Writers' Workshop in te zeggen dat ik nog steeds het gevoel
Iowa.' Daar ontmoette ik hem het jaar had dat er binnen dit opgeblazen geheel
daarop toen ik het eerste deel van zijn een echte roman schuil ging en hoopte
volgende roman als lesmateriaal voor dat hij de moed zou vinden om die op te
een workshop gebruikte. Het verhaal sporen. Toen Unger de brief las raakte
begint met een jonge vrouw, Marge, in hij zo buiten zichzelf dat hij het manuNowell, een boerendorp in de Dako- script op de grond smeet en het begon
ta's, op weg naar haar toekomstige te vertrappen, al schreeuwend: 'maar ik
schoonmoeder om haar trouwjapon te heb er al zo veel tijd aan besteed.'
passen. De tweede wereldoorlog, waar- Anderhalf jaar lang schreef hij niets
in haar beide broers gesneuveld zijn, is meer. Hij woonde toen in een verlaten
juist voorbij, en zij heeft besloten in die boerderij en was beroepsvisser gewormoeilijke tijd het beste van haar leven den. Op een nacht werd hij wakker en
te maken. Het is geschreven met een kon zijn gedachten niet meer losmaken
opmerkelijk fijn gevoel voor het grove van de mensen over wie hij had ge-

34 m m Kin

schreven; hij haalde het manuscript te
voorschijn en begon het te herlezen.
Hij werd getroffen door de vertekeningen: 'Elke dag kwam ik mensen tegen
die logenstraften wat ik had gedaan
met mijn romanfiguren. Op een dag
verscheen de oudste zuster van mijn
vrouw met een van haar zoons om te
proberen het boerenbedrijf weer van de
grond te krijgen: de jongen wilde er
niets mee te maken hebben. Hun strijd
deed mij inzien dat de originele versie
verkeerd was. Het verhaal had alleen
over Marge moeten gaan en haar inspanning om, door in die verlaten gemeenschap te blijven wonen, het land
te behouden en trouw te blijven met dezelfde vasthoudendheid die haar vader
getoond had, en het door te geven aan
haar zoon. Veel van dit materiaal was al
aanwezig. Om mij weer rustig te kunnen voelen moest ik het opnieuw bewerken...'

Scott Fitzgerald

Dat nam nog eens drie jaar in beslag.
Nadat hij Iowa City had verlaten
bracht Unger enige tijd door bij Raymond Carver. 'Iedereen die Ray kent
weet dat je moet vertrouwen dat als je
goed schrijft je werk tenslotte gepubliceerd zal worden. Ray zei steeds weer
dat een goed boek een eerlijk boek is. Ik
wist dat zijn hele carriere berustte op
een poging om eerlijk te schrijven, dus
zijn woorden troffen doel. In Iowa verlangde ik wanhopig om mijn werk gepubliceerd te krijgen, en ik dacht dat
het zou helpen als ik een heleboel postmodernistische effect en in zou lassen.
Barth, Barthelme en Pynchon waren
sterkin demode.'

Unger eindigde met drie novellen:
Marge's jonge jaren, culminerend in
haar verhouding en huwelijk met de
man in de open auto, een adviseur van
de voedseltrust; het verhaal van de
krijgsgevangenen; Marge en haar zoon
vijfentwintig jaar later, als haar huwelijk allang voorbij is en de boerderij met
het grootste deel van het omringende
land verlaten. Een onversaagde, treurige, steeds killer wordende wind van gevoelens blies door de laatste novelle en
verbond haar zowel tonaal als narratief
met de eerste. Vormden zij de verborgen roman? Het proza van alledrie de
novellen had het open en eerlijke realisme van het oorspronkelijke begin behouden, maar Ungers stijl was hard geworden als diamant, flonkerend aan alle kanten. Ze war en in die vorm uitstekend geschikt voor publikatie. Unger
besloot voor de romanvorm te kiezen
en begon de eerste en de laatste novelle

Poesjkin

te herzien om ze hechter aaneen te smeden.
Wat stelde hem in staat om al dit herschrijven van zijn materiaal vol te houden, en ook nog 150 pagina's zeer goed
werk verloren te laten gaan?
'Nu had ik eindelijk elke egotistische
betrokkenheid in mijn werk verloren,
en observeerde - bijna onpersoonlijk
- een proces dat bezig was zich te voltrekken. Het boek wilde een geschil bijleggen en ik was de laatste die het in de
weg zou willen staan.'
Unger had een periode van tegenslag
en stilzwijgen nodig, niet alleen om te
genezen van 'mijn litanie van gebreken5
zoals hij het noemde, maar ook om zich

als schrijver te herorienteren, en de
schade ongedaan te maken die de modieuze en onoprechte schrijver - in
zijn verlangen zijn werk zo gauw mogelijk gepubliceerd te zien - de onzekere,
oprechte die het werk had aangevangen, berokkend had. Toen begonnen de
mensen in zijn roman, als onvriendelijk
bejegende familieleden of beledigde
vrienden, weer terug te keren.
Het is nu juist dit gevecht met de afwijzing dat de jonge schrijver helpt zijn
belangrijkste afweer op te bouwen tegen het narcisme dat hem drijft terstond zijn stem te laten horen. In een
brief aan een vriend vertelt Poesjkin
hoe hij een canto van Jevgenin Onjegin
dat hij zojuist had geschreven hardop
las, opsprong uit zijn stoel en trots uitriep 'He, Poesjkin! He, schurk die je
bent!' Elke schrijver kent dat gevoel,
maar elke schrijver weet ook hoe makkelijk het kan verkeren in zelfhaat als
het beschreven of nog onbeschreven
blad papier zijn beperkingen, onvermogen of doodsheid weerspiegelt. Zijn
verweer ligt in zijn vermogen zichzelf
objectief te beoordelen, in zijn interesse
voor een andere wereld dan de zijne, en
in zijn vertrouwen in het proces zelf dat
hem in staat stelt door te gaan met
schrijven tegen alle twijfel in en het dan
beter te gaan doen. In de littekens van
de strijd tussen de ongewone, sensitieve kant van zijn wezen die wil schrijven, en de praktische, gesocialiseerde
kant die resultaten wil zien zal de begaafde jonge schrijver waarschijnlijk
zijn signatuur vinden. Het schrijven,
indien niet verkeerd opgevat en gebruikt, wordt een manier om het schrijvende zelf te versterken. Het verandert
diffuse boosheid en teleurstelling in
doelbewuste en bestendige agressie, de
voornaamste bron van energie voor een
schrijver. Het verandert verdriet en
zelfmedelijden in empathie, het voornaamste middel voor een schrijver om
te kunnen omgaan met een andere wereld dan de zijne. Zijn beledigde onschuld verkeert in ironie, zijn dwaasheid in esprit, zijn schuld in oordeel,
zijn excentriciteit in originaliteit, zijn
eigenzinnigheid wordt zijn prikkel.
Daar het tijd kost om dit alles te bereiken, in feite bijna een heel leven, moet
de talentvolle jonge schrijver leren dat
het zijn belangrijkste opdracht is stug
vol te houden. Dit betekent dat hij realistisch moet zijn ten aanzien van zijn
illusies over rijkdom, roem, en de liefde

van mooie mannen of vrouwen. Hoe
stimulerend die ook mogen zijn voor
zijn sociale status, voor de schrijver in
hem of haar, die noodgedwongen thuis
moet blijven en alleen zijn, zijn het puberale romantische droombeelden die
de schrijver te boven moet komen als
hij wil overleven. En dit geldt ook als
de droombeelden werkelijkheid worden, en vaak juist als zij werkelijkheid
worden. Geen enkele schrijver heeft
zich meer mee laten slepen door deze
fantasieen, of er meer schade van ondervonden dan Scott Fitzgerald, maar
het was ook Fitzgerald die zei dat er in
een romanschrijver veel van de eenvoudige buitenmens moet leven.
Afwij zing en onzekerheid leren de
schrijver de waarde en de kwetsbaarheid van zijn talent kennen - een talent dat zowel een vaardigheid is, die de
ene keer beter functioneert dan de an-

Graham Greene

dere, als een vermogen dat komt en
gaat. En zelfs als het komt functioneert
het vaak slechts gedeeltelijk en worden
zijn richtlijnen maar half begrepen.
Een eerste concept schrijven is als het
tastend zijn weg zoeken in een stikdonkere kamer, of het toevallig opvangen
van een onduidelijk gesprek, of het vertellen van een mop waarvan je de clou
bent vergeten. Zoals iemand eens gezegd heeft schrijft men hoofdzakelijk
om te herschrijven, want door herschrijven en reviseren raakt de geest
volledig vertrouwd met het materiaal.
In zijn onschadelijke vorm is herschrijven een tweede, derde en zoveelste kans
om er iets van terecht te brengen, zodat
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Lotto, Presto, Duo, Joker.
De winnaars die niet spelen danken de
spelers die niet winnen.
De 65% Belgen die
met de Lotto, Presto, Duo
of Joker spelen, hoeven
zich geen kopbrekens te
maken in de bestemming
van hun inzet als zij
verliezen.
De Nationale Loterij
maakt er helemaal geen
geheim van en zegt het
duidelijk in de dagbladen
of met metersgrote affiches: hun inzet dient
zowel voor de restauratie
van een historisch waardevol gebouw of de international uitstraling van

de Opera voor Vlaanderen,
als voor het kankeronderzoek, de voorbereiding van
de Belgische atleten of waterboringen voor de hard
getroffen Sahel-bewoners.
Trouwens, haar naam
alleen al maakt het duidelijk. De Nationale Loterij
die de Lotto, Duo, Presto
en Joker groepeert, is
geen prive-ondememing
gebaseerd op winstbejag,
maar een openbare instelling ten dienste van de
Gemeenschap.
Anders gezegd, zelfs

al winnen zij niet met de
Lotto, Duo, Presto of
Joker, hun inzet is nooit
weggegooid geld. Hij is
enkel omgetoverd in een
aria, een museum, een
laserstraal, een atletiekpiste of een levensnoodzakelijke bron midden de
woestijn.
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'n Serieuze aankoop ?
Mijn spaarrekening bij de ASLK zorgt voor het geld.
Uw TV is geen eeuwig leven beschoren. En de aankoop van pakweg een
wandmeubel is ook niet niks. Of misschien moet de vaatwasmachine dringend hersteld? Dat kost geld. Dus is
het goed wat reserve achter de hand
te hebben. Op een ES-rekening, de
moderne spaarrekening van de ASLK.
Vandaag spaart u - met een mooie opbrengst - en morgen neemt u probleemloos geld op. Een ES-rekening
is zo geopend. Uw ASLK-agentschap
vertelt er u alles over.

ES-REKENING

ASLKS
we doen met u mee

de dingen Tall graciously into place',
zoals Lewis Hyde het uitdrukte. Maar
het is ook de proef op de som: men
moet leren het gevoel van onzekerheid
te eerbiedigen dat zegt: dit klinkt nog
niet zuiver, hier ben je nog niet tot de
bodem gegaan. En dit betekent: weer
afdalen in de mijn en zoeken naar het
ontbrekende goud. En verder: het verhaal zelf zijn werk laten doen. Revisie
is een ander proces: de redacteur in
zichzelf oproepen, een opzichter die orde schept. Tegelijk moet men de waarheid erkennen van Conrads opmerking
dat een werk nooit af is, slechts op een
bepaald punt aan zijn lot wordt overgelaten. Voorbij dat punt kan herschrijven en reviseren autoritair en schadelijk worden, en tast het de vitaliteit en
integriteit van wat men te zeggen heeft
aan.
Er blijken betere en minder goede manieren te zijn om deze lange, eenzame
leertijd door te komen. Onder de voornaamste schrijvers van romans en verhalen met wie ik de laatste tijd te maken
heb gehad was er eigenlijk niemand die
les gaf in schrijven, tenminste niet fulltime. Lesgeven biedt de verlokking van
betrekkelijk prettig werk en een aanzienlijke hoeveelheid vrije tijd, maar
men kan niet ontkomen aan de valstrik
van het verkeerde gebruik van veel
energie die ook voor het schrijven nodig is, en het leidt tot preoccupatie met
de sterke voorbeelden van de modellen
die men in de les bespreekt en de zwakke van het werk van de studenten. Het
is isolerend en zonder verrassing in een
periode waarin de jonge romanschrijver zo ontvankelijk mogelijk moet zijn
voor een scala van ervaringen, terwille
zowel van zijn personages als van zijn
materiaal. Een baan op een heel ander
terrein, waarin men een andere kundigheid of gave ten nutte maakt, schijnt op
lange termijn het beste te werken. Het
is natuurlijk ook verstandig om zich zo
weinig mogelijk in een kwetsbare positie te plaatsen.
Wat de jonge schrijver het meest nodig
heeft is taai geduld.
Bobbie Ann Mason zegt dat zij, als studenten haar vragen hoe ze hun werk gepubliceerd moeten krijgen, de neiging
heeft te zeggen: Tieker daar de eerste
twintig jaar nog maar niet over. Zo lang
duurt het wel voor je werkelijk weet
waar je mee bezig bent.' Zij begon fictie
te schrijven in 1971, toen ze de universiteit had verlaten, en schreef gedurende

een jaar of vijf zonder veel systeem in
haar werk; zij vond het moeilijk zich op
een vast punt te concentreren - tot zij
in 1976 een roman voltooide over een
meisje dat evenals zijzelf verslaafd was
aan de romans van Nancy Drew. 'Het
nam nog eens twee jaar in beslag voor
ik mijn ware thema begon te ontdekken, en dat betekende: schrijven over
mijn wort els en de verschillende mensen die ik heb gekend, maar dan vanuit
mijn eigen gezichtspunt. Er moest
vooral veel doorleefd worden om dat
punt te bereiken. Ik kwam uit zulk een
beschermd en gei'soleerd milieu dat ik
een cultuurschok moest ondergaan
door jarenlang in het noorden te wonen, als in een soort ballingschap, om
de wereld van Mayfield, in Kentucky,
zo te zien dat ik zoals ik nu was er over
zou kunnen schrijven. Ik was al in de
dertig toen ik eindelijk genoeg onbevangenheid en objectiviteit had verworven om in te zien dat veel van die
mensen thuis dezelfde cultuurschok
hadden doorgemaakt.'
Naar mijn besef zouden jonge romanschrijvers de behoefte om fictie te
schrijven moeten scheiden van datgene
waar zij dikwijls mee verward wordt:
het verlangen te publiceren. Dat helpt
om de gedachten van de schrijver te
houden waar zij behoren: bij zijn eigen
werk, en niet op de markt, die nauwelijks iets oplevert, en bij schrijvers die
succes hebben, wat ontmoedigend is.
Vergelijkingen met andere schrijvers
zouden inspirerend moeten zijn; anders wekken ze jaloersheid op. Bobbie
Ann Mason zegt: 'De schrijver bij wie
ik mij het meest betrokken voelde was
Nabokov, omdat hij een goed stilist was
en een bijzondere sensibiliteit had. Mij
met hem vergelijken is in sommige opzichten hetzelfde als Willy Nelson vergelijken met een operazanger, maar ik
voelde me met hem verbonden omdat
hij de sensibiliteit van een balling had
en met twee tegengestelde culturen
werkte, wat hem iets heel eigens gaf; ik
had het gevoel dat dit alles ook voor
mijzelfgold.'
Dertig jaar geleden heerste er een grote
vrees voor 'compromissen sluiten' en
'je talent prostitueren'. Literaire mores
hechten niet meer zoveel belang aan het
priesterlijke model van de schrijver,
wat maar goed is ook. Tenzij men bedreven is in zelfverzaking, begiftigd
met een ijzeren wil en een buitengewone begaafdheid, zal het waarschijnlijk

op een nederlaag uitlopen als men met
alle geweld iCunst wil produceren, - of
niets.
Als een van de belangrijkste voornemens van de begaafde jonge schrijver is
om een begin te maken met het scheppen van een 'gedemilitariseerde zone'
tussen de sociale en de literaire kant
van zijn wezen, is het ook waar dat beide oefening vereisen en een zekere mate
van satisfactie en weerbaarheid. Veel
romanschrijvers in wording vinden het
nuttig hun talent uit het esoterische en
verheven rijk der literatuur weg te halen - althans voor een deel van hun
tijd - om het aan het werk te zetten op
de markt en te proberen zo wat te verdienen om het te kunnen onderhouden.
Zelfs broodschrijverij heeft het voordeel het serieuze schrijven in zijn juiste
perspectief te plaatsen: meer als een
privilege dan als een last. Op een respectabel, professioneel niveau wordt
men door journalistiek eerder gevormd
tot iemand die schrijft dan - de nuancering is van Robert Louis Stevenson - iemand die wil hebben geschreven. Schrijven zonder publikatie gaat
lijken op iemand beminnen vanuit de
verte - heerlijk om over te dromen,
maar een mager rantsoen om op te leven. Daarom is, volgens mij, een sterk
geschreven kritiek, profiel of verslag in
een regionaal blad - de Village Voice,
de Texas Monthly of Seattle Magazine - evenveel waard als drie keer welwillend afgewezen worden door de
New Yorker.
De eerste jaren waarin men op zichzelf
is aangewezen zijn een goede tijd om de
verbeelding de vrije teugel te laten en
wat rond te laten snuffelen op andere
terreinen van het schrijverschap. Van
journalistiek is het slechts een kleine
stap naar het persoonlijke essay. Men
kan ook tot de ontdekking komen dat
het schrijven van kritieken of reportages voorlopig meer in zijn lijn ligt dan
fictie. Een jonge romanschrijver met
wie ik jarenlang gewerkt had was bijna
op een breekpunt gekomen toen hij zo
verstandig was een van zijn verhalen
om te werken tot een eenakter, en
sindsdien is hij altijd voor het toneel
blijven schrijven. Een van de meest deformerende aspecten van de Amerikaanse literaire cultuur is de cultus van
de roman en, daarmee samenhangend,
de devaluatie van het begrip schrijver,
dat in tijden van mindere specialisatie
en in minder tot academisme vervallen
literaire culturen genomen werd voor
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wat het was. En dat is nog steeds zo in
Europa, waar een Graham Greene, een
Robbe-Grillet, een Grass en Kundera
in drie of vier verschillende vormen
schrijven, afhankelijk van het onderwerp, de aanleiding en de beschikking
van hun Muze. Experimenteren met
andere vormen maakt in elk geval energie vrij en draagt ertoe bij het schrijverschap te demystificeren dat - als elk
ander beroep - meer een gestadige uitoefening van een vak is dan een verheven levensstaat. Dit geldt in het bijzonder voor de toekomstige romanschrijver. Auden brengt dit zeer goed onder
woorden als hij zegt dat de romanschrijver
Must struggle out of his boyish gift and
[learn
How to be plain and awkward, how to be
One after whom none think it worth to
[turn.

graven in de bibliotheek leek zo vreemd
aan mijn werkelijke bronnen. Een
jeugdvriendin die getrouwd was en kinderen had vertelde mij in die tijd dat zij
had besloten zichzelf vijfjaar te geven
om danscriticus te worden. Het was de
manier waarop zij dat deed, door al het
andere opzij te zetten, en haar fervente
volharding die mij hebben gei'nspireerd. Ik gaf mijn doctoraalstudie op en
begon weer fictie te schrijven.'
Daarna werkte zij enkele jaren aan een
eerste roman, waarvoor zij geen uitgever vond. 'Dat was ook maar goed,
maar ik hield er wel een agent aan over
en een paar aardige afwijzende brieven,
wat bemoedigend was.' Na verloop van
tijd werden twee van haar verhalen in
onbetekenende tijdschriften gepubliceerd, en daarna een satire over Watergate in de New Republic.
'Doris Grumbach, toen de literaire redacteur, belde mij op om het te vertellen en vroeg mij wie ik was en waar ik al
die tijd geweest was. Ik realiseerde me
dat ik misschien toch nog iemand zou
kunnen worden.'

For to achieve his lightest wish, he must
Become the whole of boredom, subject to
Vulgar complaints like love, among the
[Just Kort daarna kreeg zij een afwijzende
brief van mij waar zij zich zo beledigd
Be just, among the Filthy filthy too.
door voelde dat zij hem in een kleine
Vrijwel alle romanschrijvers die ik ge- exorcistische ceremonie verbrandde.
noemd heb zien het keerpunt in hun Een paar jaar later koos ik een ander
schrijversleven in de fase dat de intrin- verhaal van haar - over een acadesieke interesse in waar ze mee bezig wa- misch gevormd echtpaar dat wou proren de overhand kreeg, en het gevoel beren of het opgewassen was tegen de
dat ze geen andere keus hadden. Dit veranderingen die een baby in hun lelijkt in het bijzonder voor vrouwen te ven teweeg zou brengen - voor de Best
gelden. Zoals Lynne Sharon Schwartz American Short Stories van 1977. Ik
verklaarde: 'De meeste vrouwen ver- schreef haar een verheugde brief en
oorloven zichzelf niet de vrijheid om vroeg haar of ze nog ander werk had lighun droom na te jagen. Als je als meisje gen dat ik zou kunnen zien en met haar
bespreken. Haar verontwaardiging was
bent opgevoed komt het daarop neer.'
Zij begon verhalen te schrijven toen ze nog steeds niet helemaal uitgewoed. 'Ik
zeven was en deed dat ook tijdens en na had van mijn man geleerd hoe je een
haar studie, maar zonder de zaak erg se- carriere moet opbouwen en toen ik hem
rieus te nemen. 'Ik kreeg dan bijvoor- zei dat ik het verdomde met jou te lunbeeld een brief van de Paris Review chen, hield hij me voor dat ik verstanwaarin ze me vroegen meer werk in te dig moest zijn en eerst maar eens zien
sturen, en dan dacht ik 'dat is leuk' en wat je te vertellen had - "hij weet
borg hem weg in een la. Een roman waarschijnlijk niet eens meer dat hij je
schrijven was een van de vele dromen geschreven heeft"-. Dus ik besloot
die waarschijnlijk toch nooit werkelijk- me heel professioneel op te stellen.'
heid zouden worden.' Zij trouwde, Wat zij inderdaad deed. Die ontmoekreeg kinderen en ging weer colleges ting leidde tot een tweede, waarbij we
volgen voor het doctoraal examen, wat plannen begonnen te maken voor een
op de een of andere manier een goed bundel verhalen over het vermelde
idee leek, misschien omdat daar niet zo- echtpaar, maar in plaats daarvan is het
veel dromen bij te pas kwamen. 'Maar de roman Rough Strife geworden.
ik ontdekte toen ik aan het schrijven Als Lynne Schwartz nu, vier boeken lavan een dissertatie moest beginnen dat ter, terugkijkt op die jaren ziet zij zich
ik daar helemaal geen zin in had. Ik zag hoofdzakelijk alleen aan het werk. 'Ik
erg op tegen de bronnenstudie. Me be- moest leren om in volledige afzonde-

ring te schrijven. Er was geen hulp,
geen andere schrijver om mee te wedijveren, geen invloed van wie dan ook.
Daar was het werk te individueel voor.
Toen ik eenmaal begonnen was verlangde ik zo vurig naar een leven als
schrijver dat niets mij kon tegenhouden. Ik had behoefte aan de intensiteit,
het gevoel van bezieling dat een roman
schrijven mij gaf. En zo voel ik het nog
steeds. Het leven is de moeite waard
voor mij als ik een goed hoofdstuk heb
afgerond.'
De ontwikkeling van dit gevoel geen
andere keus te hebben, lijkt de meest
fundamentele basis te zijn voor een succesvolle loopbaan als romanschrijver.
Wat die carriere dan ook mag stimuleren of in de weg staan, het zal allemaal
uiteindelijk eenvoudig ondergeschikt
worden aan de gebiedende noodzaak
tot werken. Eenmaal zover, is fictie
schrijven een wijze van leven geworden, in de religieuze betekenis van die
woorden. Niet dat er enige garantie bestaat dat dat voorgoed zo zal blijven of
dat het je gemoedsaandoeningen makkelijker te dragen maakt. In het leven
van romanschrijvers wier werk gepubliceerd wordt, maakt heel vaak het ene
peil van afwijzing, onzekerheid en teleurstelling plaats voor het andere. Wat
de uitgever goedvindt kunnen zijzelf
nog altijd slecht vinden. Wat zij in de
eerste plaats te alien tijde nodig hebben
is de duurzame vaste innerlijke overtuiging die aan de publikatie van hun
werk voorafging.
TED SOLOTAROFF

© Ted Solotaroff
Vertaling: Pien van Leeuwen

1988 MINT 39

Wie schrijft zwijgt
TIEN GEDICHTEN
VAN
JANEIJKELBOOM

WEG
I

Weg naar de Kop van't Land,
tweebaans beton met eikebomen,
een oprijlaan naar niets, naar
wijdte, hemelhoog de lucht
aan 't eind, dan, als we bovenkomen
breedte van water met een pont erop.
Daar zijn we thuis, jij vanuit Sydney
of Taiwan, ik van misschien wel verder
al woon ik hier dichtbij. Wij
zeggen niets omdat de zon ons zegent
zoals hij vroeger deed, altijd,
althans bij mijn en bij jouw weten,
en ook omdat een dode niet kan spreken.

2

Er was die droom. Ik kwam van't veer.
Hep half bevreesd al op de Nieuwe Haven.
Opeens moest ik gaan hollen toen de pont
een kwaaie zwaan geworden was
die met een rode bek en zwarte ogen
aan eindeloze hals mij sissend achtervolgde.
Mijn jongensbenen konden hun zware
angst bijna niet tillen. Traag rende
ik een lange smalle brug op, 't water over
maar middenin ging net de klep omhoog.
Ook jij had eens die droom,
vertelde je me later.
Had ik hem jou verteld omdat je jonger was
en ik je bang wou maken?
Ik loop nu onbedreigd over dezelfde brug
en kan je niet meer vragen
of we die angst ooit samen deelden
of dat je't toen je toch al stierf
weer was vergeten.

NU DAN

Nook was het stiller
dan toen ik werkte op die zaal
waar schoorsteen- en wereldbrand
opgingen in de rook van zware sigaretten,
waar telefoons en schrijfmachines
als rinkelende troffels een muur opbouwden
en het rumoer zichzelve buitensloot.
Liever geen lees- en studiezaal
waar het zo oorverdovend kucht,
waar dunne pagina's zich zuchtend omslaan
en waar de man die lacht om wat hij leest
sissend wordt neergestoken.
Nu dan een kleine kamer,
een deur op schragen als tafel,
huistempel van het onbewaakt moment
waarin het ongehoorde
zich soms zo duidelijk laat horen
dat wie daar zit en luistert
raar opkijkt van het nooit-gewetene
dat hij herkent.

VOORVAL OP JAVA

Bij een waringin lagen wij te wachten,
ik weet niet meer waarop, waarschijnlijk
op wat toen de vijand werd genoemd,
ik weet niet meer waarom.
De nacht had duizenden geluiden
waarvan ik na twee jaar er
minstens zeven kende, tot dusver
daarom niets bijzonders.
Maar plotseling of langzaam
- dat viel niet meer te zeggen groepeerden de geluiden zich
tot een traag hemelkoor.
Het werden schurende planeten,
treinen in eindeloze bocht
op rails van zuiver zilver,
krimpend en zwellend, langste adem
PIETER DE ROOVERE ALS AMBACHTSHEER VAN HARDINXVELD

ooit door een sterveling gehoord.
Er was een voorgevoel van dood,
of ik al was gesneuveld en
pijnloos naar de ruimte opgetild.
Ik was geneigd soldaten aan te stoten,
te vragen of ook zij die nachtmuziek
vernamen. Ik deed het niet. Je werd
daar toen al gauw voor gek versleten.
Ook vreesde ik, niet meer te zullen horen
wat tot de dageraad waarneembaar bleef.

(Aelbert Cuijp)

Hoog in het luchtruim geboetseerd
kijkt op zijn paard de man naar voren
maar wijst intussen naar de zalm
die onder hem wordt vastgehouden
door't knechtje dat daar staat en
naar hem opziet. Het tilt van de zojuist
gevangen vis een kieuw omhoog
zodat de heer, indien hij keek,
een vurig rood zou zien, als van
het mutsje dat de jongen dekt.
Zelf draagt de heer een hoed met pluim
van een verfijnder, meer bestorven rood.
De connaisseur roemt het fluweel
van zijn voorname jas.
Mijn oog
komt niet tot rust, het reist
tussen de ruiter en de jongen,
van de verlopen, nog hautaine
maar dodelijk vermoeide blik
naar dat wijdopene, een schuchter
en toch eindeloos vrij kijken.
Tegen een strook van karig licht
onder het oordeel van de wolken
daagt eind'lijk het besef:
van beiden ben ik de gelijke.

'boetseren in het luchtruim' - Jan Veth
over Aelbert Cuijp in Kunstbeschouwingen, 1904

GELUID

I

Betekenissen
zijn voor woorden te talrijk
maar gaan zelf onder
in zeeen van geluid.
De componist haalt er zijn klanken uit
maar luistert naar veel meer.
Endlich fortissimo, riep Mahler
naast de Niagara.
(maar wie heeft dat verstaan?
hij die het opschreef
zodat het voortleeft:
het vastgelegde woord
en het gesproken woord
zijn niet geheel overbodig dat zult u mij nooit
horen zeggen)
2

John Cage stond in een echoloze eel
en hoorde twee geluiden.
Het hoge was zijn zenuwstelsel,
het lage was zijn bloedsomloop.
Er is geluid zolang je leeft,
er zal geluid zijn na je dood.
Voor de muziek, schreef Cage in Silence,
is er daarom nog alle hoop.

LITKONTROL

Hij had dat innerlijke oor.
Hoor je dan niet, vroeg Mandelstam
soms aan zijn vrouw Nadjezjda,
hoe het hier gonst?
Dat was eer er muziek uit klonk
en uit muziek de woorden kwamen,
die hij daarna moest zuiveren
van wat nog stoorde.
Pas als het af was schreef hij't op,
en dat ten slotte ook niet meer;
hij heeft in verre ballingschap
zijn verzen gedicteerd.
Alleen toen hij zijn Ode aan Stalin
ging schrijven, nam hij als elke
Theun de Vries aan tafel plaats,
als moest hij werken.
Het martelend papier bleef leeg.
Hij klom vaak op die kale tafel
en voerde door het raam de waakhond
van de buurman klontjes.
Toch, wonderbaarlijk, kwam de ode klaar.
Zijn moordenaar, de bergman met de
kakkerlakkensnor, heeft er
zeer van genoten.

deSingel
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STILTE

Het wordt koud. Mensen buiten
spreken kortstondig in ballonnen
ook als ze zwijgen, iets
waar wij eerder toe neigen.
Immers, wie schrijft zwijgt,
dichters houden hun mond,
zijn eerder tegenbeeld dan
evenknie van zangers.
Ik hoor ze - ook mijzelf soms praten in lokalen
en denk dan, wie kan
dat nu nog volgen.
Het is de stilte van het lezen
die ontbreekt in dat
bevlogen of tot gemompel
ingetogen spreken.

LEGE STAD

Lege stad op zondagmorgen.
Zon over grijze tegels,
de bomen in hun loof,
de huizen stil, als wie er nog in slapen
of traag het wittebrood aanbreken,
het radeloze 'prettig weekend'
van vrijdagmiddag nog indachtig.
De wind verschuift een krant.
Men zou wel kunnen denken
dat de perfecte ondergang
hier eindelijk had plaatsgevonden,
dat de gebouwen bleven staan
maar dat de mens niet eens meer neerligt,
spoorloos is opgelost.
En ik dan, die hier
absurd voor een verkeerslicht wacht
maar daardoor ook een overzicht verkrijgt
van straten vol herinnering,
en die als het op groen springt voelt
hoe er een lange warme mantel
van welbehagen om hem valt?
Vraag niet waarom. En kijk:
het kerkvolk komt zich schuiven
tussen het zonlicht en de straat
maar laat de leegte onverlet
waarin ik zichtbaar verderga.
Zie, mijn behoeder sluimert niet,
dit ogenblik zal bij me blijven.

'Uw behoeder sluimert niet' - psalm 121,3
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Eendemon
in Brussel
Een goede eeuw geleden kwam Baudelaire naar
Brussel om er te sterven. Hij deed er drie jaar
over. De tijd die je vandaag nodig hebt om een
parkeerplaats te vinden.
Kamiel Vanhole reisde hem achterna om te
ontdekken dat Baudelaire nog wel degelijk
aanwezig is, maar Brussel zelfniet meer.
48
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DOOR
KAMIEL VANHOLE
Ik sta op het Rouppeplein in Brussel en
weet ineens niet meer waarom. Wat
moet ik hier ook? Het is nacht en voor
het standbeeld in het midden van het
plein brandt devoot een oranje verkeerskege1. Eromheen een klad auto's
vol bleke neonvlekken. Van de hoertjes
die hier gewoonlijk in de buurt rondhangen - jonge, soms Noordafrikaanse
mannen die zachties voor zich uit flu iten en met de lichte heupwiegende tred
van Italiaanse soldaten lopen - is nu
niets te bekennen. Van mezelf eigenlijk
ook niet.
Ik ben hier op zoek naar de vorige
eeuw, althans naar twee gebouwen die
daar nog aan herinneren. Twee witte
hotels, pal naast elkaar. In de lente van
1864 moeten zij hier de man hebben
zien aankomen die schreef dat het aanzien van een stad helaas sneller verandert dan het hart van een mens. Toen
a1.
De man kwam met de trein en het plein
waar hij uitstapte was tot voor kort een
bleekveld geweest, een grate wei waarop linnen te drogen gelegd werd dat
aan de Wasserij van de Blauwe Steen
toebehoorde. Nu stond er het eerste
Zuidstation, ook wel de Bogaardenstatie genoemd: twee kleine stenen gebouwen, waarvan het ene als wachtzaal
dienst deed en het andere als opslagplaats. Perrons waren er niet en het hele station was omzoomd door een ruwe
houten schutting, waarachter aan de
horizon de torenspits van het Stadhuis
oprees. Een oude ets toont een paar
wandelaars, meisje met parasol, een
man die voorover buigt om een hutkoffer op te tillen. Verder niets, zelfs geen
loslopende hondo Maar de rust die uit
zulke etsen spreekt, is bedrieglijk. Toen
de trein met onze reiziger het station
binnenstoomde, moet er wel degelijk
veel yolk op de been zijn geweest. Daarvan getuigt de Renner, een beambte
van de spoorwegen die met bel en vlag
voor de trein uitliep om de nieuwsgierigen op afstand te houden. Brussel was
in die tijd nog een provinciaal nest dat
pas jaren later, onder de voogdij van
een megalomane koning uit zijn voegen
zou barsten. Het was niet meer dan een
groat omwald dorp dat nag te hoop kon
lopen als er een trein arriveerde, zeker
uit het verre Parijs. Daarom vloekte de
Renner. Daarom moest hij soms

schreeuwen. Hij droeg livrei en een
zware hoge pet, maar de iongeties die
langs de sporen naar stukjes steenkool
scharrelden, blies hij al lang geen ontzag meer in. Ze hadden morsige gezichten en liepen brutaal met hem mee,
zwaaiend met hun zakdoek. Binnen de
stadswallen reed de trein dan ook maar
vijfkilometer per uur.
En terwijl ik de Renner voorbij zie
snellen, moet ik aan de dichter denken.
Baudelaire was zijn naam en hij had
nog drie [aar te leven. Drie jaar voor hij
zijn eindstation zou binnenstomen. En
voor zijn dood uit liep zijn ziekte, die
syfilis heette. Ook zij moest een signaal
geweest zijn, een rode vlag. Eerder al,
in Parijs, had hij de eerste tekenen opgevangen. 'Vandaag,' schreefhij op 23
januari 1862, 'heb ik de wiekslag van de
onnozelheid over mij voelen strzj"ken. , En
zoals de Renner het toegestroomde yolk
van de sporen moest drijven, zo hield
zijn ziekte aUe overbodigheden op afstand. Zaak was: de dood. Zaak was
ook: de schoonheid. Al wat niet onder
die twee noemers viel moest ruim baan
maken. Moest zelf dood. En zo'n overbodigheid was Belgic.
De Zuidstraat lijkt helemaal uitgestorven. Geen passanten, zelfs geen auto's.
AIleen de regen ruik je. Voor Baudelaire rook heel Brussel toen naar groene
zeep. Hotclkamers, bedden, zelfs de
stoepen. Maar toen hij van de trein
stapte, moet hij geen zeep hebben geroken, weI steenkool: de vette, gele walm
die nog om de locomotief hing en die
hem vluchtig aan het Lyon van zijn
jeugd deed terugdenken. Hij was toen
bijna elf, maar blijkens zijn geschriften
was die steenkool de indringendste herinnering die hij ervan overhield. Overigens is het merkwaardig dat groene
zeep de eigen geur van Brussel zou geweest zijn. Het woord 'pollutie' had
toen nog niet de betekenis die wij er aan
geven, maar stinken deed het er weI.
'Pestilentie' was het woord. Er was
nauwelijks riolering - daar diende de
Zenne toch voor -, paarden lieten
paardevijgen achter en de openbare
stortplaats lag nog midden in de vijfhoek. Waar zich nu de grate hal van het
Justitiepaleis bevindt, stond een vitrioolfabriek. Goed tegen de vlooien en
de wandluizen, zei het brave yolk van
de Marollen, als er weer eens een walm
boven hun huizen neerdaalde. En rond
die tijd moet oak 'de oorlog van de urinoirs' gewoed hebben, die de katholie-

ke partij tegen de liberalen opjoeg. Oeverloze discussies over de vraag ofer nu
enkelvoudige dan wel dubbele urinoirs
moesten komen. De dubbele zouden
'de welvoeglijkheid aantasten', de enkelvoudige waren dan weer 'ontoereikend'. Tenslotte koos men voor vierdubbele, want 'de ontucht gaat per koppel te werk'. Wat niet wegnam dat de
huidige Brouwersstraat nog lang het
'Schaaitstrotje' werd genoemd.
Zo moeten de meeste steden in de vorige eeuw geroken hebben. Zo hoorde
het ook. En daarom merkte Baudelaire
eerst de zeepgeur op: wat je gewoon
bent ontgaat je.
Ik loop voorbij de twee hotels, aarzel en
ga toch maar niet naar binnen. Ze zien
er me net iets te chique en verlaten uit.
In plaats daarvan stap ik cafe Le Louvre in, een smoezelig hoekhuis. Terwijl
ik ga zitten, komt een heel oude vrouw
overeind en schuifelt behoedzaam naar
de tapkast. Ze draagt felle kleuren die
zo'n dertig jaar terug erg in trek moeten
geweest zijn. Nu lijken ze even tijdloos
als de tweedehandszaak waar ze vandaan komen. Voor ze achter in het cafe
verdwijnt en zich de trap naar haar kamer ophijst wenst ze iedereen een goede nacht.
'AUe tot morgen, als 't God belieft.'
'Ja, als 't God belieft.'
[onge elektriciens, een paar vrouwen.
'Luister, ik zal u 'ne keer iets zeggen,
zie.' Het gesprek dat voor het hele cafe
wordt gevoerd, gaat over het rnozaiek,
een soort testbeeld op de televisie dat
een overzicht geeft van wat elke zender
op dat moment te bieden heeft. In het
midden van het scherm en iets groter
dan de andere bewegende beelden
wordt een film vertoond van FilmNet.
Iemands zoon kijkt daar 's nachts naar,
als er verder niets te beleven valt op het
scherm. Iemand mort dat hij teveel
hondenbelasting moet betalen. Iemand
vindt het stadswater bijlange niet duur.
'En pas op: ik doe zelf de was, we nemen elke dag een bad en als ik afwas,
dan laat ik het water aan een stuk door
lopeno Nu moogt gij 'ne keer raden hoeveel ik betaal.' Geld. Voor wie er geen
heeft een onuitputtelijk onderwerp.
Bankiers praten over kunst.
Baudelaire zat altijd om geld verlegen.
Toen hij in 1842 meerderjarig was geworden, kreeg hij een erfenis in de
schoot geworpen van ongeveer honderdduizend Franse francs, zijnde vijftig keer het jaarloon van een toenmalige
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opsteller op het ministerie. Omgere..
kend zo'n goede vijftien miljoen, waar..
van hij in twee jaar tijd bijna de helft
wist op te souperen. De familieraad
werd bijeengeroepen en Baudelaire
werd onder curatele gesteld. Het beheer van zijn kapitaal werd hem ontno..
men. WeI kreeg hij van Narcisse Desire
Ancelle, de familienotaris, jaarlijks
2400 FF uitgekeerd, som die nog altijd
ruimschoots ons huidige bestaansminimum overschrijdt. Maar Baudelaire
had een gat in zijn hand. Hij was een
Big Spender, een kind eigenlijk dat alles wilde hebben wat zijn hart begeerde: kleren, meubels, schilderijen, mal..
tresses. Voortdurend stak hij zich in de
schulden, zodat hij tot na zijn dood ach..
tervolgd werd door een paar woeke..
raars die van zijn erfgenamen riante
sommen eisten. Van het voornemen dat
hij in r839 maakte - 'lk wil zo snel mo-

gelijk onafhankelijk zijn, d.w.z. mijn eigengelduitgeoen' - is dan oak nooit iets
terechtgekomen. Het bakje geld was en
bleef leeg, zodat Baudelaire in Brussel
aankwam als de berooide seigneur die
hij altijd geweest was.
Omstuwd door zacht cafegeraas lees ik
in Fusees. Samen met Man cceur mis
nu en La Belgique deshabillee behoort
het tot de nagelaten geschriften van de
dichter die pas twintig jaar na zijn dood
gepubliceerd zouden kunnen worden.
Het zijn korte tot zeer korte fragmen..
ten, nauwelijks uitgewerkt, die samen
de rudimenten van een soort autobiografie moesten vormen.

a

'Mijn moeder is [antastisch; men dient
haar te vrezenen te behagen. '
'Over de vrouwelijkheidvan de Kerk als
oorzaak van haar almacht.'
Alleen al uit die twee zinnetjes mag
blijken hoezeer Baudelaire in de ban
was van zijn moeder. Haar nabijheid
kon hi j niet verdragen, daar zullen de
laatste maanden van zijn leven nog van
getuigen, maar zonder haar kon hij
evenmin. Het was aan haar dat hij zich ..
zelftelkens opnieuw wou bewijzen.
En: zij was de geldkraan. Alles wat
hij - ook in Brussel - te kort kwam om
zijn herenleven te blijven leiden, probeerde hij onvermoeid van haar af te
troggelen.
Maar zo ver zijn we nag niet. Toen
Baudelaire op het Rouppeplein uit de
trein stapte, was hij nog een en al verwachting. Van Les Fleurs du Mal was
een tweede druk op de markt gebracht,
Le Spleen de Paris, zijn kleine prozage-

48'-1988

dichten, waren als feuilleton in La
Presse verschenen en hij had, zoals wel
vaker gebeurde, grootse plannen. Hij
wilde lezingen geven, artikels schrijven
voor Vrij Belgic', in die tijd een van de
grootste Europese dagbladen, en hij
wou zijn Kritisch Werk aan een Belgi ..
sche uitgever verkopen. Maar bovenal:
hij verveelde zich. Hij droomde ervan
zich eens en voor altijd op Frankrijk te
wreken. Aan zijn moeder schreef hij:

'(...) ik wil voortdurend het gevoelgeven
dat de wereld met haar erediensten mij
volslagen vreemd is. lk zal mijn echte ta..
lent van onbeschaamdheid tegen heel
Frankrijk keren. Ik heb behoefte aan
wraak zoals een vermoeid man een bad
nodigheeft. ' Die wraak zal zich uitein..
delijk tegen Belgie keren. Het moet een
innerlijk vuur geweest zijn dat alles
verteerde wat het op zijn weg ontmoette, zodat het object van die wraak uit..
eindelijk maar weinig belang meer had.
Beetje zoals Brel, die 'Les Flamandes'
ook eerst 'Les Bretonnes' wilde heten.
Van belang was enkel de reinigende
werking die ervan uitging, Want zoals
zo vele querulanten wou Baudelaire
niets liever dan zijn onvrede uitzweten
en met een schone lei opnieuw begin..
nen.
In het Frans zegt men dat wraak een
schotel is die koud wordt gegeten. Ik
twijfel daar aan. Wraak is lava, een dikke hete brij die zich langzaam in het
binnenste van de berg ophoopt en dan
op zekere wolkeloze dag naar de zon
wordt gespuwd. Je moet er ook het geheugen van een berg voor hebben. Wie
kort van memorie is, neemt geen
wraak. Vergeten is vergeven.
In het geval van Baudelaire heeft het
tot een van de vernietigendste portretten geleid die ooit over een land zijn geschreven. Of het allemaal iets uitgehaald heeft? Tegenover elke Belg die
La Belgique deshabillee heeft gelezen,
staan er nog altijd duizend anderen die
de Gazet van Antuierpen als ultieme
bron van kennis aanboren. Of Flair. En
zelfs meer dan honderd jaar na zi jn
dood wordt Baudelaire nog in Brussel
vernederd. Hoe? Luister maar.
Ik loop naar galerij Simonson, een verkoopzaal in Elsene waar onder meer
een eerste druk van Les Fleurs du Mal
zal worden geveild. Nieuwsgierigheid
drijft me en ook iets van fetisjisme. Ik
moet en zal eens aan zo' n donkerbruin
marokijnen bandje gesnoven hebben.
Daartoe schuif ik met een dertigtal bi..

bliomanen aan een lange tafel aan,
waarachter een heer en drie dames bedrijvig zijn. Zij reiken de te koop aan..
geboden werken aan, die we om beur..
ten eens mogen bevingeren. Namen
van schrijvers of titels worden niet ge..
noemd. Men vraagt: 'Nummer achten..
dertig alstublieft.' Ik moet trouwens zo..
wat de enige zijn die oak leest. De anderen keuren het bindwerk, strelen een i
ruggetje en genieten van gaud op snee. _
Serene snoepers zijn dit, gebontfrakte
heren die geilen op al wat oud maar
gaafis. Ze houden zich in alle stilte be..
zig, terwijl ik me afvraag of zij ook zo
over hun vrouwen denken. Of ze zich
nog tegen haar geknakte ruggeties aanschurken? Of ze ouderdomssproeten
voor roestvlekjes op de titelpagina aan..
zien? En in hoeverre ze hun eega nog
als een uniek exemplaar beschouwen,
van heel beperkte oplage?

'Son teint est pale et chaud; la brune enchanteresse
A dans le cou des airs noblement manieres;
Grandeet svelteen marchant comme une
chasseresse,
Son sourire est tranqui/leet ses yeux assures. '
Overigens had Baudelaire zijn bundel
nog het liefst in mensenhuid laten binden. 'En als u eens langskomt,' zei hij
tegen de directeur van de Opera, 'dan
zal ik u een rijbroek laten zien, die ik
van de huid van mijn vader heb laten
maken.' Zo wil het de legende.
De eigenlijke verkoop vindt 's namid..
dags plaats. Bibliofilie heeft nu plaats
geruimd voor regelrechte hebzucht. De
heren zijn lekker gemaakt, nu moet er
ook gedokt worden. Ik ga achteraan in
het zaaltje zitten en hou me gedeisd.
Een man met zilvergrijs haar die daar..
net nag schijnbaar nonchalant in Le
Monde zat te bladeren, [aagt de prijs
van een Balzac met 5000 fro tegelijk
omhoog. Hij houdt zijn kin vast en
strekt af en toe zijn wijsvinger. Na vijf,
zes beurten geeft hij het op: hij schudt
zachtjes van nee en wuift een afwerend
handje. Maar als zijn opponent er nog
maar's ro.ooo fro bovenop gooit, raakt
de begeerte hem weer aan. Doorgaan,
moet het in hem zeuren. Hebben, hebben, hebbes. De veilingmeester weet er
dankbaar gebruik van te maken.

Les Fleurs du Mal, dat in 1857 nog 3 FF
kostte, gaat voor 230.000 fro van de
hand. Vraag is nu wat de Chansons Ga..
lantes van Beranger zullen opbrengen.

Beranger was een tijdgenoot van Baudelaire. Schreef zowel schunnige als patriottische liedjes en moet zowat de
Zwarte Lola van de toenmalige poezie
geweest zijn. Elegant geneuzel, maar
razend populair. In 1857 kreeg hij zelfs
een nationale begrafenis^ waar 00k Baudelaire naartoe trok, zij
het dan om zich wat te
verstrooien. Om zijn
hoed droeg hij een grote
rouwband. Toen iemand
hem daarover een compliment maakte, antwoordde hij: 'Vergist u zich
niet, mijnheer. Ik rouw
om Les Fleurs du Mai die
gisteren, om vijf uur 's
avonds in beslag zijn genomen.' In de loop van
het daarop volgende proces kwam Beranger nog
meermaals ter sprake.
Sommige van zijn liederen waren immers veel
schunniger dan wat Baudelaire ooit had geschreven. Alleen legde hij het
handiger aan. Zijn teksten mochten dan onbeschaamd klinken, ze bleven altijd licht en speels
van toon. 'Gevaarlijk' of
opruiend waren ze niet.
Hun besmuikte vrolijkheid loste elke mogelijke
weerstand op. Zo niet
Baudelaire. Hem was het
menens. Aan zijn gedichten kleefde bloed, en slijm. Seks was bij
hem altijd met iets desolaats verweven,
iets nachtzijde-achtigs dat meer raadsels opwierp dan honderd psychologen
kunnen beantwoorden. Of zoals Flaubert hem schreef: 'U bezingt het vlees
zonder ervan te houden, op een droevige
en afstandelijke manier die mij wel bevalt. U bent weerbarstig als manner en
doordringend als Britse mist.' Beranger
was even weerbarstig als marsepein en
doordringend als een politiefluitje.
Maar pas echt woedend wordt Baudelaire op hem in Brussel, wanueer hij in
een Belgische krant een artikel leest dat
de ironie van Heine en de melancholie
van de buitenlandse dichters veroordeelt. Als lichtend voorbeeld wordt Beranger aangevoerd en alle andere Franse poeten die hun inspiratie in de
vreugde zoeken of in 'de charmante
dronkenschap van de jeugd'. Deze
weerzinwekkende lofrede op het geluk

gaat net iets te ver voor Baudelaire: hij
begint een striemende open brief te
schrijven, die hij echter na een paar
bladzijden al moet opgeven. Hij herbegint, maar zijn ziekte en een allesdoordringend gevoel van afkeer hebben dan
al de bovenhand. Aanzetten, kladjes,

Baudelaire als collegeleerling

genovergestelde beweren en bij hoog en bij
laagzweren dat mijn boekje pure kunst isy
vol apekuren en goochelarij; ik zal liegen
alsof het gedrukt staat.y
Op die Beranger nu wordt over de telefoon geboden. 'Y'a d'quoi s'amuser,'
smiespelt de veilingmeester. Hij moet
daarbij aan de illustraties
in het boek denken. Pastelkleurige prenten a la
David Hamilton. Veel opgeschorte rokjes en weinig ruimte voor de verbeelding. Iemand op de
eerste rij biedt meteen
375.000 frank. Wie meer?
Het loopt op tot een half
miljoen. 'Een keer, twee
keer... drie keer, toegewezen aan de telefoon.'
Wansmaak? Die is van alle tijden, mijnheer.
Terwijl ik de zaal verlaat
bedenk ik ineens dat het
geveilde exemplaar van
Les Fleurs niet helemaal
origineel is. De binder
wiens naam ik in fijne
gouden lettertjes op het
leer heb zien staan, is niet
de binder waarmee Baudelaire heeft samengewerkt. Van de oorspronkelijke gebonden editie
bestaan (of bestonden)
maar drie exemplaren. Ik
vraag me af of de koper
dat weet. Gnuif ik? Ik
gnuif.

De oorlog van de
urinoirs - enkelvoudige dan wel
dubbele - joeg de katholieke partij op
tegen de liberate.

losse vellen: daartoe is hij tijdens zijn
laatste jaren veroordeeld.
Vlaggen, vertelt Elias Canetti, zijn
Alleen in brieven vindt hij nog een zichtbaar gemaakte wind. Zo 00k zouhouvast. Een van de mooiste schreef hij den dichters iets van de 'tijdsgeesf
vanuit Brussel aan zijn curator:
blootleggen. En zo werd Baudelaire
c
En u bent nogzo naiefgeweest te vergetenachtereenvolgens tot de romantici geredat Frankrijk een afschuw heeft van poe-kend, tot de realisten, tot de decadenten
ziey van echte poezie dan; dat het alleen en tot de symbolisten. Ingerekend is
van vieze mannetjes als Beranger en De misschien een beter woord. Wie in stroMusset houdt; dat wie zich nog maar om mingen denkt is een verkeersagent. En
de spelling bekommert voor een hartelooswee degene die schielijk van rijvak verman doorgaat (wat trouwens vrij logischandert. Of die van vakken geen weet
is: passie drukt zich altijd slecht uit) en heeft. Zoals dichters bijvoorbeeld.
tenslotte dat een diepgaande, maar com-'Fourmillante cite, citepleine de rives,
plexe, bittere en (schijnbaar) diabolische Ou le spectre en plein jour raccroche le
poezie nog het minst van al bestemd is passant!
voor de eeuwigefrivoliteit!
Les mysteres partout coulent comme des
Hoeft het dan nog gezegd> aan u die het seves
net zo min als alle anderen heeft kunnenDans les canaux etroits du colosse puisraden, dat ik in ditgruweKjke boekje mijnsant y
volledige hart heb gestopt> al mijn teder-Voor mij is Baudelaire vooral een stadsheidy mijn hele religie (travestied al mijndichter. Hi) hield van het gewoel en liet
haat? Nu goed> morgen zal ik wel het te-er zich graag in onderdompelen. Zelfs
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Brussel kon hem in het begin bevallen.

'In eenstad dieje niet kent is allesmooien
opunndend; gisteren heb ik de hele dag
rondgezworven,' schreef hij eind april
1864, vlak na zijn aankomst. Flaneren
was altijd al zijn vak geweest. Voortdu..
rend wilde hij indrukken opdoen, altijd
wisselende.

'Massa en eenzaamheid: voor de actieve
en vruchtbare dichter zijn dit gelijke en
verwisselbare termen. Wie zijn eenzaam..
heid niet kan bevolken, kan evenmin aIleen zijn in eendrukke menigte.
De dichter genies het onvergelijkelijke
voorrecht dat hij naar eigen goeddunken
zowelzichzelj als eenander kan zijn. '
Baudelaire wou zich onverdeeld aan de
massa overgeven. De vluchtigheid ervan en het altijd veranderlijke als van
drijfzand moeten een onweerstaanbare
zuigkracht op hem hebben uitgeoefend. En bovenal hielp het hem zijn
grootste vijand te ontvluchten: het
monster van de verveling.

1834 'Wat kan men zich op het college
vervelen, vooral op het college van Lyon.
De muren zijn er zo droevig, zo vies en
vochtig, de klassenzo donker, degeest van
Lyon zo oerschillend van die van Parijs.'
(brief aan zijn halfbroer; Baudelaire is
dan twaalfjaar)
1838 'Dit is mijn leuen: ik lees de boeken

die ik uit de bibliotheek mag ontlenen, ik
werk, ik schrijf verzen, maar ze zijn afschuzoelijk slecht. Ondanks alles uerueel
ik me. De voornaamste reden is dat ik u
niet meer zie. (...) lk hou meer van onze
lange stiltes van zes tot negen, terunjljl]'
werkt en papa leest. '(brief aan zijn moe..
der)

1839 'het is zelfs geen aangename, poetische lusteloosheid; nee, het is iets mistroosttgs en doms (...) op het college werkte ik nog af en toe, ik las, ik weende, ik
werdsomsrazend, maar ik leefde tenminste (...) En kon dit armzalige perspectief
mij maar met eenschokdoen veranderen,
maar nee, van de slagvaardigheid die me
nu eens naar het goede dreef en dan weer
naar het kwade, blijft niets meer over,
niets anders dan lusteloosheid, gemelijkheid, verveling. '(briefaan zijn moeder)
1845 'lk maak me kapot - zonder verdriet. Van deaandoeningen die de mensen
verdrietnoemen voelik niets. (...) lk pleeg
zelfmoord omdat ik niet meer kan leven,
omdat de vermoeienis van her inslapenen
de vermoeienis van het wakker worden
ondraaglijk geworden zijn. lk pleeg zelfmoordomdat ik nutteloosbenvoor de anderen - en geoaarlijk voor mezelj.' (brief
aan zi jn curator)
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1857 'Je suis comme Ieroi d'un pays pluvieux,
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant ires vieux
Quz~ de ses precepteurs meprisants les
courbettes,
S'ennuie avec ses chiens comme avec
d'autres bites. '
(uit'Spleen')
1864 'Op het laatste moment, net toen ik
wildevertrekken en ondanks mijn verlangenom mijn moederweertezien, ondanks

degrenzeloze vervelingwaarin ik leef, een
verveling die nog groter is dan wat de
Franse domheid me aandeed en waaronder ik al jaren gebukt ging, ondanks dit
alles overviel mij een panische angst: ik
kroop bijna wegvan schrik om mijn hel te
zullen weerzien en zonder geld Parijs te
moeten doorkruisen (...)' (brief vanuit
Brussel aan zijn curator)

1865 'lk verveelme en ik zie af. lk hebelke mogelijke relatieverbroken. Liever nog
deabsolute eenzaamheiddan een brutaal,
dom en onwetendgezelschap.' (brief aan
zijn curator)
Maar Baudelaire wist vorm te geven
aan die hopeloze gevoeligheid van hem.
Hij dramatiseerde zijn lot tot schitterende poezie. Voor hem was het schrijverschap een soort braakmiddel dat een
dubbele uitwerking had. Schrijven was
werken, een bezigheid die hem, al was
het maar even, aan l'embetement de
l'existence onttrok. En bovendien wist
hij, al schrijvende, van de verveling iets
verhevens te maken, iets met een
hoofdletter dat het verdiende bezongen
te worden. Net zoals stront tot mest kan
worden gemaakt. Jammer aIleen dat de
symptomen van zijn ziekte, die het leven zelfwas, spontaan weer opkwamen
zodra hij de behandeling stopzette en
ophield met schrijven. Ars brevis, vita
longa.
Aan die verveling zat overigens nog een
moreel kantie. Baudelaire kon zich vervelen omdat hij er de middelen toe had.
En daarover voelde hij zich eigenaardig
genoeg schuldig. Zijn leven lang bleef
hij een gelovig mannetje in zich omdragen. Het masker dat hij zich als dandy
opzette, bleek voor de spiegel onzichtbaar, zodat hij zich met dagboeknotities moest oppeppen zoals: 'Werken
sterkt ons. 'Of: 'Wat eenvoorgevoelens en

tekensheeft God me al niet gezonden, dat
het de hoogste tijd is om te handelen, om
dit ogenhlik als het allerbelangrijkste
ogenblik te beschouwen en van mijn gebruikelijke kwelling - d. ui.z. het Werk
- mijn eeuwige wel/ust te maken. '

Met die, nou ja, reactionaire trekjes
heeft de levensfilosoof Sartre nooit
goed raad geweten in zijn Baudelairebiografie. Hij wou van zijn onderwerp
in de eerste plaats een existentiele held
maken. Het was geen beeld van een
schrijver dat hij wou ophangen, maar
een ideaalbeeld, waaraan zijn onderwerp dan min ofmeer diende te beantwoorden. Lukte dat niet, dan sjoemelde
hij maar wat, zodat het toch nog een
beet; e leek.
N aar Sartres opvatting was het leven
een opeenvolging van keuzemomenten,
die aan ieder weldenkend mens de kans
bood zijn eigen verantwoordelijkheid
op te nemen. AIleen door zelfbewust te
kiezen kon iemand zijn ultieme vrijheid bewijzen. Het leven van Baudelaire moet niet anders geweest zijn, dacht
Sartre. En dus durfde hij te stellen dat
iemand als Baudelaire 'die zichzelf ver-

doemt, een eenzaamheid verovert die
slechts een zwak beeld is van degrote eenzaamheid van de uiaarlijk urije mens.'
Twee opmerkingen hierbij. Eerstens is
het maar de vraag of die keuzemomenten zoals Sartre ze voor ogen had, weI
bestaan buiten de taal. Mij lijken ze in
het ware leven even vaak voor te komen
als vierkante hoepels. Momenten zijn
altijd in een context ingebed die meteen
afbreuk doet aan de zuiverheid ervan.
Bovendien is kiezen minder een kwestie van redelijkheid dan van sentimenten, omstandigheden, opvoeding en instinct. De waarlijk vrije mens zit op zaterdagavond voor de televisie en zapt
heen en weer tussen de verschillende
kanalen. De waarlijk vrije mens kiest
tussen Maes en Stella.
Wat mij echter nog het meest ergerde in
Sartres biografie waren terloopse opmerkingen zoals over 'de dorheid van
(Baudelaires) hart'. Ofzijn geknoei met
citaten. Zo laat hij uit een getuigenis
van een vriend van Baudelaire de (door
mij) schuin gedtukte woorden weg:
'Baudelaire had een bijzonder kwetsbare ziel, uiterst fijn, origineel en gevoelig, maar zwak en vrouwelijk, die bij de
eerste botsing met het leven gebarsten
is.'
Onbelangrijk misschien, maar weI tekenend voor de slordigheid waarmee
Sartre te werk ging. Maar wat wil je
van een filosoof die een dichtersleven
wil vatten, en die het bestaat om van bij
de aanvang te verklaren dat hij zich met
de poezie van zijn onderwerp nauwelijks zal inlaten?
Zij het hem vergeven? Natuurlijk zij

het hem niet vergeven. Wat Sartre deed
was Baudelaire in zijn eigen existentiele kraam inpassen, ook al moest hij hem
daarvoor aan dikke moten hakken en de
beste brokken nog weggooien ook. Ook
al moest hij Joseph de Maistre vlugvlug
als 'een man van kwade trouw* afdoen,
die Baudelaire Hn de bedrieglijke argumenten van
het conservatisme* had onderwezen. Terwijl diezelfde De Maistre toch
het richtsnoer was van
Baudelaires latere denken. Van zijn kribbigheid
en dwarsliggerij, van zijn
wanhopig
fulmineren.
Van zijn excessen ook, die
hem nu juist zou fascinerend maken. Grootse literatuur gaat te ver. Wroet
en woelt van binnen. Is
onrechtvaardig. En heeft
van grenzen geen weet.

eigenaar, een zekere Englebert de Speculo, van wie trouwens ook het woord
speculoos zou afgeleid zijn. Reeds in
1286 maken de archieven van de SinteGoedelekerk er melding van. Op het
ogenblik dat Baudelaire er zijn intrek
nam, was het aan het vervallen, ook al

kraan oprijst, die hierbij tot het symbool par excellence van Brussel mag
worden uitgeroepen. Met zijn rug naar
die kraan zit Charles Buls, een meer
dan levensgroot standbeeld dat uit pure
balorigheid van zijn sokkel is gestapt en
nu maar met blinde ogen voor zich uit
zit te staren. Deze voorvechter voor het behoud
van de binnenstad wil
niet meer zien wat er achter zijn rug gebeurt.
Baudelaire nu werd door
de eigenares van het hotel
ingeboekt, een klein norsig vrouwtje uit Picardie.
Ze was kregel en wantrouwig en ze censureerde de briefwisseling van
haar clientele. Overigens
was dat niet zo ongewoon
in die dagen. Toen Baudelaire eens vanuit Brussel een telegram naar zijn
moeder stuurde, mochten
de slotwoorden Je vous
embrasse' er niet op voorkomen. Te obsceen, oordeelde de telegrafist. Wat
Baudelaire dan weer op
het idee bracht om in zijn
toekomstige Belgieboek
een hoofdstukje aan de
Belgische pudeur te wijden.

Ondertussen, in 1864,
nam Baudelaire zijn intrek in het Hotel du
Grand Miroir, een vanBaudelaire door Courbet
ouds gereputeerd huis dat
in dezelfde Bergstraat lag
waar Multatuli vijf jaar
voordien zijn Max Havelaar had geschreven. Die
Bergstraat maakte van
'Ik heb behoefte aan wraak zoals een
oudsher deel uit van de
handelsroute die dwars
vermoeid man een bad nodig heeft.'
Toch moet ook Baudelaidoor Brussel Vlaanderen
re zelf een terughoudend
met het Rijnland verman geweest zijn. De
bond. Het was een smalle straat met ve- png men er nog steeds prat op dat Mar- schijn was (en is) natuurlijk tegen hem.
le herbergen die al in de vijftiende eeiiw garetha van Bourgondig er nog gelo- Hij had syfilis en van 1848 tot aan zijn
verkeersmoeilijkheden kende, Vanaf %$ geerd had, alsook meer recentelijk de dood bleef hij een verhouding hebben
mei 1549 was het er verboden te parke- heer Barnum met zijn rondrefeend cir- met Jeanne Duval, een creoolse
ren. In 1837 werd er de eerste tingeltan- cus. Pas in 1890 zou het door een nieu- schoonheid die als actrice aan de kost
gel van Brussel geopend. Traden aan: we eigenaar opgekmpt worden en uit- kwam. 'Ze was een kleurlinge en zeer
een kleine groep 'lyrische en komisehe' gebreid tot 75 kamers. Er kwam een lang. Haar argeloze bruine hoofd dat
zangers, met een bochelaar als ster. Bo- binnenplaats met zuilengalerij en om door wilde kroesharen omkranst werd,
ven de tapkast stond in grote letters ge- het helemaal exotisch te maken werden stond haar schitterend en ze Hep als een
schreven: 'Hier heeft men geduld.* Ge- er overal kleine palmstruiken neerge- koningin> vol wilde gratie, wat haar tegeduld was de naam van een biermenge- zet Als het weer het toeliet werd er bui- Kjk iets goddelijks en iets dierlijks gaf.'
ling waarin de waard zich gespeciali- ten geserveerd. Tot 1914 bleef het hotel Aldus de fotograaf Nadar. Bovendien
seerd had. Op alles wat men hem toe- zijn reputatie behouden, maar toen vielhem <de exuberante, onwaarschijnlijvoegde antwoordde hij: 'Je moet ge- kwam de klad er in. De lokalen werden ke ontwikkeling van haar borstpartij' op.
duld hebben.' Waarna hij twee giazen achtereenvolgens aan een dansschool Zelf noemde Baudelaire haar een
voltapte, een voor de klant en eto voor verhuurd, een kabaret> artiesten en stu- 'Bizarregodin, bruin als de nacht
zichzelf. 'Laten we geduld hebben/ denten. Eind jaren vijftig, toen de We- Geurend naar muskus vermengd met haherhaalde hij nog eens, al klinkend. Op deropbouw al zoetjes aan het uitdijen vana9
een goede morgen werd hij in de kast was, werd het hotel alsnog gesloopt. Ze was de ^eks met de ebben dijen, een
gevonden, aan een touw. Kennelijk was Waar Baudelaire logeerde staat nu het kind van het middernachtelijk zwart'.
zijn geduld op.
Notarishuis. De gevel ervan siet mo- Ook was ze de 'aanbeden tijger', een
Het Hotel du Grand Miroir ontleende menteel op een bouwwerf uit, in het 'monster met verveelde maniertjes'
zijn naam waarschijnlijk aan z'n eerste midden waarvan een reusachtige oranje wier *kinderhoofd met de wellust van

1988MWT51

een jonge olifant heen en weer bewoog
onder de last van haar luiheid.'
'Et son braset sajam be, et sa cuisse et ses
reins,
Polis comme de l'huile, onduleux comme
un cygne,
Passaient decant mes yeux clairvoyants
et sereins;
Et son ventre et ses seins, ces grappes de
ma vigne,
S'aoancaient, plus cdlins que les Anges
du mal,
Pour troubler le repos OU mon iime etait

mise,
Et pour la deranger du rocher decristaI
Ou, calmeet solitaire, elles'etait assise. '
Kristallen rust, daar was het Baudelaire
om te doen. Een rust waaraan hij op
schitterende wijze uitdrukking gegeven
heeft in helder gepolitoerde gedichten.
Tegenover die rust - die ook wel de onbeweeglijkheid van de opiumschuiver
zou kunnen genoemd worden - staat
dan de vrouw. Beweegt ze niet, dan is
ze de schoonheid zelve die door de ogen
ingedronken wordt en er in versvorm
weer uitkomt. Een godin gelijk is ze
dan: het vlees is woord geworden.
Komt ze echter in beweging en wil ze
hem naderen, dan wordt ze gelijk als
bedreigend ervaren. Ze wordt dan een
'onreine vrouw', de 'koningin der zonden', een 'gemeen dier'.
Tussen die twee uitersten zal Baudelaire altijd heen en weer geslingerd worden. Het scherpst blijkt dit uit de brief
die hij aan de door hem eveneens aanbeden mevrouw Sabatier schreef, even
nadat hij haar had mogen 'bekennen':
'Een paar dagen geleden nog was je een
godheid, war trouwenshandig is, zo mooi
en onschendbaar. En zie, nu benje ineens
vrouw. (...) U hebt een mooieziel, maar
al hij al is hereenvrouwelijkeziel.'
Uit dit alles nu afleiden dat hij een
preuts man was, is uiteraard overdreYen. Hooguit zou men kunnen beweren
dat hij voor al wat des vlezes is een zekere gene voelde. Het lichaam was iets
dat beter bezongen kon worden dan bezeten. Als het zich gaf, verlaagde het
zich. Dan werd het banaal en teleurstellend. Het moest met juwelen omkleed
worden, met symbolen en beelden. Zeker mocht het geen wratjes vertonen of
moeten. Zeker mocht het niet al zijn geheimen prijsgeven. Afstand was geboden, waardigheid, en vooral: taa1.
En dan is er nog het relaas van een zekere Barral, een ballonvaarder die met
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Baudelaire in Brussel naar een bordeel
zou zijn getrokken. Of zoals dat toen
heette: une maison de tolerance. Het
gebeurde in de loop van september
1864, toen Belgie de opstand van 1830
herdacht. Om de feestelijkheden wat
£leur bij te zetten had men Felix Nadar
aangezocht om in de Kruidtuin een demonstratie te komen geven met zijn
luchtballon, le Geant. Ook Baudelaire
was uitgenodigd. 'Als ik per ongeluknog
hier ben de oijfentuiintigste, wat ik ten
zeerste beiunjfel, dan vertrek ik met Nadar, die zo oriendelijk was mij eenplaats
in zijn mand aan te bieden. Dit smerige
volkje per ballon ontvluchten, in Oostenrijk terecht komen of misschien in Turkije, al die dwaasheden bevallen me, zolang ze me de tijd maar helpen doden.'
Uiteindelijk zou hij van zijn plan afzien. Baudelaire was geen reiziger tenslotte. Hij droomde liever dat hij reisde. En de ballon landde ergens tussen
leper en de zee.
Om die vlucht nu te vieren gaf Nadar
drie dagen later een groot diner in de
Wolvengrachtstraat. Het huis waar dit
feest plaatsvond, is niet meer. Afgebroken, tijdens de Wederopbouw, ook al
was het het allerlaatste herenhuis uit de
achttiende eeuw dat nog naar Frans
model tussen een binnenplaats en een
tuin was opgetrokken. Op de binnenplaats konden voertuigen keren, in de
tuin spoten verrukkelijke fonteinen. In
1880 werd er een hotel in ondergebracht. In 1955 kwam de man met de
hamer en werd er de Monnaie-Building
opgericht, een wat lomp kantoorgebouw dat tevens onderdak verleende
aan cinema Piccadilly. En ook die zaal
is nu alweer zeven jaar dicht. Als men
een stad met een gigantisch theaterdecor zou kunnen vergelijken, dan is
Brussel de stad waar altijd weI ergens
een doek valt, definitief. Maar daarover
straks meer. Nu zitten we nog aan de
feestdis, samen met burgemeester Anspach, twee zonen van Victor Hugo en
Alexandre Dumas fils. De enige dame
van het gezelschap is vrouwe Nadar.
En dus wordt er gegeten, gelachen en
gebrast. Zo rond tien uur gaat men van
tafel, om naar de toenmalige Belgische
gewoonte nog wat te roken en bier te
drinken op de binnenplaats. Nadar, een
onverwoestbare nachtbraker, stelt voor
de stad eens te verkennen. Hij gaat op
kop, samen met Dumas fils en kapitein
Sterckx, een jonge Belgische wetenschapper die tijdens de vlucht van de
Geant een aantal interessante experi-

menten heeft uitgevoerd. Volgen: ingenieur Leon de Rote, de kunstcriticus
Gustave Frederix en nog een paar andereno Baudelaire en Barral sluiten de
stoet. Eerst voert de weg van de Bergstraat naar de Wilde Woudstraat, waar
even halt wordt gehouden om de
noordzijde van de Sinte-Goedele te bewonderen. Stenen borduurwerk tegen
het blauw van de nacht: het weet Gustave Frederix een korte lofzang op de
flamboyante gotiek te ontlokken. Baudelaire zwijgt. Hij weet dat Victor Hugo het voor de gotiek heeft en hij heeft
het niet voor Victor Hugo.
Dan leidt de weg naar de Schaarbeekse
Poort. Bij de plek waar de Geant het
luchtruim heeft gekozen, leunt Nadar
met de ellebogen op de balustrade van
blauwe steen en kijkt richting Koekelberg. Onwillekeurig moet hij aan Leopold I denken, die bij de luchtdoop aanwezigwas.
- U bent republikein, mijnheer Nadar? had hij gevraagd.
- ja, Sire. En U?
- Och, ik, mijnheer Nadar. .. Mij is dat
verboden.
Het gezelschap slaat de iets lager gelegen Pachecostraat in. Volgens een anoniem schilderij uit 1836 moet het een
landelijk straatje geweest zijn, met kleine huizen, een schutting en trage, rustige mensen. Het enige wat nog vagelijk
op een stad wees, was het silhouet van
de kathedraal op de achtergrond en een
enkele gaslantaarn. Toch zou hier de
Bas-Fonds van Brussel groeien, een
wirwar van straten en gangetjes die alsmaar dichter werd naarmate de vooruitgang meer Yolk naar de stad zoog. De
rafels van Brussel werden dit, Breugheliaanse slums die stofleverden voor menige naturalistische roman. Moeder gestorven, vader zat en drie bloedjes van
kinderen die elkaar om de beurt en 'met
begeerige blikken' de luizen uit de pels
mochten snoepen. Wie in de Bas-Fonds
woonde heette Scheve Baptiste, Trezeke Zat ofNelleke Bottine. Of den Dove
die al van voor de Oorlog in Brussel
woonde, maar nu een uitdrogend been
had. Elke avond werd hem morfine ingespoten en zijn geschreeuw vulde het
hele huis, zodat je verstijfde van schrik.
En Trezeke Zat liet het zomaar midden
in de winkel lopen, waar iedereen bijstond. En Scheve Baptiste, de ongekroonde burgemeester van de BasFonds, paradeerde met een steek rond,
alsof elke kassei zijn hoogst eigen bezit

was, zelf gescheten.
Van die Bas-Fonds is nu nagenoeg overgebleven: niets. In 1950 al waren de eerste tekenen zichtbaar. De hele Pachecostraat was kaalgeslagen, herschapen in
een grote zandvlakte met hier en daar
een houten bruggetje. Over die vlakte
kon je nonnen zien zweven met brede witte kappen die klapwiekten als ze
in beweging kwamen.
Zusters van Barmhartigheid waren dat en ze deelden kolenbonnen uit.
Maar terwijl ze zo over
het zand schreden en
zweefden tegelijk, werd
diep onder hen, in de onderbuik van de stad de
Noord-Zuidverbinding
aangelegd, een brede ondergrondse as die Noorden Zuidstation aan elkaar
moest koppelen. De as
sloeg diepe wonden in het
toch al tere weefsel dat
een stad is, maar omdat
men nu toch bezig was,
besliste men gelijk maar
de hele buurt omver te
halen. Men, dat was de
toenmalige premier Van
Acker, altijd trouw aan
zijn devies: 'Z'azis, ze reflessis ensuite.' Een motto dat er bij de bouwpromotoren altijd als zoete
koek is ingegaan. Hele
straten werden van de
kaart geveegd. Maar het verrassendste
was wel de afschuwelijke grondigheid
waarmee die kaalslag plaatsvond. Alles
moest opeens weg, tot de laatste steen
van het laatste pand. Het was alsof men
blij was zich met een pennestreek van
een groot vuil ontdaan te hebben, iets
vies dat niet meer stond in die jaren van
Wederopbouw. Ervoor in de plaats
kwam de droom van een begrafenisondernemer: een afgelikte, door drie arrogante gebouwen omringde esplanada.
Ik wend er mij van af en loop naar de
balustrade. Onder mij, in nevelig januarilicht, loopt de Pachecolaan. Eveneens onder mij, maar dan 124 jaar geleden moet Baudelaire een bordeel zijn
binnengestapt in het zog van Nadar en
zijn 'societe d'automotion aerienne\
Hij droeg een vuurrode lavalliere met
witte ruiten, maar was verder helemaal
in het zwart gekleed. Als een quaker,
vond Barral. Het was overigens de eer-

ste keer niet dat Baudelaire met een
geestelijke werd vergeleken. En zoals
hij er uitzag, handelde hij 00k. In plaats
van zich samen met de andere heren
naar boven te begeven om zich eens lekker te laten troosten, bleef hij met Barral in het salon zitten praten. Hij zou

Jeanne Duval door Baudelaire

Een vreemde historie ende al waar,
vrees ik. Vreemd vanwege Baudelaires
reputatie en waar omdat ik geen enkele
reden zie om Barrals oprechtheid in
twijfel te trekken. Het was diens allereerste bordeelbezoek en zoiets beklijft,
zeker als je in het gezelschap bent van
een toen toch al beroemd
dichter. En daarbij, Baudelaire mocht nog altijd
graag provoceren. Wat
kan er trouwens mooier
zijn in de geest van een
dandy dan de kuisheid te
bezingen in een bordeel.
(Of omgekeerd. Aan een
brave burger die hoog opgeeft van de verdiensten
van zijn twee dochters,
vragen: 'En welke van die
twee jonge meisjes wilt u
voor de prostitutie bestemmen?y) Die wilde ironie
lag hem wel. Ze lag samen met wat hij het 'surnaturalisme' noemde aan
de basis van zijn esthetica: 'De onregelmatigheidy
d.w.z. het onverwachte, de
verrassing en de verwondering vormen een essentieel
en karakteristiek onderdeel
van de schoonheid (...) De
mengeling van het groteske
en het tragische is even bekoorlijk voor de geest als
dissonanten voor geblaseerde oren.y

'U bezingt het vlees zonder ervan te
houden, op een droevige en
afstandelijke manier die mij wel
bevalt.'

En toch... Soms twijfel ik
zelfs een passage hebben voorgedragen er sterk aan of Baudelaire zich in dat
uit de 6iste lezing van de dominicaan bordeel ironisch uitliet. Dat is het proLacordaire:
bleem met ironie. Het is een masker,
"Vriendj kind vanje moeder die jou op de hoe doorzichtig ook, dat langzaam de
wereld gezet heeft in de gewijde onthou- trekken van je eigen gezicht aanneemt.
ding van het huwelijk, broer vanje zuster En in Brussel was de balans van Baudevan wier deugd jij de koeder bent, ach! laires leven steeds meer naar het tragionteer toch niet het grote goed in jou dat sche doorgeslagen. Langzamerhand
jou tot man maakteP
voelde hij zich een oude potsenmaker
Nog steeds volgens Barral zou hij daar- worden, een prima ballerina met artribij opgestaan zijn en de brede bewegin- tis. De omstandigheden waren er ook
gen van een predikant hebben gemaakt. naar: zijn serie lezingen was een kleine
Ook zou de hoerenmadam nader getre- ramp geworden, de onderhandelingen
den zijn. Ze beaamde de stichtelijke met de Brusselse uitgevers sprongen af
woorden van haar gast en begon over en door zijn wijkende gezondheid kon
haar zoon te vertellen die ergens buiten hij nauwelijks nog schrijven. Hij verde stad op een college zat en van wie ze zuurde. Het spleen dat hij vroeger nog
maar hoopte dat hij priester zou wor- omhelzen kon en cultiveren, begon nu
den om voor haar zieleheil te zorgen. 'edit* te knagen, en hard.
Deze scfcne werd bruusk onderbroken Dat hij niettemin in Brussel bleef, moet
door Nadar en zijn volgelingen die al aan zijn ingekankerde schuldgevoel
zingend de trappen kwamen afstomme- toegeschreven worden. Zoals hij een lelen.
ven lang de verveling met zich mee-
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zeulde (en soms tot een sublieme levensverachting wist op te tillen) zo
bleefhij tot zijn dood in het katholicisme steken. '... ik legmezelf boete op tot ik

genezen ben van mijn ondeugden (dat
gaat heel traag) en oak tot een bepaalde
persoon die mijn literairezaken in Parijs
voor mij behartigt, bepaalde problemen
zal hebben opgelost.' Platter gezegd: het
kwelde hem dat hij, een man van in de
veertig, nog altijd niet bij machte was
in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Dat moest hij uitzweten. Daarom
wentelde hij zich in de hel die Brussel
voor hem was. Daarom ging hij steeds
meer op een monnik lijken.
En zo moet ook zijn pamflet tegen Bel-

gie gelezen worden: als een religieus
tractaat waarin hi j zi jn idealen nog eens
definitiefop een rijtje zette. AIleen zijn
idealen net schimmen. Hersenspinsels
die zich niet zomaar laten vangen. Hun
inhoud komt altijd op een negatie neer,
een ontkenning van al het bestaande,
zodat ze eigenlijk best uit het ongerijmde kunnen worden gedefinieerd. Ziedaar de grond van alle scheldproza. Het
is bezield gekanker dat maar een doel
dient: de reinheid die men in zich omdraagt beter afbakenen en voor besmetting behoeden. Ofzoals Baudelaire zich
bij de aanvang van zijn pamflet afvraagt: 'Zullen we maar zeggen dat de

wereld voor mij onbewoonbaar geworden
is?' Waarna hij die wereld nog eens definitiefuit de doeken doet. Oat het toevallig Belgie anna 1864 is waarover hij
schrijft, maakt verder niets uit. Of liever, het maakt het slechts een graadje
erger. Door Brussel kon Baudelaire
trouwens alleen maar teleurgesteld
worden. Na Parijs, dat zich net rond
die tijd opmaakte om de eerste moderne
metropolis te worden, moet Brussel een
echte culturele sahara geleken hebben,
een woestenij bevolkt met de meest bizarre creaturen die zo uit de doeken van
de oude Breughel waren weggelopen.
'Een hyperboreeer, eengnoom zonder oog-

leden, zonder pupil/en en zonder voorhoofd, die hoiklinkt als eenleeg graf waar
je mel eenzoapen op bonkt. ' Zo zag de gemiddelde Belg er voor Baudelaire uit.
'Een worm die men vergeten is dood te
trappen.' Glimlachen kon hij niet 'van-

wege zijn weerbarstige spieren en de structuur van tanden en kaken'. Oak zijn lippen mankeerden iets. Nergens kon
Baudelaire 'wellustige lippen' zien, of
'heerszuchtige lippen', of 'ironische', of
zelfs maar 'zoelsprekende lippen'. Spre-
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ken was trouwens al helemaal een probleem omwille van 'de monsterachtige

dikte van de tong, dieeenstroperige en sissende uitspraak tot gevolgheeft.' Daarbij
kwam dat de Belgen zoveel floten. Ze
'gaan al fluitend door het leoen, zoals

sommige idiotevogels (... JHet is eenongeneeslijke kindergewoonte' die nu overigens internationale bekendheid heeft
verworven in de figuur van Toots Thielemans, Zelfs lopen kan de Belg niet.
Zi jn gang is log en idioot en hi j ki jkt
voortdurend achterom, zodat hij tegen
een andere Belg botst die daarop zegt:

'Gott for dum '.
En zo gaat Baudelaire nog even door,
giftig, grotesk, gevat en op een manier
die mij onwillekeurig aan jeroen Bosch
doet denken ofaan al die andere doeken
waarop een eremiet in de woestijn zich
tegen zijn monsters te weer stelt. Baudelaire zweefde erg ens tussenin. Zijn
walging was reeel en iets van wat hij beschreefmoet ook 'waar' geweest zijn (al
heeft dit nauwelijks belang), maar tegelijk was hij kunstenaar en wist hij aan
zijn haat een (komische) vorm te geven.
Dat was dan ook van in het begin zijn
bedoeling: 'Etre amusant en parlant de
l'ennui' schreefhij al op het eerste vel.
Tragischer wordt het wanneer hij die
humor kwiit raakt en zich onversneden
hatelijk begint uit te laten. Dan krijgen
we een doctrinaire, pissige Baudelaire
te zien die zich rechtstreeks tegen de
goddeloosheid, het algemeen stemrecht
en de democratie keert. Die schrijft:
'Gare aux Juz/s!' Welke kreet in die tijd
overigens niet zo'n beladen betekenis
had als nu. Antisemitisme was op het
einde van de Franse negentiende eeuw
even 'gewoon' als het toen opkomende
socialisme. Het had er ook nauwe banden mee. Vele socialisten noemden zich
klakkeloos antisemiet omdat ze op die
manier een - in onze ogen minder subtiele - vorm van antikapitalisme meenden te belijden. Niet dat Baudelaire van
socialistische sympathieen zou mogen
verdacht worden. Hij haatte de Vooruitgang al net zo goed als de Democratie en als het aan hem had gelegen,
werd de doodstraf nog veel en veel vaker toegepast dan toen al het geval was.
Zolang Baudelaire zich beperkte tot het
beschrijven van wat hij zag en meemaakte - hoezeer ook overdreven, of
juist daarom - is hij mij lief. Dan is hij
inderdaad de albatros die op een schip
terechtgekomen is en wiens brede, witte vleugels over het dek slepen. Gepest
door de bemanning, doch te trots om

zich zelfs maar te verweren.
Waagt hij zich buiten die beschrijvingen en gaat hij aan het speculeren, krijgen we een ander zelfportret te zien.
Dan hebben we het negatief in handen
van iemand die aile ondeugden in zich
verenigde die hij buiten zich om meende te herkennen. Hij snijdt dan in eigen
vlees. Opvallend is bijvoorbeeld hoe
vaak hij de luiheid van de Belgen hekelt. Ofhun pudeur.
Daarnaast heeft hij een aantal nationale
geplogenheden vastgelegd die ook nu
nog gelden, vrees ik. Zo de poetswoede
in de huishoudens: 'Belgische proper-

heid. Stoepen schrobben, zeljs als het pz/pestelen regent. Nationale manie. Ik heb
kleine meisjes gezien die uren achtereen
met een doekje een stukje van de stoep
schuurden.' Baudelaire was overigens
de enige niet wie dit opviel. In 1837 al
schreef Victor Hugo aan zijn vrouw:

'Over de Vlaamse properheid wil ik dit
kwijt: de hele dag zijn aile vrouwen,
dienstmeiden en huisvrouwen, gezelschapsdames en meisjes bezig de huizen
schoon te maken. Maar doorzo te wassen
en te plassen, in te zepen, poetsen, borstelen, kammen, afsponsen en boenen, door
zo te reinigen en nog eens te reinigen
kruipt al het vuil van de schoongemaakte
dingen op de levende dingen over. Met als
gevolg dat Belgie het land bij uitstek is
waar de huizen om het properst zijn en de
vrouwenom het uuilst.'
Of de dweil als onze nationale driekleur.
Andere Belgische eigenschappen zijn:
het onbestaande straatleven ('Kleine

tuintjes achter de huizen. Ieder op zich
zelj. Deuren dicht. Geen openbare toilet..
ten~, onhoffelijkheid, middelmatigheid
en het schaamteloze etaleren van ooze
elementaire behoeften (zie Manneke
Pis).

Wat Baudelaire dan weer wel wist te
waarderen in Belgie was zijn bouwkunst, en dan vooral die uit de zeventiende eeuw. Zelf noemde hij ze de jezuYetenstijl, of de stijl van Rubens. Het
woord barok had toen immers nog niet
de betekenis die wij er nu aan geven.
Het was enkel een adjectief dat zoiets
als grillig ofbizar moest betekenen. Pas
sinds het verschijnen van Wolffi's Renaissance und Barock in 1888 is men met
'de barok' een specifieke periode uit de
kunstgeschiedenis beginnen aan te duiden. Baudelaire moet zowat de eerste
geweest zijn die er de lofvan wilde zingen. 'Een miskendestijl, waarvan in Bel-

gie schitterende voorbeelden te vinden tingen eigenlijk die allebei met de Kerk lang meer te gaan had en zich daar ook
zijn. (...) Een geniale stijl Het dubbelzin- te maken hebben, of liever met haar ui- bij neerlegde. Baudelaire was en bleef
nige en complexe van die stijl Koket en terlijke praal. 'Eindelijk,' roept hij uit, stoi'cijns, zoals reeds bleek uit de bijna
huiveringwekkend. (...) Theater en bou- wanneer hij in Brussel een processie zakelijke onthechtheid waarmee hij
doir. Sinister en galant.y Een enkele keer ziet voorbijschrijden. 'Herinnert u zich 'Mijn ontroering' neerschreef. Of uit
laat hij zelf het woord barok vallen, met de wierook nog, de rozen die neerregen- zijn commentaar op de doodsstrijd van
name wanneer hij de Saint-Loup kerk den...?' Later tijdens een tweede pro- Leopold I: 'Hoe dwaas is niet een man
in Namen beschrijft: 'Het
die sterven vernederend
interieur van een katafalk,
vindt, voor wie de dood een
afgewerkt met zwart, roze
belediging is en die de ernst
en marmer. Biechtstoelen
van zijn arisen voor onbeallemaal in een gevarieerschoftheidhoudu9
de, fijne, subtiele, barokke
stijl, een nieuwe antiquiNiettemin was zijn eigen
teit>' Terwijl Baudelaire
dood een langzame afadjectief op adjectief stagang. Liefst had hij zijn
pelt, voel je hem tasten.
leven met een harde klap
Telkens lijkt de essentie
dichtgesmeten, maar jamhem te ontglippen, alsof
mer genoeg bleek op de
hij eerst niet beseft dat de
deur een dranger te zitbarok nu juist alles in het
ten. Ze zou vanzelf wel
werk stelt om aanjie esdichtgaan, maar traag, zo
sentie voorbij te schieten
traag.
en zo elastisch mogelijk te
De eerste slag krijgt hij in
blijven. Barok is middelde Saint-Loup in Namen,
puntvliedend. Je oog
dezelfde kerk die hij nog
wordt voortgejaagd, altijd
een graftombe genoemd
verder, van het ene detail
heeft. Profetische woornaar het andere, hier op
den. Hij valt en wordt
een frutselt je knabbelend,
Baudelaire door Cayat
door twee vrienden (zijn
daar een fronseltje beuitgever, Poulet-MalassnufFelend en voor je het
sis, en de schilder Feliweet is je tijd om* Barok
cien Rops) weer overeind
wil leven zijn, de aangeholpen. Het is niets,
'Liever
nog
de
absolute
eenzaamheid
dacht afleiden van het wezegt hij. Hij was uitgeglezenlijke. Niet barok is de
dan een brutaal, dom en onwetend
den. Zijn vrienden doen
dood.
gezelschap.'
alsof ze hem geloven. De
Tegelijk moet Baudelaire
volgende dag heeft hij
ingezien hebben dat hij
moeite met praten. Hij
alleen door oxymora te gebruikett-df cessie wordt dit gevoel bevestigd: 'De vraagt om een deur te openen die al
barok op haar eigen manier kon -Ver- eeuwige Gekruisigde boven de massa. open is* Teruggebracht naar Brussel
slaan'. Hij verbindt tegengestelde be- Kunstmmige wzenstruiken* Mijn ontwe- schrijft hij zijn laatste brief, aan zijn
grippen en dringt zo toch tot de epsen- ring.' Ook noemt hij de geur die Wj in tnoeder* 'Ik ben niet goed of slecht. Ik
tie door. Of zoals hij concluderend de Sinte-Katarinakerk opsnuift €exo~ werk m schrijf las tig. Ik zalje uitleggen
schrijft: 'De Saint-Loup is een ijselijkem tisch* zodat tenslotte alles samenkomt: mmtom. * Van dan af dicteert hij zijn
verrukkelijkegraftombed
zijn spleen, zijn hang naar verre stre- brievea,
Misschien ligt daar ook een van de es- ken, zijn kinderjaren* Het land dat hij Een paar weken nadien krijgt hij een
senties van Baudelaires poSzie* Ze is in tal van zijn gedichten bezeilen wo% tweede, finale beroerte. Hij wordt verbarok door haar frequente gebruik; van blijkt niets anders dan zijn jetigd te lamd aan zijn rechterzijde en moet wortegenstellingen en klassiek doordk ze zijn, een verdronken land waarnaar den opgenomen. In de Sint-Jan-en-Elidie tegenstellingen naar elkaar toe-^weet geei* weg teragleidt
sabetfa kliniek in de Assestraat, dicht bij
te halen en naar een hoger vlak te tilien, Mgenaardig genoeg groeit nit dit alles de Kruidtuinlaan.
Waar ligt dat vlak?
een nieuw verlangen dat nog het duide* De kliniek bestaat nog, maar in de As'La, (oii) tout n'est qu'ordre et beaute,
lijkst tot uiting komt in een brief aan sestraat woont verder geen mens meer.
Luxe, calme et volupte.'
:••»/ ;•:.i$cel& zijn curator: 'Ik ken Mechelen, "Hetis een smalle verkeersader geworDe wellust van de barok vermengd met m uh Mechelm niet in Belgie lag 0/ be- dea, Wetn tussen de bedrijfslokalen van
klassieke rust, Ziedaar zijn paradijs,
i&mn&werddoor Vhmingen> dan zou ik een winkelketen en een schroefvormige
Dat Baudelaire in Belgie alleen de &er- *r wilkn leven en moral sterven. Wat em parkeertoren. Een haarvaatje, meer
ken op prijs weet te stellen heeft ook ^rilbngelui, wat een kbkken en gras tu$~ niet* De kliniek zelf blijkt een modern
een psychologische grondslag. Twee ';«0i de straamenen* Wat een begijntjes.* complex met veel hout en patientvrienpassages in La Belgique deshabille mo Bet zijn de laatste sentimentele opris- delijke kleuren. Alleen de grond waargen daarvan getuigen. Twee verzticfa* pingen van een man die wist dat hij niet op ik sta is nog dezelfde gebleven. Als
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enthousiast en grondig , en
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495 bfr.
29,50

t.

BOB VAN LAERHOVEN
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I

ik hierover mijn spijt uitdruk, kijkt de
zuster overste me meewarig aan. Met
nostalgie run je geen ziekenhuis, zegt
ze. Ze is klein van stuk en rad van tong.
Terwijl we door de gangen lopen, praat
ze honderduit over modernisering en
arbeidsintensiteit. Haar pas vertraagt
niet. 'Baudelaire had syfilis, nee?' Daarom betwijfelt ze of hij wel hier is opgenomen en niet in het
toenmalige Sint-Jans-hospitaal. Ook laat ze iets vallen over de invloed van de
Loge, maar ik krijg de
kans niet om daar op in te
gaan. Alleen verzeker ik
haar dat Baudelaire wel
degelijk hier lag. 'Vergeleken bij AIDS was syfilis
een kinderziekte.' We zijn
nu in het klooster. Aan de
muren van het trappehuis
hangen foto's van vroeger, keurig ingekaderd.
Als ik wil, mag ik ze allemaal meenemen. En niet
zonder trots wijst ze me
het portret aan van de kamer waar kardinaal Merrier werd verpleegd. Dan
verdwijnt ze in haar bureau. Of ik de buitendeur
maar stevig wil dichttrekken, vraagt ze nog. Het
was hier ook zo'n doodse
buurt.

gelopen. Zestien maanden scheiden
hem nog van zijn graf. Een deel van
zijn lichaam is verlamd en hij lijdt aan
afasie, al spreken zijn dokters liever van
algehele 'hersenverweking' of van 'absolute wanorde in het zenuwstelsel'.
Zijn moeder verzorgt hem, maar hij

Baudelaire door Neyt

ven is. Komt zijn bed niet meer uit.
Krijgt doorligwonden en schreeuwt
soms. Slaapt met de ogen open. Op 31
augustus 1867 sterft hij. Zonder verzet
en na de laatste sacramenten te hebben
ontvangen. Op eigen verzoek overigens, misschien om zijn moeder een
laatste plezier te doen.
Zijn dood kwam ongelegen: midden in de zomer
en op een zaterdag. Het
lichaam kon niet lang blijven liggen, zodat de begrafenis al de maandag
daarop moest plaatsvinden. Daardoor konden er
maar weinig mensen verwittigd worden. Zo'n
kleine honderd man volgden de rouwplechtigheid.
Op het kerkhof waren er
nog minder, vanwege de
hitte. Alleen de natuur
zorgde voor een finale.
Op het ogenblik dat de
rouwstoet het kerkhof
van Montparnasse betrad, weerklonk een zware donderslag. Er stak
wind op en de kist werd
overdekt met blaren. De
natuur heeft zo haar eigen
manier om pathetisch te
doen. Van dit alles kunnen nog sporen teruggevonden worden op een
schilderij van Manet, die
mee de plechtigheid bijwoonde. Het doek heet 'De begrafenis'
en alle elementen zijn aanwezig. Parijs
kerkhof, overladen lucht en een select
gezelschap. Het is een onafgewerkt
doek gebleven. Zijn grafschrift had
Baudelaire anders al wel klaar:
'Hier ligt wie door te veel naar de hoeren
te willen
NogJong de lust van de mollen moest stillen.>

Zijn dood was een langzame afgang.
Liefst had hij zijn leven met een harde
klap dichtgesmeten, maar jammer
genoeg bleek op de deur een dranger te
zitten.

De Zusters Augustinessen hadden het overigens
niet onder de wind met Baudelaire. Jlij
weigert een kruis te slaan of zelfs maar
het elementairste teken van geloof te
geven. De enige woorden die hij nog
kan uitbrengen - non en crenom —
worden dan maar geschreeuwd, luidkeels. De Overste schrijft een brief naar
zijn moeder waar in ze om hulp vraagt ,
Ze vindt het wel erg lastig een man zonder religie in huis te hebben. Geschtdkken reist Mme Aupick naar Brussel af
en brengt haar zoon opnieuw in het
Hotel du Grand Miroir onder* 'Ik zal
voor hem zorgen als voor een kleinkindje>y had ze zich voorgenomen. Na zijn
vertrek zakken de Gasthuiszusters op
hun knieen, vergieten hete tranen en
besproeien de plek waar hij gelegen
heeft met gewijd water. Daarna laten ze
in allerijl een duivelbezweerder aanrukken.
Ondertussen is het 19 april 1866, maar
voor Baudelaire is het nog lang niet af-

laat zich nauwelijks iets aanleunen. Hij
is bruuskj ongeduldig, koleirig. Eind
juni reist hij met haar terug naar Parijs,
waar hij wordt opgeaomen in het herstellingsoord van dokter Duval, een au~
toriteit op het gebied van de koud waterkuren. Hij krijgt een kamer met uitzicht op de tuin. Aan de muur komen
twee doeken van Manet. Hij ontvangt
bezoek en schept er genoegen iii de
mensen te horen praten. Zijn moeder
houdt zich op de achtergrond, Het
moet tot haar doorgedrongen zijn dat
haar aanwezigheid Baudelaire enkel
wanhopiger maakt. Terwijl zij hem
juist koesteren wou, vertroetelen, bezitten als een kind.
In zijn kamer heeft hij een almanak
waarop de datum 31 maart 1867 doorstreept is. Dat is de limiet die hij zichzelf heeft gesteld. Tot daar en niet verder. Maar ook die datum gaat voorbij.
Hij voelt dat hij zichzelf aan het overle-
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AUe bewondering ten spijt, die De
Huidigen te kennen geven wanneer zij
over Degas spreken, zal er nauwelijks
een schilder zijn wiens overtuigingen
zo rechtstreeks tegengesteld waren aan
de vandaag in zwang, en alsmaar zwanger, zijnde. 'Wat ik doe is het resultaat
van nadenken en van bestudering der
grote meesters; van spontane'iteit, inspiratie en temperament weet ik niets.'
Deze uitspraak van Degas moet wel als
een vloek klinken in de oren van de oude en nieuwe wilden, die het nadenken
als een zonde tegen het heilige onderbewustzijn beschouwen, meesters als iets
wat niemand nog wil hebben, en grootheid als een kwestie van formaten.
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Degas is een der meesters uit de reeks
van Poussin, Georges de la Tour, Ingres, Juan Gris, voor wie de artistieke
creatie vooral een intellectueel probleem was; die hun beste werken tot
stand brachten met een helder bewustzijn, met luciditeit en intelligentie.
Kortom: met methode - geheel in de
geest van de uniek-Franse traditie van
het Cartesianisme.
Wat vandaag 'schilderen' heet, was
voor Degas op-zichzelf-waardeloze
voorbereiding. Het schilderen, heeft
hij eens gezegd, levert geen bijzondere
mqeilijkheden op zolang men nog onwetend is. Wie echter eenmaal weet
waarom het gaat, ontdekt dat het heel
iets anders is dan hij had gedacht. In elk
geval niet het zich lukraak aan de inspiratie toevertrouwen dat velen voor
schilderen houden.

Voor hem was het schilderen een bij
uitstek conventionele kunst; dat wil
zeggen: een kunst waarvan het wezen
in de traditie was vastgelegd, en waarvan de geheimen enkel in deze traditie
ontdekt konden worden. Aan het werken naar de natuur hechtte hij weinig
waarde. Het ging er immers om het metier te beheersen, het ambacht. Aan die
opzet gemeten was het 'oneindig veel
belangrijker aan de hand van Holbein
te leren tekenen' dan naar de natuur.
'Geen kunst was ooit minder spontaan
dan de mijne.' Nochtans, wie voor zijn
pastels en tekeningen staat, of voor een
beeld of monotype heeft als eerste indruk: wat een verrukkelijke spontaneiteit.
Hoe valt die ogenschijnlijke tegenstelling te rijmen? Misschien wordt zij het
best begrijpelijk voor wie een vergelijking trekt tussen de schilderkunst en
die andere kunst die Degas - bijna
vanzelfsprekend - dierbaar was: het
ballet. Want de lichtvoetige desinvolture, de betoverende spontane'iteit der
'Sylphides' zijn eveneens schijn; zijn
het moeizaam bereikte resultaat van
een uiterste beheersing. Van een beheersing waarop woorden van toepassing zijn die Degas op de schilderkunst
betrok: 'conventioneel, bepaald door
traditie, verworven door inspanning en
studie.'
Ook in het ballet is niets aan het toeval,
aan de ogenblikkelijke inspiratie overgelaten. Elke beweging is gekozen om
haar effect en haar waarde in de compositie van het geheel. Hetzelfde geldt
zonder voorbehoud voor Degas' kunst.
Elke lijn, elke kleur was daarin berekend, was na overleg gekozen om haar
effect, om haar waarde in de compositie. Waarbij het niet-wezenlijke werd
prijsgegeven, het ter zake doende behouden: helder, lucide. Vandaar Paul
Valery's liefde voor Degas.
In die beperking tot het essentiele ligt
een voornaam verschil tussen Degas en
zij n impressionistische tij dgenoten.
Deze gaven weer wat zij zagen; hij koos
wat hij in het waargenomene belangrijk
vond en liet hqt overige weg. Om die reden schilderde hij meestal vanuit
de - zuiverende - herinnering.
De sensuele lyriek der impressionisten - vooral van Renoir - wekte zijn
weerzin. Hij had een diepe antipathie

voor Renoir als mens en als schilder.
Renoir ging gulzig op in wat hij uitbeeldde, beleefde intens plezier aan
zijn onderwerp, waarmee hij zich dan
ook bij voorkeur identificeerde.
'L'esprit Cartesien' van Degas - aristocratischer van allure - verzette zich
tegen zo'n engagement; hij schilderde
de mensen meer uit intellectueel-objectieve belangstelling dan om het plezier
dat hun aanblik hem bood. Daarbij vermeed hij het gevaar van het estheticisme. Daarvoor behoedde hem zijn realisme. Dat, vergeleken bij dat van de
meeste van zijn tijdgenoten, bijzonder
kras en bijzonder wreed was.
Voor het eerst zijn nu in Parijs de monotypes tentoongesteld, waarvan een
goed deel zijn thematiek aan het bordeel ontleent. Wat banaliteit en vulgariteit betreft heeft het thema zijn gelijke
niet. Hij nam de hoeren waar met dezelfde onomkoopbaarheid waarmee hij
wasvrouwen schilderde. Gehecht als
hij was aan de traditie, vermeed hij het
nochtans, Suzanna's in het bad te schilderen. In de plaats daarvan nam hij een
vrouw aan een waskom in haar mansarde tot thema. Hij legde zelfs de nadruk
op repugnante accenten. Om die reden
was hij weinig geliefd bij de ballettomanen, ook al schilderde hij talloze danseressen. Want de etherische, bekoorlijke
wezens die de heren in de zaal te zien
waanden, kende hij van de andere kant
van het voetlicht.
Hij bleef ongevoelig voor de toevallige
charmes die zijn onderwerp hem aan de
hand kon doen. Hij weigerde er het
handige gebruik van te maken, dat andere impressionisten vroeg of laat hun
populariteit zou verzekeren. Zijn artistieke ascese ging trouwens verder. Niet
alleen weigerde hij de oppervlakkige
bekoring van zijn thema uit te buiten,
hij zag ook af van de charmante impressionistische kleurenorgie. Hield zich
aan de raad die Ingres, toen hij nog
jong was, had gegeven: Takes des
traits, jeune homme, beaucoup de
traits, soit de souvenir, soit d'apres nature, c'est ainsi que vous deviendrez un
noble et grand artiste.'
De invloed van Ingres is diepgaand en
langdurig geweest. Zo ingrijpend zelfs
dat er portretten van Degas zijn, die
men nauwelijks van een Ingres kan onderscheiden en omgekeerd. Toch moet

men aan de vaststelling van die invloed
niet de gevolgtrekking verbinden dat
Ingres de ontwikkeling van Degas' talent heeft bepaald. Hij heeft deze hoogstens bevestigd, - want niemand aanvaardt als leermeester een kunstenaar
wiens werk hem wezenlijk vreemd is.
Met Ingres deelde Degas de classicistische voorkeur voor het lineaire - voorkeur, als picturale belijdenis voor het
eerst geformuleerd door Winckelmann's genius: Rafael Mengs. Puur
voorbeeld van het monochroom-lineaire schilderij is 'Spartaanse jeugd', een
van Degas' zeer vroege werken; achteraf waardeloos, maar interessant.
Een groot kolorist is Degas ook later
nooit geworden, uitgezonderd, wellicht, zijn late pastels. Hij was vooral
tekenaar. Daartoe had hij het specifieke
temperament. Hij zag als tekenaar,
dacht als tekenaar en uitte zich als tekenaar, ook wanneer hij schilderde. Voor
vormen was hij gevoeliger dan voor
kleuren; vormen vertaalde hij in lijnen.
De kleur bleef bijzaak; zelfs in de late
pastels openbaart Degas zich niet als
begaafd kolorist.
Gelukkig liet hij stilaan het ingresque
ideaal - 'il faut poursuivre le modele
comme une mouche qui court sur une
feuille de papier' - wat los, en maakte
hij zich vrij van de nauwgezetheid die
Ingres hem had opgelegd. Echter zonder ooit het toevallige te laten domineren. 'Rien en art ne doit ressembler a
un accident, meme le mouvement.'
Twee thema's kregen zijn voorkeur: de
balletdanseres en het paard. Beiden leverden hem, tot in de nuchterste, doelmatigste van hun bewegingen, een
schoonheid die in de vluchtigste beweging de essentie van het duurzame vasthield.
Hij deed dat met innerlijke distantie,
hetgeen al zijn werken iets kouds geeft.
Maar dan de koude van een stuk ijs dat,
in de hand genomen, de sensatie van
vuur wekt. Met een meesterschap bovendien dat aan wat banaal en vulgair is
de intellectuele schoonheid van vorm
en lijn verleende.
Zonder twijfel waren Rodin en Degas
de grootste beeldhouwers van hun tijd;
het ruime aandeel dat Degas' sculpturen innemen op de Parijse tentoonstelling laat dat overtuigend zien. Ook de

keuze van schilderijen, pastels, tekeningen en monotypes is in de hoogste
mate representatief. Een vollediger
overzicht van Degas' werk is nooit eerder te zien geweest, en zonder enige
twijfel zal het geen tweede maal meer
bijeengebracht worden. Zeventig nausea en negentig prive-collecties droegen
bij aan de nu in het Grand Palais tot
stand gebrachte retrospectieve. In de
komende zomer verhuist de expositie,
eerst naar Ottawa en dan, in de herfst,
naar New York, in het Metropolitan
Museum of Art.
De catalogus mag gelden als de volledigste publikatie, ooit aan Degas gewijd; de teksten zijn van de hand van
internationale experten; de illustraties
maken de catalogus tot een uitzonderlijk fraai kunstboek.
Terzelfdertijd is in het Musee d'Orsay
de Parijse periode van Van Gogh tentoongesteld. Hoe verstrekkend en hoe
beslissend deze jaren voor de ontwikkeling van Vincents talent waren, wordt
hier duidelijk. Ware hij in Holland gebleven, dan mag verondersteld worden
dat hij nooit de rang bereikt zou hebben
die zijn werk nu inneemt. Invloeden
van alle kanten. Maar een Van Gogh,
beinvloed door Pissarro, is verkieslijk
boven alle Pissarro's. Twee magistrate
zelfportretten kronen de expositie.
In het Grand Palais was Zurbaran ondergebracht. Koel en cerebraal als Degas, maar een groter kolorist. Een van
de zeer grote zelfs. Wie een werk als dat
van deze Spaanse meester bekijkt, komt
tot dezelfde verzuchting waartoe veel
Spaanse schilderkunst hem verleidt.
Ware het deze schilders bespaard gebleven voor de kerk te schilderen, - wat
zou de kunst daarbij gewonnen hebben. Religieuze werken van Velasquez
zijn de slechtste; de dweepzieke heiligen van El Greco - de Heilige Veronica! - zijn niet om aan te zien; Murillo
ware beter bij zijn straatjongens gebleven dan bij zijn Madonna's op de
maansikkel. En zo voorts. Zurbaran
staat het dichtst bij ons in zijn stillevens; helaas was er niet een in deze verder zeer volledige tentoonstelling!
CHARLES WENTINCK
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Het zal wel niet zonder reden zijn dat erotiek in de literatuur
eeuwenlang werd afgedaan met een omhelzing, waarna een
witregel, waarna zwangerschap.
Wat daartussenin gebeurde, stond dan weer in andere
boekjes. CO schatje, voel toch hoe mijn liefdespijl van
ongeduld trilt om in de bemoste grot tussen je dijen te
verdwijnen.')
Kan dat laatste ook liter atuur zijn?
Jaap Goedegebuure overloopt vier decennia pogingen
daartoe.
Aangezien de tijden veranderen en wij
met hen, is het literaire schandaal van
gisteren het literaire fossiel van vandaag. Neem bijvoorbeeld Eenzaam
avontuur (1948) van Anna Blaman,
vierendertig maal herdrukt en ooit beschouwd als een hoogtepunt van de Nederlandstalige liter atuur sinds 1945. Ik
las het voor het eerst op mijn zeventiende, dat moet dus omstreeks 1964 zijn
geweest. De combinatie van het jaartal
(voor de doorbraak van de seksuele revolutie op vaderlandse bodem) en mijn
leeftijd maakte me een gewillige prooi
voor Blamans boeken; ik geloof waarachtig dat ik ze toch wel pikant vond.
Een tijdje geleden moest ik Eenzaam
avontuur ter gelegenheid van een verkapte Blaman-revival nog eens van kaft
tot kaft doorwerken. Had ik dat maar
niet gedaan! Wist ik dan niet dat de dromen van de jonge jaren in het donker
bewaard moeten blijven? Anders gaat
het net als met een hoogwaardige, maar
stokoude Bordeaux: die verandert terstond in azijn zodra je hem uit de fles
laat ontsnappen. Bij herlezing vond ik
Eenzaam avontuur een ongenietbare
kruising van bakvisromantiek en existentiele twijfels, ingesnoerd in het
keurslijf van een krakende compositie,
en opgedoft met de franje van verwikkelingen die er nauwelijks iets toe
doen.
Deze en andere tekortkomingen zijn
destijds al door de kritiek gesignaleerd,
maar in de verhitte discussies die er om
het boek werden gevoerd speelden ze
nauwelijks een rol. Het overgrote deel
van recensenten en lezers toonde zich
diep geschokt door de inhoud. De vrijmoedigheid waarmee Blaman controversies onderwerpen als seks, overspel
en homofilie (tussen vrouwen nog wel!)
had durven behandelen was in 1948 dan
ook zeer onhollands. Wim Kan, jarenlang een vader des vaderlands als het
ging om het verwoorden van de vox populty vroeg zich af waar Anna haar wijs-

heid vandaan haalde, de toen nog
machtige katholieke pers sprak van
'geestelijk ongezonde lectuur' die 'een
ontluistering van de hoogste waarden
in het leven betekent', en er was zelfs
een boekbespreker die opriep tot gerechtelijke vervolging. Dat laatste komt
nu alleen nog voor wanneer een schrijver wordt verdacht van antisemitische
propaganda, het enige taboe waar Nederland zich in mag verheugen nu pedofilie en incest weldra in het ziekenfondspakket zullen zitten. De bezwaren
tegen Eenzaam avontuur echoden zelfs
na in het rapport van de jury die Anna
Blaman voordroeg ter bekroning met
de Van der Hoogtprijs. Het pleit voor
haar dat ze weigerde, nu ze zich om
buiten-artistieke redenen betutteld
voelde.
Zoals dat meestal gaat, veroorzaakte het
verontwaardigde geblaas een toenemende belangstelling. Net als Gerard
Reves kort tevoren verschenen De
avonden werd Eenzaam avontuur een
klassieker, met dit verschil dat de herdrukken van Reves roman pas veel later
zouden gaan lopen. Het zou wel eens
kunnen zijn dat de rellen en de roem
een onbevangen houding ten opzichte
van het boek in de weg hebben gestaan.
Eenzaam avontuur is tot op de dag van
vandaag gecanoniseerd als een gedurfd,
grensverleggend en dus waardevol
boek. Maar wie Blaman herleest merkt
vanzelf dat haar durf door de tijd is achterhaald. Dat oordeel is zo definitief dat
het niet eens bevestigd hoeft te worden.
De enige lezer die in 1948 wat scherper
zag dan de geschokte dan wel gecharmeerde tijdgenoten was Blamans collega-romancier Albert Helman. Hij wees
op de psychologische inconsistenties,
de technische gebrekkigheden en de
ronduit beroerde stijl. Helaas bedierf
hij het effect van zijn kritiek door haar
in te kleden als een gerechtelijke dagvaarding. Daarin werd de schrijfster
opgeroepen zich te komen verantwoor-

den voor een 'tribunaal', een zouteloze
vertoning die ter gelegenheid van Boekenweek 1949 was georganiseerd.
In weerwil van de misplaatstheid van
deze grap zijn twee punten uit de aanklacht overeind gebleven. Wanneer
Helman zich al heeft geergerd aan Blamans 'burgerlijke opvatting van het
liefdeleven (...) waarbij voor de schrijfster uitsluitend sensualiteit als criterium gegolden heeft', en aan de goedkope atmosfeer van 'hyperromantische
kastelen of maneschijn', hoe moeten lezers van vier decennia later dan wel niet
reageren? En niet alleen Eenzaam
avontuur is om die reden hopeloos verouderd. Het hele oeuvre van de eens zo
gevierde en verguisde schrijfster ruikt
naar de motteballen. Waar niets meer te
vieren of te verguizen valt, daar is een
auteur zo dood als een wassen beeld in
het Letterkundig Museum.
Wie geen socioloog of cultuurhistoricus van professie is, kan nog onmogelijk navoelen welke taboes er door Blaman wel werden geschonden. Wanneer
je niet op de hoogte bent van de zeden
en gewoonten van meer dan veertig jaar
geleden, dan kun je alleen maar grinniken om de aanstellerige gewoonte de
conversatie met wat school-Frans te
doorspekken, of om de eindeloze hoeveelheden thee die tussendoor worden
genuttigd. Natuurlijk, onze nakomelingen liggen nu al in een deuk om eigenaardigheden die ons tot een tweede natuur zijn geworden. Maar met deze wetenschap zijn Blamans tics nog niet verteerbaar gemaakt. Als ik lees over 'muziek die pornografisch geritmeerd uit
saxofoons gestoten werd', dan is het
alsof ik een bedorven roomsoes uit de
keuken van Cissy van Marxveldt geserveerd krijg.
Met de bedgeneugten, het eigenlijke
onderwerp van dit essay, althans waar
het de literaire verwoording betreft, is
het al niet anders. De 'directories' waar
indertijd nog wel een klamme hitte van
afgeslagen zal zijn, werden definitief
naar de voddenmand van de literatuurgeschiedenis verwezen toen Jan Wolkers in 1957 de vlinderachtige broekjes
introduceerde. De scene uit Blamans
Op leven en dood (1954) waarin een
vrouwelijk personage 'enkel haar bustehouder en haar hooggehakte schoenen' heeft aangehouden, omdat haar
minnaar een dergelijke uitdossing 'pikant' en 'geraffineerd' vindt, is voldoende om mij een acute impotentie te
bezorgen. De arme schrijfster valt
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moeilijk iets te verwijten. Hoe zouden
we haar er op kunnen aanspreken dat
'pikant' een trefwoord van de videobranche is geworden, en dat 'directoires' en 'bustehouders' (een term die
nog heeft geleid tot het eufemisme 'borstenhouder') thans alleen nog maar
worden geassocieerd met de weinig
gangbare maten?
De lichamelijke liefde is altijd Blamans
grote preoccupatie geweest. Omdat ze
zich steevast vereenzelvigde met haar
hoofdpersonen, mogen we haar gerust
aanspreken op de claus die in Op leven
en dood in de mond van de ik-verteller
wordt gelegd: 'Wat ik allemaal te horen
kreeg zou een roman op zichzelf zijn als
ik schrijven kon, maar dat zou een psychologische roman worden over de
"homo eroticus" en zoiets is uit de tijd>
heb ik me laten vertellen. Maar nu zie
ik dat toch een beetje anders. Niets is
ooit uit de tijd wat de mens aangaat, die
nog maar uiterst zelden onvervalst in
de literatuur besproken werd, en zeker
waar het zijn oermenselijke problemen
betreft; zijn erotiek en zijn verhouding „
tot anderen.'
Deze warm-menselijke verklaring vat
het verhalend werk van Blaman aardig
samen. Telkens weer betoogde deze
schrijfster dat ieder mens cin wezen'
eenzaam is, juist in zijn verhouding tot
anderen. Wie echter verwacht dat em
inleidende opmerking als de w]nmt geciteerde gevolgd zal worden door een
onverhulde beschrijving van erotiek m
seks, komt bedrogen uit. Het is juist in
dat opzicht dat het oeuvre van Blaman
zich onherroepelijk heeft gedateerd* En
dan denk ik nog niet eens aan al die directoires en bustehouders, maar aan de
fatsoensdrempel die de schrijfster in
1954 meende te moeten opwerpen toen
ze haar verteller het verslag van een coitus aldus Het inleiden: 'En nu opgepast.
Nu wordt de directe formulering van
wat er verder gebeurde misschien te
arm. En dan wordt het pomografie, terwijl deze kwalificatie in relatie tot
Francisca de meest lasterlijke zou zijn
die er te bedenken valt* Liefde is te
edel om er in exclusief technische termen over te spreken, zo staat hier tussen de regels door te lezen.
Misschien is het daarom dat na enig,
00k door de ik-figuur als genant ervaren
gefrunnik fliet omhoogsjorren van een
japon en het uittrekken van een directoire die aan de hak van een van haar
schoenen haken bleef), onmiddellijk
wordt doorgestoten naar de afloop van
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- Ik vind het op iedere manier prettig,
zei ze, maar doe een kussen onder je
knieen, dan kom je er iets beter voor.'
Ook in deze beschrijving schittert het
moment supreme door afwezigheid,
maar anders dan Blaman gaat Wolkers
'de directe formulering' niet uit de
weg. Of dat bijdraagt tot het prikkelen
van de zinnen, is een vraag waarop ik
wel een antwoord heb. Maar de traditie
van het teasing gebiedt dat ik dat nog
niet prijs geef.
Het enige waar het in het fragment uit
'De verschrikkelijke sneeuwman' aan
ontbreekt zijn de benamingen voor de
geslachtsdelen. Die stap maakte Wolkers pas nadat 'Het Beest' Jan Cremer
hem was voorgegaan. Het was niet het
enige wat de oude Jan van de jonge Jan
opstak. De romantiek van het minnende kunstenaarsstel dat a la boheme bijeenhokt onder de hanebalken is lang
voor Turks fruit al door Cremer opgeroepen (en nog veel eerder door Henri
Murger), net als de breeduit geetaleerde pose van de kunstenaar als jonge
hond die tegen standbeelden als Rembrandt en Van Gogh aan piest. Alleen
het door Cremer gepatenteerde rijm
'Mullis/vullis' is niet door Wolkers
maar
door Reve in licentie genomen.
Als we deze inmiddels wel zeer verfletIk
Jan
Cremer^ verschenen in februari
ste purple passages naast twee voorbeel1964,
was
een aanslag op het burgerlijk
den uit het werk van Wolkers en Crefatsoen,
zoals
Nederland nog nook had
mer leggen, dan wordt in een oogopslag
duidelijk dat de indertijd zo gerucht- beleefd. Sommige sociologen neigen er
makende Blaman door een schokbeton- zelfs toe het boek te beschouwen als de
nen kuisheidsgordel met ijzerbeslag is opmaat voor de 'ludieke' acties van progescheiden van de twee Jannen. Het vo's en Maagdenhuisbezetters. De reeerste fragment komt uit het verhaal adies gaven in elk geval aan dat er, an'De verschrikkelijke sneeuwman', dat ders dan nu, nog geen antistoffen waWolkers volgens de bibliografische ver- ren ontwikkeld die het publiek imantwoording achter in Serpentina'spet- muun maakten voor zulke provocaties.
ticoat (1961) tijdens de zomer van 1957 Niet alleen dominees en andere zedenschreef. Het luidt als volgt: 'Ze trok meesters van professie spraken hun
haar rok op, stak haar benen omhoog, banvloek over Cremer uit, maar ook J.
zocht met haar handen het elastiek van Bomhoff, Leids hoogleraar in de literatuurwetenschap en niet toevallig gewehaar broekje.
Herman keek tussen haar benen. Het zen pater jezuiet. Collega-auteurs
schaamhaar puilde aan beide kanten uit meenden ostentatief blijk van hun colhaar broek, of men een veiligheids- lectieve schaamte te moeten geven,
scheermes over het midden van een be- rechtse politici riepen om censuur, en
haarde kin had gehaald. Ze wipte met her en der begonnen de verontruste ouhaar billen omhoog, trok het nylon er ders zich te roeren. Toen het in 1966
in een beweging vanaf en meteen door verschenen vervolgdeel met de prozatot halverwege haar dijen. Ze hield de prijs van de gemeente Amsterdam werd
linkerpijp vast, trok haar been emit, en bekroond, ontstond er een rel.
liet het broekje op de wreef van haar Bij lezers tussen de twaalf en de twintig
rechtervoet hangen als een verlepte kreeg de eerste en enige Nederlandse
bloem. Toen drukte hij zich tegen haar schelmenroman een warm onthaal. Zij
verslonden dit met flair en bravoure geaan.
- Vind je het niet vervelend in deze schreven relaas van de spreekwoordelijke twaalf ambachten en dertien ongehouding, vroeg hij.

de affaire. 'Nu zal ik verder de feiten afdoen met grote woorden, die veel betekenen, maar niets preciseren,' merkt
onze held dan 00k terecht op, om te vervolgen: 'Het was een openbaring en
een herkenning, nieuw en vertrouwd,
onbekend en diep-eigen. En dat ik dit
volmaakt ineenpassen van ons beiden
niet lyrischer en niet overtuigender
vertel is geen onmacht en geen lafheid.
Ik ga er alleen voorlopig aan voorbij
omdat er iets anders is van meer belang
dat ik eerst moet proberen te vertellen.
Maar eerst nog dit: Zij noch ik brachten eei* woord uit. Pas daarna, toen we
naast elkaar lagen, zij met gesloten
ogen, roerlooS) alsof ze gestorven en opgebaard was en ik met rusteloos wakende blik, toen vroeg ik; "Hoe heet je?"'
De laatste drie woorden moeten aangeven dat de verhouding met de snelheid
van een bliksemflits tot stand is gekomefi, een trekje dat je vindt in negen
van de tien pornografische verhalen die
Blaman zegt te verafschuwen. En in
hoerarre zou deze door koudwatervrees
bevaiigen schrijfster zich er van bewust
ziji* geweest dat 'sterven' in de meer
verfijnde erotische literatuur synoniem
iimet klaarkomen?

lukken. Mijn vrienden en ik gaven de
stukgelezen exemplaren onder de
schoolbanken door, en het was voor ons
een ware openbaring dat dit allemaal zo
maar opgeschreven, en dus ook hardop
gezegd kon worden.
Pas bij herlezing vallen er onaangename trekjes op die de volkse ironie van
de verteller niet afdoende weet weg te
masseren. De populistische teneur was
toen een welkom antidotum tegen veel
literaire verhevenheid, maar sinds menig televisiepresentator of quizmaster
meent de jongen van de gestampte pot
te moeten uithangen, is populisme een
gesel geworden. Met het onverholen
machismo ligt het wat anders. Nu het
ideaaltype van de macho tenslotte ook
door de homoseksuelen is afgedankt, is
het tijd er aan te herinneren dat de
weerzin tegen de mannetjesputter is
opgewekt door de feministische golf
van de vroege jaren zeventig. Vandaar
dat we wat minder vrijblijvend staan tegen de sfeer van 'ferme jongens, stoere
knapen', die spreekt uit een fragment
als het volgende: 'Zo gauw ik mijn oude
kleren weer aanhad was ik (...) naar de
nieuwe hoerenbuurt gegaan. Er zaten
allemaal nieuwe wijven. Bij een jonge
zwartharige griet hadden we onze oude
kunstjes weer eens gedaan. Met z'n
drieen met het wijf mee naar het opkamertje, wachten tot ze uitgekleed was
en haar dan neerdrukken op het bed
terwijl een van ons een ei in haar kut
duwde. En gillen en vloeken die wijven! Want zo'n ei kregen ze er niet meer
uit, dat moesten ze tot struif drukken.
Als ze erbij konden. En anders naar het
ziekenhuis. De bikkertjes, jonge jongetjes met lichte snorretjes en cesarhaar,
keken ons woedend na. Ze durfden ons
niet aan te raken. Anders kregen ze een
pak op hun flikker of de hele buurt op
hun nek.' Als ik even voorbij mag gaan
aan de observatie dat het ei natuurlijk
een voor de hand liggend vervangingsmiddel voor het gebruikelijk liefdessaluut is, is het onmiskenbaar dat de potentie zich hier uit in een primitief
soort agressie, overigens een onmisbaar
ingredient in het recept van de klassieke prikkellectuur.
Ter verdediging van Cremer valt aan te
voeren dat hij in zijn masculinistische
kijk op de seks niet alleen stond. Zelfs
Anna Blaman kwam van deze optiek
niet los. Waar Cremer schrijft dat zijn
alter ego vijf maal per nacht een plengoffer brengt aan de geliefde ('en hoe,
wild, wilder, wildst'), om bij verminde-
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ring van de frequentie tot eenmaal per
nacht voor intellectueel te worden uitgescholden, daar schrijft Blaman in
Eenzaam avontuur. 'Elke avond bezocht hij haar, drie weken lang. Als de
duivel zelf sloeg hij met vinnige, dreigende knokkels een zachte roffel op
haar deur. Drie weken lang, iedere
avond, nam zij gedwee de saterkop in
haar meedogende omhelzing en troostte hem om een naamloos verdriet. Drie
weken lang, iedere avond, zocht hij
zich grimmig te genezen aan haar zo
nai'eve en zo vrouwelijke lichaam. Drie
weken lang vertrouwde hij haar blindelings en sprakeloos een lijden toe, dat
zij niet stillen kon. En Het haar daarna
achter, vernield, en met een pijnigende, duistere herinnering...' Mannen
kunnen kennelijk op afroep over hun
minnares beschikken, om naar behoefte
bevredigd of getroost te worden.
Er is nauwelijks verschil tussen de hier
verwoorde visie op de geslachtelijke
verhoudingen en wat we over dat onderwerp kunnen lezen in een gedicht
als 'Invocatio' ('Laat mij in uwer haren
mantel slapen/ en leg uw donker om
mijn wilde hart') of een roman als De
dood van Angele Degroux, allebei van H.
Marsman (1899-1940). Dat soort metafysisch aangeklede edelkitsch moet de
lectuur zijn geweest die de literator in
Anna Blaman heeft gevormd. Naar zijn
ware aard stamt haar werk, dat soms
wel wordt aangeduid als 'existentialistisch', uit de sfeer van het Germaans
getinte vitalisme. Die afkomst markeert
de kloof ten opzichte van de zoveel
Amerikaanser (Miller, Kerouac) georienteerde Cremer.
Het ironische van het laatste citaat uit
Eenzaam avontuur is dat juist de tweede feministische golf het heeft achterhaald. Dank zij die beweging zijn we
gevoeliger geworden voor machismo
van allerlei aard, of dat nu komt van
een lesbische schrijfster of een hanige
schrijver. Overigens zijn in het geval
van Cremers knapste leerling Wolkers
dergelijke bezwaren pas geventileerd
nadat Paul Verhoevens rauwdauwerige
verfilming van Turks fruit aan het Nederlandse televisiepubliek was vertoond. Het boek had lang niet zo veel
storm geoogst. Toen het in 1969 verscheen, was men kennelijk al wat beter
gewend aan de down to earrA-achtige benadering van de lichamelijke liefde.
De totstandkoming van het tijdelijke
harmoniemodel tussen Wolkers en zijn
critici blijkt bijvoorbeeld uit waarde-
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rende bewoordingen als 'je reinste vitalisme' en 'dionysisch' waarop Turks
fruit in de pers werd onthaald. Dat was
wel eens anders geweest. De al eerder
genoemde professor Bomhoff was in
1964 demonstratief de zaal uitgelopen
waar Wolkers zijn verhaal 'Kunstfruit5
voorlas. En toen er op uitnodiging van
het kunstenaarscentrum Bergen een re*
prise van dit optreden werd gegeven,
sprak de burgemeester van die plaats
zelfs van aantasting van de openbare orde en de goede zeden. Naar aanleiding
van de bundel De hond met de blauwe
tong (waarin een verhaal over het verkrachten van een kip) werd door sommige recensenten gesproken van 'sadisme' en 'smeerpijperij'.
Bij de verschijning van Turks fruit
niets van dat alles. En dat terwijl er in
het boek tal van scenes voorkomen die
geschreven lijken te zijn naar het voorbeeld van de hogeschool der pornografie. De twee gulden regels van die academie - presenteer seks zoveel mogelijk in combinatie met buitenissigheden, taboes en acrobatiek, met andere
woorden: alles wat afwijkt van de beproefde missionarisstand - zijn hier
nauwlettend in acht genomen. Uit de
koker van Sade komen bijvoorbeeld de
lust tot het consumeren van de urine en
de faecalien van de geliefde en het bekloppen van haar billen tot ze het aatizien van twee malse biefstukken hebben gekregen.
Nu zou het te veel eer voor Wolkers zijn
als zijn werk een plaatsje kreeg in de
eregalerij van de geschreven erotica.
Een roman als Turks fruit is niet anders
dan een voetnoot bij Jan Cremer of
- vanwege de sentimentaliteiten een vooraankondiging van Erick Segals
Love Story, dat van een jaar later dateert. In weerwil van de hoge frequence waarin Wolkers zijn liefdespaar laat
koppelen, is er immers geen sprake van
zuivere prikkellectuur. Daarvoor staat
de erotiek te zeer in een hecht contrasterende relatie met het alles overschaduwende doodsmotief.
Zonder me er merkbaar voor in te spannen heb ik toch vanzelf een criterium
gevonden om pomografie te onderscheiden van literatuur waarin het leven uit meer bestaat dan seks alleen.
Geen origineel criterium) dat geef ik
grif toe, maar wel een dat bruikbaar is.
Het werk van Sade valt op grond van de
aangegeven maatstaf buiten de kwalificatie, en wel omdat de revue van al die
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geboden, maatschappelijke of andersoortige taboes/ schrijft Van Zoest. Dat
lijkt me al te voorzichtig gesteld. Sade
en Bataille leggen niet zozeer een relatie, ze zien eerder een gelijkenis. De bevrijding die resulteert uit de beleving
van de normdoorbrekende erotiek is totaler naarmate er op een en hetzelfde
moment van meer verboden vruchten
wordt gesnoept.
In meer dan een commentaar op Bataille is gewezen op de synthese van erotiek
en mystiek in zijn denken. Vele wegen
leiden naar Rome, en het maakt geen
verschil of je via de hoofdingang of tegen de keer in de extase bereikt. 'Duik
in de afgrond van Hemel of Hel, wat
doet het er toe?' dichtte Baudelaire die
het sadistisch universum tot de uiterste
verten had doorvorst. Ongetwijfeld ligt
in de gewaarwording van vervloeiende
sensaties van tweeerlei herkomst de reden dat mystici als Hadewych, Johannes van het Kruis en Teresa van Avila
hun ervaringen overdraagbaar probeerden te maken door op de taal der liefde
te varieren. Het zegt iets over ons geseculariseerde tijdperk dat de religieuze
metaforiek in de erotica (zelfs de atheist
Sade heeft het nog over 'het heiligdom
van de temper als hij het vrouwelijk geslachtsdeel bedoelt) nagenoeg in onbruik is geraakt, en verdrongen door de
aloude concurrent, dat wil zeggen een
vocabulaire
dat in belangrijke mate op
Het is verleidelijk om naar aanleiding
de
krijgskunde
is gebaseerd. 'Wond',
van de door Sade geijkte combinatie
'schede'
en
'dolk'
zijn anders dan 'wieeen boom over goed en kwaad op te zetrook
branden'
en
'tempd'
nog altijd in
ten. In een zeer lezenswaardig artikel
gebruik.
Eros
mag
dan
het
kind van
(Maatstaf 1987:8/9) over het werk van
Afrodite
en
Ares
zijn,
omtrent
zijn godBataille beschrijft Aart van Zoest de
wereld van de erotiek als een herwon- delijke afkomst is er kennelijk niet meer
nen paradijs, 'een andere wereld' die bekend dan dat zijn vader de god van de
enkel te bereiken is via een krachtdadi- oorlog was. En het gevecht van man tege grensoverschrijding. Vandaar de na- gen man, of man tegen vrouw, is nu
druk die Bataille, in navolging van zijn eenmaal veel naakter en directer dan
grote voorbeeld Sade, legt op de afwij- het in sluiers van mysterie gehulde ritukingen van de normatieve techniek in eel, dat slechts suggestief mag worden
sexualibus. Weinig recht op en neer aangeduid, nooit expliciet beschreven.
derhalve, maar liever achterstevoren, Ook in dat opzicht is Sade nog een stuk
ondersteboven, alleen of met z'n subtieler dan Henry Miller of Jan Credrieen, als voyeur of begluurde, maar mer.
nooit zoals Onze Lieve Heer het ons Ik kom op dit verheven chapiter omdat
er in het werk van Bataille en de comheeft geleerd.
In Batailles Histoire de Voeuil (1928) ver- ment aren die er op zijn geleverd voortmeien de twee hoofdpersonen zich niet durend gewag wordt gemaakt van de
alleen in het praktiseren van het stan- sacrale dimensie van de erotiek. Daardenboek, maar voegen 00k schandda- door is een zo weids perspectief geden van allerlei aard aan hun acrobatiek opend, dat er gemakkelijk een legitimetoe: het verkwisten van voedsel, en het ring voor de pomografie aan te ontlebedrijven van wreedheid en blasfemie. nen valt. Aan een dergelijke legitimeTDe perversiteiten worden (...) in ver- ring schijnt een dringende behoefte te
band gebracht met de overtreding van bestaan. Zuiver-erotische lectuur lijkt

hitsige taferelen is bedoeld als illustratiemateriaal bij de filosofische colleges
waar de markies ons op onthaalt. Hoewel al die illustraties op zichzelf de
schoolvoorbeelden van de pornographie
pure zijn geworden, was het produceren van hitsige geschriften niet Sades
voornaamste oogmerk. Hij was er in de
eerste plaats op uit om te tonen dat de
mens volgens zijn natuur leeft als een
beest, 'voorbij goed en kwaad' zoals
Nietzsche later zou zeggen. Breng je
hem of haar echter het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd bij, dan
zal de mens, afhankelijk van het individuele raffinement, veel liever tegen het
verbod ingaan dan zich er aan houden.
En omdat deze wetmatigheid zich op
erotisch terrein het duidelijkst openbaart, concentreerde Sade zich daar bij
zijn zedenschilderingen op. Ter linkeren rechterzijde van zijn middenpaneel
voegde hij enige taferelen van blasfemische en 'sadistische' aard toe. Sindsdien is de trits seks, godslastering en
wreedheid de heilige drievuldigheid
van de pomografie. Zowel de oprechte
katholieken (Barbey d'Aurevilly, auteur van Les diaboliques) als zij die de
kerk van Rome serieus genoeg nemen
om haar te willen provoceren (Louis
Paul Boon in Mieke Maaikes obscene
jeugd) waren zich daar terdege van bewust.

de consument nog altijd een slecht geweten te bezorgen, is het niet uit vrees
voor de hel, dan wel uit ontzag voor de
leerstellingen van het feminisme dat de
vuilschrijverij radicaal naar de brandstapel heeft verwezen.
Lectuur die uitsluitend tot doel heeft
de lust te stimuleren staat op een oneindig veel lager niveau dan de geschriften
die het predikaat 'literair' ontlenen aan
hun multifunctionaliteit. Van Zoest bijvoorbeeld constateert dat je van Batailles reeds meermalen genoemde verhaal
moeilijk kunt zeggen of je nu een pornografische dan wel een mystiek-filosofische tekst onder handen hebt. 'Dat is
iets dubbelzinnigs, iets dat twijfel
wekt, dus iets literairs, waardoor de
tekst in zijn geheel onpornografisch
wordt.' Je ziet de beschouwer opgelucht ademhalen, nu zijn scholastieke
redenering hem castratie door een woedende vrouwenschaar heeft bespaard.
Een ander voorbeeld van het aanbrengen van schaamlapjes dan wel canoniserende vernisjes, is te vinden in het nawoord dat Adriaan Morrien heeft toegevoegd aan de door hem vertaalde Histoire d'O van Pauline Reage. Zelf heb ik
in deze lofzang op de totale onderwerping van de vrouw niets anders kunnen
lezen dan een variant op Sade (even vervelend dank zij de weinig gevarieerde
opeenstapeling van lust en gruwel, en
even weinig stimulerend, het laatste
vanwege de vlakke stijl). Morrien zoekt
het echter hogerop, misschien omdat
hij zich op voorhand geroepen voelt
verantwoording af te leggen voor zijn
keuze. Ook hij verkent grenzen en raakvlakken, is het niet tussen erotiek en
mystiek, dan wel tussen de alternatieve
moraal en de burgermanstrouw. 'Door
middel van haar minnaars,' beweert
Morrien, 'zoekt O zichzelf, of liever:
zoekt zij aan zichzelf te ontkomen, zoals anderen aan zichzelf trachten te ontkomen door elkaar, ten overstaan van
een ambtenaar, beloften te doen die zij
niet zelf onder woorden hebben gebracht.' Volgens de methode Bataille
schept 0 zich een tegenwereld, die als
repoussoir van de maatschappelijke orde fungeert. Met deze stelling is een
bruggehoofd geslagen naar de wereldliteratuur: 'Aan wie zich blind staart op
alles wat in Het verhaal van O extreem
of schokkend is, ontgaat het dat de roman in de eerste plaats kan worden gelezen als een/afo/, zoals ook Hetproces
van Kafka of De vreemdeling van Camus fabels zijn, en dat in de roman het

model van een samenleving wordt beschreven die zich in de onze als mogelijkheidaftekent.'
Waarom niet gewoon toegegeven dat er
zelfs vrouwen zijn die voor hun plezier
dan wel uit frustratie erotica en pornografie schrijven? Waarom die veredeling tot literatuur, of het harde oordeel
dat dergelijke geschriften bij uitstek getuigenissen van de patriarchale dictatuur zijn? Er zijn immers wel degelijk
vrouwelijke pornografen van naam, al
is het dan niet in Nederland, waar het
optreden van Eefje - Een meisjesleven - Wijnberg al spoedig op een masculiene samenzwering van Geerten
Meijsing en Theo Sontrop bleek te berusten. Zonder iets te willen beweren
over hun literaire kwaliteiten (die er eigenlijk niet toe zouden moeten doen),
kun je moeilijk om auteurs als Anais
Nin en Regine Desforges heen.
Desforges is trouwens een van de weinigen die rond voor haar liefhebberij
durft uitkomen. Ze waagt zich zelfs aan
de bewering dat elke auteur eigenlijk
erotische verhalen zou moeten schrijven, al was het alleen maar ter vergroting van de zelfkennis. 'In bepaalde scenes ben ik te ver gegaan en heb me mee
laten slepen door een grofheid van taal
en situaties die me verbaasde. Ik
schreef "smeerlap" waar anderen "liefste" schrijven.' Opnieuw een voorbeeld dat duidelijk maakt hoezeer de
prikkel wordt veroorzaakt door het op
z'n kop zetten van conventionele normen, waarden en gedragspatronen.

lijf gaat even klinisch als het optreden
van de verpleegster die haar washandje
laat wapperen, erectie of niet. Misschien had ze de neiging tot psychologiseren moeten onderdrukken. Die is immers dodelijk voor het onderwerp, zoals onder andere valt aan te tonen met
de roman August van de om haar Looking for Mr. Goodbar zo warm geprezen
Judith Rossner. Veel smeerlapperij,
maar allemaal onschadelijk gemaakt
door de psychoanalyse.
Blaman is de lichamelijke liefde in haar
verschillende mogelijkheden zo veel
mogelijk uit de weg gegaan. Aan het benutten van wat in feite haar grootste
kans als auteur was, een libertijnse, volstrekt onhollandse hymne op haar lesbische identiteit, is ze nooit toegekomen, al moeten we ons natuurlijk ook
afvragen of ze zo'n lofzang voor i960
ooit uitgegeven had kunnen krijgen.
Verder dan het cryptische, halfslachtige en bovendien anoniem gepubliceerde verhaaltje 'Een autobiografie' (te
vinden in de bundel Droom in oorlogstijd uit 1985) is ze dit smalle pad nooit
gegaan, en zo heeft ze als homoseksueel
auteur nooit de emanciperende invloed
kunnen bereiken die Reve zich later
verwierf. Zou het toeval zijn dat de
schrij ver van Op weg naar het einde, Nader tot U en Moeder & Zoon met de elementen seks, wreedheid en blasfemisch
aandoende religiositeit regelmatig een
trio heeft gemaakt?
Wolkers genoot jarenlang de reputatie
dat hij voor een belangrijke bijdrage
aan de seksuele vrijwording van de NeDeze excursie naar Sade en Bataille was derlander heeft gezorgd. Ik denk eerlijk
nodig om twee vragen te stellen: a. gezegd dat het met die verdienste nogal
hoort het werk van auteurs als Blaman, mee valt. Niet voor niets war en er aan
Cremer en Wolkers tot de zuivere eroti- het begin van de jaren zestig cabaretiers
ca? en b. zo ja, welk domein van Batail- die over uitgeverij De Bezige Bij sprales 'monde de la souverainete' perken ken als De Vunzige Wesp. Wolkers, die
zij dan voor zichzelf af? Laten we ze toen nog in het fonds van Meulenhoff
successievelijk afwerken.
zat, week niet af van wat oudere colleAl eerder merkte ik op dat Blaman een ga's als Hermans en Claus al sinds de
persoonlijk credo uitsprak toen ze de jaren vijftig deden. Een gedicht van
hoofdpersoon van Op leven en dood liet Remco Campert waarin het woord
zeggen dat de grote psychologische ro- 'naaien' voorkwam bezegelde een deman over het oermenselijke probleem cennium later nog het einde van het
van de erotiek en de verhoudingen tus- AVRO TV-programma Literaire Ontmoesen mensen onderling nog altijd niet tingen. Conclusie: Wolkers was niet de
geschreven was. Natuurlijk is het gis- taboeschenner waarvoor hij zich achsen, maar ik denk dat zij zelf die grote teraf graag uitgeeft. Pas toen Cremer
roman niet heeft kunnen schrijven om- hem er in was voorgegaan, begon hij
dat ze zich ondanks haar moed toch te drieletterwoorden te gebruiken, en verveel geremd wist door de literaire en ze- werkte seksuele varianten als bestialidelijke normen van haar tijd. Waar ze teiten en necrofilie in zijn verhalen, zij
desondanks toch een poging doet, is de het mondjesmaat (zie De hond met de
psychologie waarmee ze de erotiek te blauwe tong). Getuige een roman als
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Waar debuteerde Radeisl
Waar werden Van het Groenewoud en Verminnen groot ?
Waar musiceerden Philip Glass, Terry Riley, Michael Nyman en The Penguin Cafe Orchestral
Waar is Josse De Pauw kind aan huis?
Waar is de Vlaamse thuishaven van Orkaterl
Waar presenteerde Jan Decorte al zijn werk?
Waar gaven Maximalist! him allereerste concert ?
Voor wie tekende Ever Meulen zijn mooiste prenten?
Waar vond Pol Dehert een plateau voor zijn eerste regie?
Waar trok Herman De Coninck van leer tegen de tv-cultuur ?
Waar zagen o.a. Los Lobos, Tom Waits, U2 en Carmel voor het eerst een Belgenkop?
Waar werd Cowboy Henk tot koning gekroond?
Waar heerst aan de vooravond van het 25ste seizoen (nog altijd) heimwee naar de toekomst?
BEURSSCHOUWBURG
August Ortsstraat 22, 1000 Brussel, 02/513.82.90.

vrijen geen ontlading op volgt, en zo
verder. Maar het wordt allemaal met
zoveel verbaal en stilistisch raffinement
uitgesponnen dat ik er graag de Hel van
de Bibliotheque Nationale voor cadeau
geef. Want welke wegen naar het rijk
van de vrijheid al deze clandestien gepubliceerde en subversief geachte pornografica wel niet geopend mag hebben, weinig auteurs zijn er in geslaagd
de soevereine wereld van de erotische
literatuur, dat wil zeggen de echt literaire erotica te ontdekken. Van die wereld heeft Meijsing tenminste een
glimp laten zien.
Gelukkig dat er dan altijd nog een faun
is die het idyllisch geluk in het erotisch
paradijs komt verstoren. De mooiste
scene uit Willem Frederik Hermans'
verder wat matte roman Een heilige van
de horlogerie staat halverwege het boek.
De hoofdfiguur bevindt zich in het heilige der heiligen van het klokkenmuseum, in zijn eentje en nagenoeg gelukkig. Dan maakt de slang, een op filmdiva Louise Brooks gelijkende vamp,
haar entree. 'Op haar tenen Hep zij naar
mij toe. Ze droeg die zwarte coltrui, de
zwarte lakschoentjes met hoge hakken,
de zwarte nylons en een glanzend zwart
leren rokje.' Ruggelings geleund tegen
de ik staat ze voor de spiegel, en slaat
dan plotseling haar rok omhoog. En
dan maakt de verteller ons attent op een
ezelsoor aan de rand van dit demonisch
uitgevallen Penthouse-pha.t]e.
Maar na Cremer is er geen weg vooruit 'Nu herinnerde ik me gelezen te hebmeer, vandaar dat Wolkers, die eerder ben in een artikel over Louise Brooks,
een tragicus dan een picaresk auteur is, dat er eens een film van haar vertoond
zo snel verzandde in drieletterwoorden werd in Noord-Afrika. In die film
kwam zij, bijna niet gekleed, aan een
en andere trivialiteiten.
Inmiddels lijkt het er op dat in de Ne- open raam.
derlandse literatuur iemand is opge- De toeschouwers, vurige Arabieren,
staan die de charme van de versluierde vlogen op van hun stoelen, rekten hun
erotiek opnieuw heeft ontdekt. In Ver- halzen uit, gingen op hun tenen staan,
anderlijk en wisselvallig, een enigszins in de hoop over de vensterbank heen te
tegendraadse ode aan de vrouw als min- kunnen kijken.
nares, voert Geerten Meijsing ons te- Stakkers, ze waren het verschil vergerug naar de liefde als een complex ritu- ten tussen een projectiescherm en een
eel, terug naar moeder en zoon, dat wil spiegel.' Een radicale en misschien wel
zeggen Afrodite en Eros, en weg van de hardvochtige interruptie van de droom,
patriarchale pornografie die de geest maar een mooier manier om nog voor
van Ares en de oorlog der geslachten le- het zingen de kerk van de erotiek uitgevend houdt.
zet te worden, had ik me niet kunnen
Natuurlijk staat dit boek bol van weer denken. Waarmee ik maar wil zeggen
een ander soort cliches: de uit jaloezie dat een schrijver van erotica zonder huvoortkomende opwinding die de man- mor nergens komt. Maar dat is een annelijke medeminnaar voelt bij het be- der verhaal.
j A AP GOEDEGEBUURE
spieden van twee vrouwen in een bed,
het inleidend genot van elkaars eten en
drinken te mogen proeven, de opgekropte spanning waar na uren knietje-

Brandende liefde (1981) is hij echter tot
op hoge leeftijd onder de bekoring van
vrouwelijke urine en de taal van het ruwe kunstenaarsvolkje gebleven. 'Van
vitalisme naar fetisjisme': onder die titel zou Wolkers' neergang als romancier aardig beschreven kunnen worden.
Wat de erotiek betreft, die was op z'n
best een illustratieve ondersteuning bij
zijn dionysische kijk op het bestaan.
Hoeveel bezwaren je 00k tegen Jan
Cremer kunt inbrengen, op zijn pioniersrol valt weinig af te dingen. Hij
heeft de alledaagse beleving van de seksualiteit bespreekbaar gemaakt door er
recht voor zijn raap over te schrijven,
zoals hij 00k de dagdromen van de gewone man (geld, drank en lekkere wijven) heeft verwoord. Hij heeft over
straat geschreeuwd wat tot dan toe achter de palm van de hand werd gefluisterd. Om die plaatsvervangende durf is
hij door honderdduizenden lezers aan
het hart gedrukt. Wat is afgezien van
zijn succes zijn verdere verdienste? Dat
hij voor de erotica een geschikt domein
in de soevereine wereld van de fantasie
heeft gevonden, het domein waar schelmen als Uilenspiegel, Casanova en
Mieke Maaike hun speeltuin hebben.
De totale vrijheid van de papieren
deugniet omvat de even totale erotische
losbandigheid; om die reden moet je
wel erkennen dat Cremer een adequate
uitingsvorm voor onze diepste illusies
heeft gevonden.

ONTSPORING
Wanneer Jacintha Matthias
ontmoet op "De Nacht van de
Waanzin" staat haar leven op een
keerpunt.
Tijdens hun turbulente verhouding vertelt Matthias het verhaal
van Eva. Een verhaal van kilte en
eenzaamheid, dat Jacintha volledig uit haar evenwicht brengt.
Is dat verhaal 00k het verhaal van
Matthias en van Jacintha? Is zijn
verhaal het verhaal van ons allemaal? Een intrigerende roman,
vol dubbele bodems.
Anne Riemeers debuteerde met
"Liedjes zingen op defiets".
In 1987 verscheen van haar
"De Stilte".

PROFIEL VAN DE SFINKS
Xavier Delaruelle, doctor in de
scheikunde, hoofd van de afdeling
fundamenteel onderzoek van het
Instituut voor Wetenschap en
Technologie, staat aan het einde
van zijn carrtere.
Hij kijkt terug op een periode van
intriges en machtsmisbruik waar
hij telkens zelf de hand in had, een
periode van wetenschappelijke
triomfen maar tezelfdertijd van
menselijk falen.
Gerda Wegener-Penning (Gent,
1945) is doctor in de wetenschappen, specialiteit kernfysica.
In 1987 debuteerde zij bij Pandora
met "Louise".
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Liefdes
vorderingen
'Haat is altijd een zonde, had mijn moeder me verteld.
Een druppel haat in je ziel doordringt en verkleurt
alles, als een druppel zwarte inkt in witte melk.'
Toch kan dit verhaal van de Canadese Alice Munro
(1931) niet anders dan zowel over die inkt gaan als over
die melk, een vergelijkende studie over liefde en wrok,
over armoede en zelfrespect, over vroeger en nu. (Er is
van allezes minder.) En over wat in de plaats van
eeuwigheid komt: momenten.
1988

DOOR
ALICE MUNRO
Ik werd opgebeld op mijn werk en het was mijn vader. Het
was niet lang nadat ik gescheiden was en op het makelaarskantoor was begonnen. Mijn jongens zaten allebei op school.
Het was knap warm voor een dag in September.
Mijn vader was erg beleefd, zelfs thuis. Hij nam de tijd om te
vragen hoe het met me ging. Piattelandsetiquette. Zelfs als ze
je bellen dat je huis in brand staat, vragen ze nog hoe het met
je gaat.
'Best/ zei ik. 'En met jou?'
'Niet zo goed, eigenlijk,' zei mijn vader, op zijn oude manier - verontschuldigend maar met zelfrespect. 'Ik geloof
dat je moeder heen is.'
Ik wist dat 'heen' 'dood' betekende. Dat wist ik. Maar gedurende een paar seconden zag ik mijn moeder met haar zwarte
strohoed op het weggetje aflopen. Het woord 'heen' leek vol
van niets dan een diepe opluchting, een zekere opwinding
zelfs - de opwinding die je voelt wanneer een deur dichtgaat
en je huis weer normaal wordt en je je kunt overgeven aan alle vrije ruimte om je heen. Dat zat ook in mijn vaders

stem - achter de verontschuldiging, een vreemd geluid als
van ingeslikte adem. Maar mijn moeder was geen last geweest - ze was nooit ziek geweest - en verre van opgelucht
te zijn over haar dood, nam mijn vader het zwaar op. Aan alleen leven had hij nooit kunnen wennen, zei hij. Hij nam
heel gewillig zijn intrek in het Netterfield Verzorgingstehuis.
Hij vertelde me hoe hij mijn moeder op de divan in de keuken gevonden had toen hij tussen de middag binnenkwam.
Ze had wat tomaten geplukt en wou ze op het kozijn leggen
om te rijpen. Toen moet ze zich niet goed gevoeld hebben en
was ze gaan liggen. Nu, terwijl hij dit vertelde, werd zijn
stem onvast - ging vreemd slingeren van verbazing. Ik zag
de divan voor me, met de oude beschermende sprei vlak onder de telefoon.
'Dus ik dacht dat ik je maar beter kon bellen,' zei mijn vader
en wachtte af wat ik zou zeggen dat hij nu moest doen.
Mijn moeder bad 's middags, 's avonds en 's ochtends, op
haar knieen. Elke dag die zich voor haar ontvouwde diende

om Gods wil in te doen. Elke avond telde ze op wat ze gedaan, gezegd en gedacht had om te zien hoe dat met Hem
rijmde. Zo'n leven is saai, denkt men, maar dan mist men de
kern van de zaak. Zo'n leven kan ook nooit vervelend zijn. Er
is niets wat je overkomt dat je niet hint benutten. Zelfs al
ben je door zorgen geplaagd en ziek en arm en lelijk, dan nog
heb je je ziel om door het leven te dragen als een sieraad op
een schotel. Wanneer mijn moeder na het middageten naar
boven ging, was ze vol energie en verwachting, met een ernstige glimlach.
Ze was verlost op een bijeenkomst in een vakantiekamp, toen
ze veertien was. Het was dezelfde zomer waarin haar eigen
moeder - mijn grootmoeder - stierf. Een paar jaar ging
mijn moeder naar bijeenkomsten, met nog veel meer mensen
die gered waren, sommigen telkens opnieuw, enthousiaste
oude zondaars. Ze kon verhalen vertellen over hoe het toeging op deze bijeenkomst en, het zingen, het geroep, de wilde
toestanden. Ze vertelde over een oude man die overeind was
gekomen en geroepen had: 'Daal neer, 0 Heer, daal nu bij
ons neer! Daar neer door het dak, dan betaal ik wel voor de
pannen!'
Ze was weer gewoon Anglicaan, een die het meende, tegen de
tijd dat ze trouwde. Ze was toen vijfendertig en mijn vader
achtendertig. Een lang, knap stel, goede dansers, goede
kaartspelers, prettig in de omgang. Maar serieuze mensen - zo zou ik hen kunnen beschrijven. Serieus zoals bijna
niemand meer is tegenwoordig. Mijn vader was niet godsdienstig op de manier van mijn moeder. Hij was Anglicaan,
Orangist en Conservatief, omdat hij zo was opgevoed. Hij
was de zoon die op de boerderij was achtergebleven bij zijn
ouders en tot hun dood voor hen had gezorgd. Hij maakte
kennis met mijn moeder, wachtte op haar en ze trouwden; hij
prees zich gelukkig om een gezin te hebben waarvoor hij kon
werken. (Ik heb twee broers en een babyzusje dat gestorven
is.) Ik heb het gevoel dat mijn vader nooit met een vrouw geslapen heeft voor mijn moeder, en met haar nooit voordat hij
met haar trouwde. En wachten moest hij, want mijn moeder
wilde niet trouwen voordat ze haar eigen vader iedere cent
had terugbetaald die hij aan haar had uitgegeven nadat haar
moeder gestorven was. Ze hield alles bij - kost en inwoning,
boeken, kleren - zodat ze het kon terugbetalen. Toen ze
trouwde had ze geen spaarpotje, zoals onderwijzeressen
meestal hadden, geen uitzet, geen lakens of servies. Mijn vader zei vaak met een somber, plagend gezicht, dat hij op een
vrouw had gehoopt met geld op de bank. 'Maar als je dat geld
op de bank neemt, moet je het gezicht erbij nemen,' zei hij,
'en dat is soms helemaal geen koopje.'
Het huis waarin we woonden had grote, hoge kamers met
donkergroene jaloezieen. Wanneer de jaloezieen neergelaten
waren tegen de zon, mocht ik graag mijn hoofd heen en weer
bewegen en het licht opvangen dat door gaten en kieren flitste. Waar ik ook graag naar keek waren de vlekken op de
schoorsteen, oude of recente, die ik in dieren kon veranderen, gezichten, of zelfs verre steden. Ik vertelde er mijn eigen
twee zoons over en hun vader, Dan Casey, zei: 'Je moeders
familie was zo arm dat ze zich zelfs geen televisie konden veroorloven, daarom hadden ze die vlekken op het plafond - je
moeder moest naar de vlekken op het plafond kijken!' Hij
plaagde me graag met mijn idee dat armoede geweldig kon
zijn.
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Toen mijn vader heel oud was, kwam ik erachter dat hij minder bezwaar maakte tegen nieuwerwetse dingen - dat ik was
gaan scheiden, bijvoorbeeld - dan tegen de nieuwerwetse redenen die daarvoor aangevoerd werden.
Goddank heeft hij nooit iets over de commune hoeven te weten.
'De Heer beschikte het niet,' zei hij vaak. Terwijl hij met de
andere oude mannen van het Tehuis op de lange, donkere veranda achter de spireastruiken zat, vertelde hij dat de Heer
niet beschikt had dat men op motorfietsen en skimotoren
over het land raasde. En dat de Heer niet beschikt had dat
verpleegsters broeken droegen. De verpleegsters vonden dat
helemaal niet erg. Ze noemden hem 'Knapperd' en zeiden
me dat hij een echte oude lieverd was, een echte oude godsdienstige heer. Ze verwonderden zich over zijn dikke, zwarte
haar, dat hij behield tot hij stierf. Ze wasten en kamden het
prachtig, maakten het nat en krulden het met vingers.
Soms was hij bij al hun zorg een beetje ongelukkig. Hij wilde
naar huis. Hij maakte zich zorgen over de koeien, de hekken,
wie er opstond om de kachel aan te maken. Een paar onaardige uitschieters, heel zeiden. Een keer wierp hij me een tersluikse, onvriendelijke blik toe toen ik binnenkwam; hij zei:
'Ik sta verbaasd dat je al het vel van je knieen nog niet afgesletenhebt.'
Ik lachte. Ik zei: 'Hoe dan? Met vloeren schrobben?'
'Met bidden!' zei hij, met een stem alsof hij spuwde.
Hij wist niet tegen wie hij het had.
Ik kan me mijn moeders haar niet anders herinneren dan wit.
Mijn moeder was wit geworden toen ze in de twintig was en
had nooit iets van haar jonge haar bewaar d, dat bruin was geweest. Ik probeerde vaak uit te vissen welk soort bruin.
'Donker.'
'Zoals van Brent of van Dolly?' Dat waren twee werkpaarden
die we hadden, een span.
'Dat weet ik niet. 't Was geen paardehaar.'
'Leek het op chocola?'
'Een beetje.'
'Vond je het niet erg toen het wit werd?'
'Nee,ikwasblij.'
'Waarom?'
'Ik was blij dat ik nu geen haar meer zou hebben met dezelfde
kleur als dat van mijn vader.'
Haat is altijd een zonde, had mijn moeder me verteld. Onthou dat. Een druppel haat in je ziel doordringt en verkleurt
alles, als een druppel zwarte inkt in witte melk. Dat maakte
indruk op me en ik wou het wel eens proberen, maar ik wist
dat ik de melk niet mocht vermorsen.
Dit alles herinner ik me. Allemaal dingen die ik weet, of die
me verteld zijn, over mensen die ik niet eens heb gezien. Ik
kreeg de naam Euphemia, naar mijn moeders moeder. Een
vreselijke naam, zoals niemand tegenwoordig nog heeft.
Thuis werd ik Phemie genoemd, maar toen ik begon te werken noemde ik mezelf Fame. Mijn man, Dan Casey, noemde
me Fame. Jaren later, na mijn scheiding, toen ik eens uitging, zei een man in de bar van het Shamrock Hotel tegen
me: 'Fame, ik heb het je altijd al willen vragen, waarom precies ben je befaamd?'
'Dat weet ik niet,' zei ik tegen hem, 'dat weet ik echt niet,
tenzij het zou zijn omdat ik mijn tijd verdoe door met zakken
als jij tepraten.'

Daarna overwoog ik om hem helemaal te veranderen, in Joan
bijvoorbeeld, maar zonder dat ik hier wegging, leek dat onmogelijk.
In de zomer van 1947, t o e n & twaalf was, hielp ik mijn moeder met het behangen van de slaapkamer beneden, de logeerkamer. De zuster van mijn moeder, Beryl, zou op bezoek komen. De twee zusters hadden elkaar in jaren niet gezien. Vrij
snel nadat hun moeder gestorven was, was hun vader hertrouwd. Hij was met zijn nieuwe vrouw en jongste dochter
Beryl naar Minneapolis verhuisd, daarna naar Seattle. Mijn
moeder had niet met hen mee gewild. Ze was in het stadje
Ramsay gebleven, waar ze altijd gewoond hadden. Ze werd
in de kost gedaan bij een kinderloos echtpaar, vroegere buren. Zij en Beryl hadden elkaar maar een of twee keer gezien
sinds ze volwassen waren. Beryl woonde in Californie.
Het behang had een patroon van korenbloemen op een witte
achtergrond. Mijn moeder had het goedkoop gekregen omdat het de laatste rollen waren. Dit betekende dat we moeite
hadden het patroon aan elkaar te passen en achter de deur
iets ingewikkelds moesten doen met strookjes en snippers.
Dit was voordat er zelfklevend behang bestond. We hadden
een schraagtafel opgesteld in de voorkamer, mengden de lijm
en papten er met brede kwasten de achterkant van het behang mee in, oppassend voor klontjes. We werkten met de ramen omhoog, de horren eronder, de voordeur open en de
hordeur dicht. Het landschap dat we door het horregaas en
het gegolfde oude vensterglas konden zien was een en al hitte
en bloei - melkdistel en wilde peen in de weilanden, mosterdzaad dat in de klaver woekerde, sommige akkers roomkleurig van de boekweit die men toen verbouwde. Mijn moeder zong. Ze zong een lied dat haar eigen moeder gezongen
had toen zij en Beryl klein waren.
'Eens had ik een lief, maar nu heb ik er geen.
Hij ging weg en verliet me, ik huil en ik ween.
Hij ging weg en verliet me, maar toch ben ik blij.
Ik krijg wel een ander, veel beter dan hij.'
Ik was opgewonden omdat Beryl zou komen, een loge, helemaal uit Californie. En ook omdat ik eind juni naar de stad
was geweest om Toelatingsexamen te doen en hoopte dat ik
gauw zou horen dat ik met lof geslaagd was. Al wie de achtste
klas van een dorpsschool doorlopen had moest naar de stad
om dat examen af te leggen. Heerlijk vond ik het - het geritsel van foliopapier, de gewichtige stilte, het grote stenen
middelbare-schoolgebouw, al die oude initialen die in de
banken gekrast waren, donker geworden door het vernis. De
eerste uitbarsting van de zomer buiten, het groene en gele
licht, de steedse kastanjebomen, de kamperfoelie. En toch
was het alleen maar dezelfde stad waar ik nu al meer dan de
helft van mijn leven woonde. Ik verbaasde me erover. Ook
over mezelf, zoals ik met gemak kaartjes tekende en vraagstukken oploste en massa's antwoorden wist. Ik vond mezelf
zo knap. Maar ik was niet knap genoeg om het meest voor de
hand liggende te snappen. Ik had niet eens door dat een examen in mijn geval niets uitmaakte. Ik zou niet naar de middelbare school gaan. Hoe kon het ook? Er reden toen nog
geen schoolbussen, je moest kostlopen in de stad. Mijn ouders hadden daar het geld niet voor. Ze kwamen rond met
maar weinig baar geld, zoals zoveel boeren toen. De betalingen van de kaasfabriek waren ongeveer het enige dat regel-

matig binnenkwam. En ze zagen mijn leven niet die richting
uitgaan, de richting van de middelbare school. Ze dachten
dat ik thuis zou blijven om mijn moeder te helpen, misschien
in dienst gaan bij vrouwen in de buurt die ziek waren of bevallen moesten. Totdat ik zou trouwen. Dat waren ze van
plan me te vertellen als ik de uitslag van het examen kreeg.
Je zou denken dat mijn moeder er misschien anders over
dacht, omdat ze zelf onderwijzeres was geweest. Maar ze zei
dat het God niets kon schelen. God is niet geinteresseerd in
wat voor baan of opleiding iemand heeft, zei ze me. Dat kan
Hem geen moer schelen. En alleen waar Hij om geeft is belangrijk.
Toen begreep ik voor het eerst hoe God een echte tegenstander kon worden, niet alleen maar iets kinderlijks of een groot
ereteken.
Mijn moeder heette als kind Marietta. Dat bleef natuurlijk
haar naam, maar totdat Beryl op bezoek kwam had ik haar
nooit zo horen noemen. Mijn vader zei altijd Moeder. Ik had
het kinderlijke idee - ik wist dat het kinderlijk was - dat
Moeder beter bij mijn moeder paste dan bij andere moeders.
Moeder, niet Mama. Als ik van haar weg was, kon ik mij haar
gezicht niet voor de geest halen en dit beangstigde me. Op
school, net over de heuvel, probeerde ik me mijn moeders gezicht voor te stellen. Als het niet lukte, dacht ik soms, betekende dit misschien dat mijn moeder dood was. Maar ik was
me altijd van haar bewust en werd door de meest onwaarschijnlijke dingen - een piano, een groot wittebrood - aan
haar herinnerd. Belachelijk, maar waar.
Marietta was voor mijn gevoel een apart iemand, die niet
mee was opgegaan in mijn moeders volwassen lichaam. Marietta liep nog steeds vrij rond in haar noordelijke plaatsje
Ramsay, aan de Ottawarivier. De straten waren vol paarden
en plassen en hadden iets duisters van de mannen die 's
weekends uit het bos kwamen. Houthakkers. Er waren elf
hotels in de hoofdstraat waar de houthakkers logeerden, en
dronken.
Het huis waar Marietta woonde stond halverwege een steile
straat die naar de rivier afdaalde. Het was een dubbel huis,
met vooraan twee erkers en een houten latwerk dat de twee
veranda's scheidde. In de andere helft woonden de Sutcliffes,
de mensen bij wie Marietta in de kost zou gaan nadat haar
moeder gestorven was en haar vader het stadje verlaten had.
Mijnheer Sutcliffe was Engelsman en telegrafist. Zijn vrouw
was Duitse. Ze zette altijd koffie in plaats van thee. Ze maakte strudel. Het deeg voor de strudel hing over de randen van
de tafel omlaag als een fijn kleed. Marietta vond het soms op
een vel lijken.
Mevrouw Sutcliffe was degene die het Marietta's moeder uit
het hoofd praatte zich op te hangen.
Marietta was die dag thuis van school, omdat het zaterdag
was. Ze werd laat wakker en hoorde de stilte in huis. Daar
was ze altijd bang voor - een stil huis - en als ze na schooltijd de deur opendeed, riep ze altijd meteen: 'Mama! Mama!'
Dikwijls antwoordde haar moeder niet. Maar ze was er wel.
Opgelucht hoorde Marietta het gerammel van het kachelrooster of het regelmatige neerkomen van het strijkijzer.
Die morgen hoorde ze niets. Ze kwam naar beneden en
maakte een dubbelgevouwen boterham met boter en stroop
klaar. Ze deed de kelderdeur open en riep. Ze ging naar de
voorkamer en gluurde door het raam, door de bruidsvaren.
Ze zag haar kleine zusje, Beryl, en nog wat kinderen uit de
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burnt langs het stukje grashelling naar het trottoir rollen,
overeind kruipen, naar boven klauteren en weer naar beneden rollen.
'Mama?' riep Marietta. Ze Hep het huis door naar het achtererf. Het was laat in de lente, een bewolkte, zachte dag. In de
ontluikende groentetuinen was de aarde vochtig en de bladeren aan de bomen leken plotseling volgroeid, ze lieten druppels water vallen, nog van de regen van de vorige nacht.
'Mama?' roept Marietta onder de bomen, onder de drooglijn.
Achter op het erf staat een kleine schuur, waar kachelhout
bewaard wordt, wat gereedschap en oud meubilair. Een
stoel, een rechte houten stoel is door de open deur te zien. Op
de stoel ziet Marietta haar moeders voeten, haar moeders
zwarte veterschoenen. Vervolgens de lange, doordeweekse,
katoenen zomerjurk, het schort, de opgerolde mouwen. Haar
moeders glanzend witte armen, haar hals en gezicht.
Haar moeder stond op de stoel en antwoordde niet. Ze keek
niet naar Marietta, maar glimlachte en tikte met haar voet,
als om te zeggen: 'Hier sta ik dan. Wat ga je'r aan doen?' Er
was iets verkeerds aan haar, naast het feit dat ze op een stoel
stond en zo vreemd en gespannen glimlachte. Een oude stoel
waarvan de achterspijlen ontbraken en die ze naar het midden van de schuur had getrokken, waar hij op de hobbelige
grond stond te wiebelen. Er lag een schaduw over haar hals.
De schaduw was een touw, een strop aan het eind van een
touw dat aan een balk boven haar hoofd hing.
'Mama?' zegt Marietta, met veel zwakkere stem. 'Mama.
ADVERTENTIE
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Kom naar beneden, alstublieft.' Haar stem is zwak omdat ze
bang is dat roepen of gillen haar moeder plots in beweging
zal brengen, haar van de stoel zal laten stappen en haar gewicht op het touw gooien. Maar 00k al had Marietta willen
roepen, ze kon het niet. Niets dan dit zielige draadje stem
heeft ze over - net als in een droom wanneer een beest of een
machine op je afkomt.
'Ga je vader halen.'
Dat was het wat ze van haar moeder moest doen en Marietta
gehoorzaamde. Met angst in haar benen begon ze te rennen.
In haar nachtjapon, halverwege een zaterdagmorgen, rende
ze. Ze rende langs Beryl en de andere kinderen, die nog
steeds van de helling rolden. Ze rende langs het trottoir, dat
toen nog van hout was, daarna de onbestrate weg op, vol
plassen van de vorige nacht. De straat Hep over de spoorrails.
Onderaan de heuvel kruiste hij de hoofdstraat van het plaatsje. Tussen de hoofdstraat en de rivier stonden een paar pakhuizen en de gebouwen van kleine ondernemers. Daar had
de vader van Marietta een carrosseriezaak. Er werden boerenwagens, rijtuigen en sleeen gemaakt. Marietta's vader
had overigens een nieuw soort slee ontworpen om boomstammen te vervoeren in het bos. Er was een patent op genomen. Hij was net op slag aan het komen in Ramsay. (Later,
in de Verenigde Staten, werd hij rijk. Een man die van hotelbars, kapperszaken, drafrennen en vrouwen hield, maar niet
te beroerd was om te werken - ere wie ere toekomt.)
Marietta vond hem niet op zijn werk die dag. Het kantoor
was leeg. Ze rende de werf op waar de werklui bezig waren.
Ze struikelde in het verse zaagsel. De mannen lachten en
schudden hun hoofd tegen haar. Nee. Is 'r niet. Is 'r even
niet. Nee. Probeer 's een eindje verderop. Wacht. Wacht eens
even. Zou je niet beter eerst wat kleren aantrekken?
Ze bedoelden het niet verkeerd. Ze beseften eenvoudig niet
dat er iets aan de hand moest zijn. Maar Marietta had nooit
tegen lachende mannen gekund. Er waren altijd plaatsen geweest waar ze met afschuw langs liep, laat staan binnen, en
dat was de reden. Lachende mannen. Daarom haatte ze kapperszaken, ze haatte de geur ervan. (Toen ze later met mijn
vader uit dansen ging, vroeg ze hem om geen lotion op zijn
haar te doen, omdat de geur herinneringen opriep.) Mannen
die op straat stonden, voor een hotel, zagen er voor Marietta
als een klonter gif uit. Je probeerde niet te horen wat ze zeiden, maar je kon ervan op aan dat het gemeen was. Als ze
niets zeiden, lachten ze, maar de gemeenheid - het gif - bleven ze evengoed uitstralen. Het was pas nadat Marietta verlost was dat ze hen gewoon kon voorbijlopen. Gewapend
door God liep ze dwars door hun midden en niets bleef aan
haar hangen, niets verzengde haar; ze was veilig als Daniel.
Nu draaide ze zich om en begon te rennen, meteen terug zoals ze gekomen was. De heuvel op, rennend om thuis te komen. Ze dacht dat ze er verkeerd aan gedaan had haar moeder
alleen te laten. Waarom had haar moeder gezegd dat ze moest
gaan? Waarom wou ze haar vader zien? Zeer waarschijnlijk
om hem met de aanblik van haar eigen warme lichaam, bengelend aan het eind van een touw, te kunnen begroeten. Marietta had moeten blijven - ze had moeten blijven en het
haar moeder uit het hoofd praten. Ze had naar mevrouw Sutcliffe moeten rennen, of een andere buurvrouw, ze had haar
tijd zo niet mogen verdoen. Ze had niet nagedacht wie kon
helpen, wie zou kunnen geloven waar ze het over had. Ze had
het gevoel dat alle families, behalve de hare, in vrede leefden,
dat bedreiging en ellende niet voorkwamen in de huizen van

andere mensen en daar ook niet konden worden uitgelegd.
Een trein kwam het plaatsje binnenrijden. Marietta moest
wachten. Reizigers keken haar door de raampjes aan. Ze
barstte in gejammer uit tegenover al die vreemden. Toen de
trein gepasseerd was, Hep ze verder de heuvel op - een verschijning, met ongekamde haren, blote modderige voeten, in
haar nachtjapon, met een wild, nat gezicht. Tegen de tijd dat
ze hun eigen erf oprende en de schuur in zicht kreeg, was ze
aan het gieren. 'Mama!' gierde ze. 'Mama!'
Er was niemand. De stoel stond precies waar hij voordien
had gestaan. Het touw bengelde over de rug. Marietta wist
zeker dat haar moeder had doorgezet en het gedaan had.
Haar moeder was al dood - ze hadden het touw doorgesneden en haar weggehaald.
Maar warme, mollige handen legden zich op haar schouders
en mevrouw Sutcliffe zei: 'Marietta. Hou op met dat lawaai.
Marietta. Kind. Hou op met huilen. Kom binnen. Ze maakt
het goed, Marietta. Kom binnen en je zult zien.'
De buitenlandse stem van mevrouw Sutcliffe zei 'Mari-etcha', en gaf de naam een rijke, gewichtige klank. Ze was zo
vriendelijk mogelijk. Toen Marietta later bij de Sutcliffes
woonde, werd ze als de dochter des huizes behandeld en het
was een huishouden dat even vredig en aangenaam was als ze
zich had voorgesteld dat andere huishoudens waren. Maar ze
voelde er zich nooit een dochter.
Op de grond, in de keuken van mevrouw Sutcliffe zat Beryl
een rozijnenkoekje te eten en met de zwart-witte kat te spelen, die Dickie heette. Marietta's moeder zat aan tafel achter
een kop koffie.
'Ze was dwaas,' zei mevrouw Sutcliffe. Bedoelde ze Marietta's moeder of Marietta zelf? Ze had niet zoveel Engelse
woorden om de dingen uit te leggen.
Marietta's moeder lachte en Marietta zag alles zwart worden.
Ze viel flauw, na dat hele eind de heuvel opgerend te hebben,
gierend, in de warme, vochtige morgen. Het volgende ogenblik was ze zwarte, zoete koffie aan het drinken van een lepel
die mevrouw Sutcliffe haar toestak. Beryl tilde Dickie bij de
voorpoten op en bood hem als een juichend geschenk aan.
Marietta's moeder zag nog steeds aan tafel.
Haar hart was gebroken. Dat heb ik mijn moeder altijd horen
zeggen. Dat was ook het einde. Die woorden verhieven het
verhaal en verzegelden het. Ik vroeg nooit: Wie brak het? Ik
vroeg nooit: Wat was dat voor giftige mannenpraat? Wat was
de betekenis van het woord 'gemeen'?
Marietta's moeder lachte nadat ze zich niet had opgehangen.
Lang geleden zat ze aan de keukentafel van mevrouw Sutcliffe en lachte. Haar hart was gebroken.
Als mijn moeder praatte en vertelde kreeg ik altijd het gevoel
dat er achter aan iets uitpuilde. Als een wolk waar je niet
doorheen kon kijken of doorkomen. Er was een wolk, een gif,
dat het leven van mijn moeder had aangeraakt. En als ik
treurde om mijn moeder, werd ik daar deel van. Dan bonkte
ik mijn hoofd tegen moeders buik en borsten, haar lange, stevige voorkant en vroeg om vergeving. Mijn moeder zei dan
dat ik het aan God moest vragen. Maar het was God niet, het
was mijn moeder met wie ik in het reine wilde komen. Het
leek wel alsof ze iets over me wist dat erger was, veel erger,
dan gewone leugentjes of streken of valsheid; het was een
werkelijk ziekmakende schaamte. Ik sloeg tegen mijn moeders voorkant om haar dat te doen vergeten.
Mijn broers hadden geen last van dit alles. Dat denk ik toch

niet. Ze leken me vrolijke wilden, die vrij rond renden en
niet veel hoefden te leren. En toen ik zelf twee jongens had,
geen dochters, voelde ik dat alsof er nu een einde kon komen
aan iets - de verhalen, het verdriet, de oude puzzels die je
niet kunt weerstaan noch oplossen.
Tante Beryl zei dat ik haar geen Tante mocht noemen. 'Ik
ben niet gewend iemands tante te zijn, liefje. Ik ben niet eens
iemands mama. Ik ben gewoon ik. Noem me maar Beryl.'
Beryl was als stenografe begonnen en had nu haar eigen Typen-Boekhoudzaak, met veel meisjes in dienst. Ze was met een
vriend aangekomen, die mijnheer Florence heette. Haar
brief had wel gezegd dat ze met een vriend zou meerijden,
maar niet of die vriend zou blijven dan wel doorreizen. Ze
had niet eens gezegd of het een man of een vrouw was.
Mijnheer Florence bleef. Hij was een lange, magere man met
een lang, gebruind gezicht, erg lichte ogen en een manier om
zijn mondhoek te vertrekken die mogelijk een glimlach was.
Hij was degene die in de kamer kwam te slapen die mijn moeder en ik behangen hadden, omdat hij de vreemde was en een
man. Beryl moest bij mij slapen. Eerst dachten we dat mijnheer Florence nogal onbeleefd was, omdat hij niet gewend
was aan onze manier van praten en wij niet aan de zijne. De
eerste morgen zei mijn vader tegen mijnheer Florence: 'Zeg,
ik hoop dat je een oog hebt kunnen dichtdoen in dat oude
bed.' (Het logeerkamerbed was hemels, met een veren tijk.)
Dit gaf mijnheer Florence de kans om te zeggen dat hij nog
nooit zo goed geslapen had.
Mijnheer Florence vertrok zijn mondhoek. Hij zei: 'Ik heb in
slechtere geslapen.'
Zijn favoriete plek was in zijn auto. Zijn auto was een koningsblauwe Chrysler, uit de eerste serie na de oorlog. De bekleding, de vloerbedekking, de capitonnering van dak en
portieren waren allemaal parelgrijs. Mijnheer Florence
stond op die kleurnaam en verbeterde je als je gewoon
'blauw' of'grijs' zei.
'Mij lijkt het net muizevel,' zei Beryl onbesuisd. 'Ik zeg hem
altijd dat het gewoon muizevel is.'
De auto stond aan de zijkant van ons huis geparkeerd, onder
de acacia's. Mijnheer Florence zat binnen te roken, met de
raampjes omhoog, in de rijke nieuwe-autolucht.
'Ik ben bang dat we je vriend maar weinig weten te verstrooien,' zei mijn moeder.
'Oh, maak je maar geen zorgen over hem,' zei Beryl. Ze
praatte altijd over mijnheer Florence alsof er iets grappigs
aan hem was, dat alleen zij wist te waarderen. Veel later vroeg
ik me af of hij misschien een fles in het dashboardkastje had
en daar af en toe een slok uit nam om het moreel hoog te houden. Hij hield zijn hoed op.
Beryl zelf werd verstrooid voor twee. In plaats van in huis te
zitten en met mijn moeder te praten zoals bezoekende dames
gewoonlijk deden, wilde ze alles zien wat er op een boerderij
te zien is. Ze zei dat ik haar rond moest leiden en alles uitleggen en er voor zorgen dat ze niet in een mesthoop viel.
Ik wist niet wat ik haar moest tonen. Ik nam Beryl mee naar
het ijshuis waar blokken ijs zo groot als kasten, of nog groter,
in zaagsel begraven lagen. Om de paar dagen hakte mijn vader er een stuk af en bracht het naar de keuken, waar het in
een met tin beklede doos smolt en de melk en boter koelde.
Beryl zei dat ze nooit gedacht had dat er zulke grote stukken
ijs bestonden. Ze leek er op uit om alles vreemd, vreselijk of
grappig te vinden.
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'Waar haal je in's hemelsnaam zulke stukken ijs vandaan?'
Ik wist niet of dit een grapje was.
'Uit het meer,' zei ik.
'Uit het meer! Hebben jullie hier dan meren waar de hele zomer ijs op ligt?'
Ik vertelde haar dat mijn vader het ijs elke winter uit het
meer hakte, naar huis sleepte en het in zaagsel begroef, waardoor het niet smolt.
Beryl zei: 'Dat is ongelooflijk!'
'Nou ja, het smelt wel een beetje,' zei ik. Ik was diep teleurgesteld in Beryl.
'Dat is werkelijk ongelooflijk.'
Beryl Hep mee toen ik de koeien ging halen. Een vogelverschrikker in witte broek (zo noemde mijn vader haar later),
met een witte zonnehoed op, die onder haar kin was vastgemaakt met een uitdagend rood lint. Haar vinger- en teennagels - ze droeg sandalen - waren in dezelfde kleur gelakt als
het lint. Ze droeg een kleine, donkere zonnebril zoals mensen
in die tijd droegen. (Niet de mensen die ik kende - die hadden geen zonnebril.) Ze had een grote, rode mond, een luide
lach, haar van een onnatuurlijke kleur en hoogglanzend zoals
kersehout. Ze was zo druk en glimmend, zo bekoorlijk uitgedost dat je moeilijk kon uitmaken of ze nu mooi was of gelukkig of wat dan ook.
We praatten niet terwijl we langs het koeiepad liepen, omdat
Beryl zich op een afstand hield van de koeien en het druk had
met opletten waar ze stapte. Toen ik ze allemaal in hun stallen had vastgemaakt, kwam ze dichterbij. Ze stak een sigaret
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op. Niemand rookte ooit in de stal. Mijn vader en de andere
boeren pruimden daar tabak. Ik zag niet in hoe ik Beryl kon
vragen tabak te pruimen.
c
Kun jij melk uit ze krijgen of moet je vader dat doen?' vroeg
Beryl. 'Is het moeilijk?'
Ik haalde wat melk naar beneden door de uier. Een van de
stalkatten kwam dichterbij en wachtte af. Ik spoot een dun
straaltje in haar bek. De kat en ik probeerden allebei indruk
te maken.
'Doet dat geen pijn?' zei Beryl. 'Stel je voor dat jij het was.'
Ik had nog nooit een koeie-uier in verband gebracht met mezelf en ik was geschokt door deze onfatsoenlijke gedachte. In
feite kon ik nadien nooit meer zo stevig en nonchalant een
warme, wrattige uier vastpakken.
Beryl sliep in een perzikkleurige, kunstzijden nachtjapon die
met ecru kant was afgezet. Ze had een daarbij passende ochtendjas. Ze was even precies over het woord 'ecru' als mijnheer Florence over zijn koningsblauw en parelgrijs.
Ik slaagde erin me uit te kleden en mijn nachtjapon aan te
trekken zonder ooit enig deel van mezelf bloot te geven. Een
lastige zaak. Ik hield mijn onderbroek aan en hoopte dat Beryl hetzelfde deed. De gedachte dat ik mijn bed met een volwassene moest delen, was een kwelling voor me. Maar ik
kreeg de inhoud te zien van wat Beryl haar schoonheidscassette noemde. Handgeschilderde glazen potjes met balletjes
watten, talkpoeder, melkachtige lotion, ijsblauwe adstringens. Kleine potjes rode en mauve rouge - nogal vettig zo te
zien. Blauwe en zwarte potloden. Nagelvijltjes, een puimsteen, nagellak met een overweldigende bananegeur, gezichtspoeder in een schelpvormig celluloid doosje met de
naam van een dessert - Abrikozengenot.
Ik had wat water warm gemaakt op de petroleumkachel die
we 's zomers gebruikten. Beryl boende haar gezicht schoon;
ze was zo veranderd dat ik bijna verwachtte de make-up in repen in de waskom te zien liggen, net zoals het oude behang
dat we hadden losgeweekt. Beryls huid was nu bleek, doortrokken met fijne groeven, een beetje zoals de glinsterende
modder onderin een plas die in de vroege zomer aan het opdrogen is.
'Kijk eens wat er met mijn huid is gebeurd,' zei ze. 'Dieet.
Ooit woog ik vijfentachtig kilo, maar ik ben te snel afgevallen
en m'n gezicht is mee ingestort. Maar nu heb ik deze creme.
Hij wordt volgens een geheim recept bereid en je kunt hem
niet eens in de winkel kopen. Ruik eens. Zie je wel, hij ruikt
niet helemaal parfumachtig. Hij ruikt degelijk.'
Ze drukte de creme in haar gezicht met de watjes, klopte tot
er helemaal niets meer van te zien was.
'Hij ruikt naar reuzel,' zei ik.
'Jezus Christus, ik hoop niet dat ik al dat geld heb uitgegeven
om reuzel op mijn gezicht te smeren. Zeg alsjeblieft niet tegen je moeder dat ik vloek.'
Ze schonk schoon water in het drinkglas en maakte haar kam
nat, kamde toen haar haar en wond elke lok om haar vinger,
waarna ze de opgewonden lok op haar hoofd speldde met
twee over elkaar geschoven speldjes. Ik zou een paar jaar later precies hetzelfde doen.
'Doe je haar altijd nat, anders heeft het geen zin om het op te
steken,' zei Beryl. 'En rol het altijd naar binnen zelfs al wil je
dat het omhoog wipt. Zie je.'
Wanneer ik mijn haar opstak - zoals ik jarenlang deed dacht ik daar soms aan en bedacht dat van alle adviezen die

me ooit gegeven waren, ik dit het trouwst had opgevolgd.
We deden de lamp uit en stapten in bed en Beryl zei: 'Nooit
geweten dat het zo donker kon worden. Ik heb nog nooit een
donker gezien zo donker als dit.' Ze fluisterde. Ik begreep
niet meteen dat ze stadsnachten met plattelandsnachten vergeleek en vroeg me af of het donker in Netterfield County
echt donkerder kon zijn dan dat in California.
'Lieverd?' fluisterde Beryl. 'Zijn er beesten buiten?'
'Koeien,' zei ik.
'Ja, maar wilde beesten? Zijn er beren?'
'Ja,' zei ik. Mijn vader had ooit beresporen en uitwerpselen
in het bos gevonden en alle appels waren van een wilde appelboom gerukt. Dat was jar en geleden toen hij nog een jonge man was.
Beryl kreunde en giechelde. 'Stel je voor dat mijnheer Florence midden in de nacht naar buiten moet en een beer tegen
hetlijfloopt!'
De volgende dag was zondag. Beryl en mijnheer Florence reden mij en mijn broers in de Chrysler naar de zondagsschool.
Het was tien uur 's morgens. Om elf uur kwamen ze terug
om mijn ouders naar de kerk te brengen.
'Instappen,' zei Beryl tegen mij. 'Jullie ook,' zei ze tegen de
jongens. 'We gaan een eindje rijden.'
Beryl was helemaal opgedoft in een satij nachtige ivoorkleurige japon met rode stippen, met een roodgevoerde volant over
de heupen en rode hoge hakken. Mijnheer Florence droeg
een lichtblauw zomerkostuum.
'Gaan jullie niet naar de kerk?' vroeg ik. Dat was de reden,
dacht ik, waarom mensen zich netjes aankleedden.
Beryl lachte. 'Lieverd, dat is niet mijnheer Florence z'n soort
godsdienst.'
Ik was gewend om na de zondagsschool meteen naar de kerk
te gaan en daar nog anderhalf uur te zitten. 's Zomers liet het
open raam de cederachtige geur van het kerkhof binnen en af
en toe het bijna heiligschennende geluid van een voorbijsuizende auto. Vandaag verdeden we deze tijd al rijdend door
een landschap dat ik nog nooit had gezien. Ik had het nog
nooit gezien, hoewel het minder dan twintig mijl van huis
lag. Onze vrachtauto reed naar de kaasfabriek, naar de kerk,
en 's zaterdagsavonds naar het stadje. Wat nog het meest op
een eindje rijden leek was wanneer we naar de stortplaats
gingen. Ik had het nabije eind van Bell's Lake gezien, omdat
mijn vader daar in de winter ijs hakte. 's Zomers kon je er
niet bij; de hele oever was vergeven van de lisdodden. Ik had
gedacht dat het andere eind van het meer er ongeveer net hetzelfde uit zou zien, maar nu we erheen reden zag ik zomerhuisjes, aanlegsteigers en boten, donker water dat de bomen
weerspiegelde. Ook dit was Bell's Lake. Ik was blij dat ik het
eindelijk gezien had, maar op de een of andere manier was ik
niet echt blij met deze verrassing.
Tenslotte verscheen er een wit houten gebouw, met veranda's en sierbloemen en een paar fonkelende populieren ervoor. De Wildwood Inn. Vandaag de dag is dat gebouw overdekt met pleisterwerk en versierd met Tudorbalken en heet
het de Hideaway. De populieren zijn omgehakt voor een parkeerplaats.
Op de terugweg naar de kerk om mijn ouders op te halen,
sloeg mijnheer Florence af naar de boerderij naast de onze,
die aan de McAllisters toebehoorde. De McAllisters waren
katholiek. Onze families waren goede buren maar niet bevriend.

'Vooruit jongens, emit,' zei Beryl tegen mijn broers. 'Jij
niet,' zei ze tegen mij. 'Jij blijft zitten.' Ze dreef de kleine
jongens naar de veranda, waar wat McAllistergrut stond toe
te kijken. Ze waren in hun haveloze doordeweekse kleren,
omdat hun kerk, of Mis, of wat dan ook vroeg uitging. Mevrouw McAllister kwam naar buiten en stond, nogal verstomd, naar Beryls lachende gepraat te luisteren.
Beryl kwam alleen terug naar de auto. 'Zo,' zei ze. 'Ze blijven
bij de buurkinderen spelen.'
Spelen met de McAllisterkinderen? Ze waren katholiek, en
op de baby na allemaal meisjes.
'Ze hebben hun goede kleren nog aan,' zei ik.
'Wat dan nog? Kunnen ze zich dan niet amuseren met hun
goede kleren aan? Ik wel, hoor.'
Ook mijn ouders waren verrast. Beryl stapte uit en zei tegen
mijn vader dat hij voorin moest gaan zitten, daar was meer
beenruimte. Zij ging achterin zitten, bij mijn moeder en mij.
Mijnheer Florence sloeg opnieuw de weg naar Bell's Lake in
en Beryl kondigde aan dat we allemaal uit eten gingen naar
de Wildwood Inn.
'Jullie zijn toch in je beste kleren, we kunnen er maar beter
gebruik van maken,' zei ze. 'We hebben de jongetjes bij de
buren afgezet. Ik dacht dat ze misschien te jong waren om zoiets op prijs te stellen. De buren waren blij dat ze kwamen
spelen.' En met nog meer nadruk zei ze dat zij wel zouden
trakteren. Zij en mijnheer Florence.
'Nou, nou,' zei mijn vader. Hij had waarschijnlijk nog geen
vijf dollar op zak. 'Nou, nou. Ik vraag me af of ze wel boeren
binnenlaten.'
Hij maakte verschillende van dat soort grapjes. In de eetzaal
van het hotel, die helemaal in het wit was - witte tafellakens,
witgeschilderde stoelen - met zwetende glazen waterkannen
en hoge, zoemende ventilatoren, pakte hij een servet op zo
groot als een luier en zei met een luide fluisterstem tegen mij:
'Kun jij me vertellen wat ik moet doen met dit ding? Zou ik
het op mijn hoofd mogen leggen tegen de tocht?'
Natuurlijk had hij al eerder in een hotel gegeten. Hij wist dat
er servetten en gebakvorkjes bestonden. En mijn moeder
wist dat ook - ze was om te beginnen niet eens een plattelandsvrouw. Niettemin was dit een reusachtige gebeurtenis.
Niet bepaald een pleziertje - zoals Beryls bedoeling moet
zijn geweest - maar een reusachtige, verwarrende gebeurtenis. In het openbaar een maaltijd eten, maar een paar mijl
van huis, in een groot vertrek zitten eten met mensen die je
niet kende, terwijl dit eten opgediend werd door een vreemde, een bits uitziend meisje, waarschijnlijk een studente die
hier in de zomer werkte.
'Ik neem een haantje,' zei mijn vader. 'Hoe lang zit die al in
de pot?' Het was alleen maar een blijk van goede manieren,
dacht hij, om grapjes te maken met de mensen die je bedienden.
'Pardon?' zei het meisje.
'Geroosterde kip,' zei Beryl. 'Vindt iedereen dat goed?'
Mijnheer Florence keek somber. Misschien hield hij niet van
grapjes wanneer het zijn geld was dat werd uitgegeven. Misschien had hij op iets beters dan ijswater gerekend om de glazen te vullen.
De serveerster zette een schoteltje met selderij en olijven
neer en mijn moeder zei: 'Even wachten terwijl ik bid.' Ze
boog het hoofd en zei zacht maar verstaanbaar: 'Heer, zegen
dit voedsel voor ons en dat we U mogen dienen, in Christusnaam. Amen.' Verfrist ging ze weer r echt op zitten, gaf het
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schoteltje aan mij door en zei: 'Pas op voor de olijven. Er zit- zei: "Het is geloof ik bijna lente. Ik heb vandaag een kraai gezien." Het moet in maart geweest zijn. En Mama zei heel geten pitten in.'
vat: "Dan kun je me maar beter toedekken, voor hij naar binBeryl glimlachte het vertrek rond.
nen kijkt en zich iets in het hoofd haalt!" De Duitse meDe serveerster kwam terug met een mandje met broodjes.
'Parker House!' Beryl boog zich voorover en ademde de geur vrouw - Pa zei dat ze bijna de waskom liet vallen. Want het
was waar, Mama was vel over been; ze lag op sterven. Maar
in. 'Eet ze terwijl ze nog warm zijn, dan smelt de boter!'
Mijnheer Florence vertrok zijn mondhoek en tuurde in de ze kon grappen maken.'
c
botervloot. 'Is dat dus - boter? Ik dacht dat het de krullen Mijnheer Florence zei: Maar goed ook, als huilen toch geen
zin heeft.'
van Shirley Temple war en.'
Zijn gezicht stond nauwelijks minder somber dan daarvoor, 'Maar te ver gaan kon ze ook, onze Mama. Op een keer, op
maar het was een grapje, en het leek iets op ons over te dra- een keer wilde ze Pa aan het schrikken maken. Het heette dat
hij een oogje had op een meisje dat geregeld naar de werkgen van wat zojuist publiekelijk was gevraagd - een zegen.
'Als hij iets grappigs zegt,' zei Beryl - die het vaak over plaats kwam. Nu ja, hij was dan ook een grote, knappe man.
mijnheer Florence als 'hij' had, zelfs al zat hij erbij - 'merk Dus zei Mama: "Goed, ik maak mezelf wel van kant, dan
je dan dat hij zijn gezicht altijd in de plooi houdt? Dat doet kun je haar hebben en moet je maar zien hoe je 't vindt als ik
me aan Mama denken. Ik bedoel onze mama, die van Mariet- bij je kom spoken." Pa zei dat ze niet zo stom moest doen en
ta en mij. Pa, als hij een grapje maakte kon je dat van mijlen- reed de stad in. En toen is Mama naar de schuur gegaan en
ver zien aankomen - hij kon zijn gezicht niet strak hou- op een stoel geklommen en heeft een touw om haar nek geden - maar bij Mama was dat anders. Ze kon zo zuur kijken. daan. Of niet soms, Marietta? Marietta was haar gaan zoeken
Maar ze kon grappen maken op haar sterfbed. En dat deed ze en heeft haar zo gevonden!'
ook. Marietta, weet je nog toen ze de lente voor ze stierf in de Mijn moeder boog het hoofd en legde haar handen in haar
schoot, bijna alsof ze zich gereed maakte om opnieuw te gaan
voorkamer in bed lag?'
'Ik weet nog dat ze in die kamer in bed lag,' zei mijn moeder. bidden.
Ta heeft het me allemaal verteld, maar ik kan het me toch
'K
ook herinneren. Ik weet nog dat Marietta in haar nachtjapon
'Nou, Pa kwam binnen en ze lag daar in haar schone nachtjade heuvel afrende, en de Duitse mevrouw zag haar zeker lopon met het beddegoed eraf, omdat de Duitse mevrouw van
pen, ze kwam naar buiten en begon Mama te zoeken en op de
ernaast haar net met wassen had geholpen en ze het bed nog
een of andere manier belandden we allemaal in de
in orde aan het brengen was. Dus Pa wilde opgewekt zijn en
schuur - ik ook, en nog wat kinderen waarmee ik aan het
spelen was - en daar op een stoel stond Mama, klaar om Pa
de schrik van zijn leven te bezorgen. Ze had Marietta achter
hem aan gestuurd. En de Duitse mevrouw begon te jammeADVERTENTIE
ren. "Oh, mevrouw, kom naar beneden mevrouw, denk aan
uw kleine kindren" - "kindren" is Duits voor "kinderen" - "denk aan uw kindren," enzovoort. Totdat ik daar
stond - ik was maar een kleine opdonder, maar ik was degene die het touw zag. Mijn ogen volgden dat touw naar boven
en ik zag dat het gewoon over de balk hing, gewoon d'er overheen gegooid - het was helemaal niet vastgemaakt! Marietta
had dat niet gezien, de Duitse mevrouw had het niet gezien.
Kristien Hemmerechts
Weerberichten
Maar ik praatte gewoon en zei: "Mama, hoe ga jij je ophanTwintig verhalen, met als hoofdpersonage telkens een
gen zonder dat het touw aan de balk vastgemaakt is?"'
vrouw die er niet in slaagt een relatie aan te gaan met haar
tegenspeler.
Mijnheer Florence zei: 'Dat zou een hele opgaaf zijn.'
'Ik bedierf haar spelletje. De Duitse mevrouw is koffie gaan
Christina Meerbeke
Meerlingen
Een 'aparte' evolutie van kind tot vrouw en schrijfster.
zetten, we zijn naar haar huis gegaan en kregen iets lekkers
Mireille Cottenje Lava
en jij, Marietta, jij kon Pa uiteindelijk niet vinden, nee? Je
Man-vrouwverhouding in Belgisch Kongo tijdens de
kon
Marietta in de hele omtrek horen gieren toen ze de heuverwarde dagen van 1960.
vel weeropkwam.'
Elisabeth Marain Rosalie Niemand
'Begrijpelijk dat ze overstuur was,' zei mijn vader.
De ophefmakende roman met als onderwerp misbruik van
de psychiatrie.
'Oh, natuurlijk. Mama was te ver gegaan.'
'Ze meende het,' zei mijn moeder. 'Ze meende het meer dan
Frans van Isacker Averechts verloop
Sleutelroman die de biografie bevat van een befaamd
jij schijntte denken.'
politicus, de vader van de auteur.
'Ze wilde Pa op stang jagen. Zo was hun hele leven samen.
Dirk Dufraing
Kromhout
Hij zei altijd dat ze een moeilijke vrouw was om mee te leven,
De 'ontsnapping' van de snotaap D. met wie geen land te
maar ze had wel pit. Ik geloof dat hij dat miste, in Gladys.'
bezeilen is. Sfeerbeeld van de periode na '68.
'Ik zou het niet weten,' zei mijn moeder op die bijzonder geHugo Bousset Grenzen
verleggen
lijkmatige
toon waarop ze altijd over haar vader sprak. 'Wat
Karakteristiek van de Vlaamse prozaliteratuur 1970-1980.
hij gezegd of niet heeft gezegd.'
HOUTEKIET - HADEWIJCH
'Die mensen zijn nu dood,' zei mijn vader. 'Het is niet aan
onsomteoordelen.'
'Dat weet ik,' zei Beryl. 'Ik weet dat Marietta altijd een ander
standpunt heeft ingenomen.'
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Mijn moeder keek mijnheer Florence aan en wierp hem een
rustige, stralende glimlach toe. 'U zult vast niet weten wat u
van al deze familiezaken moet denken.'
De enige keer dat ik bij Beryl op bezoek ging, toen zij al een
oude vrouw was, helemaal knobbelig en verwrongen van de
artritis, zei ze: 'Marietta had helemaal Pa's uiterlijk. En ze
deed er nook iets mee. Weet je nog dat ze die marineblauwe,
crepe japon droeg toen we die keer zijn gaan eten? Ik weet natuurlijk wel dat dat waarschijnlijk het enige was wat ze had,
maar hoefde dat nu het enige te zijn wat ze had? Weet je dat
ik op de een of andere manier bang van haar was? Ik kon niet
alleen met haar in een kamer blijven. Maar ze was opvallend
knap.'
Terwijl ik me een gelegenheid probeerde te herinneren waarbij me mijn moeders uiterlijk was opgevallen, moest ik aan
die keer in het hotel denken, mijn moeders licht olijfkleurige
huid tegen het dikke, witte, in een wrong gestoken haar, haar
open, knappe gezicht dat naar mijnheer Florence glimlachte - alsof hij degene was die vergeven moest worden.
Ik had niet meteen moeite met Beryls verhaal. Ik was hongerig en gulzig en een groot deel van mijn aandacht ging uit
naar de geroosterde kip, de jus, de aardappelpuree, die met
een ijsschep werd geserveerd, en de kleurige dobbelsteentjes
blikgroenten, oneindig veel lekkerder dan verse uit de tuin.
Als dessert had ik een butterscotch sundae, die ik na hartverscheurend aarzelen boven chocola had verkozen. De anderen
hadden gewoon vanille-ijs.
Waarom zou Beryls versie van dezelfde gebeurtenis niet anders zijn dan die van mijn moeder? Beryl was in alle opzichten vreemd - alles aan haar was afwijkend, gezien vanuit een
nieuwe hoek. Het was mijn moeders versie die standhield,
voor een tijdje. Haar versie nam Beryls verhaal in zich op,
sloot zich erover. Maar Beryls verhaal verdween niet in het
niets; jarenlang bleeft het verzegeld, maar het was niet weg.
Het was zoals met dat hotel en die eetzaal: ik wist er nu van,
hoewel ik het niet als een plek beschouwde om naar terug te
gaan. Trouwens, zonder geld van Beryl of mijnheer Florence
kon dat ook niet. Maar ik wist dat het bestond.
De volgende keer dat ik in de Wildwood Inn kwam was in feite na mijn huwelijk. De Lions Club gaf er een feestmaal met
dansen na. De man met wie ik getrouwd was, Dan Casey,
was een Lion. Je kon er toen al iets te drinken krijgen. Dan
Casey zou nooit ergens naartoe gegaan zijn waar dat niet kon.
Daarna is het gebouw omgebouwd tot de Hideaway, en nu
hebben ze er elke avond strippers, behalve 's zondags. Op
donderdag is er een mannelijke stripper. Ik ga er met collega's van het makelaarskantoor naartoe om verjaardagen te
vieren of andere grote gebeurtenissen.
De boerderij werd in 1965 voor vijfduizend dollar verkocht.
Een man uit Toronto kocht ze, uit liefhebberij of gewoon als
investering. Na een jaar of wat verhuurde hij ze aan een commune. Die bleef er zo'n twaalf jaar, terwijl de mensen in en
uit waaiden. Ze fokten geiten en verkochten de melk aan de
reformwinkel in het stadje. Ze schilderden een regenboog op
de muur van de stal die op de weg uitzag. Ze hingen geknoopverfde lakens voor de ramen en lieten het erf weer aan
het lange gras en het bloeiende onkruid. Mijn ouders hadden
tenslotte elektriciteit gekregen, maar deze mensen maakten
er geen gebruik van. Ze gaven de voorkeur aan olielampen en
de houtkachel en brachten hun vuile kleren liever naar het

stadje. Iedereen zei dat ze vast niet met olielampen en houtvuren konden omgaan en dat ze de boel wel in de fik zouden
steken. Maar dat deden ze niet. Ze boerden in feite helemaal
niet slecht. Ze onderhielden het huis en de stal en ze verbouwden een grote moestuin. Ze bestoven de aardappels
zelfs tegen meeldauw - hoewel ik gehoord heb dat dat tot
een soort ruzie leidde waarna sommigen van de meer strikte
leden vertrokken. Het geheel zag er in feite een stuk beter uit
dan veel boerderij en uit de buurt die nog steeds in handen
van de oorspronkelijke families waren. De zoon van de
McAllisters was op hun boerderij een sloperij begonnen.
Mijn eigen broers waren al lang vertrokken.
Ik weet dat het niet redelijk van me was, maar ik had het gevoel dat ik de boerderij liever totaal verwaarloosd zag - ik
had ze nog liever in de handen van nietsnutten en klaplopers
gezien - dan die regenboog op de schuur te moeten zien, en
de Egyptisch uitziende letters, die op de muur van het huis
geschilderd waren. Het leek een aanfluiting. Ik hield zelfs
niet van de aanblik van die mensen wanneer ze naar het stadje kwamen - de mannen met hun haar in een paardestaart en
met gaten in hun overalls, waarvan ik dacht dat ze er met opzet in geknipt waren, de vrouwen met hun lange haar, zonder
make-up en met die deemoedige, superieure uitdrukking op
hun gezicht. Wat weten jullie van het leven, had ik hen willen vragen. Waarom denken jullie dat je hier kunt komen om
de draak te steken met mijn vader en moeder en hun leven en
armoede? Maar als ik aan de regenboog en die letters dacht,
wist ik dat ze het leven van mijn ouders niet probeerden te
bespotten of te imiteren. Ze hadden dat leven vervangen en
wisten nauwelijks dat het bestaan had. In plaats daarvan hadden ze hun eigen geloof en gebruiken geinstalleerd, waarvan
ik hoopte dat ze te kort zouden schieten.
En dat gebeurde ook, min of meer. De commune viel uit elkaar. De geiten verdwenen. Een paar vrouwen verhuisden
naar het stadje, lieten hun haar knippen, maakten zich op, en
vonden werk als serveerster of caissiere om zo hun kinderen
te onderhouden. De man uit Toronto bood de boerderij te
koop aan en na ongeveer een jaar werd zij verkocht voor meer
dan tien keer wat hij ervoor betaald had. Een jong echtpaar
uit Ottawa kocht ze. Ze hebben de buitenkant lichtgrijs en
oesterwit geschilderd, hebben dakramen geinstalleerd en een
prachtige voordeur met aan weerszijden koetslantaarns. Van
binnen hebben ze alles zo veranderd dat ik het nooit zou herkennen, is me verteld.
Voordien ben ik er nog een keer binnen geweest, in het jaar
toen het huis leeg stond en te koop was. Het kantoor waarvoor ik werkte hield zich met de verkoop bezig, en ik had een
sleutel, hoewel een andere agent het huis liet zien. Op een
zondagmiddag liet ik mezelf binnen. Ik was samen met een
man, geen client maar een vriend - Bob Marks, met wie ik
in die tijd veel uitging.
{
Het is dat hippiehuis,' zei Bob Marks toen ik de auto tot stilstand bracht. 'Ik ben hier wel meer langsgekomen.'
Hij was advocaat, katholiek, en leefde gescheiden van zijn
vrouw. Hij zou zich graag vestigen en hier in het stadje een
praktijk beginnen. Maar er was al een katholieke advocaat.
Er was niet veel werk. Een paar keer per week was Bob
Marks al aardig dronken tegen zessen.
'Het is meer dan dat,' zei ik. 'Dit is waar ik geboren ben.
Waar ik ben opgegroeid.' We liepen door het onkruid en ik
ontsloot de deur.
Hij zei dat hij uit mijn verhalen altijd opgemaakt had dat het

1988 HUNT 77

veel verderaf was.
'Het leek toen verderaf.'
Alle kamers waren leeg en de vloeren waren schoongeveegd.
Het houtwerk was onlangs geschilderd - ik was verbaasd dat
er geen vegen op het glas zaten. Een paar nieuwe ruiten, een
paar oude gegolfde. Sommige muren waren van hun behang
ontdaan en geverfd. Een muur in de keuken was diepblauw
geschilderd, met daarop een enorme duif. Op een muur in de
voorkamer bleken reusachtige zonnebloemen te zitten en een
vlinder die bijna even groot was.
Bob Marks floot. 'lemand met talent.'
'Als je het zo wilt noemen,' zei ik en ging terug naar de keuken. De houtkachel stond er nog. 'Mijn moeder heeft eens
drieduizend dollar verbrand,' zei ik. 'Ze heeft drieduizend
dollar in die kachel verbrand.'
Hij floot weer, anders. 'Hoe bedoel je? Heeft ze er een cheque ingegooid?'
'Nee, nee. Het waren bankbiljetten. Ze deed het weloverwogen. Ze was naar de bank gegaan en had haar al dat geld laten
geven, in een schoenendoos. Ze heeft het naar huis gebracht
en in de kachel gestopt. Ze stopte er maar een paar bankbiljetten tegelijk in zodat de vlammen niet te hoog op zouden
slaan. Mijn vader stond er bij en keek toe.'
'Waar heb je het over?' zei Bob Marks. 'Ik dacht dat jullie zo
arm waren.'
'Dat waren we ook. We waren erg arm.'
'Hoe komt het dan dat ze drieduizend dollar had? Dat zou nu
zo'n dertigduizend dollar zijn. Meer zelfs.'

'Het was haar erfdeel,' zei ik. 'Wat ze van haar vader gekregen had. Haar vader was in Seattle gestorven en had haar
drieduizend dollar nagelaten en ze heeft alles verbrand omdat ze hem haatte. Ze wilde zijn geld niet. Ze haatte hem.'
'Dat is een boel haat,' zei Bob Marks.
'Daar gaat het niet om. Of ze hem haatte en of hij werkelijk
zo slecht was dat zij hem met recht zo haatte. Dat zal vast
niet. Maar daar gaat het niet om.'
'Geld/ zei hij. 'Altijd gaat het om geld.'
'Nee. Dat mijn vader haar Het doen, daar gaat het om. Voor
mij toch. Mijn vader stond erbij te kijken en protesteerde
niet. Als iemand geprobeerd had haar tegen te houden, zou
hij voor haar opgekomen zijn. Dat noem ik liefde.'
'Sommige mensen zouden het krankzinnigheid noemen.'
Ik weet nog dat dat precies de mening van Beryl was geweest.
Ik Hep naar de voorkamer en keek naar de vlinder met zijn roze en oranje vleugels. Toen ging ik naar de slaapkamer aan de
voorkant en zag dat er twee mensenfiguren op de muur geschilderd waren. Een man en een vrouw, hand in hand, recht
voor zich uitkijkend. Ze waren naakt en meer dan levensgroot.
'Het doet me aan die foto van John Lennon en Yoko Ono
denken,' zei ik tegen Bob Marks, die me naar binnen was gevolgd. 'Stond die niet op die platenhoes?' Ik wilde vooral niet
dat hij dacht dat ik overstuur was over iets wat hij in de keuken had gezegd.
Bob Marks zei: 'Andere kleur haar.'
Dat was waar. Beide figuren hadden geel haar, dat als een so-
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lide massa geschilderd was, zoals in strips. Dikke staarten
geel haar krulden over hun schouders en kleine varkensstaartjes geel versierden hun niet zo geheime delen. Hun
huid was van een dof beige-achtig roze en hun ogen starend
blauw, hetzelfde blauw dat op de keukenmuur zat.
Ik merkte dat ze het behang er niet helemaal afgetrokken
hadden voordat deze schildering gemaakt was. In de hoek zat
nog wat behang dat aansloot bij dat op de andere wanden - een modernistisch patroon van elkaar snijdende roze
en grijze en paarse zeepbellen. De man uit Toronto moest dat
erop geplakt hebben, over het oude behang heen. Ik kon er
nog een randje van zien, de korenbloemen op een witte achtergrond.
'Hier hidden ze waarschijnlijk hun wilde seksfeesten,' zei
Bob Marks op een toon die ik goed kende. Die dikke, droevige, ongemakkelijke, maar vastberaden toon. De niet bepaald
vriendelijke lust van een fatsoenlijk man op middelbare leeftijd.
Ik zei niets. Ik trok nog wat van het zeepbellenbehang los om
meer van de korenbloemen te zien. Opeens kwam ik op een
plek waar het los zat en scheurde er een hele lap af. Maar het
korenbloempapier kwam ook mee en een dun straaltje droge
kalk.
'Hoe komt het toch?' zei ik. 'Leg me nu eens uit waarom
geen man het over een huis als dit kan hebben zonder in pakweg twee seconden over seks te beginnen? Je hoeft het woord
"hippie" of "commune" maar uit te spreken en het enige
waaraan jullie kerels denken is neuken! Alsof er niets anders
achter stak dan orgies en ingewikkelde standjes en non-stop
neuken! Ik word daar zo misselijk van - het is allemaal zo
dom en ik word er gewoon misselijk van!'
In de auto, van het hotel naar huis, zaten we zoals op de heenweg - de mannen op de voorbank, de vrouwen achterin. Ik
zat in het midden, geflankeerd door Beryl en mijn moeder.
Hun warme lichamen drukten zich, door hun kleren, tegen
me aan; hun geur verdrong de geur van het cederbos waar we
door reden, en het moeras hier en daar, waar Beryl kreetjes
slaakte over de waterlelies. Beryl rook naar de inhoud van al
haar potjes en flesjes. Mijn moeder rook naar meel en harde
zeep en de warme crepe van haar goede jurk en de petroleum
die ze gebruikt had om de vlekken emit te halen.
'Een heerlijke maaltijd,' zei mijn moeder. 'Dankjewel, Beryl. Dankjewel, mijnheer Florence.'
'Ik weet niet wie er nu nog in staat zal zijn om te melken,' zei
mijn vader. 'Nu we allemaal zo deftig gegeten hebben.'
'Nu we het toch over geld hebben,' zei Beryl - hoewel niemand dit onderwerp had aangeroerd - 'je vindt het toch niet
erg als ik vraag wat je met dat van jou gedaan hebt? Ik heb het
mijne in onroerend goed geinvesteerd. Onroerend goed in
California - dat kan niet mis gaan. Maar ik dacht dat jullie
een elektrisch fornuis zouden kunnen kopen, dan hoefde je's
zomers de houtkachel niet aan te steken, of met die oliekachel
zittenteklungelen.'
Alle anderen in de auto lachten, zelfs mijnheer Florence.
'Een uitstekend idee, Beryl,' zei mijn vader. 'Daar zouden
we dan zolang dingen op kunnen zetten totdat we elektriciteitkrijgen.'
'Oh, hemel,' zei Beryl. 'Wat ben ik toch dom.'
'En we hebben het geld trouwens toch niet,' zei mijn moeder
opgewekt, alsof ze de grap verder voerde.
Maar Beryl sprak op scherpe toon. 'Je schreef me dat je het

gekregen had. Je hebt hetzelfde gekregen als ik.'
Mijn vader draaide zich half om op de bank. 'Over welk geld
hebben jullie het?' vroeg hij. 'Hoezo geld?'
'Uit Pa zijn testament,' zei Beryl. 'Dat jullie vorig jaar gekregen hebben. Nou ja, misschien had ik het niet moeten vragen. Als jullie iets af te betalen hadden, dan is het toch zeker
goed besteed? Het maakt toch niets uit? We zijn allemaal familie hier. Praktisch.'
'We hoefden er niets mee af te betalen,' zei mijn moeder. 'Ik
hebhet verbrand.'
Toen vertelde ze hoe ze bijna een jaar geleden in de vrachtauto naar de stad was gegaan en zich het geld in een daartoe
meegebrachte doos, had laten uitbetalen. Ze had het mee
naar huis genomen, in de kachel gestopt en verbrand.
Mijn vader ging weer recht zitten en keek naar de weg voor
hem.
Ik kon voelen hoe Beryl zich naast me in bochten wrong terwijl mijn moeder praatte. Ze draaide en keerde en kreunde
zachtjes, alsof ze last had van een niet te onderdrukken pijn.
Aan het eind van het verhaal liet ze een geluid van verbazing
en leed horen, een boze kreun.
'Dus je hebt geld verbrand!' zei ze. 'Je hebt gewoon geld in
de kachel verbrand.'
Mijn moeder was nog steeds opgewekt. 'Je doet net alsof ik
een van mijn kinderen verbrand heb.'
'Je hebt hun kansen verbrand. Je hebt alles verbrand wat het
geld hen had kunnen geven.'
'Het laatste wat mijn kinderen nodig hebben is geld. Geen
van ons heeft zijn geld nodig.'
'Dat is misdadig,' zei Beryl schor. Ze boog haar stem naar de
voorbank: 'Waarom heb je het haar laten doen?'
'Hij was er niet,' zei mijn moeder. 'Er was niemand.'
Mijn vader zei: 'Het was haar geld, Beryl.'
'Wat dan nog,' zei Beryl. 'Het is misdadig.'
'Misdadig is voor wanneer je de politie roept,' zei mijnheer
Florence. Zoals andere dingen die hij die dag gezegd had,
schiep dit een eilandje van verwondering en een vreemde
dankbaarheid.
Die niet door iedereen werd gevoeld.
'Doe maar niet net of dit niet het gekste is wat je ooit gehoord
hebt,' schreeuwde Beryl naar de voorbank. 'Doe maar niet
net alsof je dat niet denkt! Want dat is het en dat vind jij ook.
Jij denkt er net zo over als ik!'
Mijn vader stond niet in de keuken toe te kijken terwijl mijn
moeder het geld in de vlammen liet verdwijnen. Zo blijkt het
niet gegaan te zijn. Hij wist er niets van - als ik mijn herinneringen op een rijtje zet, is het duidelijk dat hij niets kan geweten hebben tot op die zondagmiddag in de Chrysler van
mijnheer Florence, toen mijn moeder het hen allemaal tegelijk vertelde. Waarom zie ik dit tafereel dan zo duidelijk voor
me, precies zoals ik het aan Bob Marks (en aan anderen - hij
was de eerste niet) beschreven had? Ik zie mijn vader bij de
tafel staan in het midden van het vertrek - de tafel met daarin de la voor de messen en vorken, met het geboende zeiltje
erover - en daar op tafel staat de doos met geld. Mijn moeder laat de biljetten voorzichtig in het vuur vallen. In een
hand houdt zij met het zwartgeblakerde pookje het kachelplaatje omhoog. En mijn vader, die erop toekijkt, schijnt niet
alleen toe te staan dat ze dit doet, maar haar te beschermen.
Een plechtig toneel, maar niet gek. Mensen die iets doen wat
hen natuurlijk en noodzakelijk lijkt. Een van hen althans
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doet wat haar natuurlijk en noodzakelijk lijkt en de ander gelooft dat het belangrijk is dat ze de vrijheid kan hebben om
het te doen. Ze begrijpen dat andere mensen dat misschien
niet zullen vinden. Dat kan ze niet schelen.
Ik kan moeilijk geloven dat ik dat bedacht heb. Het lijkt zo
zeer de waarheid, dat het de waarheid is; het is wat ik over
hen geloof. En ik ben niet opgehouden dit te geloven. Maar
ik ben wel opgehouden om het verhaal te vertellen. Nadat ik
het aan Bob Marks verteld had heb ik het nooit meer iemand
verteld. Of nee, ik hield er niet alleen mee op omdat het,
strikt gezien, niet waar was. Ik stopte ermee omdat ik inzag
dat ik niet kon verwachten dat anderen het net zo zouden
zien als ik. Ik kon niet blijven verwachten dat ze ook maar
iets van het gebeurde goed zouden keuren. Hoe kon ik trouwens zeggen dat ik het zelf goedkeurde? Als ik zo iemand geweest was, iemand die het ook zelf had kunnen doen, dan zou
ik niet alles gedaan hebben wat ik gedaan heb - op mijn vijftiende van huis zijn weggelopen om in een restaurant in de
stad te gaan werken, naar de avondschool zijn gegaan om te
leren typen en boekhouden, op het makelaarskantoor zijn terechtgekomen met tenslotte een makelaarsvergunning. Ik
zou niet gescheiden zijn. Mijn vader zou niet in het verzorgingstehuis gestorven zijn. Mijn haar zou nu wit zijn, zoals

het al jarenlang echt is, in plaats van een kleur die Koperen
Zonsopgang heet. En geen van die dingen zou ik anders willen, niet echt, als ik dat al zou kunnen.
Bob Marks was een fatsoenlijk man - goedhartig en soms
niet zonder verbeelding. Nadat ik zo tegen hem was uitgevaren zei hij: 'Je moet niet zo hard over ons oordelen.' Even later vroeg hij: 'Was dat jouw kamer toen je een klein meisje
was?' Hij dacht dat daarom zijn opmerking over wilde seksfeesten me overstuur had gemaakt.
En ik dacht dat ik hem dat maar net zo goed kon laten denken. Ik zei ja, ja, het was mijn kamer toen ik een klein meisje
was. Ik kon net zo goed maar meteen vrede sluiten. Ogenblikken van vriendelijkheid en verzoening zijn het waard om
te hebben, ook al wordt er vroeg of laat uit elkaar gegaan. Ik
vraag me af of deze momenten, in de relaties die sommige
mensen zoals ik nu hebben, niet meer gewaardeerd worden
en bewust gezocht dan in die oude huwelijken, waar liefde en
wrok ondergronds konden groeien, zo verward en koppig,
dat het geleken moet hebben dat ze het rijk voor zich alleen
hadden.

ALICE MUNRO

© Alice Munro
Vertaling: Pleuke Boyce
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Colin Thubron, in 1939 in Londen geboren, is een
verre nazaat van John Dryden.
Over zijn reisboek Among the Russians schreef The
Times dat het moeilijk was om in deze eeuw een beter
reisverhaal te vinden.
Over Achter de muur (dat in november 1988 bij de
Arbeiderspers verschijnt) schreefdiezelfde krant: dit is
beter. 'Op het eind bladerde ik terug om de foto's nog
eens te bekijken. Die bleken er niet te zijn, ze waren er
alleen in mijn hoofd. Wie zo beeldend schrijft heeft
geen foto's nodig.'
Desondanks konden wij niet aan de verleiding
weerstaan om er foto's van Koen Wessing bij afte
drukken, foto's die overigens zo mooi zijn dat ze
eigenlijk geen stuk nodig hebben.
Twee keer China dus, twee keer Peking - of Beijing.
DOOR
COLIN THUBRON
De vrouw rommelde in haar handtas. Op de stoelen achter
ons lag een gezelschap zakenlieden uit Beijing uitgespreid,
met open boord en geslotenogen. Het dwazeidee drong zich
aan mij op, dat elk van hen een geheimvoor me verborg - de
een of andere simpele, volmaakte verklaring. Want dat is de
obsessie van de buitenlander die China bereist. Op elk moment, om iederestraathoek, rijst de knagendevraag Wie zijn
het? Hoe konden ze zich zo laten leiden? Hoe konden ze de
dingen doen die ze gedaan hebben? En waren ze ooit veranderd - dit yolkvan verfijndepoezieen verfijndepenseelstreken, en van meedogenloze wreedheid?
Een miljardonbegrepenmensen.
Benedenons, waarde laatste heuvelsvanuit Binnen-Mongolie zuidoostwaarts afhelden naar het uitgestrekte alluviale
stroomgebied van ds:'!:~ele Rivier,,~{)J:l.i~~b~~s de g?~nslijn
zien tussen hoog-~~<;~~agvlakte":':,tl.issen ~I"rii'z~l~ge¢:~ rijke
landbouwgronden.vmetde precisie van een potloodstreep
verticaal over de atlas van de aarde getrokken. Naar het westen bruin, naar heroostengroen;__; w:'::.·:.2·.··)·:L·,
Binnen een halfllM~>:~~\l~~n vJ:~;. in Beijing - het o~Qe Peking - landenen alsofdeze laatste minuten in.de lucht ons
van onze geremdheid zouden. kunnen bevrijden, begon ik
met de vrouw..over de Culturele.Revolutietepraten.Ze keek
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mij spottend aan en vroeg: 'Hoe denkt u in het Westen over
Mao Zedong?'
Ik zei dat we hem een bijzonder groot leider vonden, maar
onmenselijk.
Koel zei ze: '[a, hij heeft fouten begaan.'
Fouten! Hij had de dood van meer dan zestien miljoen mensen veroorzaakt. Bij tijden was hij met mensen omgesprongen en had hij over hen gesproken alsofhet slechts vervangbare fiches op een ideologisch speelbord waren. En zij had
het over fouten. Zo spraken de Russen over Stalin. Ik zei op
strakke toon - ik had het gevoel dat dit weleens mijn eerste
en laatste kans zou kunnen zijn om in China mijn woede te
luchten: 'AI dat lijden dat uw yolkis aangedaan? Hoe kunt u
dat vergeven?' En ik voegde eraan toe: 'Volgens mij gedroeg
hij zich op het laatst als een monster.'
Ze antwoordde niet en staarde langs mij heen. Dit scheen
nogniet eerderbij haar te zijn opgekomen. Toen zei ze enkel:
'Ja.'
Om.·.,~.e ~.~J:l,,·.~f .•~l1q~·Ft . •. r~~elll·~i:~~.~14e . .· i15.· . 1'l'lii,:·.bescp.~.~,J:);l4 .• • •~~t . ze
ook;!ij}et dit "}at•.'Wocht ·bec1.~:eten, de too'n waarophet gezegd
werd'-- afstandeliik, alsof'ze iets irrelevants toegaf - liet
doorschemerendat ik er niets van begreep. Ze maakte haar
,·.veil'ig.!leidsriem)'xyast. Ik z:¢ii;;;"Natuurlijk kll.IlIl~Il:::~!i::Jl1. het
Wes,t~n ons mo~IXijk indenken... '
Wif.in het Wesfen. We moesten wel een vreemdsoortige in..
drukrnaken, dacht ik, metons opvallend etnocentrisme, on..
ze banaleweelde,onze sentimentaliteit.'Iemand had mij ver-

meerde drukte van supermarkten van buitenlandse winkels.
Op de speelgoedafdelingvan 'Warenhuis Nummer Een' was
de toonbank volgestapeld met als surrogaatbaby's in raze of
blauw bont gebakerde poppen en een regiment panda's met
uitdrukkingsloze gezichten. Een paar tanks en blikkerige pistooltjes waren het enige oorlogsspeelgoed. Tussen de kleine
parade van bussen, vrachtauto's en treinen bevonden zich
geen personenauto's. Een menigte jochiesstond gefascineerd
maar zonder hoop te staren naar een 'sonisch bediende elektronische kever', die meer dan de helft van een normaal
maandloon kostte.
Op de cosmetica-afdeling van de Oostenwind Markt verdrongen de vrouwen zich drie rijen dik rond een paar staafies
lippenstift en mascara. De lippenstiften waren in twee feIle,
simpele kleuren verkrijgbaar. Niemand durfde ze aan te raken. Klanten kochten in plaats daarvan talkpoeder en gelaatscreme en keken hoe de verkoopster demonstreerde hoe
je mascara moest gebruiken, terwijl ze haar in gebiologeerd
stilzwijgen aanstaarden.
Op de afdeling elektrische artikelen stond een grote groep
mannen naar twee demonstratietelevisies te kijken die almaar de geest gaven. De planken bogen door onder de cassetDe hele metropolis Beijing ademde iets onpersoonlijks en terecorders, stereotorens en transistorradio's van Chinees faonafs. Vaak voeldeik mij alsofik in het geheel niet in een stad brikaat. Veel klanten waren boeren die een dagje in de stad
was, maar op een bouwterrein waar op een goede dag mis- waren, en zij kochten met veel omzichtigheid. Een oude man
schien een stad zou verrijzen. Volkomen van de wijs zwierfik telde uiteindelijk een pakje biljetten van vijftig kwai neer
door de straten, op zoek naar een stadskern die er niet was. voor een zwart-wittelevisie die meer dan een half jaarloon
Overal in de asfaltwoestijn van wegen rezen flatblokken en van een fabrieksarbeider kostte. Een winkelmeisje bond er
gebouwen in Sovjet-stijl op, even oninteressant als karton- met een ongeinteresseerd gezicht een dun touwtje om, maar
nen dozen, en de erlangs geplante platanen en zilverpopulie- de oude man wikkelde een eind touw van zijn middel en
ren staken omhoog naar een te uitgestrekte lege hemel, Mis- bond dat om het televisietoestel voor hij ermee weg waggelschien dat ik verwacht had een andere hoofdstad aan te tref- de.
fen, een denkbeeldige stad - het keizerlijke Peking, welks Niet ver daarvandaan daalde ik af in het Beijingse netwerk
van atoomschuilkelders. Het graven ervan was in 1969 bemuren en tempels waren weggebroken.
Naarmate ik echter het stadscentrum naderde, vielen mij ver- gonnen, toen de angst voor een Sovjet-invasieer diep in zat,
schiIlen op. Ze betroffen ogenschijnlijke futiliteiten - meis- en had tien jaar geduurd. Thans is onder iedere grote Chinejes die rokken droegen en voorzichtig lippenstift gebruikt se stad de aarde geperforeerd als een gruyerekaas, Het ene
hadden, markten die de trottoirs in beslag namen met zakken moment stond ik in een stijIlozekledingzaak en het volgende
bananen, geimproviseerde kraampjes waar goedkopekleding gleed de tegelvloer achter de toonbank - na een druk op een
lag opgetast. Ruzies laaiden op en beschroomde tederheid: elektrische knop - weg en daalde ik een trap af naar een
vrouwen die gearmd liepen, een man die zijn hand op de doolhof van stinkende gangen. De weg werd er schemerig
schouder van zijn werkmaat legde. Vergeleken met het Bei- verlicht door neonbuizen en hier en daar een vreemdsoortige
jing van tien jaar geleden - een stad die toen nog bevroren kroonluchter. Ijzeren deuren gleden na het omknippen van
lag in het puritanisme van Mao's revolutie - was dit alles on- een schakelaar in Ali Baba-stilte open. Nog verder zakte een
voorstelbaar. Maar de veranderingen waren overal merk- tweede blinde vloer weg, waardoor een ijzeren trap vrijbaar. Er werd iets aan etaleren gedaan, aan haarmode, kle- kwam, en daalde ik in een nog dieper gelegen doolhof af die
ding, advertenties - al die tekenen van een vriendelijker, in het duister verdween. De wanden glinsterden van het
meer op het individu gericht, menswaardiger gevarieerd le- vocht en langs alle gangen liepen bochtige waterleidingen.
Yen. Tussen de reclameborden langs de weg werden oproe- De lucht werd opeens kil.
pen tot modernisering of geboortebeperking ('voor een Sterk Ik kwam in een ruimte waar een gids uitleg stond te geven.
en Bloeiend Vaderland') afgewisseld met aanprijzingen van Zo en af toe wees ze iets aan op een lichtgevende kaart tegen
'Bloem en Bij Vloeibare Zeep' of 'Koningin Huang Parel de wand. Onder de hele stad, vertelde ze, lag een netwerk van
onderaardse tunnels. In gevalvan een kernaanval kon de hele
Creme'.
bevolking van negen miljoen mensen als moIlen onder de
De vreemde naam van de Wangfujingstraat,. 'Bron van de grond verdwijnen en daar vijf dagen in Ieven blijven. Dit geWoonvertrekken vande Prinses', verried dat deze bont ge- deelte, zei ze, stond ten dienste van allewinkels in de straat
schakeerde verzameling van baksteen en beton - het winkel- erboven, met hun tweeduizend man personeel en een geschat
centrum van Beijing- eens een .• belangrijk paleiscomplex bezoekersaantal van tienduizend mensenop eengegeven.mowas; ook de stegenIn de omtrek - 'Varkensmarktstraat', mente De winkeliershadden de kelder zelf gegraven, zonder
'Lantaarnmarktstraat' - herinnerden aan sinds lang veran- hulp van machines. Er was air-conditioning, een elektriciteitscentrale enerwaren waterputten geslagen. Negentig
derde ofverdwenen beroepen.
Wangfujingwas tharis Ievendig enstijlloos-met eel1geani- verschillende.verborgeningangengaven toegang tot dit laby-

teld dat de Chinezen onze grote voeten en neuzen lachwekkend vonden en dat we naar hun mening stonken. Het volgende moment vroeg ik de vrouw berouwvol: 'Do we smell?'
Haar fijngetekende gezichtje keek mij glimlachend aan. ']a,
natuurlijk.'
Ik zat met mijn mond vol tanden. 'Erg?'
'0 ja. Voortdurend.'
Ik veronderstelde dat haar verstrooide glimlach haar gene
moest verbergen. Maar tenslotte vroeg ik haar, terwijl ik een
klein stukje bij haar vandaan schoof: 'Stink ik ook?'
'Ja.'
Het was nu te laat om terug te krabbelen. 'Waarnaar?'
'Wat?'
'Waarnaar? Waar stink ik naar?'
'01' Ze verborg haar gezicht in haar handen en barstte in gegiechel uit. 'Smell, stinken. Ik dacht dat u smile zei, glimlachen!' De volgende paar zinnen gingen verloren in haar tinkelend en gegeneerd gelach, maar toen zei ze: 'Alleen 's zomers. Westerlingen transpireren meer dan Chinezen. Dat is
alles, heus. Nee, u... u stinkt niet. Nee... echt niet, nee.'
Wewaren bezig aan de landing.
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rint, in elke winkel een, en ze schatte dat de straat in zes minuten ontruimd kon zijn. Zeven andere doorgangen voerden
hiervandaan naar het grotere netwerk, waarlangs de mensen
via tunnels vijftien kilometer van het stadscentrum vandaan
konden vluchten, of de ondergrondse spoorweg bereiken die
hen naar de Westelijke Heuvels, vijfentwintig kilometer verderop zou brengen.
Deze wonderen van massadwang of-wil stelden mijn goedgelovigheid altijd danig op de proef. Het verleden zat er vol
mee. De uitgestrekte meren bij de Verboden Stad en het Zomerpaleis waren met louter mankracht uitgegraven en de
zestig meter hoge Kolenheuvel - het hoogste punt in Beijing - was opgeworpen door een leger naamloze dienstplichtigen. Het 1750 kilometer lange Grote Kanaal tussen Beijing
en Hangzhou was in de zevende eeuw gegraven door een
werkleger van vijf en een half miljoen mensen; het graf van
de eerste keizer van China had werk verschaft aan 700.000
ambachtslieden en slaven, die er van het begin tot het eind
van zijn regeerperiode aan gearbeid hadden; de Chinese
Muur...
Ik staarde de vrouw echter met een aarzelende maar groeiende ontzetting aan. De bovenste gangen van de atoomschuilkelder lagen nauwelijks acht meter onder de grond. Een
kernexplosie zou het hele labyrint in een massagraf veranderen, te afschuwelijk om lang over na te denken.
'Maar we hebben luchtdichte deuren om radioactief stof en
licht buiten te houden,' zei ze. 'De muren zijn tegen schokken bestand.' Haar kalme gezicht had een uitdrukking van
lichtelijk verveelde onnozelheid aangenomen. 'Onze leuze is
"voorbereid zijn op calamiteiten"...'
Misschien had ze gelijk. Ik wist het niet. Maar ik hoorde opgelucht dat deze stenen wildernis sinds 1979 een andere bestemming had gekregen. Thans waren er restaurants, ziekenhuizen, bibliotheken, meer dan honderd hotels, een rolschaatsbaan en bioscopen in gevestigd, terwijl de winkels boven ons duizenden ruimten in gebruik hadden genomen voor
magazijnen en werkplaatsen.
Ik vroeg: 'Bent u nog altijd bang voor een kernaanval?'
Ze aarzelde, en zei toen formeel: 'Nee.'
Niettemin had ik het gevoel dat er ergens onder de oppervlakte van deze stad een geanimeerd leven gaande was, dat
mij ontging. Die avond viel mijn oog op een deur waaruit
mannen kwamen met toilettassen en geplakte haren: een
openbaar badhuis. Een gevoel van uitsluiting deed mij er
binnengaan. Ik had het idee dat met het wegvallen van de kleding mogelijk 00k geestelijke barrieres weg zouden vallen.
Vormelijkheid was in je blootje moeilijker vol te houden.
Ik kwam in een zaal met rondom houten britsen. De kleuren
deden aan een school denken: gelig bruin en fletsgroen. Ook
de badhokjes roken naar school - zo smal dat je je er nauwelijks kon keren en elk met een kast die op slot zat. Ik was mij
bewust van vele ogen die mij vanaf de talloze britsen volgden - met handdoeken afgeschermde ogen, slaperig van de
stoom. Brillen werden afgenomen en schoongeveegd en beter opgezet om de indringer duidelijker te kunnen zien; een
verward gemompel van verbazing steeg op.
Ik vond een hokje en kleedde mij uit. De hele zaal staarde mij
inmiddels aan. Met handdoeken omwikkelde hoofden verdrongen zich langs de bovenrand van de tussenschotten om
mij aan te gapen. Recht tegenover mij zat een bejaarde man,
zijn oudemannetjesborst en -maag in drie gladde plooien sa-

8 HUNT 1988

menkomend. Toen hij me in de gaten kreeg stak hij juist zijn
hand uit om een kroes thee op te pakken. De hand bleef als
een loos semafoorsein uitgestrekt in de lucht hangen, terwijl
de man rechtop bevroor en mij aanstaarde. Kon dit buitenlandse lichaam echt zijn - wit, behaard (betrekkelijk) en vol
muggebeten?
Ik sloot achter een schuifelende rij aan, pakte een handdoek
van een stapel en belandde in de badruimte. In de witbetegelde hal daarvan stonden een stuk of honderd mannen zich onder douches in te zepen of lagen als drugverslaafden in de
dampende baden. Naakt zagen ze er meer dan ooit uit als een
volk van jongens. Ze vertoonden niets van de spierbundels of
het overtollige vet van de westerling, noch de logge Russische omvang. Hun huid was rimpelloos en gaaf. Hun haarloze borst en smalle schouders leken als van natuursteen, gepolijst haast. Hun ledematen waren slank maar vormeloos. Velen zagen er ondervoed uit.
Bij het badritueel hoorde een zich langzaam gaar laten stoven
in drie opeenvolgende baden, elk heter dan het vorige. Ik
gleed aarzelend in het koudste ervan en liet mij toen zakken,
tot ik uit niet meer dan een klein, duizelend hoofd bestond,
en bad om anonimiteit. Overal om mij heen verdraaiden de
andere baders hun hoofden om mij te bekijken - gezichten
zonder lijf, met vrijwel gesloten ogen. Als steurgarnalen zaten we langs de randen van het bad, lichtjes steunend op een
plank onder water.
De met stoom verzadigde lucht zorgde weldra voor een verrukkelijke loomheid. Mijn hoofd zakte achterover en ik staarde gedachteloos naar de glazen panelen van het plafond.
Mijn voeten dreven wellustig onder mij vandaan omhoog.
De tijd bleef stilstaan. Alles was tot een geest van zichzelf
vervaagd. Wat de anderen betrof, zelfs hun ogenknipperen
was tot een haast onmerkbaar trillen vertraagd en hun conversatie verflauwd tot gepraat in hun slaap.
Ik staarde naar degenen op de kant. Sommigen zaten met een
merkwaardig vanzelfsprekende delicaatheid of ze heel kleine
vlooitjes verjoegen langs de betegelde zijden van het bad gehurkt hun oksels of kruis in te zepen. Anderen stonden zich
onder de douches te schrobben, onderwijl in afgebroken salvo's pratend, of schuurden hun voeten met brokken zwarte
puimsteen. Daaronder waren een paar oude mannen als magere ooievaars, met uitstekende schouderbladen die aan affiches van hongersnood deden denken. Ze schuifelden vreselijk voorzichtig, pijnlijk voorzichtig over de tegels en lieten
zich in de baden zakken alsof ze in hun graf afdaalden.
Een hele tijd probeerde ik moed te verzamelen mij over de
rand van mijn bad in de nog grotere smoorhitte van dat ernaast te laten glijden. Toen ik het deed, voelde het water
gloeiend heet aan. Een moment lang lag ik tegen de tegels
naar adem te snakken. De stoom wolkte om mij heen, terwijl
een nieuw conclaaf van hoofden zich onderzoekend omdraaide. Ze mompelden op samenzweerderstoon tegen elkaar.
Hun lippen openden zich echter in een hemelse glimlach en
ze wierpen hun hoofd achterover in onpersoonlijke extase.
Alles hier - zelfs verbazing - was tot een droom vertraagd.
Toen, beetje bij beetje, kwamen deze gezichten in een kring
om mij heen. Ze grinnikten. Een hunner zei opeens: 'Welkom. Het doet ons veel genoegen u in ons bad te zien.'
'Het doet mij veel plezier dat ik in uw bad ben.'
Hun monden verbreedden zich. Glinsterende tanden werden zichtbaar, allemaal op gelijke hoogte. De hoofden golfden enigszins. Langs de hele rand van het bad vormden ze nu

een eendrachtige rij, om hun welkom bij het zijne te voegen. hen heen naar buiten.
Nog even, had ik het gevoel, en er zou een formeel comite ge- De kleedkamer leek op een lijkenhuis. Uitgeputte baders lakozen worden, drank voor den dag gehaald, toosts uitge- gen roerloos languit onder lakens, hun hoofden bedekt, hun
bracht. Mijn hoop op een ongedwongen ontmoeting begon benen slap erbuiten stekend. Enkelen sliepen, anderen wagroteske vormen aan te nemen.
ren in gedachteloosheid verzonken. Van tijd tot tijd kondigde
Ik stak een been over de rand van het heetste bad, dat was on- een verhevigd hoesten of keelschrapen hun naderende wederverdeeld in drie met pure foltering gevulde bassins ter deropstanding aan. Even later werden er dan stemgeluiden
grootte van een badkuip. Ik wilde hem terugtrekken, maar de gehoord die een gesprek begonnen en weerklonk er een opgedrijvende hoofden sloegen mijn vordering gade. Centimeter wekt gerinkel van theekoppen. In China, waar conversaties
voor centimeter Het ik mij in een vloeibaar inferno zakken en in het openbaar vaak in hoogdravende kreten worden gestond daar, zonder dat ik mij durfde te bewegen.
voerd, klonk dit gedempte gemompel als een samenzwering
In het bad naast mij dobberde een oude man onbekommerd in de oren. Groepjes mannen verzamelden zich slaperig rond
rond. Hij kreeg mij in de gaten en sloot ongelovig zijn ogen. de blikken kwispedoors, waarin as en fluimen in een tabaksToen staarden we elkaar vanuit ons wederzijds onbegrip aan.. kleurige plas ronddreven. Anderen lieten het badhuispersoDoor de stoom heen deed hij me denken aan een van die fo- neel metalen schalen brengen met enorme scharen erop,
to's van Mao Zedong, zwemmend in de Jangtsekiang. Mis- waarna ze onverdroten de dode huid van hun voetzolen beschien was hij daar niet heus. Mijn ogen traanden, van pijn gonnen te knippen en op de vloer lieten vallen.
waarschijnlijk. Zijn hoofd was niet meer dan een halve meter Twee bedden links van mij ontdekte ik het meest gedistinvan het mijne, maar al gauw werd hij louter een trilling van geerde van de dobberende hoofden die mij verwelkomd hadde ether, als de grijns van de Cheshire-kat. Het enige dat je den. Ik Hep achter hem aan naar buiten. Toen we langs een
hoorde was het geklots en geborrel van water. Een bad verder volgende deur kwamen, kwam daar een zwerm jonge vroulag een andere oude man met gespreide benen en zijn tenen wen uit te voorschijn, die hun lange, zwarte haren voor de
om de rand van het bad gekromd, als een vrouw tijdens het spiegel in de hal begonnen te kammen.
baren.
'In het Westen,' zei de man in het Engels, terwijl hij mij een
Ik weet niet hoe lang ik daar geofferd lag, maar uiteindelijk vlezig gezicht toekeerde, 'heeft vrijwel ieder huis een badkaraakte ik verontrust door mijn eigen doezeligheid en hees ik mer, niet waar? Badhuizen als dit kent men bij u niet meer.'
mijzelf emit. Van mijn hals omlaag was ik zo rood als een , Ik vroeg mij af hoe hij dit wist: kennis van het Westen is in
kreeft verbrand. De warme tegels voelden koud aan onder China dun gezaaid.
mijn voeten. Bij de deur stonden twee masseurs met gummi 'Ik ben drie maanden in uw land geweest,' zei hij.
overschoenen aan de borsten en oksels van mannen te wrij- We gingen een restaurant binnen, waar weldra stapels stopven met in handdoeken gewikkelde houten blokken. Het vuil verfkleurige knoedels op onze tafel werden neergezet. Toen
gutste in dichte, zwarte kringen van hen neer. Ik sloop langs ik hem vroeg wat hij in Engeland gedaan had, zat hij lange

tijd na te denken. Alles aan Dengming, zelfs de wijze waarop
hij zijn schouders hield, was pijnlijk weloverwogen. Tussen
mijn vragen en zijn antwoorden gaapten kolossalepauzes.
Tenslotte zei hij: 'Ik heb er computers bestudeerd. De technologie staat in ons land nog in de kinderschoenen' - hij
vouwde zijn handen om een knoedel samen - 'heel kleine
kinderschoentjes.'
Zelfs zijn gelaatsuitdrukking paste zich, indien het na lang
nadenken gewettigd leek, slechts langzaam aan, zodat humor
of spijt van achter zijn ogen opwelden lang nadat de desbetreffende opmerking verstomd was. 'We moeten uw technologie kopieren, Maar in andere dingen - menselijke dingen,
organisatie - moeten we onszelfblijven. Westerse systemen
doen het hier niet helemaal. Ze passen niet in onze denkwereld.' Hij trok een tikje onbegrijpend gezicht. 'We dienen
een eigen weg te ontwikkelen. Dat is het vraagteken dat boyen onze hele toekomst zweeft. Wekunnen niet zo maar stukjeslenen en ze in een legpuzzel inpassen. Nee.'
'Hebt u dat geprobeerd?'
'[a. Toen ik uit Engeland terugkwam, heb ik bijvoorbeeld geprobeerd een paar Engelse ideeen op het gebied van management in te voeren. Maar onze mensen begrepen ze niet. Ik
heb zoveelveranderingen geprobeerd... maar...'
Hier begaf het mechanisme van zijn gedachten of van zijn
Engels het. Hij prikte geergerd een knoedel open.
Ik vroeg: 'Wat ging er fout?'
Weer volgde er een onmeetbare pauze. Toen zei hij: 'Het leyen hier is anders. Alles ondervindt vertraging.'
'Waardoor?'
'De mensen.'
Bureaucratie allicht, sinds onheuglijke tijden de grote vloek
van China. Dit is nog steeds een land van oude mannen. En
Dengming was nauwelijks dertig. Gezien zijn bedachtzame
voorzichtigheid kostte het aanvankelijk moeite in hem een
voortrekker van hervormingen te zien of van wat dan ook.
Maar misschien dat ik traagheid met domheid verwarde.
Ik vroeg: 'Bent u in Engeland iets tegengekomen dat u hier
mist?'
Hij nam zo lang de tijd om te antwoorden, dat ik al meende
dat hij me niet gehoord had. Toen verscheen er op zijn gezicht een gelukzaligeblik bij de herinnering. ']a,' zei hij. 'De
melkboer.'
'Waat?'
'De melkboer. Dat yond ik geweldig. Om's ochtends op te
staan en de melk op de stoep te vinden!' Zijn stem kreeg een
waarachtig levendige klank. 'En taxi's! [e kunt overal een
taxi krijgen. Schitterend is dat.'
'Nog meer dingen?'
'J awel. Beleefdheid. Ordelijkheid. Iedereen is heel beleefd
tegen je, terwijl de ambtenaren hier ronduit onbeschoft zijn.'
Er klonk enige verbittering in zijn stem. 'De meeste mensen
hebben een hekel aan ze. Ze zijn arrogant en lui. Winkelchefs, loketbeambten, kantoorkader, stuk voor stuk...'
Ik zei: 'Ik zou niet weten hoe u daaraaneeneind ZOUU10eten
maken.' Ik kon mij slechts een velegeneratieslange culturele
verandering voorstellen, een andere geschiedenis,
Dengming zei echter met een(voor hem) overrompelende
snelheid: 'We gaan er een eind aan maken met... hoe noemtu
dat in het Westen? .. MJlteriele]Jrikkels. Dat is het. Als chefs
verantwoordelijkworden gesteldvoor de prestaties, zullen ze
erop toezien dat hun personeelbeleefd is. 0R"g~e manier kan
er een.eind aan komen.' Zelfgenoegzaam-legde hij ziin vin-
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gers boven een derde knoedel tegen elkaar. Heel even leekhij
op een parodie van de cynische Chinees, zoals hij het speculeren op menselijk.eigenbelang bepleitte.
Ik keek over tafel heen in zijn gezicht met daarboven het
zwarte haar. Per slot van rekening was het best mogelijkdat
hij de heraut van het nieuwe China was - een natie die uit
het nachtmerrieachtige idealisme van Mao oprees naar een
meer pragmatische en van illusies ontdane wereld. Nog terwijl hij sprak, voltooide zijn regering plannen om haar greep
op de industrie nog verder te verslappen en concurrentie aan
te moedigen.
'Het komt eraan,' zei hij. 'Het komt er heel gauw aan. Kent u
de uitdrukking bij ons, "de ijzeren rijstkom"? Het betekent
dat jeeen vast salaris hebt, zoals ik. Er zijn er miljoenen zoals
ik, en het is iets hopeloos. Soms zit ik dagenlang achter mijn
bureau zonder dat ik iets te doen heb.'
'Veelwesterlingen zien de Chinezen als werkmieren,' zei ik.
'Werkenieren?Wat zijn dat?'
'Mieren. U weet wel. Mieren die niets anders doen dan werken.'
Hij schaterde het uit, op hoge toon van stomme verbazing.
'Ohoho! Nee, nee... nee ' - ik wachtte een volle minuut tot
hij uitgelachen was - ' werkmieren... nee... ohoho... De
meesten van ons zitten de hele dag op hun achterste... Maar
aan die lijntrekkerij begint nu een eind te komen. Mensen
worden ervoor verantwoordelijk gesteld dat hun bedrijfprofijt oplevert. Veel mensen zullen er rijk bij worden.'
Ik zei: 'Het wordt net als Engeland... Kapitalistisch.'
Er verscheen een frons tussen ziin ogen, die langzaam omhoog kroop. 'Maar u in Engeland hebt fouten gemaakt.'
Ik was benieuwd wat voor fouten hij bedoelde, wat voor fouten een Marxist zou bedoelen. Een onzorgzame overheid?
Uitbuiting van de werkende klasse? De tirannie van het vrije
ondernemerschap? '0 ja?'
Tot mijn verbazing zei hi; echter: 'Nationalisatie. Die werkt
niet. Het levert geen winst op. Uw spoorwegen en zoo Die
zouden geprivatiseerd moeten worden.'
Ik staarde hem aan. Ik had het vage idee dat ik luisterde naar
een zeer oud China, een China in welks duizenden jaren oude stem het Marxisme niet meer dan een zucht was. Mijn eigen stem klonk recalcitrant en afgemeten. 'Maar uw land is
niet gewend aan het moderne economische leven. Indien u
dat overneemt, zult u ook al onze westerse gejaagdheid overnemen... stress... en dat alles.'
Hij zat mij met een flauw spottend lachje aan te kijken.
Opeens leek ik (in ons beider ogen, denk ik) jonger dan hij,
naiever, communistischer. Ik ging echter onverschrokken
verder: 'U zult allerlei krachten losmaken. Individuele behoeften en ambities. Stakingen, criminaliteit. Weet u nog
hoe het in Engeland was?'
'0 jawel.' Heel even trok er een glimlachje - de verrukking
van de melkboer - over zijn gezicht. 'Maar de criminaliteit
hier is niet aan individualisme te wijten. Veel jonge mensen
hebben •geenbehoorlijke l:l~fl!J.,:Ze .• ,~YY~J;venm.~~r}Y~trond.
Bijduizenden.Tk ken eengezin met zes jongelui, allemaal
werkloos, die voortdurendop het politiebureau zaten. Ze
hadden niets 0n1:handen.Maar nu is onze politiek aan h~t
veran(:leren en :h¢bben zeeenventvergunninggekregen en
zijneen handeltje in watermeloenen begonnen. Ze doen goede zaken, zijn bezig rijk teworden. Een hoop mensen doen
hetzelfde. Ze ,~9pen vani:t~l.l~s. 0Pd.~groothandelsmar~
ten . . . ::,kleding, voedsel, zelfsnb()ekeI1,~··:en verkopen dat dan

weer met winst. Ze hebben zich helemaal op geldverdienen
ingesteld. Het is allemaalaan het veranderen.'
Ik meende daar al iets van gemerkt te hebben. Door de hele
stad heen viel een toename van de handel te bespeuren. Sommige buurten leken een enorme vrijmarkt geworden te zijn
en de trottoirs en spoorwegperrons wemelden van de mannen die tandenborstels, krabben, bananen, van alles en nog
wat verkochten. Waarzou dit eindigen?
Dengming peinsde. Ik probeerde hem uit zijn tent te lokken.
Zou dit land westerse systemen kunnen overnemen zonder
de ermee gepaard gaande westerse afwijkingen als corruptie
en vrijheid?
Hij schudde echter slechts met slakkegeduld zijn hoofd heen
en weer en zei: 'We moeten onze eigen wegzien te vinden.'
De geschiedenis gafechter niet de indruk - wierp ik hem tegen - dat Chinezen immuun waren voor westerse kwalen.
Niemand die de armoede van zijn land zag kon de verwestering afkeuren,maar het zou zijn prijs hebben.
Dengming zei: 'Maar wij in China stellen niet zulke hoge eisen als jullie. Wij zijn gewend aan opofferingen.' Hij zat secondenlang diep na te denken. 'Bij u vinden de mensen het
bijvoorbeeld verschrikkelijk dat wij niet vrij kunnen rondreizen zoalsu, of net zoveel kinderen hebben, of dat mannen en
vrouwen door hun werk gescheiden kunnen worden. Maar
dat is met miljoenenvan ons het geval.' Indien er al een nieuwe uitdrukking op zijn gezichtverscheen, dan was het er een
van kalmegelatenheid.
Ik vroeg: 'U ook?'
'Mijn vrouw werkt bij een regeringsbureau in de buurt van
Shanghai.Wehebben elkaarin geen vijfmaanden gezien.'
Zonder nadenken vroeg ik onnozel: 'Kunt u dan niet van
baan veranderen?'
'[e kunt in China niet van baan veranderen. [e volgt de voorgeschreven weg.'
'Hebt u kinderen?'
'Een. Eentje is toegestaan. Hij woont nu bij mijn schoonouders, maar hij gaat gauwnaar een kindertehuis.'
'Een kindertehuis?' Ik herinnerde mij mijn eigen wanhoop
op kostschool (de aanblik van de heidevelden van Berkshire
maaktmij nog ziek). Ik vroeg: 'Hoe oud is hij?'
'Twee.'
'Twee?'
'Dat is oud genoeg,' zei Dengming.
'En in de vakantie?'
'Hij krijgt geen vakantie. We zullen hem af en toe in het
weekeinde zien. Het is voldoende als we hem het onderscheidtussen goeden kwaadkunnen leren.'
'Heus?'
']a.' Hij begon aan een volgende knoedel te plukken. 'Zo is
het leven.'
'[a.' Mijn stem klonktriester dan de zijne. Een hoop dingen
in China behoren tot 'het leven'.
Later bezocht ik een van die kindertehuizen __ een verzameling betonnenslaapzalen en klaslokalen rondom een geasfalteerde speelplaats. I10ewel ik er tijdens de schoolvakanti~
kwam, was het er volkinderen'I-Iun kledill~ w~~ opmer~~..
lijk fleurig - met vrolijk opgestikte stukkenop hun broeken
en het haar van demeisjes vol zijden linten.Ze speeldenop
een glijbaan en een draaimolen, beide van staal. Een paar
vochten e~?f()mhelsde~. elkaar, maar aIles zonder veel animo. Tijdensde lunchzatenze op.. banken aan lange, schone

tafels, terwijl er lamsvlees met rijst uit een emmer in hun
blikken kommen werd geschept. Ze spraken fluisterend met
elkaar.
Ik moest mee naar een klaslokaal, waar de leerlingen op houten stoeltjes zaten. De vloeren waren van gebakken klei,
maar de wanden waren bedekt met kindertekeningen van
apen en panda's. Voor de klas sloeg een onderwijzeres noten
aan op een blikkerigharmonium en knikte wanneer ze moesten invallen, waarna de kinderen in koor antwoordden. Ze
zongenals mechanischevogeltjes - levendigen doods.
Even viel er een stilte. Toen zongen ze mij allemaal tegelijk
toe: 'Goedendag - welkom! Hoe - maakt - u - het?'
Ik bedankte hen en hun eendrachtig, hoog stemgeluid antwoordde: 'Niet - te - danken!'
Hun gezichtenzagen er - misschien door de enigszins neerwaartse stand van hun buitenste ooghoeken - zorgelijk en
melancholisch uit. Ze hadden geleerd deze hartroerende,
louter ceremoniele samenzangen ter begroeting of afscheid
vrijwelperfect in de maat op te zeggen.
Ik vroegwat ze aan het doen waren.
De onderwijzeres gaf hun het teken en ze galmden in koor:
'We - hebben - juist - gegeten.'
'En heeft het gesmaakt?' vroeg ik.
De onderwijzeres riep: 'Was het lekker?' en schel en luidkeels klonk het: 'Het - was - lekker!' - een eenstemmigheid die door iedereen gedeeld werd, met uitzondering van
een klein meisje dat stomverbaasd naar mijn bovenmaatse
voetenzat te staren.
Misschien was mijn neerslachtigheid bij het zien van deze
kinderen misplaatst. Ik zou niet weten wat zij voelden. Hun
berustende gezichtjes waren frele, als maskers, heel mooi
soms. Hun zwarte wenkbrauwen golfden met de sierlijkheid
van vleugels over hun voorhoofd. Ze bezaten alreeds het gekunstelde dat volgens Chinese traditie bij kinderen als lief
geldt. Op de speelplaats sprongen ze met hun voeten bij elkaar op en neer, klapten schuchter in hun handen of hielden
ze in een parodie van bedeesdheid voor hun glurende ogen
gespreid. Ondertussen stonden de gebrilde onderwijzeressen, van wie alle liefde moest komen, met moederlijkewaakzaamheidtoe te kijken.
Een half uur later gingen de kinderen naar hun slaapzalen
voor hun middagdutje. Op iedere zaal stonden dertig blauw
geschilderde ledikantjes met de einden tegen elkaar. Op elk
ervan lag een dekbed, een handdoek en een met gerstekafgevuld hoofdkussen, om (zoa1s de onderwijzereszei)te voorkomen dat ze in een verkeerde houding insliepen. Ze klapten
kleine luikjes in de zijkant open en klommen haastig in bed.
De onderwijzeressen hielden alles nauwgezet in het oog. De
geringstegedragsafwijking had luidkeelsebevelen en wijzende vingers tot gevolg. Een meisje had haar handdoek niet
precies genoeg over haar kussen gelegd. Een jochie van vijf
had zijn jasje verkeerd opgevouwen. Een minuut of twee
hield de storm van terechtwijzingen aan, toen keerde de rust
weer-Even later waren de onderwijzeressen verdwenen,
Ik bleefwat talmen, om te zien wat er zougebeuren. Nog een
ogenbliklang gluurden er een paar gezichtenmet een overgebleven restje ondeu~d over de bedderand, E~~ ~nkel gi~~~el
lachje klonk op. Toen gingen ze doodstil'Iiggenyhunbenen
opgetrokkentegen hun bedderollen. Een minuut of tweelagen ze op hun kussens van gerstekafomhoog te staren, toen
slotent~.hun og~P;

Voor ikvertrokwerden de kinderen.vaneen andere klas - ze-
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ven of acht jaar oud - naar de speelplaats gedirigeerd om
voor mij op te treden. Zwaar geschminkt en gekleed in traditioneel kostuum stonden ze, zich bewust van de belangstelling, in een rij te wachten terwijl ik op een kruk voor hen
moest plaatsnemen en groene thee aangeboden kreeg. Toen
kraakte er boven onze hoofden muziek uit een luidspreker en
begonnen ze alien te zamen te dansen, als van die figuurtjes
die op het door stof gedempte getinkel van oude muziekdozen rondwalsen. Met eigenaardig verdraaide hoofden en handen en zwierige goudgeborduurde mouwen bewogen ze zich
in een sierlijke boog over het asfalt. Ze waren zo volmaakt als
porseleinen beeldjes. Hun opgemaakte gezichtjes hadden
zich onder hun ronde mutsen en wolken linten in versteende
glimlachjes verbreed. Ze voerden vreemde, kabouterachtige
pavanes uit. Ze bootsten bloemenplukken en paardrijden na.
Het asfalt weergalmde van het gestamp van hun gelaarsde
voeten. Zelfs bij een nagebootste oorlogvoering bleven hun
grappige gezichtjes in obligate grijnzen verstard. Slechts
eenmaal raakte een jongetje in een blauwe Mongoolse jurk zo
in de war door mijn aanwezigheid, dat hij zijn passen totaal
vergat. Een moment stond hij stokstijf voor zich uit te kijken - een verwezen uitdrukking op zijn gezicht met uitstaande oren - toen danste hij erop los in een wonderlijke
horlepiep van eigen makelij, waarmee hij alle anderen in grote verwarring bracht.
Bij mijn vertrek stroomden de kleine dansertjes wuivend
achter mij aan naar de uitgang van het complex. Misschien
dat zelfs voor henzelf de spontaneiteit van hun vaarwel onmogelijk te peilen viel (de onderwijzeressen spoorden hen
van achteren aan), maar uiteindelijk stroomden ze alien te zamen, nog steeds zwaaiend, de straat op, - een gedisciplineerd kleurenfeest tegen de grauwe achtergrond van hun tehuis. Het was indrukwekkend, levendig en op een bepaalde
manier verschrikkelijk.
In de dierentuin scheen alles wat buitenissig was te slapen.
Een kudde breedlipneushoorns was als slagschepen in het
stof neergezonken en drie panda's lagen op ijzeren verhogingen in de zon, met verschoten vacht en met hun voorpoten
over hun gezicht gevouwen. De bezoekers trachtten de dieren tot activiteit te prikkelen, maar de zuur kijkende gorilla's
bleven gewoon doorgaan met op hun gras te kauwen, de grote katachtigen gaapten alsof de realiteit bij hun tralies tot een
halt was gekomen en de Jangtse-alligators staarden door hun
uitgebrande ogen ins Blaue hinein.
De plek die de mensen het meest fascineerde was echter het
aquarium. In die donkere gangen met hun verlichte panelen
aan weerskanten verdrong het publiek zich zes rij en dik om
de paradijsvis met zijn idiote uiterlijk te bestuderen of de
Santamariae te bekijken, die in een zilveren diagonaal van
vonken door hun bassin fladderden.
Ik was op zoek naar dieren die typisch waren voor China: het
witliphert, de wilde Tibetaanse ezel, goudapen. Ik vond de
herten bezig met achteloze oorbewegingen de vliegen uit hun
ogen te verjagen. Hun witte lippen gaven hun een geschilderde kalmte en leken zwakjes te glimlachen. De goudaap
bleek echter een kluizenaar te zijn. Een man stond met zijn
dochtertje bij de kooi te schreeuwen dat hij uit zijn nachthok
te voorschijn moest komen. Doch er gebeurde niets. Ik viel
hem bij in een komisch tweestemmig verzoek - eerst beleefd, toen vleiend en tenslotte grof. Hij draaide zich echter
om in zijn schuilplaats, zodat we alleen een glimp van een
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humeurige, zwartgestreepte rug en zijn neerslachtige oren
opvingen.
De man stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.
Hij had jaren in de wilde streken van de noordelijke provincies gewoond, zei hij, en nog nooit een aap gezien - en nu
was hij hier, binnen roepafstand van eentje, en die wilde zelfs
maar niet omkijken.
Hij onderscheidde zich door een haast onmerkbaar verschil
in kleding of gedrag (ik kon het niet definieren) en hij was
groot voor een Chinees, slungelachtig lang zelfs.
Ik had gehoord dat er in het noorden apen met een groenachtige vacht bestonden, die eruitzagen alsof ze met korstmos
bedekt waren. Had hij die weleens gezien?
'Ik herinner mij niet ooit dieren in het wild gezien te hebben.' Zijn hand zakte omlaag naar zijn dochtertje, alsof ze op
het punt stonden door te lopen, maar opeens leunde hij achterover tegen de kooi. We waren alleen. 'Daarginds, in de
provincie Shanxi, hebben de boeren alle bomen leeggestroopt, zo arm zijn ze. Ze doden alles wat beweegt en eten
het op. Er is zelfs nauwelijks hout voor bouwmateriaal te vinden.' Hij trok een gezicht of hij een bittere smaak in de mond
kreeg en opeens leek die voorbijgaande uitdrukking helemaal
bij hem te passen en zijn kalmte slechts een tijdelijke concessie. Opeens vroeg hij: 'Waarom spreekt u Mandarijns? Bent
u schoolmeester?'
'Nee. Ik ben alleen maar... gei'nteresseerd.' Ik was mij onbehaaglijk bewust van de aap die zich in zijn kooi achter ons
verroerde. De man glimlachte.
'Daarginds in het noordwesten is het leven veel harder,' vervolgde hij. 'Dat kunt u zich niet voorstellen. Heel weinig
eten, nauwelijks brandstof. En verschrikkelijke winters. Ik
herinner mij dat ik vooroudertafels heb zien gebruiken als
planken in de wand. De voorouderverering was toen al verboden - dus hadden ze er gewoon de gaten in de wanden
meegedicht.'
'Helemaal vergeten?'
'Nu ja, niet helemaal. Ze bleven in de herinnering van de
boeren leven, ook al stonden ze niet op hun altaar' - hij tikte
met zijn vingertoppen op zijn voorhoofd - 'en zodra de
nieuwe politiek kwam begonnen ze terug te keren. Niet de
oude tafels, bedoel ik, die waren verbrand of zoekgeraakt.
Maar de boeren maakten nieuwe. Ze hadden het allemaal in
hun hoofd zitten, ziet u. Het was er nooit uit geweest.'
Ik vroeg: 'Komt u uit het noordwesten?' Maar ik had al geraden dat dat niet zo was en waarom hij daar geweest was. Hij
was midden in de dertig, de leeftijd van China's verloren generatie: zeventien miljoen jonge mensen die naar het platteland verbannen waren.
'Nee.'
Ik stuntelde verder: 'Bent u dan lang weg geweest? Ik bedoel,
tijdens de' - ik sprak de naam aarzelend uit - 'Culturele Revolutie.'
'Ik ben zeven jaar weg geweest. Ik was toen nog jong. Ik had
er tegen moeten kunnen.' Tussen de ene zin en de andere
was het wereldse fineerlaagje van zijn nu verstrakte gezicht
verdwenen. Hij zei niet ter zake dienende: 'Ik merk dat u
gei'nteresseerd bent in onze geschiedenis.' Dat maakte mijn
vragen - en zijn ervaringen - tot iets onpersoonlijks. 'Ik
was zestien toen ik verbannen werd. Ik woonde met nog een
jongen - net als ik een ex-Rode Gardist - in een boerenwoning van twee kamers. Wij namen een kamer, terwijl de boer
met zijn vier kinderen in de andere trok. De helft van hun ka-

mer werd in beslag genomen door een bakstenen bed dat van
onderen verwarmd werd en waarin ze met zijn alien sliepen.
Meer was er niet. Met een varkenskot en een wc op het erf
voor als je 's nachts nodig moest. Ze leefden we.' Hij sprak
inmiddels met een lichte theatraliteit. 'Maar de boeren ontvingen ons allicht niet met open armen. We waren alleen
maar extra monden om te voeden. Van het boerenwerk wisten we niets af. Er waren jar en dat de familie op het randje
van verhongeren leefde en de man dacht erover een van zijn
dochters te verkopen - die ziekelijk was. Een heleboel meisjes uit ons dorp werden op die manier verkocht, als goedkope
bruiden in spe. Op die manier kon een boer voor misschien
duizend yuan aan een bruid komen, in plaats van tweeduizend te moeten neertellen. Ze werden verkocht zolang ze nog
jong waren.'
Ik keek omlaag naar zijn dochtertje. Haar gezichtje bezat een
lege zuiverheid. Ze plukte aan haar haarlint. 'Hoe jong?'
'Dat weet ik niet meer. Een was er acht, geloof ik, en een ander niet ouder dan vijf.' Ze gingen naar afgelegen dor pen, zei
hij, deze bruiden voor £200. Het was beter dan als baby gedood worden. 'Ik hoorde dat ze in andere dorpen gedood
werden. Dat was heel normaal. De boeren gooiden ze gewoon in het water en lieten ze verdrinken.' Zijn magere handen wierpen een denkbeeldige baby in een poel - zijn gebaren waren ingetogener geworden, vervuld van dramatische
afkeer. 'Weet u, ze denken er niet bij na. Ze gooien ze er gewoon in. Ze zeggen gewoon: "Het is een meisje! Het is waardeloos!" Meisjes zijn geen stamhouders, snapt u wel. Op die
manier wordt er niet tegenaan gekeken. Het zijn jongens die
onze lijn voortzetten.'
Hij zweeg, als door de een of andere afschuwelijke logica
hiervan. Hij hield het handje van zijn dochtertje nog steeds

in de zijne, maar ze stond achterom te kijken, of de aap nog te
voorschijn zou komen.
'Wat zeggen de andere dorpelingen daar wel van?' vroeg ik.
'Niets waarschijnlijk. Ze snappen het wel. Ze zijn per slot
van rekening 00k boer. Ze geven hen niet aan. Alleen als de
overheid ervan hoort, dan gaat de man naar de gevangenis.'
'En de vrouw?'
'De vrouw misschien niet. De mannen krijgen de zwaarste
straffen. Vijf jaar voor een man - een voor een vrouw! Misschien, ik weet het niet.' Hij keek opeens op - als iemand die
zo juist ontwaakt. Er waren een paar mensen in de buurt gekomen. 'Bent u gei'nteresseerd in Chinese dieren? Ik zal een
takin voor u zoeken...'
Zijn ontspannen glimlach maakte hem weer tot heel iemand
anders, een aangenaam, overdreven beleefd iemand. We
slenterden tegen een helling op naar een volgende rij kooien.
Half onbewust wellicht had hij een plek gekozen waar het stil
was. Zijn dochtertje holde voor ons uit om een takin te zoeken (wat dat 00k mocht zijn), terwijl ik hem aarzelend over de
Rode Gardisten uitvroeg. Ik kon nog steeds niet aan het jaar
1966, toen ze op het land werden losgelaten, denken zonder
een vage, nai'eve spijt te voelen. Ik herinnerde mij Mao Zedongs geloof dat de Chinezen een bianco vel papier waren,
waarop een gedicht van creatief en nimmer eindigend revolutionair elan geschreven kon worden.
Doch de mensen bleken natuurlijk anders te zijn. Tussen
1966 en 1968 zonk China weg in een ontstellende, collectieve
waanzin. Niemand was veilig. Ambtenaren, doctoren, onderwijzers, geleerden - de hele elite van vrije-beroepsbeoefenaren en kunstenaars, iedereen die 00k maar een ietsje geprivilegieerd of westers getint was (en miljoenen die dat niet
waren) - werden ritueel vernederd, vernuftig gemarteld,

verbannen, doodgeslagen. Tijdens de kenmerkend Chinese
'behandelingen' werd het slachtoffer dagen- of wekenlang
blootgesteld aan een meedogenloos psychisch en lichamelijk
spervuur van honderden jouwende collega's, ieder woord
van hem tegengesproken, zijn verleden door beschuldigingen aan £larden gereten, zijn wil gebroken, tot hij kreunend
bekend had. Een hysterische xenofobie regeerde. Het culturele leven werd lamgelegd. Verscheidenheid en schoonheid
op zich werden misdadig. Zelfs huisdieren als honden en katten werden afgemaakt (waardoor een rattenplaag ontstond).
Sierbomen en bloemperken werden gerooid en omgespit.
Postzegels verzamelen, schaken, goudvissen houden - niets
was onschuldig.
De man had het gevoel dat hij in die tijd iemand anders was
geweest. 'Toch herinner ik het mij heel duidelijk. Alles. We
hadden destijds maar een gedachte. Wat voorzitter Mao zei
was juist, onfeilbaar. Onze hoofden waren leeg. Misschien
waren we gek geworden. We dachten in het geheel niet na.'
Hij staarde naar de lege kooien. 'En nu lijkt het op een nachtmerrie.'
Ik gaf geen antwoord, omdat ik het niet helemaal begreep.
Hij was diep onthutst door zijn eigen verleden. Toen de overheid het geweld eenmaal had gesanctioneerd, had geen inwendige stem hem een halt toegeroepen. Een dergelijk patroon, besefte ik, liep door heel de geschiedenis van China - een telkens weerkerende cyclus van gereserveerdheid,
doorbroken door plotseling optredend, onbeheersbaar barbarisme.
En wat had hij gedaan?
Terwijl hij erover sprak, kroop de gespannenheid weer in
zijn stem terug. Maar in plaats van hem te doen zwijgen,
scheen dit zijn tong juist los te maken - een eenvoudig door
herinnering gecreeerde spanning, door terugkeer in het verleden, waarin (had hij thans het gevoel)hij een slaapwandelaar was geweest, een ander mens.
'Ik zat destijds op de middelbare school, toen een paar van
ons onze leraar aanvielen. Degenen op wier werk hij aanmerkingen had gehad waren natuurlijk op wraak uit en anderen
vielen hen bij, maar ik niet. Ze lieten hem zonder eten en
drinken, en onderwierpen hem toen aan een "behandeling"
omdat hij een revisionist was, tot hij bekende.' Het ging
erom iemand te vernederen, zi jn imago te breken en zijn gedachten te herscheppen - of de illusie daarvan te creeren,
'Maar hij stierf niet. Hij werd gedwongen jarenlang de
schoollatrines schoon te maken. Zijn haar was in een zigzagpatroon over zijn schedel afgeschoren, zodat hij er lachwekkend, echt verschrikkelijk uitzag.' Op dezelfde toon voegde
hij eraan toe: 'Tegenwoordig is hij directeur van de school. Ik
zoekhem af en toe wel eens op.'
'Geloofden de mensen hun eigen bekentenissen?' Ik had
geen idee van het antwoord.
'Nee, niet vaak, nee. Dit is een heel oud en gecompliceerd
iets. Misschien dat een paar academici dachten dat ze er verkeerde ideeen op nahielden. Maar de meeste mensen accepteerden de kritiek maar en bogen het hoofd.' Hij bukte zich
voorover en sloegzijnhandenpathetisch voorzijngezicht,
alsofhij eruit wilde drinken, w~arna hij met smeken~¢?g:~
opkeek - een beeld van.iootmoedige hulpeloosheido-'Dat
schuldbekenneI1*~t'·211S'·if1/1i~tbleed, weet u. Watj~ w:~rkeli jk
voelt slik je weg.' rtlf geba~rde,met een gek~~md~:':::vinger
langs zijn halsomlaag, alsof'hii pijn wegsli~t~,:die ziS~ daarna diep van binnen nestelde. Hij deed het hele gedoevan de
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bekentenis als een verdraaide klucht voorkomen, tegelijkverfijnd en primitief - en terwijl ik naar hem keek had ik het
verwarrende idee dat het snuivende cabaret van zijn gepraat
tot dezelfde orde behoorde: een soort overgeleverd symbolentheater.
'En dit is de takin.' We waren bij een hek gekomen met een
bordje Budoreas Taxieolor eraan, en daar stond hij. 'Ik geloof
dat hij alleen in China voorkomt,' zei hij. Met zijn zotte
paardachtige kop, leek hij wel wat op een lid van de een of andere oude, exclusieve club, mogelijk China genaamd. Een
wolk van sikharen hing aan zijn kin en zijn kop werd bekroond met een paar korte, nutteloze hoorntjes, als een aambeeldje tussen zijn oren geplaatst. Het meisje probeerde hem
snoepjes te voeren.
De man schonk er geen aandacht aan. 'Ik heb met mijn leraar
nooit over die dingen gepraat. En hij heeft mij er nooit naar
gevraagd. Het is zo moeilijk.'
Waarom, vroeg ik mij af, kon hij er dan wel met mij over praten? Maar misschien dat een buitenlander, met zijn buitenissige regels en waarden, er niet toe deed.
Toen kwam er bij de man opnieuw een of andere heftige zenuwuitbarsting naar boven. 'Dat jaar hebben we op straat
verscheidene mensen in elkaar geslagen,' zei hij. 'Als onze
leiders zeiden: "Dat is een reactionair! Sla hem!", dan sloegen we hem.' Hij ontblootte zijn tanden en hiefzijn samengevouwen handen op, waarmee hij met een denkbeeldige
knuppel door de lucht sloeg. 'We wisten niet - we vroegen
er niet naar - waarom deze of gene man slecht was. Men zei
dat je hem moest slaan, en dus sloeg je hem. Zo simpel was
dat. Het was zelfs niets persoonlijks.' Met een merkwaardige
angst en toch zonder ook maar enig spoortje schuldgevoelliet
hij het verleden herleven, In zijn eigen ogen viel hem niet
meer te verwijten dan de scherfvan een born die iemand anders - de schuldige - tot ontploffing had gebracht. Het
deed mij denken aan wat antropologen zeiden over 'schuldculturen' en 'schaamteculturen': dat een 'schuldcultuur' gekarakteriseerd wordt door een naar binnen gericht zondebesef, terwijl bij een 'schaamtecultuur' daarentegen de nadruk
valt op uitwendige maatschappelijke waarden, en dat zodra
die zijn weggevallen er slechts chaos overblijft. Volgend jaar
zouden de theorieen ongetwijfeld weer anders luiden. Maar
deze man zou dezelfde zijn, ook voor zichzelf een raadsel.
Het viel mij moeilijk hem in de ogen te blijven zien. Ik hield
mijn blik op de vreemdsoortige kop van de Budoreas Taxicolor gericht. De aanblik daarvan was bespottelijk, geruststellend. De man ging verder: 'We vonden een portier die romans had zitten lezen met een liefdesgeschiedenis erin. Ik bedoel geen porno. Gewoon een menselijk verhaal. Dat was decadent. Wesloegen hem bewusteloos en verbrandden de boeken. Toen stierfhij.'
Ik keekhem verbluft aan, om de een of andere reden gebiologeerd door zijn onberispelijk geperste broek. Toen het harnas van sociale remmingen eenmaal van hem was afgevallen,
was de mensdaarbinnen weerloos geweest als een baby ,. .- gewetenloos. WasdafChina, vroeg ik mij meteen beklemd gevoel af, of was net alleen hem? Of misschien.kon je niet langer van hem spreken. Hoe.dan.ook, Vlaar wasd~tg~vo~l van
medelijden gebleven dat volgens Mencius allemenseneigen
was?
'We.waren slechts de werktuigen van anderen,' zei hij. 'We
waren nog kinderen. We wisten totaa1 niets.' Toch was zijn
gezicht een slagveld van botten en strak gespannen huid.

Even later wandelde hij met zijn dochtertje aan de hand weg
en liet mij achter bij de kalmpjes herkauwende takin.
Toen ik op een dag door een straat in een van de voorsteden
liep, viel mij achter hoge muren het koor van een kerk op, en
schoorvoetend betrad ik een binnenplaats waar een pastorie
met verticale raamstijlen stond, groen van de klimop. Zelfs
de bloemen zagen er Engels uit. De met stof bedekte ruiten
en de banken van donker hout aan weerskanten van het middenschip zorgden voor een liturgische schemerte, zodat ik de
koster pas opmerkte toen hij plotseling naast mij opdook - een geestverschijning met een fijngetekend gezicht.
'Ik wist niet zeker of de kerk toegankelijk was,' zei ik zenuwachtig. 'Er is hier geen mens.'
'Dan moet u het hier 's zondagsmorgens eens zien!' jubelde
hij. 'We hebben een parochie van twaalfhonderd gelovigen.
De kerk puilt uit, tot in een kapel en zelfs een kantoortje zit
men dan!' Hij zwaaide met zijn arm het middenschip rondo
'Het harmonium wordt door microfoons versterkt, aangezien ons orgel in de jaren zestig vernield is.'
De Culturele Revolutie: de breuk die door elk verIeden liep.
Zelfs nu nog zaten de mensen met het puin ervan opgescheept - uiteengerukte gezinnen, psychische schade, een
ingewikkeld web van onzichtbare scheidslijnen. De oude
man kwam naast mij in de bank zitten - hij leek even groot
te blijven. 'Het orgel was een geschenk uit Amerika, maar
het was zo oud dat ze er geen reservedelen meer voor hadden.' Hij sprak er met tederheid over. 'En weet u wie het vernield hebben? Rode Gardisten onder de studenten van het
conservatorium van Shanghai. Kunt u zich dat voorstellen?'
Hij zette zijn bril op alsof dat zou helpen. 'Ik niet. En evenmin hoe ze een vinal konden kapotslaan.' Hij zei 'violin' in
het Engels. De poezie van het woord kreeg opeens een tragische klank. 'Hoe kan iemand een viool kapotslaan?'
Ik was benieuwd wat er in die tijd met hem gebeurd was.
Zijn ogen achter een bril met metalen montuur zagen er helder en kwetsbaar uit. Ik merkte dat ik tegen hem glimlachte,
aangetrokken door zijn christelijke zachtmoedigheid, denk
, ik, alhoewel ik wenste dat het door een Chinese karaktertrek
in hem geweest was. Ik raakte zijn schouder aan alsof die zou
kunnen breken. Hij leek zo'n broze schatbewaarder van de
beschaving.
'De kerk werd gesloten,' zei hij, 'en wij werden allemaal weggestuurd. De Rode Gardisten zeiden dat we ons stil moesten
houden. Dat was makkelijk genoeg. Het is makkelijk om
niets te doen. Ik werd in een fabriek geplaatst waar autobussen gemaakt werden en sloeg drie jaar lang met een hamertje
op spijkers. Altijd maar door.' Hij sloeg zwak met zijn
blauwgeaderde vuist in de lucht. 'Altijd maar door. Maar ik
kon het niet onder de knie krijgen. De arb eiders om mij heen
waren aardig genoeg, maar ik leerde het nooit. Wat de kerk
hier betrof, die werd als repetitiestudio voor revolutionaire
opera's gebruikt.'
We zaten enige tijd zwijgend naar het altaar te kijken, waar
hetprovisorische toneeldestijds de sacramenten verdreven
had onder het zwijgende orgel. 'Wat ik niet begriip,' zei hij,
'is dat geen enkeleinnerlijke stem die iongelui zeidat ze verkeerd deden ... '
lkhad het zelfkunnen zijn, die zo sprak. Daardoer werdik
lllerkwaardiger;vijs e~n andere 'lk veronderstel datiheteen
kwestie van massapsychologie was,' hoordeik mijzelr:"zeggen..'endat ze zo gewendwaren tegehoorzamen aan het ge-

zag... ouders, onderwijzers... terwijl de situatie voor de brutere naturen een geschenk uit de hemel was.'
'[a,' zei hij onzeker. 'Dat denk ik ook.'
Ik hield echter van hem vanwege zijn kennelijke onmacht het
te begrijpen. Ik denk dat ik het zelfook niet begreep.
'Toen de Culturele Revolutie voorbij was,' zei hij, 'kwamen
een paar arbeiders van mijn autobussenfabriek uit nieuwsgierigheid naar de kerk. In het begin vonden ze het een
vreemde bedoening, maar later raakten ze geintrigeerd. Ze
begonnen de gezangen mee te zingen. En afgelopen jaar zijn
drie van hen hier gedoopt - twee ouders en een kleine jongen.'
'Ik hoop dat ze niet hetzelfde te verduren krijgen als u.'
Hij hiefzijn handen in geagiteerde ontkenning omhoog.
'Nee, die tijd is voor altijd voorbij. Daar ben ik van overtuigd. Hebt u onze jongeren hier gezien, hoe anders ze zijn?
Is het u opgevallen?
Ja, zei ik: methun armen omelkaars nek.
'U weet wat voor een traditioneel yolk wij zijn,' vervolgde
hij, 'maar zelfs in het gezin is dat aan het veranderen. [onge
mensen beginnen nu zelfstandig te denken. En dat is goed ...
Heel goed. Ik kan me mijn grootvader al die jaren terug nog
herinneren. Wanneer ik in zijn buurt was, was ik doodsbenauwd hem aan te kijken.' Met een neerwaartse beweging
van zijn hand beeldde hij een gebaarde mandarijn uit - in
elk geval kolossaal in zijn herinnering. 'En mijn vader ook,
wanneer hij me beval aan mijn studie te gaan, stond ik te trillen op mijn benen.' Hij zwaaide een vaderlijke vinger heen
en weer. 'En wat gebeurt er nu? Wanneer mijn kleinkinderen
mij komen bezoeken, wat doen ze? Staan ze te trillen?' Hij
begon zacht te lachen. 'Nee! Ze rekken zich uit en kloppen
op mijn hoofd en zeggen: "U hebt geen haar meer over,
grootvader! U wordt net een ei!" Zijn opgetogenheid uitte
zich in gegniffel. 'Ik ben dol op ze.'
We kuierden door het middenschip terug. Hij herhaalde, alsofhij in zichzelf sprak: 'Die tijd kan daarom nooit meer terugkeren.' De schemering viel hals over kop over de Engelse
bloemen en de pastorieramen. Hij liet mij uit door het hek
van het kerkhof. Toen zei hij opeens: 'Bid voor ons.'
COLIN THUBRON
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Verstopt in later
VIERGEDICHTEN
VAN
EVAGERLACH

LIEVELINGSDIEREN

Tussen de stenen rennen de platte, brede
pissebedden omlaag naar het donker. Vergeten
toen het nog koud was te kijken: hoe overwintert
een dier dat zo lijkt op herinnering,
zo afvalkleurig, met zijn hoofd naar binnen
en doodstil bij de minste aanraking.
Ik weet een kind dat van ze houdt, het streelt
hun dadelijk verstijvende stofjassen,
draagt ze tussen twee handen de kamer door.
0! zachte pootjes hebben ze, mag ik ze niet
houden in een kistje met onderaan glas?
Daar kijk ik de hele tijd naar, daar zing ik dan voor.

KROEP

Er is de angst voor kou,
je schouders krom, bij voorbaat kippevel,
en er is de angst voor bevriezen.
Zoals er hoop is op later,
rente op rente, hoop dat je niets zal verliezen,
en hoop op nog een keer adem.
Herinnering lag ziek bij mij vannacht,
leven stak in haar keel, zij wilde weg.
Hoe ik haar ook terugsloeg naar regelmaat,
steeds deed zij, in plaats van adem
te halen, haar hoofd in mijn hals.
Daar was het warm en rook het nog vertrouwd.

OVER HAAR HOOFD VAN STEEN

Een zwarte droom waarin een zwarte fiets
rondrijdt, een zwarte hond kijkt en doet niets,
'zwart van niet meer te kunnen dan je kan.'
Een droom waarin een ander met de laarzen
wegloopt, die met de snelle paardjes, die
haar dragen door de lucht wanneer zij springt.
Altijd roept zij mij 's nachts, herinnering.
Ik houd haar vast tot enkel haar gewicht,
haar geur van droog zand in mijn armen ligt.
Morgen zal ik haar slaan en mij verbazen
over haar buitenkant, die niet wil breken,
over haar hoofd van steen onder mijn hand.

SLUITWAGEN

Weer klimt herinnering met mij uit de trein
en raakt mij kwijt. De lege ramen boven
haar hoofd willen niet meer in mij geloven,
ik moet van het perron gevallen zijn.
Het verste rijtuig zal zij blind ingaan
als zij mij naast zich hoort. 'Pas op pas op,
dat is voor koffers stikvol dood.' Verstopt
in later heb ik daar aldoor gestaan,
ik heb haar schreeuwend rond en rond zien lopen
en niets gedaan. Zij sjouwt met al de tijd
die wij verdeelden. Het zwart staat nog open
dat ik zo dadelijk dichttrek achter mij.

Stukken
van mensen

Sedert 1979 houdt Leonard Nolens een dagboek bij.
'Wie geinteresseerd is in de pikanterieen van een bewogen leven, zal in deze
aantekeningen nauwelijks aan zijn trekken komen,' zegt hij er zelf van.
Zoals zijn poezie is Nolens' dagboek van een hoge ernst, een keuze voor een
manier van leven die compromisloos en authentiek en vol bewuste hubris is.
Wij kozen er een paar maanden uit die vooral de ars poetica van Nolens
duidelijk maken.
Verderop in dit nummer staat een door Nolens vertaald essay over de pianist
Glenn Gould, Piano solo, een hommage aan de eenzaamheid van de kunstenaar.
In de Franse tekst van Nolens waren op iedere bladzijde ongeveer vijf regels niet
onderstreept. Eigenlijk is ook dat essay te lezen als een ars poetica van Nolens.
18MWri988

DOOR
LEONARD NOLENS
Ten geleide
• Waarom noem ik deze notities Stukken van mensen}
Niet alleen omdat een dagboek houden een vorm van stukjes
schrijven is.
Hier spreekt niet een mens, hier zijn velen aan het woord, de
velen rondom mij en in mij.
Hier spreekt evenmin een mens uit een stuk, maar wel het
verlangen naar zo'n mens.
Hier is alle weten stukwerk, zoals de bijbel zegt.
Dit boek heeft ook, zoals wij in het Zuiden zeggen, stukken
van mensen gekost, het werd schandelijk duur gekocht van
de dagen, de maanden, de jaren.
En tenslotte zijn deze stukken van mensen toch ook een beetje de Horatiaanse disjecta membra, de uiteengerukte delen
van een dichter. •
Antwerpen, donderdag 27 december 1979
Voor iedereen met wie hij samenleeft, voor iedereen die al
dan niet gedwongen in zijn nabijheid verblijft, is zijn lethargie, zijn inertie, zijn zwijgzaamheid, zijn verstrooide aanwezigheid, zijn afwezige blik, een constante bron van ergernis.
En niemand beseft dat zijn ogenschijnlijke roerloosheid een
poging is om niets van het gedachte en gevoelde op de vlucht
te jagen, om alles in zijn dubbelzinnigheid, zijn meerduidigheid, angstvallig vast te houden, wellicht met het oog op de
uiteindelijke formulering, de complete expressie - droom
van Majakovski, van de man die zich verkleden wou tot enkel

up.
Maar ook hier weer zoveel andere verklaringen: angst voor
de daad, voor de handeling die zich verliest in opgebrande
uren; aangeboren en door ongezond leven nog verhevigde
zwaarmoedigheid; de last van een lichaam dat niet vederlicht
kan worden als een muzikale beweging, het dansende moment van een haarfijn penseel.
Hij denkt de voorbije maanden dat hij eindelijk de leeftijd
heeft bereikt om rustig aan tafel te gaan zitten, pratend,
schrijvend over zichzelf als was hij een ander, zonder de slaaf
te zijn van het woord, van het gedicht dat hem jarenlang
heeft geplaagd met zijn rigoureuze wetten: eindelijk dingen,
toestanden, mensen op het spoor komen; afstand doen van
bestaande partituren; denken met niets achter de hand, met
niets in de mouwen, argeloos. Daarnaar verlangt hij nu, en
de onmogelijkheid daarvan maakt dat verlangen alleen maar
groter. Weigeren om te vervallen in de vertrouwde denktrant
van het spreken over het spreken, het schrijven over het
schrijven. Vanzelfsprekend aanwezig zijn. Van-zelf-sprekend-zijn. Charme van de utopie.
De aanwezigheid van de kat, van dit prachtig zwart glanzende dier, is mij zodanig vertrouwd dat ik wel zeker weet dat ze
kan spreken, maar dat niet nodig acht.
Een kamer, een wereld vol mensen die alleen maar spreken
als ze iets te zeggen hebben, iets waar je enkele dagen van
kunt eten. Een man stelt na een lange stilte de vraag: 'Wat is
het leven?' De vrouw tegenover hem kijkt verveeld geeu-

wend door het raam en antwoordt: 'Het leven is de buitenkant van de dood.' (Een vers- of prozaregel van Fernando
Pessoa?) Ik verlang naar zo'n kamer, zo'n wereld. Geen gezanik over spruiten met varkenslappen, zomervakanties, zilverwerk van Christophe, het aantal uren slaap en dure pensioenverzekeringen.
Schrijven als de kat.
Edegem, donderdag 10 januari 1980
Het is duidelijk zijn lot, geen lot te hebben. Hoe zou hij het
in handen kunnen nemen?
Het klagen van de a in dagen, maanden, jaren.
Nog eenmaal verliefd kunnen worden op een man, met dezelfde obsessionele bezitsdrang van toen je achttien was.
De vrouw die de man in zichzelf concreet gestalte ziet krijgen, de man die ooit een vrouw heeft voortgebracht: moeder
en zoon, vader en dochter. Zij vormen de mooiste paren op
aarde, en de meest tragische.
Schrijven is geld in omloop brengen, is de woorden die je
leerde (het geld dat je verdiende) laten groeien in je hand (laten renderen) en doorgeven aan een ander (geld moet rollen).
De gedroomde, de geniale schrijver is hij die nieuw geld, ander geld heeft aangemunt, waarmee hij dus ook nieuwe, andere, tot dan toe onbestaande werkelijkheden kan kopen. (Ze
bestonden niet omdat voor hem geen enkel teken naar ze verwees.)
Maar zover gaat de vergelijking tussen geld en taal niet op.
De verwijzende betekenis van geld bezit nooit een eigenmachtig, zelfheerlijk, dwingend karakter; de verwijzende
betekenis van woorden wel. De verwijzende betekenis van
een bankbiljet van duizend is onbeperkt: een boek, een tweedehandsfiets, een nacht drinken, enz. De verwijzende betekenis van een woord of zin is beperkt tot zijn telbaar aantal
interpretaties, ja, telbaar, zelfs wanneer je de meest uiteenlopende contextuele situaties van dat woord bestudeert.
Waarom niet een taal uitvinden die uitsluitend geschreven
wordt? Een geschreven taal die niet besmet kan worden door
het gesproken woord? Ik vermoed dat volkeren met een hieroglyfisch of ideogrammatisch schrift deze problematiek van
de besmetting nauwelijks kennen. Het zou me niet verbazen
dat de noodzaak bij die volkeren, om voortdurend het gesproken woord naar het schriftteken te vertalen (en omgekeerd),
hun geest een beweeglijkheid, een dimensie verleent die wij
niet kennen, een positieve discrepantie, een vacuum (het niemandsland tussen het gesproken woord en het schrift) dat de
reflectie intensifieert. Wellicht verklaart die goede 'breuk'
tussen beide het voor ons vaak cryptische karakter van hun
wijsgerige en poetische teksten.
Je was vroom katholiek en gehaaid in zaken doen, kookte lekker en overvloedig en was de ascese in persoon, had veel gevoel voor humor en leed een leven lang aan de meest uiteenlopende kwalen. Je gezicht was benig streng, je lichaam vol
en rond. Je 'opleiding' bestond o.a. uit calligraferen en pianospelen, je levensinstelling was praktisch, zelfs pragmatisch. Je was een goedlachse volksvrouw en een wijze aristo-
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crate. Je bent vandaag precies vijf jaar en tien dagen dood, en
ik weet nog steeds niet of ik je werkelijk lief heb gehad.
In de kroeg, naast mij, een gezelschap van vijf oudere dames,
gewikkeld in een druk gesprek over verdriet, over het verlies
van een man, de zelfmoord van een broer, het moeten huilen
bij de ontvangst van om het even welke brief (herinnering
aan Jobstijding?), het vluchten uit een plots door kinder en
verlaten huis - een lang gesprek alleen maar over pijn en
verdriet: ondenkbaar tussen vijf mannen van die leeftijd.
Wanneer hij in de spiegel kijkt, ziet hij het gezicht, het karakter, ziet hij de man die zij hem heeft toegedicht. Wat blijft er
van hem over, als zij niet meer van hem houdt? Als ze morgen sterft? Dan moet hij voortleven met het beeld in hem dat
zij van hem getekend heeft, of een andere liefde vinden om
zijn ik van haar uit de spiegel te wissen, te verwisselen voor
een andere man in hem, ontleend aan een andere vrouw. Erotisch schimmenspel.
Een vreemde taal leren om de dingen een andere, een nieuwe
naam te kunnen geven. Nieuwe namen geven de dingen een
andere kleur, een nieuw gewicht, veranderen de relatie tot
die dingen en veranderen tenslotte die dingen zelf. Elke
vreemde taal die je beheerst, voegt iets toe aan de werkelijkheid, want het ding is het geworden denken.
Antwerpen, vrijdag 11 januari
Men heeft me gevraagd om voor een publiek van zevenduizend man gedichten voor te lezen. Dat ik heb toegestemd,
kan ik op geen enkele redelijke manier motiveren. Poezie is
geen pop-muziek. Poezie wil gelezen worden in de intimiteit
van een mens alleen in een kamer. Nu moet ik motieven verzinnen om straks toch dat podium te kunnen beklimmen: een
oefening om mijn angst voor massa's te overwinnen; defysieke realiteit van de enkeling tegen de anderen; controleren of
de woorden even zwaar wegen wanneer men de lezer in zijn
ogen kijkt. Maar misschien is de eigenlijke reden: ijdelheid,
verlangen om erbij te horen, de droom van de collegialiteit
onder schrijvers, de geldingsdrang van het beestje, gebrek
aan reele trots. Ik wil het een keer meemaken, om nadien te
kunnen zeggen dat het mij niet interesseert... Benn heeft het
al geschreven: spat an den Festivals. Alleen al het feit dat deze
Vlaamse kermis mij in gedachten bezighoudt, dat ik er nu
een aantal regels aan wijd, vind ik funest. De schrijvende
hand moet vrijgemaakt worden voor andere zaken.
Ik kan me niet voorstellen dat niet iedereen dagelijks aan zijn
dood denkt. Ik kan me evenmin voorstellen dat niet iedereen
het verlangen heeft om voort te leven na zijn dood.
Dat is op drie manieren mogelijk: door iets toe te voegen aan
de natuur; aan het mensdom als biologische realiteit; aan het
cultuurgoed. Daarom wellicht spreekt de thora over de
plicht (?) van iedere man, een bos te planten, een kind
(zoon...) te verwekken en een boek te schrijven. Als kind heb
ik met vader enkele bossen aangeplant, Canada's en lorken
die nu tot voile wasdom zijn gekomen; Adriaan en David zijn
straks tien en zeven; ginder in de bibliotheek staan mijn boe-
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ken. En geen troost... Maar helemaal vergeefs was het niet.
Niemand kiest zijn gedachten en gevoelens. Zich nooit schamen voor gedachten en gevoelens die men eigenlijk niet hebben wil, die men zichzelf niet vergeeft. Alles in zichzelf aanvaarden en verderdenken, doordenken: hoogmoed, lustmoord, haat, verlangen naar de dood van een geliefde, geldhonger, hypocrisie, enz., alles.
Weer, als tijdens je kinderjaren, wekenlang ziek mogen zijn
in de broeierige warmte van je bed. Het is winter. Een ragfijn
gordijn van sneeuw aan de ramen. En iemand die je kamer
binnenkomt met een kop dampende chocolademelk.
Iemand die altijd zwijgt, hoog tronend boven een kring zwatelende gasten. Zijn stilte nestelt zich tussen de woorden van
het geanimeerde gezelschap, vergiftigt de avond. Hij wordt
door alle intelligente gastheren uitgenodigd op hun salons en
krijgt in mil hiervoor gratis eten en drinken en een flinke
som gelds. Niemand kent zijn afkomst, zijn naam, zijn adres.
Op vaste uren wandelt hij dagelijks in het park en wacht op
zijn werkgevers. Zijn beroep is doodzwijger.
Edegem, maandag 14 januari
De beste vader is de man die op een liefdevolle manier zijn
vaderschap verloochent tegenover zijn kinderen. Te veel familiale ellende is het onmiddellijke gevolg van paternalistische possessiviteit. De latere scheiding moet vanaf het zesde,
zevende levensjaar van het kind op bedekte wijze worden ingeoefend. Het afscheid van het kind moet helder, krachtig en
respectvol zijn; dat van de vader bezorgd, grootmoedig en
nooit definitief.
Behalve die van schrijver en minnaar, lijkt het vaderschap
mij de enige zinvolle wijze van zijn: drie manieren om het
vuur door te geven.
Misschien maakt dit het geluk, het twijfelachtige geluk, van
de schrijver en de kunstenaar: zijn vermogen om pijn om te
zetten in iets hards en duurzaams. Misschien is liter aire en
artistieke schoonheid niets anders dan gematerialiseerde
pijn.
Het ingeprente, ingebrande besef dat hoogmoed wordt gestraft. Wie hoog vliegt, zal diep vallen. Ik ben genadeloos
hoogmoedig tegenover mezelf. Al wat ik tot nog toe heb gedaan of gemaakt, vind ik mij niet waard(ig). Ik hoop dat dit altijd zo zal blijven.
En in verband hiermee: de enige toegeving die een schrijver
mag doen is, geapprecieerd te willen worden door de mensen
die hijzelf waardeert, bewondert en liefheeft, levenden en doden. (Appreciatie, door zeer veel mensen, als grove belediging; als Holderlin in 150 jaar 150 goede lezers heeft gehad,
mag hij van geluk spreken.)
Het verontrustende baarmoedergevoel in sommige rustige,
warme kroegen vol goede muziek en zacht pratende mannen.
Buiten: de kou, de drukte, de plicht.
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Hij noemt de dingen nooit bij hun naam, maar bij hun prijs.
Hoorbaar schrijven.

prozateksten. Zo'n wachttijd kan zuiverend werken, omdat
elke schrijver geconfronteerd wordt met het gevaar, in een
nieuw boek dezelfde stemvork aan te slaan als die van het vorige.

Het gemis leren zien als positief; als bcstaansvoorwaarde.
Hij werd waanzinnig omdat hij bij het uitspreken van elke
zin of gedachte steeds zijn bronnen kon citeren.

Ik weet niet veel. Ik weet nog steeds te veel om een goed gedicht te kunnen schrijven.

Liever volstrekt eenzaam. Liever eenzaam met jou, dan de
Een onfatsoenlijk ras: mensen die hun leven aangenaam wil- honderden compromissen van oppervlakkige contacten. Lielen inrichten.
ver die bewust doorleefde eenzaamheid dan de lelijke troost
van het handen schudden, het wangen kussen, de ijdele
Een dag per week spreekverbod, voor iedereen, en van staats- praat. Liever het moeizame jij dan het gemakkelijke onderwege uitgevaardigd.
ons. Liever het karige gesprek dan de van woorden wemelende koffiekransen, kroegen en cenakels. De enige reele opening naar de anderen is het schrijven, maar of ook de anderen
- Ikmisje.
die opening zien, is, hoe paradoxaal ook, voorlopig bijkom- Maar ik ben er toch?
stig. Trouwens, wie al te zeer bekommerd is om zijn lezer,
- Dat dacht je maar!
verliest de controle over het handwerk en spreekt zijn lezer
Gedaan maken met de dichterlijke stelsels van het inspire- naar de mond.
rende pessimisme, met de gemakkelijke gemeenplaatsen van
het verdriet, met de dooddoeners van de pijn. Gedaan maken De voorbije twee jaar volmaakt monogaam geleefd en me
met de verwijfde charme van de humor, de kleingesneden in- seksueel nog nooit zo vrij gevoeld.
telligentie van het cynisme, de sympathieke lafheid van de
ironie. De voile lading geven aan de empirie van de ernst, de Edegem, zondag 20 januari
muzikaal controleerbare toon van de eerlijkheid: de moeilijk- Ik ben nog altijd niet in staat mijn dode ouders waarachtig
ste pose en het laatste masker. (Ik sta voor wat ik zeg, ik zeg lief te hebben, omdat ik het leven dat zij mij gaven nog niet
waarvoor ik sta: wat een kromstaan! Wat een schuine taal!)
volledig heb aanvaard.
Edegem, woensdag 16 januari
In een brief aan Leon-Paul Fargue vertelt Valery Larbaud
zijn eerste ontmoeting met Saint-John Perse. Daarin citeert
hij enkele uitspraken van die laatste, waaronder deze: 'In
tijdschriften publiceren is zoiets als pianospelen op het dek
van een pakketboot.' Die richting gaat ze uit, mijn nooit
overdachte pudeur om te publiceren in tijdschriften. Ik stel
vast dat ik tijdens de voorbije vijf jaar geen enkel gedicht in
literaire bladen heb laten verschijnen. Daarvoor zijn de interferences binnen een veelheid van teksten, zoals die wel in
boekvorm worden gebracht, voor mij te belangrijk.
Maar momenteel probeer ik minder cyclisch te schrijven, het
gedicht meer als een entiteit te construeren, niet meer te breien aan paradigmatische reeksen van tien of meer gedichten.
Ik weet echter niet of mij dat lukt; die gebaldheid, die karigheid van middelen past niet zo direct bij mijn natuur. Mijn
lichaam heeft ruimte nodig, lange verzen, een semi- of quasiprozai'sch verloop. Ik heb veel ingredient en nodig om een gedicht te koken, het moet ook in de tijd lang sudderen, niet alleen wat zijn genesis betreft, maar ook tijdens zijn lectuur
door een ander - het gedicht moet in heel zijn complexiteit
toebereid worden voor de ogen van de lezer.
Maar ik blijf verlangen naar die andere dichter in mij, de ascetische, de klassieke. Soms hoop ik - en de evolutie in mijn
werk wijst daar vagelijk op - dat die strengheid van de expressie zal komen met ouder worden.
Ik wil dit jaar geen poezie schrijven - een afschuwelijk vooruitzicht? - en mij bezig houden met andere zaken, randgebieden van de literatuur, dagboeknotities, eventueel korte

Enkel schrijven wanneer men verhinderd wordt iemand te
bezoeken. Ik word permanent verhinderd om wie dan ook te
bezoeken. Verhinderd waardoor? Verhinderd door wie? Het
elan is verdwenen, het elan om spontaan bij iemand aan te lopen, naar iemand te telefoneren. De enkele keren dat ik er
nog in slaag, heb ik al op tien stappen van de voordeur de
wrange nasmaak van de ontgoocheling in de mond. En toch
ben ik niet wat men noemt een verbitterd mens. Alleen, de
gesprekken draaien altijd uit op wat me niet interesseert: de
zogenaamde actualiteit uit de politiek en de kunstwereld;
roddel, voze grappen, bluf; het melige verdriet van intellectuele zatlappen die in het dagelijkse leven zijn uitgegroeid tot
'entrepreneurs d'idees' en hartstochtelijk klagen over al wat
hen in de weg staat om zelfttn goed boek te schrijven: geldgebrek, kinderen en lastige vrouwen (en vooral, maar nooit
vernoemd, een totaal gebrek aan zelfrespect). - Door dit te
schrijven bezondig ik mij aan dezelfde mentaliteit.
Dagelijks de fysieke nood aan stilte. Momenten van geluk:
stilte, en een wit blad, en een zwarte pen scherp als een mes.
Het dagboek is de woord geworden incubatietijd van het gedicht.
Hij kan alleen nog praten met zijn vrienden in de intimiteit
van zijn teksten.
De cyclus 'In naam van de vader en de zoon' uit Hommage
heb ik bijna letterlijk in tranen geschreven. Argwaan.
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Edegem, dinsdag 22 januari
Verlangen naar een denkmeester, naar een vaderlijke vriend
die mij voortdurend terechtwijst bij wat ik denk en doe. Aan
Ieder land moet minstens tien mannen onderhouden die den- bijna niets en niemand kan ik mij meten in wat ik schrijf, in
ken voor (en gedeeltelijk in de plaats van) de bevolking; tien wat ik ben. En in dezelfde mate is er niemand die mij op de
wijzen zonder beroep, die dag in dag uit bezig zijn, elk voor juiste wijze kan prijzen. Eindelijk leren aanvaarden dat ik in
zichzelf, op te schrijven wat er gebeurt in hen en rondom hen. alles volstrekt alleen sta en dat ik nook mag hopen op instrucNu en dan publiceren zij hun bevindingen onder de vorm ties of erkenning. Dag na dag doen, schrijven, wat mij op dat
van een krant die gratis aan de bevolking wordt uitgedeeld. moment redelijk en gepast lijkt, zonder enig perspectief, zonZij zijn de tien die de media corrigeren, want de nieuwswaar- der enige hoop op verlossing van de eigen domheid, de bede van hun geschriften hangt niet af van de geldwaarde van perktheid van een ik dat geen genoegen neemt met de bellethun berichtgeving. Een krant immers moet dagelijks ver- trie van zijn nietigheid. Het dagboek is niets anders dan de
schijnen, de televisie moet..., de radio moet..., enz... Deze canon die mij deze inzichten voortdurend in herinnering
tien wijzen zijn vrijgezellen die genoegen nemen met het be- moet brengen, een vergeefs gebed om overeind te blijven, het
staansminimum. Zij kennen niet de breuk tussen hun prive- zelf ontworpen gebod om zo stoicijns en eerlijk mogelijk het
leven en hun openbaar leven. Zij zijn van iedereen en ieder- andere, de ander en mezelf onder ogen te zien.
een is van hen. Zij vormen het informatieve bewustzijn van Het gedicht, het gedicht alleen, is niet langer voldoende als
het land, het denken dat zich zo universeel mogelijk doorzet, verantwoording voor een leven, en de formele, formaliserenonafhankelijk van economische implicaties. Hun woning is de kracht van de jeugd, om alles op poetische wijze gestalte te
het huis van de wereld, hun grootmoedig uitgedeelde uren geven, heeft mij voorlopig verlaten. Ik weet, als ik tijd van levormen het verhaal van iedereen, hun handelingen weerspie- ven heb, ik weet dat het gedicht zal terugkomen, maar het zal
gelen de wordingsgeschiedenis van de gemeenschap, hun meer moeten zijn, omvattender, une musique savante, een
denken is het zijn zelf van hun volk. Zij leven op geen enkel prosodie van het denken, een mathematica van het gevoel,
een zingende wijsbegeerte. De oude droom om, schrijvend
adres, bezitten geen naam en zijn overal aanwezig.
aan het gedicht, het gedicht te doen ontploffen.
Ondanks het verlangen om zo genadeloos eerlijk mogelijk te
schrijven, steeds de terreur van wat een eventuele lezer zou Hij schrijft omdat hij dom is. Anderen zijn zich permanent
kunnen denken als ik vlak na een gedicht of een dagboeknoti- bewust van hun verstandelijke vermogens en hun mogelijktie de geest geef. (Wat is dat eigenlijk een mooie uitdrukking: heden, zij hebben hun intellect paraat, assimileren de meest
de geest geven. Ja, schrijven is een manier om de geest te ge- uiteenlopende zaken met benijdenswaardig gemak en leggen
vaardig beslag op wat hen omringt. Hij echter schrijft omdat
ven, Awrte geven.)
hij dom is. Hij is de slaapwandelaar, de spijbelende dagdroEten en drinken zijn manier en om zich de wereld toe te eige- mer. Hij moet schrijven om te zien dat hij kan denken, om te
nen. En zoveel mensen hebben last van een moeilijke stoel- horen dat hij werkelijk bestaat. Het woord is de ander. En die
blik waarmee het woord naar hem kijkt, heeft hij nodig om
gang.
zich daarin te kunnen spiegelen, verbeelden.
Edegem, maandag 21 januari
Vrijheidbetekent voor mij, en heeft altijd betekend, ontsnap- Een afschuwelijke uitdrukking: iets in een literaire vorm giepen aan de gestructureerde tijd van het schoolse uurrooster, ten.
het huwelijks- en gezinsleven, het produktieproces van een
gei'ndustrialiseerde samenleving. De geest - vrijheid en De schrijver mag zichtbaar blijven achter het geschrevene,
geest zijn synonieme begrippen-,de geest moet kunnen niet als de spreekbuis van de massa, niet als het spook van een
ideologic, maar als de inspirerende gespreksgenoot die de lewaaien.
zer
verzoekt over zichzelf na te denken. Het ik van de schrijDaarom is het voor mij een mysterie, waarom zoveel interesvende
moet de lezer uitdagen om zijn ik daartegenover te stelsante, intelligente schoolmakkers en jeugdvrienden het juk
van de achturendag op hun schouders hebben genomen. Het len, om hem te betrekken in het gesprek, zodat de taal waarantwoord kan zijn dat de meesten karakterieel het vacuum, achtig wordt een 'huis van het zijn'.
dat ontstaat wanneer men de tijd van de samenleving verlaat,
niet aankunnen. Dat vacuum vooronderstelt een wezenlijk Geloof dat de schrijver (de vroegere bellettrist) niet langer
creatieve houding tegenover het leven: de onwankelbare gevierd wil worden, maar de ander in zichzelf wil vieren. Geloof dat hij deze regels schrijft dwars door de ijdele letters
overtuiging dat slechts leeft wie leven maakt.
van zijn naam heen. Geloof hem, geloof dat hij zijn naam enkel nog bewaart om geroepen te worden; dat hij zijn mond
IJdelheid is een gebrek aan trots.
opendoet om de naam van ieder ander uit te spreken als de
Verbazing, verwondering, wanneer hij zich werkelijk goed zijne. Hij schrijft om zichzelf uit te wissen. Die lege plek
voelt, rustig, geborgen in zijn bezigheden, in zijn vel; met de- wordt de plaats voor een ander, zoals een leeggedronken glas
zelfde argwaan van wie plots ergens pijn heeft, denkt hij dan: de kleur aanneemt van zijn omgeving. Zijn enige verdriet,
zijn enige trots en zijn enige roem mogen slechts daarin bemaar ik heb vandaag nergens pijn!
Een groot talent: vergeten hoe en wat men in het verleden
heeft geschreven.

22 HINT 1988

STUKKEN VAN MENSEN
staan, te behoren tot de menselijke soort.

Schrijven vooronderstelt niet op de eerste plaats talent, intelligentie, gevoel(igheid), enz., maar karakter. Onder karakter
Edegem, vrijdag 25 januari
versta ik het vermogen om op een bijna typisch vrouwelijke
Er is geen weg terug. Wie eenmaal in zijn leven al dan niet manier open te staan voor de meest uiteenlopende invloeden,
gedwongen heeft gekozen voor de afzondering, de stilte, de ervaringen, mensen. Onder karakter versta ik een gebrek aan
bezinning, kan nooit meer terug naar de groep. Als ik de karakter, aan eenduidigheid; constitutioneel niet anders kunwijsvinger diep in mijn mond steek, tot achteraan in mijn nen dan de veelheid van meningen en smaken, standpunten
keel, voel ik hem zitten. Zwaar en scheef ga ik van hem, hij en ideologieen, woordgebruiken en religies onder ogen te
staat op mijn gezicht te lezen, ik schaam me voor zijn aanwe- willen blijven zien, een levende vraag willen blijven - een inzigheid. Hij kropt zich op in de maag, hij rolt zich op in de nerlijk verscheurd bestaan dat standhoudt dank zij het alles
borst, zolang, zolang, dat ik naar adem snak, pen en cahier transcenderende vuurwerk van het gedicht. De schrijver is
terzijde schuif, opsta en ga wandelen. Soms helpt het.
het karakter dat telkens opnieuw, elke dag opnieuw, voor
zichzelf betekenis moet stichten omdat het in al zijn stijfDe onzekerheid cultiveren is de beste oefening voor een sterk hoofdigheid, zijn verlangen naar uniciteit, oorspronkelijkverstand. Wie niets bezit heeft niets te verliezen, tenzij zich- heid, geen bestaande betekenissen kan aanvaarden. Ik ken in
zelf. Wie zekerheden bezit, verlangt niets meer, ook niet mijn omgeving genoeg getalenteerde, erudiete, intelligente,
zichzelf. Hij wijdt zijn leven aan het behoud van zijn zeker- gevoelige mensen die dromen van een boek, maar zij bezitten
heden. Pak hem zijn zekerheden af, en hij stort in het donke- te veel karakter, te weinig gebrek aan karakter. Zij hangen te
re gat dat hij al was en niet meer zag: de zekerheden vormden zeer vast aan hun (vaak virtuoze, maar ontleende) taalgeeen kleurrijk scherm tussen hem en zijn leven, hem en zich- bruik, aan hun (vaak superieure) intelligentie - meestal bevestigd door schitterende studies en loopbanen - , hun hoogzelf, hem en de anderen.
staand gevoel voor cultuur en artistieke scheppingen. Zij
Zou het kunnen dat dit schrijven, dat bedoeld is om het leven missen het argwanende, kinderlijk afwijzende en puberaal
koppige elan om tegen het gevestigde in te gaan en daartete verkennen, mij het uitzicht op dit leven beneemt?
genover hun eigen wereld te stellen. En zelfs hun eventuele
Gisteravond met Marc een gesprek over de banale democra- revoke situeert zich toch nog steeds binnen de heersende
tic van een bepaald socialisme. Nu lees ik bij Leopold Flam norm, de regerende geest van spraak en tegenspraak. Anarin Het huis van de wereld: 'Volstrekte gelijkheid is onmogelijk chie is hun vreemd - anarchie en utopisch bewustzijn.
en ook niet wenselijk, ze is zelfs schadelijk. Een socialistische Schrijven is verlangen naar het onbestaande, het onmogelijsamenleving zal ten onder gaan indien ze poogt een volstrek- ke. In vele domeinen - schilderkunst, muziek, wetenschap
te gelijkheid te verwezenlijken. Het socialisme betekent - is initieel het talent belangrijk. Dat wordt bevestigd door
broederlijkheid, en hoe zou er broederlijkheid kunnen be- hun wonderkinderen (Picasso, Mozart, kinderen met een uitgesproken wiskundige begaafdheid). Literatuur kent geen
staan waar de eerste de laatste en de laatste de eerste is?'
wonderkinderen in de strikte zin van het woord. Literatuur
Leven is voortdurend, telkens opnieuw, de oorzaak willen vooronderstelt de wil om het bestaande af te schrijven - afzijn van zijn leven. De initiele vernedering, buiten zijn we- schrijven, ja, in zijn tweevoudige betekenis! Zij vertolkt (is)
het nog net binnen de traditie aanblijvende verlangen naar
ten om te zijn gemaakt en geboren, is al te groot.
negatie en de positieve vertaling daarvan: het zelfverzekerde
Er moeten in de wereld plaatsen zijn waar het leven alleen neeny de apodictisch uitgesproken aarzeling.
maar bestaat in nadenken over het leven, in nadenken over de
mogelijkheid om na te denken over het leven. Zo'n plaats wil Antwerpen, woensdag 30 januari
ik zijn.
De dichter, de schrijver, de filosoof die zich schrijvend vereenzelvigt met de hongerlijders, de onderdrukten, de aan
Antwerpen, dinsdag 29 januari
drugs verslaafden, de waanzinnigen, kortom, met al wie op
Vanmorgen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een of andere manier lijdt aan dit bestaan, is een parasiet. Onhet Europees Poeziefestival 1980 in Leuven. Vreemde erva- danks alle ellende, ondanks al zijn persoonlijke ellende, bezit
ring je naam te zien staan op een lijst vertrouwde namen: Al- hij het vermogen om de pijn om te zetten in het zwarte goud
bert Bontridder, Hans Magnus Enzensberger, Karl Krolow, van de letter en/of in reele centen. Geen enkele schrijver kan,
Marc Cholodenko, Odysseus Elytis, Brian Patten, Lucebert, zelfs wanneer hijzelf bijvoorbeeld een verslaafde is, zich volJudith Herzberg, Ida Gerhardt, Ernst Jandl. Nog tot voor ledig identificeren met zijn 'soortgenoten'. Hij kan dat niet,
twee, drie jaar zou zo'n invitatie je reeel blij hebben gestemd. omdat hijschrijft. Hij blijft, ietwat cru uitgedrukt, een mooiMaar vandaag? Je weet het niet, je voelt je wel enigszins ge- prater. Hij kan zich, al is het maar een moment, schrijvend
vleid, beschouwt het echter bijna als een toeval dat men ook van zichzelf en zijn omgeving distantieren, verlossen, terwijl
jou heeft gevraagd. Al die selecties - literaire prijzen, festi- de anderen meestal monddood hun lot ondergaan. Zelfs de
vals, recensies, redacteurschap - behoren tot het domein meest mensonterende ellende komt de schrijver ten goede.
van het arbitraire, terwijl jij nog zo nai'ef bent in alles, in elke Maar deze bedenkingen mogen hem niet beletten om te
onderneming, de intrinsieke noodzaak te zoeken.
schrijven, want zwijgen is erger.
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Ik breng meer en meer begrip op voor het dandyisme van
sommige schrijvers en kunstenaars. Het dandyisme is een
uitstekende manier om zich in het openbare leven de lastige
vliegen van het lijf te houden en de integriteit van wat men
maakt, dus van wat men wezenlijk is, te waarborgen: de uitdagende elegantie van het masker; een leven als een rookgordijn waarachter de ware mens staat te branden. Het leven dat
ik van de dandy zie is enkel het arrogante spel dat aanstoot
geeft. Het is, zoals Baudelaire zegt, zijn aristocratische kunst
om te mishagen.
De koorts gedaald. De ziekte niet alleen draaglijk, maar zelfs
comfortabel, vergeleken met de pijn van de vorige dagen.
Ziekte als het enige maatschappelijk herkende en erkende
toelatingsbewijs voor de afzondering.
Antwerpen, donderdag 31 januari
Vandaag, voor het eerst sinds begin december '79, de eerste
aanzet van nieuw poetisch werk. Meer dan twee versregels
heb ik er niet aan overgehouden, ondanks uren prutsen.
Toch gaf dat voldoening, vooral het verlangen zelf dat terugkwam, de fascinatie van het materiaal, nadat ik deze maand
zo maar wat voor mij uit heb gedacht, meer geboeid door het
wat dan door het hoe. Koud leren schrijven. Harde, koude
gedichten, daar droom ik van, precies omdat zo'n schrijven
indruist tegen mijn temperament. Vandaag leek het even mogelijk. Afwachten. Vroeger schreef ik meer vanuit een roes:
drinken, vrijen, schrijven, roken, converseren, lezen, het behoorde allemaal tot een ellendig verdovingsproces waar ik,
althans vandaag, niets meer mee wil te maken hebben. Ik wil
werken aan mijn gedichten zoals een boekhouder zijn sommen maakt: geen overbodig gezwets, geen stunt werk, geen
rad voor de ogen, nee, sec moet het worden, hard en lucide,
genadeloos zeker van toon (00k in de twijfels), genadeloos tegenover mezelf, want het gedicht moet hoe dan 00k meer zijn
dan wat ik ben, of het is niet.
Antwerpen, dinsdag 26 februari
Ik heb nog werkelijk niets van enig belang op papier gezet
wanneer ik mijn werk vergelijk met dat van de auteurs die nu
toevallig op mijn tafel liggen: Holderlin, Valery, Paz, Mandelstam... Mijn werk moet strenger worden, geslotener. Zo
kan het niet verder. Minder gepreek en gefilosofeer, minder
directe belijdenis en zelfbeklag, meer ding, meer zijn dan betekenis, meer vorm dan vormgeving, meer resultaat dan het
uitspreken van bedoelingen, minder geleuter over het gedicht en meer het gedicht zelf, minder apologie van de dichterlijke onmacht, meer knoop dan ontknoping, meer constructie dan constructieve intenties, enz... Meer geduld.
Minder expliciet elan.
Antwerpen, vrijdag 29 februari
De meeste mensen kunnen niets. Ze kunnen geen kast maken
of een lied zingen, niet lekker koken of een fantasierijk gesprek voeren, geen mooie brieven schrijven of een instrument bespelen. Het enige wat de meeste mensen kunnen is
op een stompzinnige manier geld verdienen, dank zij diploma's die verwisselbaar zijn en die ze ooit hebben ontvangen
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voor verworven kennis waar ze verder meestal niets mee
doen, niets mee maken. Met dat geld laten ze hun kasten maken, doen ze anderen liederen zingen, lekker koken in restaurants, fantasierijke gesprekken voeren op televisie of in het
theater, met dat geld kopen ze schrijvers, kopen ze taal, denken, gevoelens. Niet zij, maar hun geld is creatief.
Edegem, maandag 3 maart
Leen tegen Jonas, hij is pas zes: 'Hoor je 't 00k? Hoor je hoe
mooi de merels al fluiten?' Hij: 'Ja, ik hoor het. Maar ik heb
daar niks aan.'
In de loop van de voorbije tien jaar heb ik misschien twintig
romans gelezen, en sommige daarvan niet eens uitgelezen. Ik
voel me tijdens de lectuur meestal bedot.
Een van de meest verwarrende lichamelijke ervaringen is het
vastnemen van vogels: angst voor het donzig efemere; tederheid; adoratie 00k, omdat je het levendigste symbool van ongebondenheid en vrijheidsdrang in je handen houdt.
Dat men het mannelijk geslacht vogel noemt, en vrijen vogelen> vond ik steeds getuigen van geniale argeloosheid (en van
de ontroerende vindingrijkheid van de volkstaal). Neuken en
naaien vind ik afstotelijk. Vogelen vind ik prachtig.
De kinderachtige taal waarin mensen zich laten toespreken,
bijvoorbeeld in de reclame: Een mars per dag houdt je aan de
slag; St. Michel, niet voor broekventen; Jupiler, man, dit is
uw bier. Dat vernederend paternalistische!
Het deprimerende gevoel dat als je niet kunt schrijven, 00k
niets te vertellen hebt, aan jezelf, aan de anderen, en dus niet
leeft, of niet waard bent te leven. Het schrijven is door de jaren heen zodanig vergroeid met zingeving dat je, 00k op momenten van betrekkelijk geluk tijdens een periode zonder
schrijven, achtervolgd wordt door de idee dat je nooit meer
echt het verlangen zult kennen iets op papier te zetten en dus
het contact met jezelf en de anderen zult verliezen. Schrijven
is immers de enig mogelijke dialoog, de enig mogelijke manier om in een verband te staan. Als je niet schrijft - jij, die
geen werkkring en bijna geen sociale contact en hebt - ben je
verloren.
In dat opzicht verschilt een schrijver als mens fundamenteel
van andere mensen, behoort hij tot een ander ras. Je hebt
geen boodschap aan de bedrieglijk democratische nederigheid van auteurs als Hugo Claus die tijdens een televisieinterview beweert dat een schrijver hetzelfde voelt, denkt, ervaart als andere stervelingen. Dat is beslist niet waar. Een
schrijver voelt, denkt, ervaart alles infunctie van zijn werk.
Met de droom van het groeiende gedicht of verhaal of roman
treedt hij de wereld tegemoet. Zijn taal (hijzelf) is het instrument waarmee hij alles en iedereen benadert in functie van
dat andere, toekomstige gesprek dat zijn boek zal zijn.
Terwijl dynamische jonge mensen van zijn leeftijd het land
afrijden als vertegenwoordigers, een enthousiaste klas de
ethische ablatief inlepelen, in het zweet huns aanschijns de
nieuwste Toyota in elkaar boksen of hijgende vrouwen een

Antwerpen
Antwerpen
donderdag
donderdag
1 mei 1 mei

kind uit het lijf rapen, zit de dichter om drie uur op een doordeweekse namiddag in zijn patisserie en troost zich met het
verorberen van een enorme wafel met slagroom en gekonfijt
fruit. Hij is eenzamer dan het klontje suiker in zijn koffie.
Edegem, zaterdag 8 maart
Dat een jury mij eergisteren de Hugues C. Pernath-prijs
heeft gegeven, stemt me gelukkig en tegelijk argwanend. Die
argwaan bij het ontvangen van prijzen of het lezen van lovende recensies zal wel nook verdwijnen, omdat het twijfelen
aan zichzelf deel uitmaakt van het schrijven, van elke artistieke bezigheid. Niemand kan meer kritiek hebben op mijn
werk dan ikzelf; de gedichten die ik nu nog hardop voor een
aantal mensen kan lezen zonder dat het schaamrood mij naar
de wangen stijgt, zijn zeldzaam. En is dat genoeg, een stuk of
wat gedichten, zoals Bloem schrijft, is dat genoeg om een leven te rechtvaardigen? Maar er is, voor mij althans, geen alternatief.
Ik stel vast dat er niemand is, behalve Leen, Leentje en de
kinderen, aan wie ik het goede nieuws kan melden. Dat feit,
mijn klein geluk met slechts enkelen te kunnen delen, zegt
genoeg over mijn eenzaamheid, niet alleen literair - ik zit in
geen enkel tijdschrift, geen enkele schrijversvereniging, geen
enkel cenakel - maar tout court. Dat ik het mijn kinderen telefoneerde, vandaag, een uur geleden, was een manier om
voor hen iets te betekenen, door hen te worden waargenomen. Kijk, jongens, hier, jullie vader, jullie grote afwezige,
hij bestaat. Adriaan had, denk ik, vooral be wondering voor
de vijftigduizend frank die met de prijs verbonden zijn. Maar
hoe kan het ook anders, hij is pas tien.
Ik wil een mooie hommage schrijven voor Pernath. Dat kan
ik. Dat mag ik. Omdat ik positief denk over de mens en zijn
werk. Ik vermoed dat ook voor hem het gedicht de laatste manier was om zijn verlangen naar onschuld en kinderlijke ernst
vorm te geven, in het droevige besef dat schrijven een verraad betekent aan de onmondigheid van het kind. De schuld
begint bij het spreken, bij het eten van de boom der kennis:
de liefdevolle prostitutie, de verrijkende knieval van de enkeling die moet groeien (en vastgrozizn) in een door duizenden
jar en en miljoenen monden bezoedelde en gereinigde taal.
Edegem, woensdag 12 maart
Alles zit geblokkeerd. Krampachtigheid van de eenvoudigste
beweging. Het spreken en schrijven neerslachtig van toon,
traag, zonder plezier. Het denken aan de anderen slaat geen
vonk in het woord, genereert ook niet de droom van een toekomstige ontmoeting, van een verstand-houding. Ik weet
stilaan wat geluk betekent: een duidelijk beeld bezitten van
jezelf, van wat je bent voor jezelf en voor de anderen, en met
dat beeld vrede nemen, in het voile besef en de voile kracht
van je mogelijkheden staan en daarmee op een afstandelijke
manier kunnen jongleren. Dat zelfbeschikkingsrecht op virtuoze wijze hanteren, uitbuiten, vind ik terug bij auteurs als
Nabokov en Claus. Ja, dat zijn gelukkige mensen. (Ze interesseren mij slechts matig, maar dat doet er hier niet toe.)
Het beangstigt me dat de waardering voor mijn werk steeds
uit dezelfde hoek komt. Ik zou wel eens willen weten wat Re-

ne Char van mijn gedichten vindt. Of Shakespeare.
Vroeger, laten we zeggen tot voor een half jaar, war en de dagen genoeg voor het schrijven, en was er de avond en de
nacht voor de vriendschap, het drinken, het gesprek. Vroeger
had ik 's avonds een gevoel van voldaanheid, ik kon mijn
werk loslaten, laten zweven, het werk kon 's avonds zonder
mij. Nu is de onvrede, het onbehagen permanent. Nu moet
ik ook nog 's avonds laat aan het werk. Ik word getiranniseerd. Ik voel me niet meer vrij in mijn schrijven. Het schrijven wilmt, eist me op.
Antwerpen, donderdag 1 mei
Wat hier vandaag gehuldigd wordt is in laatste instantie de
poezie zelf. De namen van Hugues C. Pernath en mezelf lossen op in het licht van de droom, van de dagdroom die iedereen is aangeboren, het verlangen dat ons vraagt en plaagt om
vorm te krijgen in een verhouding, een verstandhouding, een
liefdesverhouding met wat en met wie ons omringen.
Het leven zelf is immers niet aanwezig zolang het via ons
geen gestalte vindt op een gelukkige plaats, in een gelukkig
ogenblik. Het gedicht is voor mij - en ik besef hoe irriterend
dit absolutisme velen in de oren klinkt - het enige middel
om die utopie en die euchronie tastbaar te maken.
Het talent om die dagdroom te concretiseren, ontleent het
gedicht aan het principieel onbeperkt aantal formele mogelijkheden waarover het beschikt. Er is bij mijn weten geen
enkele wetenschappelijke of artistieke discipline waarin zoveel facetten van de menselijke expressie getotaliseerd worden: het gedicht schildert en denkt, het zingt en calculeert,
het danst en belijdt, het houwt zijn harde beelden en creeert
een filmisch fluidum, het schreeuwt en zwijgt, het huldigt en
corrigeert en doorbreekt de traditie waarin het zich plaatst,
en het betrekt de zelfreflectie en de zelfkritiek in zijn genesis.
Het gedicht was en is voor sommigen de laatste poging om
hun volledige mens uit te drukken en weg te geven: het individu dat zich, letterlijk, kwijt wil aan de anderen, aan de geschiedenis.
Het gedicht wil zijn: een gelukkige plaats, een gelukkig ogenblik. Die wil, dat verlangen draagt in zich de machteloosheid
en de hoop van de Roemeense doina en de Portugese fado:
een verwarrende mengeling van verdriet om wat was en hoop
op wat nog komen kan. Wie schrijft, gelooft. Wie werkelijk,
wie absoluut wanhopig is, brengt nergens tekens aan en mist
de kracht om zijn individualiteit te formaliseren. Wie
schrijft, gelooft. Het kind in hem is nog niet dood. Wie
schrijft, gelooft in wat hij morgen zal maken en zijn. Hij gelooft in het nog niet bestaande. Hij gelooft in het onbestaande.
Ik heb nooit begrepen waarom de meeste critici die vele mogelijkheden van het gedicht aan banden willen leggen; waarom zij vooropstellen dat een gedicht niet mag vertellen of
niet mag denken, zich niet al te ver van de omgangstaal mag
verwijderen of niet mag raaskallen, niet mag zingen of niet
quasi mathematisch precies de dingen mag beschrijven, geen
exorbitante zelfbelijdenis mag zijn of een donker metafysisch
vertoog. En ik heb zeker nooit begrepen waarom de meeste
dichters zich daarnaar richten.
LEONARD NOLENS
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In 1964 besloot Glenn Gould, 32,
een briljant en gevierd .
concertpianist op het hoogtepunt
••
•
van zun roem, noon meer voor
publiek op te treden.
Hij wilde ze niet meer zien, 'al die
luisteraars die slechts horen met hun
. ogen en hun monden'.
Sindsdien bracht hij zijn leven nog
slechts inhotelkamers en studio's
door.
Op de platen die hij nog maakte,
bereidde hij zich voor door zijn
piano dagenlang niet te zien:
contemplatie is nuttiger dan
vingeroefeningen. Muziek was voor
hem een middel om zijn ziel te
redden.
En Gould kreeg wat hij niet wou:
meer bewonderaars dan ooit
tevoren.
2& "'1988
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Aria
In 1964 verliet de briljante concertpianist Glenn Gould het podium. Tot aan
zijn dood in 1982 maakte hij aIleen nog
maar plaatopnamen, trad op voor radio
en televisie en schreef artikelen over
wat hij onder muziek verstond.
Zijn leven speelde zich afin twee delen,
van elkaar gescheiden door een messcherpe vouw: een brief die na lezing
weer in de envelop is gestopt. Dat een
pianist, nauwelijks tweeendertig en op
het hoogtepunt van zijn loopbaan, van
het podium stapt - en niet voor enige
tijd, zoals bijvoorbeeld Horowitz, maar
definitief - stelde de concertgangers
teleur. En dat dit slechts een eerste stap
was naar een steeds grotere afzondering
ging de verbeelding te boven. Maar dat
dit verwoede en hartstochtelijke isolement geen vlucht was voor de werkelijkheid en haar verlokkingen, maar een
fuga, in de muzikale zin van het woord,
een gewilde esthetische en ethische onderneming, coherent en consequent, is
een raadsel dat nog lang die mensen zal
verwarren voor wie kunst enkel verstrooiing is en niet een middel om je
ziel te redden.
Wat was de muziek voor hem geworden
toen geen mens hem meer beluisteren
kon wanneer en waar hij haar ten gehore bracht? De leer lingen van het Koninklijke Conservatorium van Toronto
tot wie hij zich op II november 1964
richtte, vernamen van hem slechts een
advies: blijf alleen; dompel je onder in
de genade van een contemplatief bestaan. En zelf zou Gould aan deze
plicht van de eenzaamheid nooit meer
verzaken nadat hij enkele maanden
voordien in Chicago zijn laatste concert
had gegeven. Steeds verder zou hij gaan
met het in kaart brengen van zijn eenzaamheid. Hij liep voorbij de drempel
waarop iemand hem met open armen
stond op te wachten. Hij duldde geen
vriendelijke opening in het hechte
weefsel van de uren.
Men moet zijn mond houden om te
kunnen luisteren, men mag geen muziek meer maken om met nieuwe oren
haar veeleisend universum in zich op te
nemen. De geheime deur die hij vermoedde tussen hem en het spel op de
piano die zijn leven was geweest, die
hem van het leven had beroofd - naar
die deur verlangde hij, tegelijkertijd
bang om haar open te doen. Maar hij
pakte de klink, en een vreemde rust
daalde over hem neer, als kwam hij
thuis.
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Hij bekeek zijn bestaan zoals iemand 's avonds zijn over een stoelrug
gevouwen kleren bekijkt, bizarre vodden waarvan hi j zich afvraagt: hoe is
het in vredesnaam mogelijk dat ik daar
de hele dag niet zonder kon? Wat hij gedaan had, verdiend, bezeten, wat maakte het allemaal uit? Het onbekende
wenkte hem: hij moest de dingen andere contouren geven. Het was alsof hij
zich losmaakte van de anderen - niet
alleen van die schaduwen in donkere,
klinkende zalen, maar van alle anderen - en zich voortdurend enkel de
vraag moest stellen wat liefde was.
(Precies daarvan hield hij niet bij Mozart, dat kind op zoek naar liefde in de
blik die het met zijn genie betovert, het
flemende kind dat bijna om liefde bedelt.)
'Houden jullie van mij?' Met die vraag
is de solist onophoudelijk in de weer.
Hij wilde geen solist meer zijn. Zijn
vraag luidde anders: 'Leef ik wel echt?'
Hij wilde zichzelf beter leren kennen
en wist dat hij zich daarom moest ontledigen, zichzelf moest verliezen, een
nieuwe gestalte moest zoeken, opnieuw
moest desintegreren. Wat telde, in de
nacht van de gespreide vingers, van de
naar het plafond gekeerde handpalmen,
wat telde waren de momenten waarop
zijn handen het klavier zouden bespelen zonder het aan te raken. Weldra zou
er niemand meer staan tussen de muziek en hem. Weldra zou onder zijn
handen - want die waren nu eenmaal
noodzakelijk - een abstract weefsel
ontstaan: iets richt zich op, zweeft,
duikt, stoot zich, wordt geroepen,
daagt niet op, komt toch, verdwijnt,
maar blijft.
De enige ruimten waartoe hij had willen behoren waren de grenzeloze vlakten van het hoge Noorden, of de anonieme wanden van motelkamers. Niet
zonder speelsheid zag hij zichzelf
voortaan als een voorbijganger, een silhouet op doortocht in velerlei ruimten,
een vorm met oneindig veel woningen
en gezichten, een geslachtloze aanwezigheid die slechts via zijn opnamen
kon worden waargenomen, een afwezigheid waaraan pas dan een einde
kwam als iemand hier of daar zei: nu
wil ik luisteren naar Gould.
Deze onthechting betekende voor hem
geen verminking. Hij zag hierin de liefdevolle distantie van het spook dat even
de aandacht trekt alvorens te verdwijnen, het kortstondige bezoek van de engel die men een plaats aanbiedt als hij
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de kring doorbreekt van hen die spreken.
Ik zie hem voor mij in een hotelkamer,
bijna middernacht. Hij ligt op zijn
onopgemaakte bed, weigert halsstarrig
in te slapen en wacht tot dat ogenblik
van absolute stilte komt waarnaar hij
wanhopig verlangt. Een vreemde stilte,
het resultaat van twee radio's en een televisie die hun klanken en beelden uitstorten in de kamer. Zijn lichaam dat
van een verslagene. Gespreide armen
en benen. De vingers van beide handen
als een ster op het verfrommelde laken.
Chicago. Pasen, zondag 28 maart 1964.
Hij had dit hotel gekozen omdat het
grijs was, grijs als de enigszins afgelegen wijk waarin het lag, grijs als het
slechte winterweer dat eindeloos duurt,
daar, aan de oevers van het Meer van
Michigan. Enkele uren voordien had
hij gespeeld in de Orchestra Hall. Zij
die zi jn hortende sta p hadden gezien,
zijn armen die als dode dingen langs
zijn lichaam bengelden, zijn kromme
rug, de niet gestreken panden van zijn
jacquet, de wijze waarop hij als een verdwaalde eland de concertzaal binnenkwam, verblind door de blikken en
lichten, slingerend met zijn hoofd, wisten niet dat zij de laatsten waren die een
concert van hem bijwoonden.
Tussen het leven dat hij net verlaten
had en het leven dat zich nog aan zijn
blik onttrok, maar dat hem wilde, zag
hij geruststellende ruimten, zonder
woorden, zonder muziek, zonder iemand.
Zijn vingers speelden, maar zelfwas hij
al weg. Zijn vingers zouden het concert
beeindigen, en niemand zou zijn afwezigheid opmerken. Hij had het contact
verloren. Vooral met het publiek. Hij
had gevoeld hoe weinig mensen door de
muziek in een concertzaal worden bereikt: de meesten zitten te suffen, genieten al van het diner dat op hen
wacht, zijn er slechts om morgen te
kunnen zeggen dat ze Gould hebben
gezien. Hij mocht dan al streng de hand
houden aan de keuze van het repertoire
en de toeschouwers verplichten hun
oren open te zetten door moeilijke, polyfonische stukken te spelen, abstracte
werken, ook ronduit vervelende muziek zoals de Sonate van Krenek, die hij
al zeven of acht jaar op zijn programma
had staan als een soort talisman die
hem moest beschermen tegen gemakkelijk applaus, maar. .. de mensen bleven
komen. Hij wilde ze niet meer zien, al
die luisteraars die slechts horen met

tes de zijnen ontvluchtte en, waar hij
00k verbleef, zichzelf tot onderwerp
van zijn gedachten maakte. Het denken
speelt zich af in de marge van de we2 Aan de ene kant is er wat men in de reld. Het is in deze afstand tot de tastmiddeleeuwen noemde het vita activa, bare realiteit - Gould verwijderde zich
dat Gould in 1964 definitief de rug toe- niet alleen van zijn publiek, maar in gekeerde, aan de andere kant het vita con- dachten 00k van zijn piano, terwijl hij
templativa, waarin hij zich nadien met fysiek toch zo dicht mogelijk bij zijn inzijn piano opsloot.
'Het actieve leven is
werkzaam, het contemplatieve leven rustig; het
actieve leven speelt zich
af in het openbaar, het
contemplatieve leven in
de woestijn; het actieve
leven is gewijd aan de anderen, het contemplatieve aan God.' Dat is de canonieke tegenstelling zoals die in het begin van
de Xllde eeuw door Hugues de Saint-Victor werd
neergeschreven.
In zijn studio knoopte
Gould opnieuw aan bij
dit kloosterlijke ideaal
van de status religiosus,
een leven van zelfverloochening, de weg van
de volmaking die men
slechts kan vinden en bewandelen in een geest van
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Zijn benadering van de strument bleef - dat het denken iets
muziek is dezelfde als de weg van de construeert dat de werkelijkheid vermysticus die God zoekt.
vangt. Geen enkele vorm van denken
Een tafereel in Leipzig, in de Kaffee- neemt genoegen met het waargenomebaum, een restaurant dat nog steeds be- ne, het gegevene. Gould transformeerstaat: om de tafel zitten Ludwig Schun- de al wat hij onder handen nam, door
ke, aan wie Schumann net zijn Toccata middel van verdraaiingen en reconheeft opgedragen, Moritz Rascher, structies die veel dieper gingen dan het
componist en musicus, Ferdinand spel van de meeste vertolkers. Hij
Stegmayer, eveneens componist, Julius maakte van zijn opnamen bijna absoluKnorr, pianoleraar, Friedrich Wieck te experimenta suitatis, experimenten
en Schumann. Ze noemen zich de Da- en ervaringen van het ik met zichzelf,
vidsbundler. Als zijn glas leeg is, schuift naar de uitdrukking van Pierre Olieu,
Schumann het naar de hoek van de ta- een franciscaan uit de XHIde eeuw.
fel - een wenk voor de dienster. En Alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam
plots staat hij op, bruusk, als kreeg hij zijn. Ik reserveer het woord eenzaameen bevel. Zonder een woord te zeggen, heid voor die toestand waarin men zich
zelfs zonder een groet gaat hij de nacht weliswaar bevindt zonder anderen,
in. De anderen denken dat hij te veel maar waarin men zichzelf gezelschap
muziek in zijn hoofd heeft. Maar hij houdt. Vereenzaming is iets anders, een
wil zich alleen maar aan het gezelschap toestand waarin ik mezelf mis, of ik nu
onttrekken, wil slechts alleen en in alle alleen ben of in gezelschap. Eenzaam
stilte gaan zitten voor zijn muziek.
zijn is de zekerheid ervaren dat de anEen tafereel in Athene, in de tuinen der er is, in mij. Gei'soleerd zijn is weer
van Akademos: Plato maakt zich los iets anders, een toestand waarin zowel
van de massa en kiest het gezelschap de ander als ikzelf ontbreken.
van enkele uitverkorenen, zoals Socra- Denken kan niet zonder eenzaamheid.

hun ogen, hun monden.
Het was onmenselijk koud toen hij de
hal van zijn hotel betrad.

Daarom weet ik welhaast zeker hoe afschuwelijk alleen Gould na een concert
moet zijn geweest, overrompeld door
beate bewonderaars in zijn loge. Hij
verafschuwde al wat geen muziek is.
Hij zocht de contemplatie, de beaming:
als Gould speelt, hoor je een niet aflatend ja dat sterker wordt naarmate het
onderwerp van de muzikale beschouwing zich meer verbergt
en de wrevel rijpt. Gould
veroorloofde zich de vrijheid om niet meer te beminnen (Mozart, de romantici, de piano van de
pianist), en dat gaf hem
die lichtheid, die enorme
intensiteit van de onthechting jegens zijn geliefkoosde componisten
en
compositievormen
(Gibbons, Strauss, de fuga).
3 Volgens Cicero zou
Cato ooit hebben gezegd:
'Nooit is de mens actiever
dan wanneer hij niets
doet, en nooit is hij minder alleen dan in de eenzaamheid.'
Maar er was nog iets anders met die eenzaamheid
van Gould. Hij had zijn
naamplaat
ver wi j derd
van zijn flat in Toronto. Het was een
geliefkoosd tijdverdrijf van hem om 's
nachts in zijn auto urenlang rond te rijden, bars of cafes langs verlaten avenues te bezoeken, te luisteren naar mensen die met hun gezicht naar een muur
gekeerd met elkaar zitten te praten, badend in het neonlicht. Gould deed aan
de Nighthawk denken, aan die door
Edward Hopper geschilderde doodsbleke eenzamen. Hij stelde zich graag
voor onder een pseudoniem en sprak
dan vreemde talen, koos een vreemd accent - Jiddisch of Duits - of ging
plots over op Elizabethaans Engels. Hij
improviseerde op een rol van Shakespeare (bij voorkeur die van Richard II),
stelde zich voor als Nigel Twilt-Thornwaite, een antimodernistische Edwardiaan, als Duncan Haig-Guiness, een
brave Schot, als Karlheinz Kloplweisser, een musicoloog made in Germany,
of als Ted Slotz, een taxichauffeur uit
de Bronx. Aan de telefoon liet hij zich
doorgaan voor Pierre Boulez, Leonard
Bernstein, de premier van Canada, de
president van de Nationale Radio, of
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als de eigenaar van je flat. Ofhij belde
am vier uur 's ochtends zijn vrienden
uit bed en speelde negen maten voor
die ze vervolgens moesten identificerene
Hij deed altijd zijn uiterste best om niet
geliefd te zijn. Hij had iets geslepens en
iets animaals: hij was de beer en de bereleider tegelijk.
Zich geven betekende voor hem zich
verliezen, en verleiden was zichzelfverdoemen. Maar hij wist dat de hartstocht om te mishagen en de weigering
om goedgelovigen in te palmen vaak
een ambitieuze manier vormen om zoveel mogelijk macht uit te oefenen, en
dat onthechting iemand onbedoeld kan
sieren.
Het spreekt vanzelf dat hi], zoals allen
die principieel een hekel hebben aan
het ik en uit zelfbehoud pretenderen
een begin te maken met de vernietiging
van hun eigen ik (Pessoa, Howard Hu..
gues...), meer nieuwsgierigheid naar
zijn persoon heeft gewekt dan zij die
niet streven naar een dergelijke kostbare anonimiteit en vrede nemen met hun
ziel zonder in het openbaar te versterven. Hij walgde van het voetlicht, maar
hij verstond de kunst te zwijgen om beter gehoord te worden, zoals vrouwen
zich kleden om naakt te zijn.
De eenzaamheid was voor Gould een
esthetische methode. Veel van zijn uitspraken wijzen althans in die richting:
'Een kunstenaar kan slechts in eenzaamheid werken, in een omgeving die
het mogelijk maakt de buitenwereld
volledig onder controle te houden, zodat de eenheid van een bepaalde idee en
haar verwezenlijking niet kunnen worden verstoord.'
Deze eenzaamheid heeft Gould niet
voor het eerst geproefd nadat hij zich
uit de concertwereld had teruggetrokken. Zelf zegt hij: 'Altijd heb ik mijn
belangrijkste uren aileen doorgebracht.
Daarom ben ik nog niet asociaal. Ais
een kunstenaar zijn hersenen wil gebruiken voor scheppende arbeid, kan
hij niet zonder een vorm van zelfdiscipline, en wat is dat anders dan een rnanier om zich uit de samenleving terug
te trekken. '
Hij zei zelf dat hij op zoek was naar de
anonimiteit, die consequentie van het
verlangen naar onthechting, de enige
Manier om verlost te worden van een
romantisch cliche: de solipsistische pianist. Hij stelde de 'Napoleontische'
muziekvormen, waarbinnen de vertolker zich, demiurgische allures aanmeet
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(de sonate, de symfonie en het concerto - denk hierbij vooral aan de latere
Beethoven), tegenover de contrapuntische vorm, vooral bij Bach, waarbinnen 'de identiteit van de componist en
die van de vertolker' in elkaar en in de
muziek zelf opgaan. De eerste getuigen
van een 'heroische houding: de generaal beveelt alle thema's', de tweede
van een soort 'mystieke instemming
met het onafwendhare'.
En toch gafhij toe soms dit te dromen:
'Ik bevind mij op een andere planeet,
soms zelfs in een ander zonnestelsel, en
ik lijk de enige bewoner. Ik voel me
buitengewoon licht, want ik ben in
staat om mijn eigen waardensysteem op
te leggen aan elke levensvorm.'
4 Die avond in januari 1957 zou
Gould het Ttaeede Pianoconcert van
Beethoven spelen, samen met het New
York Philharmonic onder leiding van
Leonard Bernstein. Het concert stond
geprogrammeerd om 21.30 u., en de pi..
anist wilde het eerste deel van het concert, waarin hij niet optrad, niet horen.
('V66r Bach kan ik luisteren naar
Strauss, Franck, Sibelius, de juke-box,
wat dan ook. Maar v66r Beethoven
naar niets. Voor ik Beethoven speel,
moet ik mij wikkelen in een soort co..
con. ') Nadat hij de hele middag geslapen had, stond hij om 19.30u. op en
speelde hij in zijn kamer twee maal het
concert. Op een vreemde manier. Hij
deed twee paar handschoenen uit, die
hij bijna steeds droeg, en liet, ook al
was er een piano in de kamer, zijn vingertoppen door de ruimte gaan, onder..
wijl door het vertrek benend, met zijn
kin het orkest dirigerend en luidkeels
de twee partijen zingend. Om 2o.30u.
begon hij met de rituele onderdompeling van armen en handen, die bijna
een uur in beslag name
Hij arriveerde twee minuten voor zijn
optreden in Carnegie Hall, gekleed als
voor een poolexpeditie. Onder drie of
vier lagen bont- en andere jassen droeg
hij een te groot jacquet en daaronder
een vormeloze trui. 'U gaat die trui
toch niet uitdoen in het publiek!', zei
Bernstein, ontsteld door een eventuele
inbreuk op het kledingritueel van de
concertzaal. Zonder te antwoorden trok
Gould zijn trui uit en maakte zijn toch
al chaotische kapsel nog meer in de
war, zijn haar viel over zijn gezicht.
Zonder om een kam te vragen, zonder
zelfs maar met een handbeweging zijn
haar achterover te strijken, kwam hij

het podium Ope Een van de violisten op
de achterste rij zei naderhand: 'Toen
hij mij voorbijliep, leek hij op een oude
herdershond, ik had zelfs zin om op te
staan en hem naar de piano te brengen.
Ik weet niet hoe hij die heeft kunnen
vinden.'
Gould speelde het eerste deel, zijn rug
half afgewend van het publiek, de benen gekruist. In het langzame deel1eek
hij betoverd, hij speelde met open
mond en opgetrokken wenkbrauwen.
Tijdens de finale leunde hij met zijn
hoofd zo ver naar achter dat hij zijn
handen leek te volgen als die van een
vreemde.
5 Net als pianospelen was ziek zijn
voor Gould een middel om in eenzaam..
heid zichzelfte vinden. Als hij in janua..
ri 1959, tijdens een tournee, wegens
nierklachten een maand het bed moet
houden in bet Hamburgse VierJahreszeiten Hotel, beschouwt hij die maand
als de mooiste uit zijn leven, als 'de be..
langrijkste want de eenzaamste'. Toch
wist hij dat zijn verwoede eenzaamheid
iets ziekelijks had, iets van het taedium
vitae dat ook de kluizenaars bedreigt:
'De opnamestudio met zijn bijna baarmoederlijke geborgenheid llgt me weI.
Ik vermoed dat het deel uitmaakt van
mijn geheime verlangen om een zo ver..
borgen mogelijk bestaan te leiden, zoals
Howard Hugues.' Hij gebruikte zijn
handen niet, keek geen krant in. Hij
wilde hoog in de bergen leven om geen
kanker te krijgen. Hij mat zelf zijn
bloeddruk, nam uit eigen beweging on..
noemelijk veel medicamenten. Hij ging
afop zijn 'vibraties' alvorens iets al dan
niet te ondernemen. Als hij de dieren..
tuin bezocht, zong hij de beren en de
olifanten Mahler voor. Hij zei dat hij
enkel vloog met El Al omdat die maatschappij weinig toestellen bezat en ze
dus beter moest onderhouden. Na een
tijd wilde hij helemaal niet meer vlie..
gen. Hij hield van luxueuze Ameri..
kaanse auto's. Anderen maken muziek
en vragen zich daarbij af: hoe moet ik
spelen? Hij vroeg zicb af: waarom? Hij
verlangde zo zeer naar zijn ziel dat hij
vergat dat hij een lichaam had. Vlak
voor zijn dood sloeg hij het aanbod af
om voor 100.000 dollar in Carnegie
Hall te spelen. Hij geloofde in telepathie en interpreteerde getallen. Hij slikte pillen om zich high en pillen om zich
down te voelen. Hij verwarde de dag
met de nacht en ging aan de piano zitten als anderen in bed lagen. Hij was

een asceet, een kluizenaar, maar volgde
aandachtig de aandelenkoers op de
beurs, voorspelde welke aandelen zouden stijgen, investeerde in enkele goudmijnen. Zijn kleren hingen als vodden
aan zijn lijf, hij droeg bijna nook schoenen. Naar het schijnt liet hij iemand gerechtelijk vervolgen die hem te heftig
de hand had gedrukt. Soms stak hij zijn
dend zijn
als trok
ze uitzenden
hand
uit en
haar op of vermenig
het allerlaatste moment
terug. Tijdens concerten
dronk hij soms een glas
water of bladerde tussen
de delen door in een tijdschrift. Hij was linkshandig. Als niemand naar
hem keek dirigeerde hij
met weidse gebaren een
innerlijke symfonie. Hij
had tientallen huisdieren
en bezat een boot die Arnold Schonberg heette.
Hij sliep bijna niet. Hij
ging nooit zonder handschoenen in bad. Hij kon
noten lezen voor hij het
alfabet kende. Om hem
de namen van de noten te
leren, stuurde zijn moeder hem naar de verste kamer van het huis. Zodra
ze een toets op de piano
had aangeslagen, noemde
Gould de naam van de
noot. Als hij zich vergiste mocht hij
niet terug naar zijn moeder in de salon.
Hij vergiste zich nooit.
Wie durft te beweren dat hij waanzinnig was? Wat betekent het woord waanzin dan?
6 Weinig mensen hebben hun wezenlijke waarheid aan zoveel anderen meegedeeld als Glenn Gould. Tegen iedereen had hij het over zijn eenzaamheid;
de technologic stelde hem in staat zo
ver mogelijk van de buitenwereld te leven en tegelijk in contact te blijven met
iedereen, over alle grenzen van tijd en
ruimte heen. En misschien was deze
eenzaamheid hoogmoedig, omdat ze de
limieten van de concertzaal verwierp:
waarom zich richten tot tweeduizend
toeschouwers als men er tweehonderdduizend kan bereiken? Zijn eenzaamheid was een middel om iedereen in
zijn persoonlijke eenzaamheid aan te
raken. Gould is uit vriendschap of
schaamte afwezig als wij naar hem luisteren. Dat is een van zijn paradoxen.
Een andere is, dat men zijn stem niet

moet horen maar lezen. Proust verweet
Ruskin in zijn manier van lezen niet te
onderkennen dat een botk geschreven is:
'Boeken dienen niet om de stemmen
van de conversatie te vereeuwigen. Indien een boek slechts "gesproken"
woorden zou bevatten, zou het vereeuwigen van die woorden net zo onbeduidend zijn als ze uitzenden of vermenigdend zijn als ze uitzenden of vermenig

had bijgebracht, maar omdat dit instrument alle instrumenten tegelijk is en
het minst een hoogst eigen instrumentaal karakter bezit. Bovendien heeft de
piano het voordeel dat men in alle eenzaamheid kan musiceren, almachtig,
zonder afhankelijk te zijn van anderen,
en dat bij geen enkel ander instrument
de hand van de vertolker zo'n ongedend zijn als ze
uitzenden
of vermenig
meen
belangrijke
rol
speelt.
Een laatste paradox: uitgerekend hij, Gould, de
vijand van de subjectiviteit, de vurige voorvechter van de anonimiteit, is
de pianist die iedereen na
twee maten herkent.

7 Hij droeg vaak een
bontmuts, zelfs in de zomer. Op zekere dag, toen
hij bij Leonard Bernstein
kwam dineren, kon Felicia, de vrouw van Bernstein, zijn verwaarloosde
verschijning niet langer
aanzien en nam hem mee
naar de badkamer om zijn
vette haar te wassen. Zijn
kleren waren smerig en
hij droeg zoals meestal kapotte schoenen.
Hij
schoor zich zelden. Soms
nam men hem voor een
vuldigen.' Plaatopnamen waren voor clochard. Hier volgt een beschrijving
Gould niet een middel om zijn muziek van hoe Joseph Roddy hem in New
te verspreiden of vast te leggen, maar York tijdens de pauze van een opnameom haar op een andere manier te cree- sessie aan een diner zag verschijnen; we
ren - anders dan tijdens een concert schrijven eind juli 1957: 'Hij droeg een
(die 'conversatie') - , met behulp van baret, oorbeschermers, een sjaal, een
andere muzikale middelen en voor een overjas en dikke lederen handschoeander gehoor. De platen van Gould zijn nen. In het restaurant, toen hij dat allegeschreven. Het medium schenkt hun maal had uitgetrokken, bleek dat hij
de ongelooflijke kracht van het directe daaronder nog een dik wollen hemd
contact. En dit is weer een paradox, droeg, een wintertrui en een warm Colwant Gould had een afkeer van lijfelijk bert, een wollen pantalon, overschoecontact, hij was bang daarbij een of an- nen en gebreide handschoenen.'
dere dodelijke infectie op te lopen. Wat Hij zei: 'Ik omring mij graag met muhij zocht, was het nauwe contact met ziek als met een soort sonoor behang.
zijn piano: een zeer lage, maar zeer Dat biedt je bescherming en zondert je
dicht tegen het Wavier geschoven stoel; af van je omgeving.'
de vingers klevend aan de toetsen; geen Hij hield niet van wat de muziek verpolsspel; een wonderbaarlijke controle hult. Hij wilde haar naakt. Op zijn laatste foto's is hij graatmager. Geen spiervan de aanslag.
De piano was voor Gould een gevange- tje vet om de koorts in de beenderen te
nis. Hij speelde trouwens slechts enke- doven. En toch die enorme kracht van
le uren per week, terwijl andere pianis- dat lichaam, dezelfde kracht die het geten twee tot vijf uur per dag studeren. raamte van een fuga schenkt op moEn waarom nu uitgerekend de piano? menten dat het vlees van de dagen verNiet alleen omdat zijn moeder pianiste dwijnt.
was en hem het spel vanaf zijn derde
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instrument, als had het pianospel die
stem verdrongen, verbannen, bedekt,
en dook zij toch telkens weer op. De
zang van Gould is een armzalig wiegeliedje voor hemzelf-hij zingt vals
- en is tegelijk zeer intiem, als een verrassend contrapunt, verbonden met het
onthechte spel van de vingers. Het neurien en zingen van Gould heeft iets van
het heen
en weer wiegeduidelijk genoeg
doorkomt.'
Toen
len van een autist.
De herinnering aan de
muziek gaat aan de gespeelde muziek vooraf.
Iedere noot wordt voorafgegaan door het wachten
op haar, het wachten dat
al klinkt. De gespeelde
muziek is een herhaling
(een mislukte vertaling?)
van de innerlijke muziek.
Gould kon de muziek niet
scheiden van zijn eigen
stem, die aan haar voorafging, haar begeleidde en
omsloot - Florence
Gould was zanglerares - ,
zomin als men het woord
kan scheiden van de stem
die het doet klinken. Niemand kan zich zomaar
losmaken van zijn eigen
stem, zoals van andere
dingen, door haar gewoon
te negeren. Men moet een
stem in zichzelf tot zwijgen brengen.
kreeg hij een ingeving: 'En als ik nu
Muziek probeert dat, maar soms vereens een gasmasker opzette? Dan hoor Muziek probeert dat, maar soms vergeefs.
je me niet meer zingen.' Vandaar de legende die wil dat hij soms speelde met Gould was zeker niet de enige die tijdat vreemde ding voor zijn gezicht. dens het bespelen van een instrument
Soms zei hij dat hij het liefst niet die of tijdens het dirigeren zijn stem verstem in de opname had. Hij stond niet hief- denk aan Toscanini, Szell, Bargraag stil bij de mogelijke redenen van birolli, Serkin, Casals - maar zijn zang
die begeleidende zang en beweerde dat klonk soms zo vreselijk luid dat men
hij, als hij zou stoppen met zingen, zich tenslotte een soort scherm tussen zijn
misschien niet meer kon concentreren.
hoofd en de microfoons moest plaatsen.
Laten we proberen iets meer over dat Zelf heeft Gould ooit opgemerkt dat hij
zingen te achterhalen. Als je drie bent zong op de momenten dat de piano
heb je kleine handen en, als je Gould voor hem een vreemde was, en dat hij
heet, grote muzikale ideeen en een begon te tieren wanneer het instrument
machtig geheugen. Misschien moet je tijdens het spel zijn vijand werd. Mudan wel de not en neurien of zingen ziek is onze wraak op de woorden: het
waar je met je vingers nog niet bij kunt. verdronken woord weerklinkt niet
Gould zelf zei dat zingen ongetwijfeld meer, alleen horen wij, soms, de stem
een onbewuste inspanning was om de zonder woorden, de stem van het getechnische problemen en de mechani- not, van de pijn - Goulds stem van de
sche gebreken van het instrument te smekende, extatische, biddende, bezeverdoezelen, en om zodoende de toon ten man.
te creeren die men zou willen horen.
Het neurien van Gould heeft iets mis- 10 Toen Gould met het orkest van
9 Eind juli 1957 neemt hij Bachs Vijf- plaatsts, iets ongepasts; het is een stem Cleveland onder leiding van George
de Parma op in de Columbiastudio van uit een voortijd, een stem van v66r het Szell het Tweede Pianoconcert van Beet-

8 Gould heeft iets van de drenkeling
die zich vastklampt aan een stuk drijfhout, als was de wereld enkel nog dat
hout, of dat ivoor onder zijn handen.
Men zag hem spelen met gebogen
hoofd, ontdaan gezicht, lippen happend in de leegte, een waas voor zijn
ogen, haren nat van het zweet, men zag
de pijnlijke uitdrukking van het genot.
duidelijk
doorkomt.' Toen
Hij
speelde genoeg
alsof de muziek hem pijn kon doen.
De man die zo dicht mogelijk bij het klavier en de
klankbodem zat, was niemand anders dan de kleine jongen aan de altijd te
hoge piano. Lichamen
zijn niet toegankelijk,
niet te benaderen. Hij
noemde zich 'de laatste
puritein'. Maar het seksuele dat de muziek wil vergeten, wreekt zich en
drukt zijn stempel op de
lichaamshouding.
Daarin, en in zijn bevreemdende gebarentaal,
zou men de in de psychiatrie vertrouwde stereotypen kunnen zien. Soms
leken enkel de handen te
leven, los van het lichaam. De handen zijn
van de piano, niet van de
pianist. Kijk naar hem,
kijk hoe hij in zijn piano kruipt als wilde hij geen instrument tussen hem en
de muziek, als wilde hij versmelten met
de piano, de piano zijn.
Maar men zou ook kunnen beweren dat
zijn bizarre houding om louter muzikaal-technische redenen noodzakelijk
was: zo dicht mogelijk bij het instrument zitten vergemakkelijkt de precisie
en de gelijkmatigheid van de articulatie. Bij Bach (Liszt of Scriabin kan men
van zo dichtbij niet spelen) verfijnt
en verlicht die houding de toon en wist
die typisch 'pianistieke' kleuring uit.
'Rechte rug, Glenn, rechte rug!', zei
Florence Gould voortdurend tegen
haar zoon als hij speelde. En verder eiste zij dat hij in het openbaar optrad. Hij
had heel wat tijd nodig om beide bevelen van zich af te gooien. Soms speelde
hij met zijn gezicht zo vlak boven het
klavier, dat het leek alsof hij op de piano wilde slapen. Alsof hij zich in het in0 wilde
Toen wikkelen.
Gould met het orkes
strument
10 Toen Gould met het orkest van

New York. Net toen hij aan de fugatische passage was begonnen hoorde hij
Howard Scott, de directeur van de opnamestudio, hem smeken om te stoppen met zingen: 'Je zingt zo luid dat ik
de piano nauwelijks hoor!' 'Ja, zie je,
Howard, het is de schuld van de piano,
niet van mij, het is de piano die niet
duidelijk genoeg doorkomt.' Toen
duidelijk genoeg doorkomt.' Toen

1988 MINT 33

hoven zou vertolken, yond hij zijn eeuwige stoel met de tach al verkorte paten nag enkele centimeters te haag. De
stoel verlagen zou zijn benen in een 00gemakkelijke
houding
dwingen.
Slechts een oplossing: de piano verhogen. Gould liet houten blokjes maken
waarin de wieltjes van de piano perfect
pasten. Tijdens een deel van de tutti zat
hij op het podium gehurkt om de poten
van zijn stoel bij te stellen. Zo'n tafereel doet denken aan verhalen over gekken die liever hun omgeving veranderen dan er zich naar te schikken en Hever de wereldorde herzien dan hun verlangens, of aan circusvoorstellingen
waarbij de clown de piano naar de kruk
trekt in plaats van omgekeerd.
Maar er was nog iets anders: een zekere
liefde voor het lage. De idee dat de
klank uit de diepte kwam, uit de piano
en niet uit het lichaam, en dat de vingers er slechts waren om die klank te
bevrijden. Gould zat nooit te laag. Alsof het zwaartepunt van de muziek zich
dichter bij het stof op het podium dan
bij de kristallen luchters beyond. Zelfs
wanneer hij Beethoven speelde, deed
hij dat niet met zijn bovenlichaam, armen, schouders, rug (zoals Arrau),
maar bijna tegen de rand van de piano
gedrukt. De klank werd niet aangebracht, maar uit de buik van het instrument gehaald. Gould dwong de muziek
niet, zat niet boven op zijn instrument,
maar ging lager zitten om de leegte - muziek is trillende leegte - omhoog te brengen, als een gewicht dat hij
ergens beneden had gevonden. Zijn
handen dienden slechts am de leegten
te verspreiden, te organiseren, er een
hierarchic in aan te brengen. Voor hem
was muziek een vorm van zwijgen, een
manier om te luisteren naar de stilte.
II In de muziek zijn technische problemen tevens ethische problemen: is
het toegestaan geen rekening te houden
met de precieze aanwijzingen van de
componist; mag men noten toevoegen
ofweglaten; is het toegelaten de tijdens
verschillende opnamesessies gespeelde
maten aan elkaar te plakken, verkeerde
noten uit te wissen, over te gaan tot de
zogenaamde 'creatieve vervalsing'? Op
al die vragen antwoordde Gould bevestigend. Maar hij ging nog veel verder,
hij maakte de techniek volledig ondergeschikt aan de ethiek. Enkele van die
ethische principes zijn: de vingers na
het denken; de muziek veer de piano;
muziek is niet in de allereerste plaats
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het produceren van klanken, van gemoedstoestanden, maar het zoeken
naar geestelijke volmaaktheid.
Gould verliet het podium om zelf
een podium te worden. Hij werd een
soort mythologische figuur, de hybride
van een mens en een Steinway. Hij
werd alles tegelijk: man en vrouw, vader en moeder, dier en mens, ding en
wezen, ouder en kind. Hij negeerde het
onderscheid.
Gould beschouwde optreden dan ook
als 'een verkleedpartij, een vermomming, machtsgreep van de solist, slaafse afhankelijkheid van het publiek; het
concert is het kwaad, een recital is het
stinkende zweet van tweeduizend toeschouwers'. Hij ging het gevecht met
het publiek uit de weg, misschien omdat hij er niet tegen opgewassen was.

12

13 Gould wilde de tijd veranderen,
leefde 's nachts, liep op snikhete julidagen winters gekleed, hield van componisten die in de marge stonden van hun
tijd - Richard Strauss, Schonberg,
Bach. Een vertolker is vooral iemand
die vertegenwoordigt, die tegenwoordig maakt wat afwezig is.
Gould maakte op een zeer specifieke
manier gebruik van de muzikale tijd.
Zijn stijl heeft iets vluchtigs en trots,
iets precies en spontaans tegelijk, iets
bijna smartelijk gedrevens dat geen
rust vindt. Zo houdt zijn spel de luisteraars in de ban van zijn onontkoombare, noodzakelijke traject, op weg naar
een toekomst die tevens zijn verleden
is, zijn bran. Gould bezat het verbazingwekkende talent om tijden met elkaar te verbinden, te verstrengelen, en
om de stilte van het wachten en de roes
van de reis te verzoenen.
De tijd, deze 'uitzetting van de ziel', zoals Augustinus zei, was de stof die
Gould bewerkte met het ongeduldige
geduld van de leerjongen, het na jaren
vanzelfsprekende kunnen van de meester. In het eerste deel van Mozarts Sonate in a grate terts (K. 331), verbindt
Gould de zes variaties met elkaar door
het tempo na iedere variatie iets op te
voeren. Het gevolg is dat het tempo van
het initiele thema uitzonderlijk traag
uitvalt en dat het adagio van de vijfde
variatie een allegro wordt. Dat stemt
wellicht niet overeen met wat Mozart
dacht of met de verwachtingen van de
luisteraar, maar een verwijt kan men
Gould niet maken, namelijk dat door
zijn originele interpretatie de innerlijke

samenhang van de partituur verloren
zou gaan.
Gould zei dat hij de eenheid van tijd van
het concert verachtte, dus het feit dat
hij geen 'tweede greep' had op de tijd,
zoals bij een opname in de studio. Hij
wist natuurlijk dat het leven geen
'tweede greep' toelaat. Maar hij wilde
het niet weten. Misschien ging hij daarom zo hardnekkig in tegen de gangbare
interpretaties van tempi en speelde hij
soms het tempo van een bepaalde passage de ene dag anders dan de andere.
Hij stal tijd van de dood.

14 Zich afzonderen om beter te spelen, dat was de esthetica van Gould.
Zich afzonderen van de mensen, van de
piano zelf. Tijdens de dagen die aan
een opname voorafgingen raakte hij
zijn piano niet aan. Hij zei: 'Piano
speel je niet met je vingers, maar met je
hersenen.' Er vindt een gevecht plaats
tussen het mentale beeld van wat nog
gespeeld moet worden en het eigenlijke
spel, en als de pianist zich van dat laatste bevrijdt, wordt het beeld niet 'verspeeld door het klavier, niet afgeleid
van zijn pure vorm'. Ook zei hij dat
'het geheim van het pianospelen gedeeltelijk schuilt in de manier waarop
je erin slaagt afscheid te nemen van het
instrument'. Laten we de stadia van die
scheiding eens doornemen.
. Dat zijn keuze viel op de piano, bij uitstek het instrument van de eenzame
musicus, was slechts de eerste stap. De
tweede stap bestond in Goulds keuze
van composities voor piano solo. (Hij
heeft weinig kamermuziek gespeeld en
wantrouwde het concerto, dat hij trouwens meestal 'alleen' speelde, zonder
rekening te houden met het tempo van
de dirigent en de dwang van het orkest.) De beslissende stap was dat hij
piano speelde tegen de piano: hij speelde bij voorkeur werken die niet voor piano zijn geschreven, maar voor virginaal (Gibbons), klavecimbel (Bach), of
orkest (Beethoven, Wagner), en hij vermeed doelbewust werken die specifiek
voor piano zijn gecomponeerd (Liszt,
Chopin, Schumann). Maar dit alles
was nog niet genoeg. Hij speelde piano
als was het geen piano, maar een strijkkwartet, een orgel of een klavecimbel,
en vergat de klankrijkdom die eigen is
aan het instrument, bedekte die zelfs
met een scherm van geluiden: stofzuigers, verkeerslawaai, radio's, enzovoort.
Gould noemde zijn transcripties van

Wagner 'desorkestraties'. Dat hij Bach
'de-klavecimbelde' zal wel niemand
hem kwalijk nemen, maar dat hij Mozart of Beethoven drastisch 'de-pianode' is voor velen onverdraaglijk.
Goulds pianospel is zeer geserreerd,
onthecht, staccatissimo, en staat zodoende buiten elke pianotraditie, is
zelfs vreemd aan ieder beginsel van de
16 Niet te tellen is het aantal scherpiano. Wie hem hoort
spelen, zelfs wanneer zijn
toon
adembenemend
mooi is en zijn ritmische
vindingrijkheid
ongehoord prachtig, beseft dat
hij in zekere zin geen piano meer hoort. Formele
kennis van een enigmatisch gegeven, doorgronding van een raadselachtige stof: dat is de inzet van
zijn interpret at ies. Zijn
spel zet ons aan het denken, en niet zozeer aan
het luisteren.
Gould wilde zo diep mogelijk doordringen in de
eenzaamheid van het instrument. Hij wilde de
muziek naakt, want het
instrument zelf leidt alleen maar af, zei hij. De
ornamentele functie wist
hij uit en de versieringen
bij Bach speelt hij als waren ze geen versieringen, maar noten
met dezelfde melodische en harmonische waarde als de rest van de zin. Het
pedaal laat hij achterwege, want het
versluiert de muziek die naakt moet
zijn, naakt en nederig - zoals een lichaam ten overstaan van de dood.
15 Als Gould schilder was, zou ik
hem vergelijken met Durer: die zelfde
pure lijn, meer geleid door het denken - door soms te veel denken - dan
door de hand; dat zelfde gewicht van de
figuur die traag en trek na trek gestalte
krijgt, adembenemend van betekenis.
Wat bij Gould de ene lijn, de ene zin
met de andere verbindt is niet het vingerspel, maar het denken, de afwezigheid, de onthechting. Wat voor hem
telt is niet zozeer het aanslaan van de
noten als wel wat er gebeurt tussen de
noten, het ritueel waarbij de ene noot
met de andere wordt verbonden. Gould
verwierp het legato niet principled,
maar het moest een uitzondering zijn
en geen regel. Zoals iemand niet voortdurend ontroerd kan zijn en een achter-

grond van onthechting nodig heeft
waartegen de emoties kunnen klinken,
zo krijgt het legato slechts waarde binnen de ruimte van een door stilte en
staccato's geschapen leegte.
16 Niet te tellen is het aantal schermen dat Gould heeft opgetrokken tussen zichzelf en de anderen, zichzelf en
16 Niet te tellen is het aantal scher-

de dingen, zichzelf en zichzelf - tastbare schermen zoals al die over elkaar
gedragen kleren, die handschoenen en
sjaals, oorbeschermers en mutsen,
overjassen en bontmantels; auditieve
en visuele schermen: gesprekken en interviews gebeurden via de telefoon en
via brieven. En toen hij nog bereid was
zijn medemensen in levenden lijve te
ontmoeten, keek hij ze nooit in de ogen;
in plaats daarvan richtte hij zijn blik op
de muur of de zoldering. Hij was een
mens op afstand, hij hield van telecommunicatie, televisie, telefoon, telepathic.
En de muziek? Ooit had hij, naar eigen
zeggen, een onuitwisbare muzikale ervaring gehad. Dat was in Berlijn, waar
hij luisterde naar Sibelius' Vijfde Symfonie onder leiding van Von Karajan.
Gould wilde geen stoel tussen het publiek, maar zocht zijn heil achter de glazen wand van de opname-cabine die
uitzag op het podium. In januari i960
woonde hij in Toronto een concert bij
van Arthur Rubinstein. Hij dwaalde
tussen de coulissen en door de gangen,

durfde niet het podium op. Na afloop
vroeg Rubinstein: 'Waarom bent u niet
tussen de leden van het orkest gaan zitten?' Gould antwoordde: ' 0 , nee,
Meester, ik luister altijd liever tussen
de coulissen, van ver.'
Toen hij twaalf of dertien was leerde hij
het contrapunt kennen, niet bij Bach
maar in Mozarts Fuga in cgrote tens (K.
394). Hij was net deze fuga aan het instuderen
toen de werkster de stofzuiger naast de piano aanzette. Hij hoorde zichzelf
niet meer spelen. Maar
hij ontdekte de voordelen
van deze situatie, voelde
waarmee hij bezig was,
'de tastbare aanwezigheid
van deze fuga, als het ware afgebeeld door de
plaatsing van de vingers
en 00k door het soort
klank dat je hoort als je
onder de douche staat en
je hoofd schudt om het
water uit je oren te laten
lopen\ Deze fuga kreeg
pas vorm toen hij een
scherm plaatste tussen
Mozart en zichzelf. Later
zei hij: 'Het is goed dat er
een mechanisch proces
staat tussen het kunstwerk en mij.' Mocht de
muziek hem niet volledig opslorpen?
Of zocht hij een scherm tussen het lichaam en het denken? Had hij Tertullianus gelezen: 'Het denken is een handeling van het vlees'?
Afstand scheppen. Schermen optrekken. Zelfs van de partituur en de traditie moest hij de muziek losweken.
Daarbij ging hij te werk zoals de schizofreen Wolfson met talen omging. Wolfson verving woorden en zinnen van een
gegeven taal (het Engels) door een Volapuk van losse stukken. Gould verving
noten door andere noten (dezelfde,
maar anders gespeeld, getransfigureerd). Beiden zochten equivalenten
voor de oorspronkelijke tekst, maar behielden het geraamte van de zin: ze
transponeerden de woorden, niet de
syntaxis. Misschien zijn deze minuscule transposities, deze door hen in de
oorspronkelijke tekst aangebrachte
wonden en littekens niets anders dan
pogingen om zich te bevrijden van het
arbitraire van de taal.
Een ander, moeilijker te onderscheiden
scherm was het gebruik van een soort

deSingel

88 89
Bob Wilson en David Byrne
Barbara Hendricks
William Forsythe
Luigi Snozzi
Christian Zacharias
La Petite Bande
De Ti jd en Blauwe Maandag
Rem Koolhaas
Philippe Herreweghe
Jean-Claude Gallotta
Het Nieuw Belgisch Kamerorkest
Studio Peer
SylvainCambreling
enveleanderen
Bel voor de nieuwe seizoenpocket
03/2376158

deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Dit seizoen werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van
Agfa-Gevaert, Gemeentekrediet van Belgie, Knack, De Nationale Loterij, Opel-General Motors, De Standaard en Swift.

mentale partituur ter vervanging van
de reele partituur, in een poging om de
geest van die partituur te achterhalen
door zich af te wenden van de oorspronkelijke letter (noot). Een voorbeeld: als hij zijn eigen transcriptie van
Wagners Siegfried Idyll speelde, moest
Gould zich voorstellen dat Wagner dit
werk voor piano had gecomponeerd
met middelen die nu juist
niet karakteristiek zijn
voor deze toondichter: de
zin voor resonanties en
hun
grenzen - alsof
Gould, terwijl hij Wagner
werd (een groot orkestrator), tevens veranderde in
wat Wagner niet was (een
componist van pianomuziek).
Bijna alle interpretaties
van Gould, ook de voor
piano geschreven en op
piano gespeelde stukken,
klinken als transcripties,
als vertalingen. En deze
imaginaire partituren zijn
echter dan de echte, want,
zoals hij zelf schrijft: 'Het
innerlijke oor van de verbeelding is een veel
krachtiger stimulans dan
al wat voortspruit uit de
ervaring van de buitenwereld.'
'Als brokstukken muziek in mijn geest
binnendringen, heb ik de vreemde indruk het contact met mezelf te verliezen, mij los te maken van een conversatie en van alles wat mij omringt.' Misschien mocht daarom niets hem scheiden van de muziek: geen publiek, geen
partituur (hij had een hekel aan spelen
met partituur), geen instrument, zelfs
niet de klank zelf, het allerlaatste
scherm.
17 Wat is de kleur van de afstand?
Gould verachtte kleuren en kon niet
werken of helder denken in een kamer
met schelle kleuren. Zelfs grijs en donkerblauw verdroeg hij nauwelijks. De
zon maakte hem droevig. Hij verdween
van het podium: te veel spots, exhibitionisme van de solist, voyeurisme van
het publiek. Hij hield vooral van muziek waarin de kleur (het timbre, de instrumentatie) slechts een middel is om
de structuur van de partituur te doen
uitkomen. Deze tegenstelling tussen
'gekleurde' en gestructureerde muziek
bracht hem ertoe, Mozart te ontkleuren

en te spuwen op muziek waarvan de
enige structuur en bestaansreden de
kleur is (Bartok, Stravinsky).
Enerzijds timbre - instrument - genot - het theatrale, anderzijds vorm
- schrift (partituur) - denken - bezinning: twee voor hem onverzoenbare
werelden. Hij hield van de imaginaire
klank, was op zoek naar de 'klank die

niet is\ En daarom hield hij zoveel van
Bach, een componist die het klavier
transcendeert en wiens muziek elke instrumentatie verdraagt. Muziek moet
het instrument loochenen, moet tegenover het instrument net zo onverschillig staan als God jegens de mens die
hem dient. Of de noot nu ontstaat uit
de wrijving van een plectrum, de aanslag van een hamertje of de opening van
een orgelfluit - de muziek is elders.
Muziek is niets anders dan het trillen
van lucht tussen twee verten, tussen
twee mensen van wie men niets weet,
hoogstens dat ze verdwaald zijn en verloren.
18 Gould was afkerig - althans wat
de muziek betreft - van uitgesproken
of besmuikte verwijzingen naar en vergelijkingen met het seksuele. Nook zou
hij zoals Arthur Rubinstein hebben gezegd: 'Pianospelen en vrijen, dat is hetzelfde.' Hij distantieerde zich van het
instrument als seksueel geladen ding.
Hij hield er niet van als de piano al te
zwaar resoneerde en verkoos werken

die het niet in de allereerste plaats van
hun instrumentatie moesten hebben:
de Kunst der Fuga van Bach, de pavanes van Byrd of Gibbons, de Metamorfosen van Richard Strauss. Gould hield
van het virginaal, en de piano moest
voor hem als een gecastreerd klavecimbel klinken.
19 Op 21 december 1817
schreef John Keats aan
zijn broers George en
Thomas, dat het wezenlijke talent van wie zijn
kunst wil vervolmaken
'de negatie is; in staat blijven om te leven met onzekerheden, mysteries, twijfels, zonder te zoeken
naar vaststaande feiten en
redelijke
conclusies*.
Gould wist dat. Hij stond
open voor het niets, daalde in zichzelf naar het onzegbare af en luisterde
machteloos-aandachtig
naar de stilte van het
onontkoombare. Het talent van de negatie: het
vermogen om alleen te
blijven in deze pijn zonder pijn, in dit zoeken
naar de onverbiddelijke
schoonheid, de onverzoenlijkheid.
Hij was gek op de nacht. 'Vroeg of laat
zal ik een winter doorbrengen in het absolute donker, ja een winter boven de
poolcirkel.' Een winter, geen zomer,
onder de zon. Een winter, een eeuwige
nacht. Hij haatte de dag en trachtte die
slapend door te komen, achter de gesloten rolgordijnen van zijn flat. Hij
woonde in Toronto omdat dat een stad
van de nacht en de anonimiteit is, en
omdat men er beter dan elders de
vruchten kan proeven van de eenzaamheid. Maandenlang vormden een telefoon van de firma Bell en een mengtafel
zijn enige gezelschap. En zijn piano,
maar niet te vaak.
Gould zat aan de piano als een blinde,
met een naar binnen gekeerde blik, met
handen tastend in de leegte. Zijn gezicht veranderde van uitdrukking naargelang de muziek hem van binnen uit
verlichtte. Hij had de nacht nodig om
de muziek te zien.
20 Gould presenteert de muziek met
een koude helderheid, hij bereikt in
zijn spel 'Die Klarheit der Darstellung'
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wdcu xiuiucriin zo naar verlangde.
Gould en Holderlin werden aangeraakt
door dezelfde god, niet de god van de
dionysische schemering, maar die van
de apollinische transparantie. Hij
speelt de partituur als iemand die het
antwoord niet weet en die voortdurend
vragen stelt: waarom deze noot, en
waarheen voert deze modulatie? Dit betekent niet dat hij geen affirmatieve
muziek speelt (de Suites van Bach),
maar ook dan is zijn spel een affirmatie
van de vraag.
21 Hij hield van het Noorden, het
Noorden als psychisch landschap, een
metafoor van het Zelf, iets ontoegankelijks en tegelijk vruchtbaars, een goudmijn onder het ijs. Zijn afzondering is
in de muziekwereld alleen te vergelijken met het dertig jaar durende zwijgen
van Sibelius, nadat hij zijn Achtste
Symfonie had verbrand. Gould hield
van Sibelius' strenge schriftuur die niet
wil behagen, hij hield van diens strakke, spaarzaam uitgeschreven, thematisch schemerige contrapunt. Het
Noorden, dat is ook de koude, het bevriezen van de seksualiteit. En welke
anathema's slingert hij niet de wereld
in! 'De vulgaire artistieke vijandigheid
van deze door de zon verbrande volkeren, die een operatraditie hebben opgebouwd om zodoende op elegant bedekte wijze hun primitieve instincten te sublimeren, hun agressie die het moet
hebben van gladiatorengevechten.'
Maar het Noorden is de transcendente
regelmaat van het isolement.
Op een dag zat Gould in een motel in
Wawa. Door het raam zag hij's nachts
het traag en nobel naderende silhouet
van een verdwaalde wolf op het blauwige ijs. Het dier kwam steeds dichterbij,
volmaakt onverschillig voor zijn blik,
voor zijn aanwezigheid, tot vlak voor
zijn raam, en keek hem recht in zijn
ogen. Gould vroeg zich later vaak af of
het niet zijn eigen in het raam weerkaatste beeld was dat hij toen had gezien.

koud is en nacht, ergens tussen Sibelius
en Gibbons, Bach en Brahms.
De enige momenten dat hij werkelijk in
de ruimte leefde, zich niet verjaagd of
verbannen voelde, was als hij speelde.
Muziek was zijn huid, ook al omringde
hij zich tijdens het spel met een aantal
onmisbare dingen: de zo heet mogelijk
gestookte kachel, de oosterse tapijtjes
onder zijn voeten, de stoel van zijn vader en, rechts op de piano, het assortment pillen en de flessen bronwater.
Muziek was zijn huid, was de afzondering, en ook de studio, die verborgen
plek waar hij met zichzelf converseerde
in de taal van de technologie en de extase. De absolute eenzaamheid van de
studio: niemand dringt er binnen; niets
mag er naar buiten wat niet na lang
overleg en spelen goed bevonden is.
Maar deze eenzaamheid is tevens een
venster op de wereld; de opname die in
de tijd en in de ruimte de luisteraar
scheidt van de musicus, verenigt hen
later op de meest intieme manier.

23 Zijn in de eenzaamheid, vat krijgen op zijn bestaan, zichzelf zijn en niet
de anderen: voor sommigen lijkt het
eenvoudig. Zij zijn ervan overtuigd dat
hun bestaan niet ophoudt, misschien
zelfs pas begint, wanneer ze zich afzonderen. Maar voor velen verdwijnt het
zijn als de ander afwezig is.
Sommigen worden door de eenzaamheid getroffen als door een ziekte. Sommigen worden met eenzaamheid geslagen als met verstomming. Soms zijn er
twee wezens nodig om een mens te maken. Die mens heet schizofreen. Zij die
in zichzelf slechts angst en leegte vinden, vertel hun wat een zegen de eenzaamheid is! Vertel hun hoe helder het
is in het zwart van de muziek, hoeveel
bevriende stemmen spreken uit een
boek, vertel het aan hen die slechts met
het licht aan kunnen slapen, hen die de
televisie aanzetten, het scherm dat hen
afsluit van zichzelf, hen moet beletten
dat hun zelf zich oplost in het niets.
Gould wilde soms alles zijn. Hij
droomde van een niet in compartimen22 Op welke plaatsen leefde hij? Hij ten verdeelde muziek, van een Gouden
hield van Toronto omdat het voor hem Eeuw waarin de vertolker, de compoeen soort niet-stad was, de ideale plek nist en zelfs de luisteraar niet van elkaar
voor een kluizenaar. Hij had er een flat gescheiden zijn. Hij wilde zijn eigen
maar woonde meestal in hotels, eerst vader zijn, zijn eigen moeder, ja, hij
het Four Seasons Hotel, nadien het Inn wilde uit zichzelf geboren zijn. Hij
on the Park. Maar echt wonen deed hij hoort in geen enkele pianistentraditie
ook daar niet. Hij verbleef op een tame- thuis, en hij heeft geen nakomeling.
lijk vijandige en ongastvrije plek, nog Hij wilde alles zonder de anderen doen.
meer naar het noorden toe, waar het Dat ging zo ver dat hij zelf zijn platen-
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hoezen ontwierp en volschreef, een
waakzaam oog hield op de opnamen, de
montage, de editie. Hij schreef zelf de
kritieken over zijn vertolkingen en publiceerde bizarre gesprekken met zichzelf.
Waarom heeft hij zich uitgerekend op
zijn tweeendertigste temggetrokken?
En nog wel op paasdag? Was ook zijn
rijk niet van deze wereld?
24 Voor Gould was pianospelen een
middel om de innerlijke mens terug te
vinden die hij als solist te lang had verbannen. Die tegenstelling tussen wat in
hem en wat buiten hem leefde werd een
obsessie. Hij droomde ervan in een gevangenis te worden opgesloten. Hij zei:
'Opsluiting zou een ideale proef zijn
om te achterhalen in welke mate wij innerlijk intens genoeg leven, om de maat
te nemen van onze spirituele kracht.'
Een vriend uit Goulds kinderjaren zei
over hem: 'Ik kan me geen enkel moment herinneren waarop hij niet een
vreemde was.' Altijd de outsider, altijd
buiten de buitenwereld, eeuwig in zichzelf gekeerd, afkerig van het zogenaamde muziekleven, het stadsleven, het gezin, de seksualiteit. (Hij was een van
die adolescenten die niet glimlachen als
iemand een schuine mop over meisjes
vertelt.)
25 Er zijn twee manieren om uit zichzelf te treden: de verstrooiing en de
extase. Concerteren betekende voor
Gould dat hij zijn pianospel moest vervormen om tegemoet te komen aan de
smaak van het publiek. Op het podium
kan de solist niet anders dan de klassieke reserve van Bachs polyfonie veranderen in nadrukkelijke retoriek. Hij besefte wel dat de kunstenaar een publiek
nodig heeft, maar de vraag was hoe de
innerlijke spanningen van de musicus
en het op vermaak uit zijnde publiek
met elkaar verzoend konden worden.
Concerteren vervreemdde hem van
zichzelf omdat hij zich verplicht voelde
ook te spelen voor de achterste rij. Door
de dwang om alles dik in de verf te zetten ging het mysterie van de muziek teloor.
Maar de extase, zei hij, is een broze
draad die de muziek, de vertolking, de
vertolker en de luisteraar met elkaar
verbindt in het weefsel van eenzelfde
besef van de innerlijkheid. De extase
ontkent het lichaam niet, maar onttrekt
het aan zichzelf.
De extase, het buiten zichzelf raken van

de mysticus, het niet-ik, is niet te verzoenen met het ex-centrische, de excentriciteiten van het mondaine concertle ven. Gou ld zocht in de muziek naar wat
hij niet was, naar datgene waarin hijzelf
ophie ld te bestaan. Hi j, die zo'n fenomenaal geheugen bezat, speelde als bezat hij geen herinneringen.
Hij putte niet uit de muziek, de muziek
putte uit hem . Hij wenste
zichzelftijdens het spel te
vergeten, zichzelf te verliezen in haar, opdat zij
zich Gou ld zou herinneren o
26 De stemmen meester worde n, de stem men
die ons innerlijk verscheuren, de delen ordenen van de fuga die ieder
leven is - dat is een manier om te zeggen: 'Het
onbewuste? Heb ik niet!'
In de studio zorgvuldig
de tekens manipuleren,
sporen uitwissen, de partituur van het leven arrangeren, was voor Gould
de enige methode om zijn
kwetsbaarheid te bescher men.
Men zou over Gould kunnen zeggen wat hij zelf
over Bach zei: 'In hem
leefden de wonderlijke rijkdommen
van de wetenschap samen met de angstige, magische en mystieke riten van
het geloof.'
Hij behoorde tot degenen die er nooit
in zullen berusten dat het middelpunt
van het muziekleven zich heeft verplaatst van de Kerk naar het theat er en
dat de communicatie van de mens met
zichzelf in de plaats is gekomen van de
ontmoeting met het goddelijke. Hoe
paradoxaal dat dezelfde Gould die zich
een dienaar noemde een absolute meester was, en dat de man die een nederig
schepsel was in zijn pianospel een
Scheppe r bleek te zijn in de studio! Het
is waar dat een contra punt spelen en
met tapes een cont rapunt van contra punten weven, gelijkstaat met God willen zijn, met tijd en ruimte naar zijn
hand willen zetten, maar het is ook
waar dat dat gelijkstaat met niets willen
zijn. Het kunstwerk is noodzakelijk en
arbitrair. Het had er niet kun nen zijn,
maar nu het er eenmaal is, zou het niet
anders kunnen zijn. Dit is het dub bele
postulaat dat op de mooiste interpreta-

ties van Gould zijn licht werpt, zijn pianospel dat stempel geeft van eeuwige
broosheid die slechts met een woord
omschreven kan worden: genade.
27 Zijn vertolkingen bezitten de
raadselachtige consistentie van verzinsels. Als hij spreekt bewaart hij steeds
de zin voor het enigma van de muziek.

29 Bach zei over het contra punt twee
tegenstrijdige dingen, zoals ook de eenzaamheid strijdig is met de eenzaamheid: het was voor hem een gesprek tussen vrienden en tevens een muzikale offerande van de biddende aan het goddelijke.
Gould hield van deze vorm die zichzelf
voortdurend ter discussie stelt. Mis schien had hij al die stemmen nodig om zijn eigen
zijn eigen stem te laten
horen. En misschien
hield hij vooral van het
contra punt omdat het
geen conc1usie nodig
heeft, de horizon tale en
verticale lijn eindeloos
laat voortbestaan.
Waarschijnlijk vieI het
Gould niet moeilijk alleen te zijn omdat hij uelen was. Daardoor bezat
hi j het talent om de verschillende niveaus van de
partituur alle even duidelijk te ontcijferen, even
helder aan te slaan.
Gould sprak zoals men
een fuga componeert,
vormde eindeloos lange
zinnen die eindigden
waar ze begonnen waren
en altijd klopten.

Zelfs als hij het geheim benadert, uitspreekt , zelfs wanneer hij iets daarvan
onts luiert , blijft het mysterie toch buiten bereik, wordt het niet aangetast.
Wat ons zo onweerstaanbaar in Goulds
vertolkingen aantrekt, is de zekerheid
dat deze musicus ons voor het eerst een
bepaalde plek laat zien, dat hij een werk
voor onze oren ter wereld brengt.

30 De Goldberg Variaties eindigen
met hun begin . Daarom hield Gou ld
zoveel van die muziek: ' Een partituur
zonder einde of begin, muziek zonder
echte spanningen of oplossingen.' Dertig variaties, dertig jaar van zijn loopbaan : de eerste opname in 1952, de
tweede en laatste in 1982, het jaar van
zijn dood.

28 Het verschil tussen de eerste en de
tweede opname van Bachs Goldberg Variaties: alles is minder geworden. Als er
zwarte diamanten bestaan, dan kan de
laatste opname daarmee vergeleken
worden. Deze muziek is louter ruimte
geworden, puur volume, compacte aanwezigheid. Wie ernaar luistert, waant
zich buitengesloten. In 1955had Gould
na de eerste opname beslist op de hoes
van de plaat dertig foto's van hemzelf af
te drukken, een per variatie, met op elke foto een aspect van zijn persoon lijkheid. Op de laatste versie staat slechts
een foto: de man is oud geworden, meer
dan oud (hij was niet eens vijftig), versleten door de medicamenten.

Aria
De partituur van de Goldberg Variaties
wil dat men na de dertigste variatie de
Aria van het begin net zo herneemt.
Net zo, maar zij zal heel anders klinken
dan de eerste keer omdat zij door zoveel
wordt voorafgegaan. Dat precede kan
ik hier niet imiteren . Alleen muziek
herhaalt zich nooit. Dat is haar kracht
of haar waanzin: doen geloven dat de
zin van een leven steeds opnieuw gespeeld kan worden, als een Aria da Ca-
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Twee handen
voor iets liefs
ZES GEDICHTEN

THUIS
voor Monique T.,
° 14-2-1965,
'weggemaaid' door het verkeer,
30-10-1988

kon jij nu maar opnieuw beginnen
met minder haast om thuis te zijn.
een mens kan nergens beter wennen
dan waar hij niet meer wordt verwacht.

er is een god in lange regenjas,
verslaafd aan jonge-meisjeslach,
die schoolgaat zonder boekentas
en niemand vragen moet wat mag.

of was jij maar gewoonweg ziek geweest,
of amper te genezen, maar aanwezig,
zodat je, als van speelgoed, zeggen kon:
dat leven van me ruim ik straks wel op.

zo'n god die nooit meer bloost, maar lokt
en liefkoost met zijn stenen grijns.
de eerste zoen die hij je gaf:
het was de oorveeg van de dood.

maar van een beetje dood wordt men niet beter.
er is geen later meer om kwijt te raken.
genezen, meisje, is vermoeiender dan groeien
en moeilijker dan niet meer blozen in de klas.

en zelfs je laatste bios kan niet ontkennen
dat een sekonde in zijn eeuwigheid beslist,
wijl jij daarvoor nog zo goed wist:
ik steek de straat hier over, en ik ben er.

BIOGRAFIE

het lichaam is een eenzaam ding
met plasma, beendermerg en smeer
en kleine holtes vol geheim
en drie, vier klieren voor plezier.
het kreeg twee handen voor iets liefs,
maar zelfs twee handen zijn alleen
gehoorzaam aan het protocol
van een of ander kolderdier.
een koningsvaren heeft nooit last
van blinde onderdanigheid,
maar halzen willen weerloos zijn
daar zij zo teer geschapen zijn.
- een lichaam is een eenzaam ding
en geen die wil dat het geneest.

VAN
LUUKGRUWEZ

BOULIMIE

I

2

dikke mensen weten alles van de liefde,
tot in de meest verloren uithoek van hun lijf,
de catacomben van hun vlees.

zij kunnen zich zo dwaas vermaken met hun vlees
dat aast op suikerspin of speculaas,
tot in hun laatste kilo ridikuul
op zoek naar al het zoets der liefde.

hun buik is buitenland waarin zij wonen,
aldoor verlangend naar de slankste tailles
die hen doen watertanden als gebak.
er is geen mens oprechter droef,
zo goedlachs treurig in die afgelegen balg,
die verre tenen en die bolle billen,
alsof uit overschot zij slechts bestaan:
zo'n kleine honderd kilo niets
die niemand ooit zal willen.

hun lichaam is het hunne niet.
elk klein teveel is groot gemis.
maar stropen zij het zwoerd af van hun ziel,
zij blijven ingeduffeld in hun vet
dat zij nooit ontberen kunnen:
alsof zij slechts van buik en billen
niet al te onbemiddeld zijn
en enkel dat behouden willen.
want ieder afscheid weegt hun zwaar.
wie staat er klaar met gul applaus
wanneer zij straks in aller ijl
de glijbaan naar het graf afgaan?

MONEMVASSIA

natuurlijk hadden wij hier moeten blijven
en langzaam zijn en zuinig met de tijd
en zonder plannen, als de zee,
die steeds geneest van wat zij is geweest.
natuurlijk hadden wij in deze baai
nog eeuwen moeten overleven
en smalen op ons klein bestaan
- misbaar om een paar eenzaamheden.
mei is een prima maand voor toekomst:
wat komt verpoost nog onderweg.
de hemel kent de schemer al,
maar moet nog volop leren gloren.
de aarde is een bed vol ongeduld
van meisjes wachtend op een zomerlief.
een moeder, 's avonds, loogt hun lakens,
hun ondergoed dat een nacht lang
mag dansen aan de drooglijn van de maan.
de maan, de eeuwige beginneling.
er is geen diefstal in *t heelal,
alleen een hart dat soms een ander leent
en bonst van grootspraak en het beter weet
en eeuwen later nog bewijzen wil:
daar waar vandaag de klaproos bloeit,
heeft ooit een man een vrouw bemind.
het was een eind in de twintigste eeuw.

Apollo's klacht

Nadat de kunst met veel moeite keizers,
pausen en mecenassen de rug had
toegekeerd om gedurende een paar
eeuwen zichzelf te zijn, ziet het ernaar
uit dat een nieuw, veel dwingender
mecenaat zich opdringt: dat van
managers en kunstsponsors.
Kunst als glijmiddel voor de economie.
Kunst: gastronomie, design, een hemd
van Versace, een boekje van Van Dis.
En Europalia-Japan, consequent
georganiseerd door het ministerie van
economische zaken.
Vlaanderen leeft.

OVER
DEKOLONISERING
VANDECULTUUR
DOOR
MARCREYNEBEAU
Klopsignalen van de tijdgeest. In 1971
werd het fraaie koninklijke paleis aan
de Meir in Antwerpen omgevormd tot
het Internationaal Cultureel Centrum.
Dat gebeurde omdat de vuilbekkende
artistieke contestatie van de tijd dat eiste. Die langharigen hadden het maar te
eisen en ze kregen het. In 1986 werd
twee diensten van de Rijksuniversiteit
Gent dringend verzocht met hun cultuurcollecties op te krassen uit het pas
gerenoveerde, fraaie Pand, een voormalig klooster dat eigendom van de universiteit is, en werden ze verwezen naar
stoffige kruipkelders elders in de stad.
Ze dienden plaats te maken voor een
uitbater die in het Pand modeshows organiseert en serviceclubs en een luxe-restaurant onderdak biedt. Het gebouw
moest namelijk wat geld in het universitaire laatje brengen. Die nette heren
hadden het maar te kopen en ze kregen
het.
Hetzelfde verhaal, nu aan de hand van
Hetzelfde verhaal, nu aan de hand van
twee citaten uit de Vlaamse 'kwaliteitskrant' De Standaard. In 1981 schreef de
filosoof Max Wildiers dat de materialistische idee, die wil dat in een samenleving de mentaal-culturele bovenbouw slechts een epifenomeen van de
economische onderbouw zou zijn,
'zacht uitgedrukt, tamelijk kortzichtig
is'. Zes jaar later Het het leidende duo
van de VTB-VAB (Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Automobilistenbond,
een van de grootste Vlaamse cultuuror-

ganisaties), in diezelfde krant volgende
bewering afdrukken: 'Het is wel zo dat
ieder mens, ieder volk eerst en blijvend
vecht voor zijn economische behoeften
en pas dan, lang en moeizaam aan zijn
culturele opbouw wil werken.' Dus:
eerst het vreten en dan de moraal. Het
is wel zeer ironisch om deze twee weldenkende vertegenwoordigers van het
Vlaamse establishment zo'n streng
marxistisch standpunt te zien verdedigen.
Natuurlijk was dat laatste niet wat de
twee heerschappen voor ogen stond. Ze
wilden slechts beweren dat het zwaartepunt van de maatschappelijke bekommernissen thans - 'tijdelijk' - is verschoven naar de economic Als dat ten
koste moet gaan van de cultuur, is dat
jammer maar helaas. Die opvatting
over het primaat van de economie, als
leidinggevend principe voor het hele
maatschappelijke leven, is inderdaad
geen marxistisch monopolie. Ze lag bijvoorbeeld ook besloten in de filosofie
van het Marshallplan, die meer bepaald
wou dat als mensen maar genoeg te eten
krijgen, ze geen enkele reden hebben
om communist te worden. Kortom:
welvaart als strijdmiddel tegen het rode
gevaar. Ook het Reaganeske Amerika
kleeft eveneens de theorie aan dat alle
beschaving en moraliteit begint met
materiele welvaart, en besluit daaruit
dat rijke mensen per definitie moreel
goede mensen moeten zijn. Dat betekent echter ook dat korte metten wordt
gemaakt met de bij uitstek liberaalpositivistische stelling dat het niet het
geld, maar de beschaafde, goed opgeleide en over een mime en verfijnde culturele en intellectuele bagage beschikkende burger zal zijn die de wereld van de
barbarij zal redden.
Dat is de mentale en ideologische omwenteling die zich in de jar en tachtig in
nagenoeg heel West-Europa heeft voltrokken. Die valt ook samen met de
strategische terugtocht van de sociaaldemocratische partij en tot een strategische terugtocht heeft gedwongen, ten
gunste van de liberaliserende tendenzen die het overheidsbeslag op de samenleving tot een absoluut minimum
willen beperken. De grotendeels door
de sociaal-democratie uitgevonden welvaartsstaat, blijkt onbetaalbaar te zijn
voor een door werkloosheid en nooddruftige staatskassen geteisterde maatschappij, die ook nog eens minder belast ingen wil. En zo werd de zorgzame
samenleving uitgevonden, een eufemis-

me voor het inhakken op de collectieve
voorzieningen. Zorgzaam wil zeggen
dat iedereen maar voor zichzelf moet
zorgen. Zegt Margaret Thatcher toch
dat there is no such thing as society} Dat
de politiek enkel met individuen rekening moet houden? Dat doet ze dan
ook, de rekening bijhouden. Het gevolg
is dat de maatschappelijke solidariteit,
die voordien mocht kosten wat het
wou, onderworpen wordt aan de wetten van rendement en profijt.
Met cultuur lag dat anders: de financiering daarvan door de staat werd slechts
ten dele met het morele principe van de
solidariteit verantwoord. Cultuur werd
namelijk op zichzelf al gezien als een
uiterst waardevolle menselijke activiteit (iets wat bezwaarlijk van pakweg
oud of ziek zijn kan gezegd worden), als
een collectief goed met een maatschappelijke meerwaarde, waaraan - en dat
is een Verlichtingsgedachte - , een zo
groot mogelijk deel van de bevolking
moest kunnen participeren. Culture is
good for you. Daarom mochten voor
cultuur niet meteen de darwinistische
wetten van de vrije markt gelden: een
financiele inbreng van de overheid
moest die wetten milderen en corrigeren, en de deficits bijpassen. Daarmee
subsidieerde de overheid wat de Amerikaanse grondwet aan zijn burgers voorhoudt na te streven: the pursuit of happiness, want het is in dat soort termen
dat die culturele meerwaarde moet uitgedrukt worden: beschaving, geluk,
zelfontplooiing, emancipatie, mondigheid, kritische zin, levensverdieping:
uitsluitend kwalitatieve termen.
Het is zeer verleidelijk deze rol van de
overheid gelijk te stellen met die van de
mecenassen van het Ancien Regime, de
prinsen, pausen en rijke burgers die de
kunst eeuwenlang hebben gefinancierd. Maar cultuur had toen een heel
andere functie dan nu en werd bij gevolg ook volgens andere maatstaven beoordeeld. Om te beginnen gaven die
vorsten uiteraard geen fluit om de democratisering van cultuur. Integendeel, kunst en cultuur betekenden
meestal niets anders dan een ornament,
een verlengstuk en zelfs een instrument
van de macht. Ze moest en getuigen van
de godsvrucht, maatschappelijke status
of materiele welstand van de financieropdrachtgever. Kunst moest ontzag inboezemen, discipline afdwingen, soms
zelfs intimideren. In die tijd kon de
kunstenaar dan ook weinig anders dan
een ambachtsman zijn, wiens verdien-

sten werden afgemeten aan zijn technische virtuositeit en zeker niet aan de
mate waarin hij op allerindividueelste
wijze met zijn allerindividueelste emotie omsprong. Dat die situatie desondanks, en niet in het minst in de Nederlanden, een rijk cultureel erfgoed heeft
opgeleverd, is in zekere zin niet meer
dan een gunstig neveneffect. En natuurlijk bestonden er toen 66k dissidenten. Maar het populaire beeld van de
bevrijde, bevlogen, met de goddelijke
inspiratie gezegende artiest, die zijn artistieke emancipatie betaalde met materiele ellende en zijn drijfveren uit zichzelf en bij voorkeur nog uit een ongelukkige jeugd betrok, is niet ouder dan
de negentiende eeuw en de toenmalige
romantiek waarvan het een produkt is.
Overigens liep het met die culturele
subsidising in Vlaanderen niet meteen
zo'n vaart. Dat de overheidsfinanciering de indruk gaf snel toe te nemen
komt enkel omdat ze tevoren nagenoeg
onbestaande was. Van subsidiegolven,
die zelfs de cultuur dreigden te overstromen, kan alleen sprake zijn in de retoriek van wie het mes wil zetten in die
subsidies. En aan die subsidie-aangroei, van zeer weinig naar een klein
beetje, is inderdaad een eind gekomen
aan het eind van de jaren zeventig. Men
hoefde daar niets voor te doen, alleen te
laten: beloften niet inlossen bij voorbeeld. Het duidelijkst blijkt dat uit de
besnoeiingen in het bibliotheekdecreet,
dat nochtans pas in 1978 definitief werd
goedgekeurd. Via zogenaamde crisisbesluiten is de uitvoering ervan, zowel qua oprichting, collectievorming,
dienstverlening als personeelsbestand,
op minder dan tien jaar tijds zodanig teruggeschroefd dat er momenteel in de
Vlaamse bibliotheken bijna 200.000
boeken minder voorhanden zijn dan
door het decreet was voorgeschreven:
een derde minder dan voorzien.
Als er al sprake is van groei in het cultuurbudget, dan geldt dat niet voor de
zogenaamde schone kunsten, maar
vooral voor de monumentenzorg en het
sociaal-cultureel werk. De redenen
daarvoor liggen voor de hand. Monumentenzorg levert contracten voor aannemers op, en het is bekend dat deze lui
een geroutineerde politieke lobby vormen. In het sociaal-cultureel werk zijn
vooral de zuilorganisaties actief, waarvan het politieke gewicht van die aard
is, dat de cvp-er Hugo Weckx begin
1988 nog kon verklaren dat 'als de CVP
laat raken aan de grote culturele organi-
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saties, dan ondergraaft ze haar eigen
fundamenten'.
Zelfs al slagen cultuurministers er toch
nog in om hun budget met de index te
laten meegroeien, dan blijft het de
vraag of een schoktherapie op zijn
Frans - waar het cultuurbudget in
1982 door Jack Lang zonder meer werd
verdubbeld - niet heilzamer zou zijn.
Een in opdracht van de Raad van Europa opgesteld rapport van de KU Leuven concludeert immers: 'The fact is
that in spite of the increase for the culture budget for 1987 the available
means still remain largely insufficient
to fully honour the decrees and to offer
sufficient opportunities to new initiatives.' Wat Vlaanderen reeel aan cultuur uitgeeft, is minder dan de helft
van wat aan ontwikkelingssamenwerking wordt gespendeerd en - verhoudingsgewijs - minder dan een kwart
dan wat de Nederlandse overheid aan
cultuur besteedt.
Cultuur lijkt dus een vorm van luxe die
best een stapje terug kan zetten wanneer het met het land wat slechter gaat.
Electoraal wordt dat toch niet afgestraft.
Meer en meer wordt dan ook de vraag
gesteld naar het nut van de cultuur in
het algemeen en van de cultuursubsidies in het bijzonder. Daar is niets op
tegen, daar zijn trouwens zevenendertig antwoorden op, maar dat wordt anders wanneer met nut heel concreet
wordt bedoeld: wat brengt het op? De
cultuur wordt hiermee geacht haar nut
meer bepaald in financieel rendement
te bewijzen, en dat is een imperatief dat
naadloos aansluit bij het heersende po-

je ze toedicht. Als de officiele retoriek
het over 'de creatieve krachten in de samenleving' heeft, dan worden deze ondernemers bedoeld, van wie in een
moeite door wordt beweerd dat ze fiscaal te zwaar worden belast. Vroeger
ging het tegen het noodlot, nu tegen de
fiscus.
Winst is helemaal geen vies woord
meer, eigenaar Malcolm Forbes van
het gelijknamige Amerikaanse zakenblad noemt zichzelf, zijn blad en zijn
prive-Boeing trots een capitalist tool
De fiscale druk daalt, zeker op onderneDaarmee zijn we weer bij ons uitgangs- mingswinsten, de overheid legt de
punt: het primaat van de economie als werknemers een loonmatiging op,
leidinggevend maatschappelijk princi- overheidsbedrijven worden geprivatipe. Dit principe wordt geconcretiseerd seerd, het bos moet wijken voor 's main de prive-onderneming. Zij is het ul- nagers golfterrein, de beurs wordt omtieme maatschappelijke referentiepunt. gevormd tot volkskapitalistisch casino.
Zij is de drager van de hedendaagse be- Vanuit dat herwonnen prestige mag de
schavingswaarden en het model voor moderne manager dan ook een grote
de rest van de samenleving. De onder- mond opzetten, ook in de politiek. De
neming lijkt daarin zeer sterk op een verzwakte vakbond, zijn klassieke sparmensenetende instelling, die net als ring partner, is trouwens niet bij machcommunistische partij en of kloosteror- te hem weerwerk te bieden.
den, verwacht dat haar leden 's mor- In deze neoliberale ideologiezwenking
gens met haar opstaan en's avonds met kon de mythe van de manager ook niet
haar gaan slapen. Het meest veelzeg- aan de cultuur voorbijgaan. In 1987 pugend voor die kannibalistische mentali- bliceerde de uitgeverij Lannoo een
teit, is het Geschwarm met het Japanse boekje met aforistische citaten uit het
arbeidsethos, dat vooral bedoeld is om werk van Seneca. Ze noemde het: Senede lonen gelijk te laten en om de rest, ca voor managers. Hoezo voor manadiscipline en produktiviteit en daarmee gers? Omdat het volgens de uitgeverij
ook de winst, op te drijven. De helden een boek is voor mensen, managers
van onze tijd, de cowboys die de onder- dus, 'die geen behoefte hebben aan volgaande zon tegemoet rijden, zijn niet ledige teksten of gemoraliseer, maar die
langer soldaten, staatshoofden, kunste- zich rechtstreeks aangesproken voelen
naars of wetenschappers, maar de ma- door interessante uitspraken over actunagers, Lee Iacocca, Bernard Tapie, ele, politieke en economische probleCarlo de Benedetti of Andre Leysen, men'. Het oeuvre van Seneca wordt
evenzovele personificaties van moed, hier dus uitgebeend en in onmiddellijk
durf, inventiviteit, efficientie, inzicht bruikbare mootjes gehakt, als hapklare
en creativiteit, allemaal dingen die je brokken voor de pseudo-erudiete conniet zozeer zelf moet hebben, als je versatie. De rest, de cultuur, heet dus
maar een public relations-man hebt die gemoraliseer. Het woord gezeur valt
net niet. Zo manifesteert zich de
machtsgreep van de economie op de
cultuur: het cultuurbeeld wordt versimpeld - het lezen van Seneca's werk
in zijn samenhang leidt blijkbaar
slechts tot tijdverlies - en de cultuur
zelf moet direct opbrengen en dienstbaar zijn.

litieke getij dat getuigt van een neoliberale, no-nonsense mentaliteit.
Dat is een kwalijke neiging tot kwantificeren van de cultuur: hoeveel bejaarden houdt de regel 'mijn moederken, ik
kan het niet verkroppen' weg uit het
bejaardentehuis? Wat is de winst in bedden} Daarnaast ontstond een tweede
kwalijke neiging: om buiten de overheid te gaan zoeken naar financieringsbronnen voor cultuur: hoeveel geriatrische diensten willen de geciteerde regel
van Elsschot sponsoren?

Ijoe ver deze survival of the fittest-mtntaliteit kan gaan, wordt aangetoond
door wat het Brusselse Museum (annex
Instituut) voor Natuurwetenschappen
overkwam toen het in 1987, door ontoereikende subsidising gedwongen, financiele hulp van de Generale Bank
a^nvaardde. De eerste maatregel die de

bank aan het museum opdrong, was het drukken in kwantitatieve termen, in
instellen van een toegangsgeld van 50 geld, en dat 00k niet hoeft te doen. De
frank per bezoeker, onder het motto dat economische effecten van de cultuur
waarde slechts bestaat als ze in geld is (tewerkstelling, consumptie, fiscale opuitgedrukt. Over wat er toen gebeurde, brengsten etc.) zijn slechts toevallige,
berichtte De Standaard als volgt: 'Op gunstige neveneffecten, die met de esde persconferentie die gisteren werd sentie van cultuur niets te maken hebgehouden in het Museum, leek het ben. Die essentie is immers louter kwaerop dat de Generale Bank zelf haar ei- litatief van aard: de cultuur moet haar
sen had gesteld. De indruk werd ge- maatschappelijke betekenis in culturele
wekt dat de twee ministeries van onder- kwaliteit bewijzen, in termen van bewijs {die de administratieve voogdij over schaving, emancipatie, the pursuit of
het Museum uitoefenen, mr) over de zaak happiness. Cultuur is wel te verwerven,
niet waren geraadpleegd. Het was trou- maar niet met geld.
wens de woordvoerder van de Generale Alain Finkielkraut heeft deze culturele
Bank, graaf de Villegas de Clercamp, normvervaging met een deprimerende
en niet directeur Misonne van het In- precisie beschreven in zijn boek La destituut voor Natuurwetenschappen, die faite de la pensee (1986). Hij schetst
aankondigde dat er voortaan entreegeld daarin hoe de cultuur het slachtoffer is
zou worden gevraagd. "Het lijkt ons geworden van een onrustwekkende
van essentieel belang dat het Instituut graad van banalisering en infantilisezich als een particuliere onderneming ring. Wij leven, zegt Finkielkraut, in
gaat gedragen," zei de Villegas. "Het is een postmoderne, eclectische verwarniet langer verantwoord de toegang tot ring, waarin wij niet meer weten wat
de nationale musea volledig kosteloos cultuur is, omdat wij menen dat alles
te houden. Dat betekent een rem op de cultuur is, zowel een gedicht van Bauvalorisering van ons nationaal patrimo- delaire als een hemd van Versace; we
nium."'
zijn niet meer in staat het kwalitatieve
Dat gebeurt er wanneer de cultuur in onderscheid op te merken. In Belgische
een positie van ondergeschiktheid te- termen: een kristallen vaas van Valgenover het bedrijfsleven wordt ge- Saint-Lambert of een plaatje van Will
drumd, wanneer haar zonder meer de Tura zouden dezelfde kwaliteiten benormen van de prive-onderneming zitten als een gedicht van Maurice Gilworden opgedrongen, wanneer valori- Hams. Het misverstand daarbij is dat
sering van het patrimonium wordt ge- we elke sociologisch als cultureel aan te
lijkgesteld met geld opbrengen, wan- merken activiteit zijn gaan beschouwen
neer cultuur wordt gedegradeerd tot als een gecultiveerde en dus esthetisch
koopwaar. En wanneer dit alles door de en spiritueel hoogstaande activiteit. En
politiek wordt gedoogd en zelfs aange- normvervaging is onverschilligheid:
moedigd. Hetzelfde geldt trouwens het kan ons geen fluit meer schelen wat
voor het universitaire onderwijs, waar- waarde vol is en wat niet.
in 00k, onder het adagium van de on- En inderdaad, sinds 1986 wordt Vlaanmiddellijke bruikbaarheid en toepas- deren geteisterd door de ministeriele
'Vlaanderen
baarheid, alleen nog economische en publiciteitscampagne
toegepaste wetenschappen nog genade Leeft', die de Vlamingen meer cultuur
vinden, terwijl de letter en- en sociale wil aanpraten met de bewering dat niet
faculteiten verkommeren. Maar zeggen alleen opera of literatuur kunst zijn,
managers niet, tot op de televisie toe, maar 00k gastronomie, mode, design en
dat die faculteiten slechts nutteloze di- Will Tura.
ploma's afleveren.
Te vrezen valt dat we hier getuige zijn
Rond diezelfde tijd schreef Gerrit van de geboorte van een parvenu-culKomrij in NRC-Handelsblad dat je onze tuur, gedragen door de manager en het
regeerders luidop hoort denken 'dat de bastaardkind in zijn hofhouding, de
mens aan een boek genoeg heeft, het yuppie, mensen die liever nouveau riche
dan nooit riche zijn, die zich graag met
kasboek\
Het is vanuit deze sfeer van kolonise- de symbolen van hun vaak nieuwverring door de economie dat de cultuur worven status willen omringen, zowel
met aandrang wordt verzocht even uit de Vuitton-kofTer of de Porsche-auto en
te rekenen wat haar nut en dus haar fi- -zonnebril, als de nieuwste novelle van
nanciele return is. Geen haar op 's ma- Adriaan van Dis. Haute Culture als etinagers zulthoofd dat er nog aan denkt ket, of als etiquette. Cultuur wordt
dat de cultuur haar nut niet kan uit- daarin niet omwille van zichzelf, maar

omwille van zijn symboliek 'geconsumeerd'. Geen wonder dat er dan 00k in
industriele termen over cultuur wordt
gesproken. Cultuur heet nu een proces
van produktie en consumptie te zijn,
alsof er bij die produktie geen schepping
meer te pas komt, alsof er bij die consumptie geen inleving meer hoort, alsof
het talent onuitputtelijk is en onderling
eindeloos kan concurreren, alsof alle
cultuurvoortbrengselen onderling verwisselbaar zijn, alsof cultuur slechts
koopwaar is. En zie, daar worden nu
00k al, onder meer via 'Vlaanderen
Leeft', dure design-lampekappen, gastronomische uitjes of de jongste modecreaties tot cultuur verheven. Het soort
cultuur waarvoor geen studie, inzicht,
persoonlijke inleving, emotionele betrokkenheid en mentale of intellectuele
inspanning noodzakelijk is. Koopkracht volstaat.
Rond deze parvenu-cultuur heeft zich
een culturele jet-set gevormd, die zich
optut met cultuur zonder er echt deelachtig aan te zijn. En die cultuurkaste
lijdt zelfs aan het fin-de-siecle-verdritt,
ze voelt sympathie voor de decadenten,
maar haar echte tranen schreit ze pas
wanneer ze een klein fortuintje verliest
bij een beurscrash, zoals ze 00k politiek
geengageerd is in de mate dat er een
glas champagne tussen haar en het wereldleed blijft staan. Theater- of operapremieres en vernissages van tentoonstellingen worden protserige societyevenementen, waar een beau monde van
culturati zich op zijn paasbest komt vertonen - om er gezien te worden. Op
dezelfde manier worden voetbalwedstrijden vanuit loges bekeken, of woont
men jumpings, tenniswedstrijden of
golftornooien bij. Zo werd voor 1988
een reeks van vier grootse concerten gepland in het Brusselse Paleis voor
Schone Kunsten, waarvoor VIP'S (zo laten ze zich graag noemen) de zogenaamde European Gala Card kunnen
kopen. Die kaart kost 25.000 frank,
maar ze is godlof fiscaal aftrekbaar, en
de kaarthouders krijgen niet alleen de
beste plaatsen (uiteraard), maar 00k een
stapeltje drukwerk, een parkeerplaats,
een CD, een gouden Ecu en toegang tot
£
een receptie met champagne' na elk
concert. En dit alles is bedoeld voor
mensen die, zo meldde organisatrice
Annette van Soest bloedserieus aan het
zakenblad Trends, 'willen opgemerkt
worden tijdens concerten met exclusieve podiumvedetten uit de wereld der
klassiekemuziek'.
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Seneca voor managers.
Rond de manager en zijn achterlijke
neefje de yuppie is een kaste ontstaan
die haar financiele slagkracht gebruikt
om de cultuur te behandelen op een
manier die heel sterk doet denken aan
de mecenassen van het Ancien Regime.
Als het maar weer, zoals ten tijde van
de prinsen en de pausen, groot, glanzend en prestigieus is.
De moderne manager ziet trouwens
nog andere mogelijkheden om de cultuur voor zijn eigen doeleinden aan te
wenden: cultuur als locomotief om er
zijn koopwaar mee in het buitenland
aan te prijzen, als 'visitekaartje' voor
spitstechnologische hoogstandjes, kortom, als glijmiddel voor iets anders. Opnieuw moet de cultuur hiermee doelstellingen dienen die haar volstrekt wezensvreemdzijn.
Om deze kolonisering een begin van
verantwoording mee te geven, hebben
de cultuurkolonisatoren een discrediteringsproces op gang gebracht. Het
blijkt immers dat het niet goed is gesteld met de culturele ontwikkeling van
de gemiddelde Vlaming. Het tot nu toe
gevoerde cultuurbeleid heeft gefaald:
in plaats van een democratische spreiding van de cultuur, is er zelfs een Mattheus-effect merkbaar: het zijn vooral
de sociaal beter gesitueerden en de hoger opgeleiden die de gesubsidieerde
cultuurvoorzieningen te hunnen bate
aanwenden. Daarmee zijn we nog maar
een demagogisch stapje van de conclusie verwijderd dat cultuursubsidiering
impliceert dat arme mensen zich het
brood uit de mond moeten sparen om
rijke geleerden hun culturele plezier-

tjes te gunnen.
De analyse zelf klopt, en wie zich de
moeite heeft getroost om de internationale studie Trends in the arts (1987) erop
na te vlooien, kan daaruit leren dat dat
komt doordat de cultuurspreiders zich
van het verkeerde instrumentarium
hebben bediend, en meer bepaald te
weinig aandacht hadden voor het feit
dat cultuuroverdracht het best begint
op jeugdige leeftijd binnen de persoonlijke levenssfeer, dus vooral in het gezin en op school.
Managers en regeerders zijn tot een
simpeler conclusie gekomen: de fout
ligt bij de cultuurmakers zelf. De huidige Vlaamse cultuurminister verspreidt
over kunstenaars daarom graag de wel
zeer demagogische karikatuur als zouden zij vinden dat hun artistieke niveau
recht evenredig is met de mate waarin
ze onbegrepen blijven. Theater zonder
toeschouwers, boeken zonder lezers,
dat zou hun ideaal zijn, als men de minister mag geloven. En aan zulke moedwilligheid, geef toe, daar moet geen belastinggeld aan vermorst worden. Vandaar de idee dat culturele kwaliteit
moet afgemeten worden aan publiek
succes - en de waarde van een schilderij aan de beursnoteringen bij Sotheby's.
Die gedachte komt de manager natuurlijk goed uit. Tegelijk kan daarmee het
nobele motief van de democratic van
stal gehaald worden: cultuur moet
maar in de smaak vallen van een zo
groot mogelijk publiek en moet bijgevolg marktgericht werken, zoals dat elk
bedrijf betaamt. Dat de moderne artistieke en intellectuele activiteit niet in
de eerste plaats vanuit een marktbehoefte, maar vanuit een eigen creatieve
impuls bij de cultuurmaker ontstaat,
wordt gemakshalve vergeten. De kunstenaar moet maar produceren wat de

opdrachtgever belieft. Er zit meer minachting dan democratic in deze feodale
en autoritaire gedachte - als het al een
gedachte zou zijn: geef het volk te vreten wat het wenst te vreten. Brood en
spelen.
De managersfilosofie heeft, dynamisch
en expansief als ze is, ondertussen een
nieuw element in de financieringspolitiek van de cultuur ingebracht: de prive-sponsoring, bij voorkeur in mil voor
fiscale voordelen. De theorie wil dat
hiermee bovendien een soort democratisering zou worden gerealiseerd, doordat de prive-vraag daarmee een deel
van het cultuuraanbod zou kunnen
conditioneren.
Sponsoring betekent echter in de eerste
plaats een abdicatie van de overheid: ze
privatiseert haar cultuurbeleid. Ze doet
dat deels met gemeenschapsgeld, namelijk via de fiscale vrijstellingen, zodat ze op die manier eigenlijk een politiek per procuratie laat voeren. Ik maak
me sterk dat onze regeerders een dergelijke 'democratisering' nooit zullen tolereren wanneer het over pakweg defensie, atoomenergie of abortus gaat.
De nadelen van dit sponsoringsbeleid
zijn nogal flagrant: sponsoring richt
zich vooral op prestigevolle, 'veilige'
cultuumitingen en schuwt het gewaagde, het vernieuwende en het experimentele, sponsoring is een wispelturige
en onzekere vorm van financiering,
omdat ze afhankelijk is van de bedrijfsresultaten en dus van vandaag op morgen kan ingetrokken worden: daarmee
is geen planning op langere termijn,
zelfs geen financiering van vaste kosten
mogelijk, sponsoring is slechts op een
beperkt aantal cultuursectoren toepasbaar, sponsoring kan leiden tot censuur
en zelfcensuur, sponsering beperkt
soms de toegankelijkheid van culturele
manifestaties, omdat sponsors die manifestaties vaak uitsluitend voorbehouden aan hun klanten, relaties en personeelsleden, die al dan niet komen opdagen en al dan niet echt gei'nteresseerd
zijn.
Even ondemocratisch zijn de fiscale
vrijstellingen bij de aankoop van plastische kunst. Prima voor de kunstenaar,
maar het betekent 00k dat dat werk
in prive-collecties verdwijnt en dus
voor het brede publiek letterlijk on-

zichtbaar wordt. Wim Zaal schreef het
al in zijn gemchtmakende pamflet
Vlakbij Vlaanderen (1986): wanneer
Vlaamse kunst zo gretig wordt aange-

kocht door buitenlanders, heeft dat
minder met de internationale appreciatie voor die kunst te maken, maar vooral met het feit dat de Vlaamse musea
niet het geld hebben om die kunstwerken zelf aan te kopen. Zo heeft het
Gentse Museum voor Hedendaagse
Kunst het ooit eens een vol jaar moeten
stellen met een aankoopbudget van zegge en schrijve nul frank. Daarbij worden kunstwerken bij prive-aankopen
uiteraard veel meer als beleggingsobjecten dan als cultuuruitingen gezien.
En terecht, want het Britse weekblad
The Economist berekende dat dergelijke
kunstinvesteringen een rendement van
12 procent per jaar opleveren; kunst is
een stuk betrouwbaarder dan geld. Of
zoals Andy Warhol zei: 'the best art is
the art of making money'.
Waarom sponsoren bedrijven? To bee a
good citizen, zeggen ze zelf wel eens.
Om Een Goed Werk te verrichten. Een
concreet voorbeeld. In 1987 Hep Nederland storm voor de tentoonstelling The
Spiritual In Art, waarvoor de KLM en de
Amro-bank als sponsors optraden.
Waarom deden ze dat? De KLM WOU
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daarmee een deel van het aanzienlijke
reisbudget rond de tentoonstelling binnenrijven, de expositie gebruiken om
er buitenlandse luchtreizigers mee naar
Nederland te lokken, terwijl de tentoonstelling tevens een geschikt kader
vormde voor het organiseren van het afscheidsfeestje voor KLM-baas Sergio Orlandini, daags voor de officiele vernissage. De hapjes werden - hoeft het gezegd - verzorgd door de onvolprezen
KLM Party Service. De Amro-bank wou
met de sponsoring haar corporate image
verbeteren, door 'het innovatieve aspect van de moderne kunst te laten afstralen op haar eigen imago, waardoor
ze zich gunstiger zou kunnen profileren tegenover haar concurrenten'
(Haagse Post).
Op deze manier worden musea en andere cultuurhuizen natuurlijk gedegradeerd tot smaakvol opgesmukte decors
voor feesten en trouwpartijen. Kunst
mag zwijgen en mooi zijn. Op zichzelf
is dat best aardig, mooi zijn is altijd
mooi. Het wordt wel bedenkelijker als
deze muurbloempjesfunctie de enige
rol is die cultuur nog wordt toegedicht
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en daarbij nog wordt voorbehouden
aan de manager en de andere VIP'S van
onze samenleving. In Deurle bij Gent
staat het (prive-)museum DhondtDhaenens, dat onder meer een aardige
collectie Vlaamse expressionisten bezit. Het voert een slogan van Vlaamsnationalistische inspiratie: 'Alles komt uit
het volk, alles moet naar het volk teruggaan.' Maar wat gebeurde er ten tijde
van de een dorp verderop gehouden
technologiebeurs Flanders' Technology
International (1986)? Om het persbericht te citeren: 'De hall werd volledig
ingericht als ontvangstruimte voor de
bezoekers van de vip-lounge. Alles is
erop gericht om informele contacten
maximaal te bevorderen. In de grote
zaal van het museum zal de permanente
collectie Dhondt aanwezig blijven als
stimulerend en sfeervol kader voor informele bijeenkomsten van beperkte
gezelschappen overdag en diverse manifestaties 's avonds.' Sponsor in dit geval was Scott International, toiletpapierfabrikant, de blijkbaar met cultuur
doet wat zijn klanten met zijn produkten doen. Een soortgelijke onderwer-

BOEKHANDEL

Wiel Kusters Degeheimen van wikke en dille Essays f 39.50/790 BF
Helene Nolthenius Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus
tussen zijn tijdgenoten Biografisch essay Geillustreerd,
gebonden met stofomslag f 79,-/1580 BF
Willem van Toorn 'Er moeten nogalwathalve-garen
wonen'
Schrijvers in en over Bergen Geillustreerd f 22,50/450 BF
QUERIDO
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DOE DE
25

SEIZOENEN

SWING
In zijn 25ste seizoen swingt de Beursschouwburg
traditiegetrouw op vele fronten: theater, muziek,
video, lezingen, tentoonstellingen, kindertheater,...

MARGUERITE DURAS
JUDITH HERZBERG
FRIEDRICH SCHILLER
ANTON TSJECHOV
VONDEL
BERNARD-MARIE KOLTES
KAMAGURKA
JAN DECORTE
FRANS STRIJARDS
JEAN COCTEAU
WILLY THOMAS
GERARDJAN RIJNDERS
WILLEM VAN TOORN
GEORGE TABORI
DIRK ROOFTHOOFT
PETER HANDKE
LARS NOREN
LOUIS PAUL BOON
HEINER MULLER
STEPHEN BERKOFF
DALTON TREVISAN
zijn de auteurs die u terugvindt in het theaterwerk
van groepen als De Tijd, Blauwe Maandag Compagnie, Maatschappij Discordia, Orkater, Toneelgroep Amsterdam, Art & Pro, Dito Dito, Tiedrie,
Decorte + Cie, Josse De Pauw, etc. etc.

JOHN CAGE
JON HASSELL
PHILIP GLASS
CHARLES IVES
MEREDITH MONK
ARVO PART
WALTER HUS
PETER VERMEERSCH
BOUDEWIJN BUCKINX
GAVIN BRYARS
zijn de componisten die u terugvindt in de serie
nieuwe-muziekconcerten door het Kronos Quartet, Meredith Monk; X-Legged Sally, The Hilliard
Ensemble, Gavin Bryars Ensemble, etc. etc.
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Het 25ste seizoen!
August Ortsstraat 22
lOOOBrussel
(Metro Beurs)

Gratis programmapocket?
Bel 02/513 82 90

ping van de cultuur aan het zaken-doen
valt ook voor het tweejaarlijkse cultuurfestival Europalia te vrezen. Manifesteerde Europalia-Oostenrijk (1987) zich
al als een arrogante machine die zich
met veel sponsorgeld overal kwam opdringen, dan dreigt het met EuropaliaJapan in 1989 nog erger te worden. Die
editie wordt volledig beheerst door de
bedrijven, vooral door de Generale
Maatschappij, de Generale Bank en
Agfa-Gevaert. Voor de Societe Generale moet Europalia-Japan daarbij vooral
dienen - zo schreef Trends - als promotievehikel tussen de Generale en de
Japanse financiele groep Sumimoto.
Europalia wordt trouwens geleid door
eminente kunstkenners als gouverneur
Jean Godeaux van de Nationale Bank
van Belgie, tevens voorzitter van de Europalia Stichting, en bankier Jacques
Groothaert, commissaris-generaal.
Overigens was al eerder het voorstel gedaan om Europalia onder voogdij van
het ministerie van economische zaken
te stellen. Hoe stuitend de gedachte ook
is, ze bezit tenminste de deugd van de
duidelijkheid.
Sponsoring heeft niets met altrui'sme te
maken. Een woordvoerder van IBMNederland zei dan ook: 'In de eerste
plaats moet je als sponsor ook eerlijk
toegeven dat je op een zakelijke basis
bezig bent, want als je desondanks blijft
roepen dat je alleen uit sociale betrokkenheid handelt, maak je jezelf belachdi)k.' (Elseviers Weekblad)
Sponsoring is publiciteit. Cultuur geeft
aan de sponsor iets wat hij niet had, namelijk cultuur, een onverdiend, maar
wel betaald kwaliteitscachet. In Vlaanderen bestaat een vereniging die zich
toelegt op het promoveren van de sponsoringgedachte, de Vlaamse Stichting
voor Kunstpromotie. De Alfa-hotelketen was het eerste bedrijf dat toetredend lid van de Stichting werd, met als
argument: I n de samenwerking met de
vzw Stichting voor Kunstpromotie ziet
Alfa Hotels nu een kans om op een systematische manier enerzijds een jong
dynamisch imago te creeren en anderzijds de bekendheid van de hotels nog
te verbeteren.' Van good citizenship is
hier al lang geen sprake meer.
Waarom zou het ook? Sponsoring
neemt een volwaardige plaats in in elke
belangrijke publicitaire communicatiestrategie. Alleen zou er ooit een ministerie van woordgebruik moeten komen,
dat verbiedt om zoiets communicatie te
noemen. Waar het om gaat, is om kwa-

litatief gelijkwaardige produkten, die
ter verwerving van de gunst van de consument, nood hebben aan een fictief,
symbolisch of ideeel surplus.
Voorlopig gaat het nog om sponsoring,
om oneigenlijk gebruik, om banalisering en kolonisering van de cultuur en
om de minachting die daar een essentiele voorwaarde voor is. De overheid subsidieerde nog omwille van de culturele
kwaliteit zelf, bedrijven sponsoren de
cultuur echter niet om ideele, maar om
commerciele redenen.
Dit alles betreft de korte termijn. De
vraag is echter of de cultuur 1992 haalt
en zo ja, hoe? Een verontrustend begin
van een antwoord wordt gegeven door
de Franse socioloog Alain Touraine,
die stelt dat de machtsstrijd in de informatiemaatschappij niet meer draait om
het bezit van de produktiemiddelen,
maar om de controle over de 'symbolische goederen'. Het gaat bijgevolg om
het kneden en conditioneren van de
geesten, tot algehele versuffing erop
volgt. Of zoals Aldous Huxley al waarschuwde: wat begint met de onderwerping van de cultuur, eindigt met de kolonisatie van het denken.

ONTSPORING
Wanneer Jacintha Matthias
ontmoet op "De Nacht van de
Waanzin" staat haar leven op een
keerpunt.
Tijdens hun turbulente verhouding vertelt Matthias het verhaal
van Eva. Een verhaal van kilte en
eenzaamheid, dat Jacintha volledig uit haar evenwicht brengt.
Is dat verhaal ook het verhaal van
Matthias en van Jacintha? Is zijn
verhaal het verhaal van ons allemaal? Een intrigerende roman,
vol dubbele bodems.
Anne Riemeers debuteerde met
"Liedjes zingen op defiets".
In 1987 verscheen van haar
"DeStilte".

Vat\&ota

MARC REYNEBEAU

PROFIEL VAN DE SFINKS
Xavier Delaruelle, doctor in de
scheikunde, hoofd van de afdeling
fundamenteel onderzoek van het
Instituut voor Wetenschap en
Technologie, staat aan het einde
van zijn carrtere.
Hij kijkt terug op een periode van
intriges en machtsmisbruik waar
hij telkens zelf de hand in had, een
periode van wetenschappelijke
triomfen maar tezelfdertijd van
menselijk falen.
Gerda Wegener-Penning (Gent,
1945) is doctor in de wetenschappen, specialiteit kernfysica.
In 1987 debuteerde zij bij Pandora
met "Louise".

luitgeverij Pandora 016/60 34 60|

Conversaties
met K.

Er zijn niet zoveel Belgische schrijvers: Geert van
Istendael is er een, in het Nederlands, en William Cliff
is er een, in het Frans. De anderen zijn Vlaamse of
Waalse, of Nederlandse of Franse schrijvers.
De debutant Koen Peeters (°1959) is echter meteen
weer een Belg.
In Conversaties met K. (eerlang bij Meulenhoff.Kritak)
praten een Voorbeeldig Burger en een Hooggeplaatst
Persoon met elkaar over Belgisch Congo, de okapi,
kannibalisme, uranium, de strophantus hispidus, de
Beschaving, de Vooruitgang, Expo '58.
Ze doen dat hilarant plechtstatig en vrolijk
postmodernistisch, om maar eens niets te zeggen.
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DOOR
KOENPEETERS
'K., u hier? Ik wist niet dat u hier ook komt?'
'Nee Robert, ik ben hier toevallig. Je weet dat het mijn plicht
is om van alles op de hoogte te blijven.'
'Ik had u hier nook verwacht...'
'Gaan we even aan de kant zitten? Is hier altijd zo veel volk
op de been, Robert?'
'Neen, zeker niet. Soms loop ik hier alleen en word ik onmiddellijk geholpen. En soms is het hier zeer druk, nog drukker
danvandaag.'
'Daar zijn twee stoelen vrij. Mag ik je iets aanbieden?'
'Een koffie graag, met melk en suiker. Men geeft hier voortreffelijke koekjes bij de koffie.'
' 0 ja? Soms schrik ik toch van deze wereld, Robert. Vanmorgen was ik nog thuis in mijn werkkamer. Ik beantwoordde
enkele telefoontjes, liet de nodige brieven versturen en nam
de werkplanning voor volgende week grondig door. In feite
heb ik op zulke momenten alles onder controle. Er kan niets
mislopen. Maar hier dan! Zie je die mensen, die massa zeer
gewone mensen. Ik vermoed dat het er miljoenen zijn. Als
wij ons in die menigte bevinden, ziet niemand ons staan. Als
we elders zouden zijn, zou niemand ons missen. Ik schrik
van die gedachte, Robert,... Een koffie met melk en suiker en
een Engelse thee s.v.p.!...'
'Ik ben er intussen aan gewend. Als ik hier moet zijn, denk ik
aan andere dingen. Ik vermoed dat de anderen dat ook doen.'
'Denk jij dat, Robert?'
'Ja, ik denk dat het Leven zo is. Soms stoten de mensen hier
tegen elkaar. Dat mag niet, want aanstoten betekent binnendringen in elkaars gedachten. Weet u wat Archimedes zei tegen de soldaat die zijn huis binnenstormde bij het beleg van
Syracuse?'
'Dat weet ik niet. Ik wist niet dat ik dat moest weten?'
'Nee, dat moet ook niet, ik las het verhaal onlangs en ik zal
het aan u vertellen. Archimedes was net de wiskunde aan het
bedrijven, hij tekende geometrische figuren in het zand.
Toen de soldaat het vertrek binnenstormde, riep Archimedes
hem toe: "Noli perturbare circulos meos." Waag het niet
mijn cirkels te verstoren. En de soldaat doodde Archimedes
met het zwaard. Ik voeg er altijd in gedachten aan toe dat de
soldaat zijn zwaard afveegde aan het zand waarin de cirkels
waren getekend. Archimedes was dood en de cirkels uitgewist.'
'Ik wist niet dat jij je interesseerde voor de wiskunde... Ja,
voor mij de Engelse thee en voor hem de koffie.'
'Nee K., het speculaasje is voor mij. Bij thee hoort geen
koekje.'
'Ober! Ober, wilt u mij nog een koekje brengen? Ja, en mag
ik nu onmiddellijk afrekenen?... Ja, rekent u het tweede
koekje er maar bij... Alsjeblief. U brengt dat meteen?'
'Nee K., ik interesseer me in het geheel niet voor de wiskunde. Het verhaaltje van Archimedes heb ik alleen onthouden
omdat het zo mooi is. Ook door die Latijnse uitspraak erin,
want Archimedes sprak geen Latijn. Vindt u niet?'
'Tsja, Robert, dat zal wel.'
'Hoe komt u hier eigenlijk, K.? Ik heb u hier nooit eerder gezien?'
'Ginds om de hoek in L'Ostendaise was een receptie aan de
gang, waarop ook ik was uitgenodigd. Het ging er gezellig

aan toe, de her en waren in zwarte j acquets en de vrouwen in
stralende, diep uitgesneden avondjurken. De heren gaven
hoffelijke handkusjes aan de dames en de dames op hun
beurt glimlachten gecharmeerd en verlegen. Maar toen, als
was het afgesproken, begon iedereen in de handen te klappen, de vrouwen gilden en juichten. Iedereen duwde om er
toch maar bij te zijn.'
'Waarbij, K.? Waar bevond u zich?'
'Ik had het ongeluk daar juist in het midden te staan. Er werd
geduwd en getrokken. Er waren mensen met fototoestellen
en filmcamera's. Een vrouw met een grote fruithoed viel en
werd haast vertrapt. Een portefeuille lag leeg op de grond.
Vlak bij me zei een man: "Ze zijn allemaal gek geworden."
Ik kreeg het verschrikkelijk benauwd. Plotseling voelde ik
een scherpe elleboog in mijn zij en een blonde vrouw met een
zwaar parfum viel tegen me aan. Ze sloeg haar armen rond
mijn schouders. Enfin, ik hoef je dat allemaal niet te vertellen. Ik vluchtte naar buiten, kwam terecht in deze menigte en
raakte de weg kwijt. Ik kan me niet orienteren met al die
mensen om mij heen.'
'Moet u nog terug naar die receptie?'
'Eigenlijk wel, Robert. Ik heb van niemand afscheid genomen.'
'Als u me vertelt waar de receptie was, dan kan ik u misschien helpen. Ik ken de buurt een beetje.'
'Dat is het probleem, Robert. Ik weet het niet. Ik reed mee
met iemand en lette niet op onderweg. Ik denk dat het die
kant uit is. Ik moet er echt terug naar toe.'
'Als u wilt, zal ik u vergezellen. Dan kunnen we nog wat praten onderweg.'
'Ja, Robert. Kom met me mee en blijf naast mij lopen. In die
massa stoot men elkaar de hele tijd aan en dat is nu niet goed
voor mij. Laten we opstappen, ik heb al afgerekend.'
'De ober heeft nog steeds geen speculaasje gebracht. Als u
wilt, zal ik even naar binnen gaan...'
'Ja Robert, ga maar.'
'... Hier is het koekje, K. De kelner was het inderdaad vergeten. Zullen we dan maar opstappen?'
'Wacht even. Ik vind het ongemakkelijk om op straat te
eten... In orde, Robert. Laten we gaan.'
'Weet u, K., in de kerstnacht van '53 werd hier in deze straat
een man doodgeschoten door de minnaar van zijn vrouw.
Het gebeurde op een hotelkamer. Het beddelaken was doordrenkt met bloed en de vloer was bespat met grillige, donkerrode vlekken. Ik las dat in de krant en zag de foto's in de magazines. Ik knipte ze uit.'
'Robert, ik kan nu niet luisteren. Blijf dicht bij me. Ik heb je
nodig, ik wil je nu niet kwijtraken. Waar zijn we?'
'Ik ken deze wijk, dit is de Zandstraat. Hier in deze buurt gebeurde nog een andere vreemde geschiedenis. Het was in '64
of in '65. Toen hoorde men plots bizarre verhalen vertellen
over de mensen van de Zandstraat. Zij dronken de ganse
nacht bier, rookten hennep en dansten 's nachts. Wanneer ze
nuchter waren, bedelden zij horloges en transistorradio's bij
hun buren. Wanneer ze die niet kregen, dan pikten ze het
verlangde en verdwenen dansend door de deuropening.'
'Robert, spreek wat luider. Ik kan je niet verstaan.'
'Men vertelde ook dat de mensen van de Zandstraat onsterfelijk waren geworden. Dat een Amerikaans vliegtuig vier
bommen had uitgegooid en dat het volk de bommen had opgevangen met blote handen. Het volk van de Zandstraat was
onkwetsbaar geworden, zo zei men. Ze werden geholpen
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door Mama Maria. Dat was een oude, naakte vrouw die met
een zakdoek alle kogels opving. Die vrouw smeerde haar volgelingen in met "duwstof", "dawa" genaamd.
'Robert, wat vertel je? Ik kan je niet horen.'
'In mei van '65 werd hier een wrede moordpartij aangericht.
Door de mensen van de Zandstraat, op gruwelijke wijze, om
te boeten, zo zei men.'
'Robert, dit is niet meer uit te houden. Ik moet verstek geven. Wat is er hier gebeurd? Waarom zijn er zo veel mensen?
Ik wil naar huis, Robert.'
'Ginds dat straatje misschien. Daar is minder volk. Ik ben er
nog wel niet geweest maar...'
'Ja, dat is een goed voorstel. We moeten hier weg. Loop mee,
Robert...'

'Zo beter, K.? Daar hangt een bordje met de straatnaam, dit
is de Coquilhatstraat.'
'Robert, ik vrees dat het zover is. Of je nu wilt of niet, je zult
het protocol moeten meespelen. Ik herken deze situatie, dit is
eenbezoekaan...'
'Maar! Hoe kan dit nu? Daarnet liepen wij nog op straat. En
nu zitten wij in van een open wagen. Die mensen vormen een
rij waar wij doorheen rijden. Chauffeur, chauffeur! Stop onmiddellijk! Dit is een ontvoering, K.'
'Neen, Robert, hou je rustig. Dit is een protocollair bezoek
aan Coquilhatstad. Ik had je vooraf moeten waarschuwen:
wie met mij optrekt, moet soms zoiets meemaken. Zet je neer
en probeer te genieten van deze situatie. Maak er het beste
van.'
'Ik herinner me niet in een auto te zijn gestapt. Dit is uitermate vreemd. Zie hoe vrolijk ons die mensen toewuiven.
Maar die mensen zijn zwart!? Dit moet Afrika zijn! Wat gebeurt er, K.?'
'Robert, ik heb de situatie onder controle. Hou je rustig, om
de Liefde Gods, Robert. Hou je op de achtergrond. Ik ben
hier al eerder geweest. Ik was pas vijfentwintig, het was enkele jaren voor de Expo. Het was lente en de mensen juichten
me toe. Het was tropisch warm.'
'Hoort u hoe ze roepen "Bwana kitoko" en "Mondele malamu mingi mingi". Wat betekent dat?
'Het eerste betekent "mooie jonge man", het tweede betekent "zeer goede blanke". En daar roept iemand "Mondele
makasi", dat betekent "de sterke man voor niets bevreesd".
Ambtshalve moet ik vele talen begrijpen. Hoor, daar roept
een groepje "Bula matari", dat betekent "rotsenbreker".'
'Dat weet ik, K., zo noemde men Stanley. Maar u bent Stanley toch niet?'
'Neen, maar op sommige momenten in de geschiedenis lopen verschillende tijdvakken door elkaar en smelten verschillende ruimten samen. Dit moet zo'n moment, zo'n locatie
zijn. Geniet ervan, Robert, zoiets gebeurt maar een keer in je
heleleven.'
'Hoe geestdriftig laat die menigte zich drijven op haar emo-
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ties. Zijn dit wilden, K.?'
'Non Robert, ils sont simplement gentils.'
'Is het niet gevaarlijk om door zulk een woelige massa te rijden? Bent u niet bang, K.?'
'Neen Robert, waarom zou ik?'
'Wij zijn slechts met twee en zij met duizenden. Elk ogenblik
worden het er meer. Ze zouden ons een onbetaalde rekening
kunnen presenteren. Vanwege een oud zeer, omwille van
hun olifantegeheugen. Misschien roept deze massa uit haat,
om de mooie auto waar in we rijden, om het fraaie uniform
dat u draagt, om de vreemde taal die wij bezigen. Men zou
ons kunnen neerschieten of een wapen naar ons werpen. Een
strijdbijl, een bimboto of een pijltje met Pygmeeengif van de
Toxyplaea thunbergii. Of van de strophantus hispidus.'
'Neen Robert, ik ben niet bang van je Latijnse namen. De
thee die ik met je op het terras heb gedronken, zal mij beschermen.'
'Hoebedoeltu,K.?'
'De thee die ik dronk was de Vloeistof Balot. Dat maakt me
onoverwinnelijk. Alle kogels veranderen bij de aanraking
van mijn huid in water. Of de kogels zijn gevuld met water,
dat kan 00k. Alleen mag je me nu niet te veel aanraken. Anders verliest de Liquide Balot haar krachten.'
'Dat is bijgeloof, K. Wij leven in de twintigste eeuw.'
'Ja, Robert. We leven in het jaar negentienhonderd vijfenvijftig en toch kan dat.'
'Neen K., u vergist zich...'
'Zwijg, Robert, en kijk naar de massa.'

'Zie hoe die inboorlingen dansen, roepen, schreeuwen. Ze
vechten om in uw nabijheid te zijn, om u met de vingertoppenaanteraken.'
'Let er niet op, Robert. Ik maakte dit reeds eerder mee. Ik
ken mijn vak. En knik naar de mensen, Robert. Jij hoeft niet
te zwaaien, dat zal ik wel doen.'
'Excuseer, K.'
'Robert, help me even. Pak dit geschenk aan en leg het achter
in de wagen...'
'Wat een wonderlijke cadeaus, K.! Hier een enorme slagtand
van een olifant, daar een tamtam, een schilderij van een slang
en een antilope op triplex. En daar een levende luipaard in
eenkooi.'
'Merci beaucoup, Monsieur Bofonge... Goed zo, Robert.
Leg al die "biloko's" achter in de wagen. Weet je, dit was
vroeger een moeras met muskieten, malaria...'
'... en mensen met maladieen.'
'Juist ja, en vandaag is dit een moderne stad met klinieken en
ambtenarijen. Besef je dat, Robert?'
'Ja K., men noemt dat de vooruitgang. Locomotieven en auto's rijden nu over de oude karavaanroutes. Men slaat bruggen tussen bergen of men boort er tunnels door. Elektrische
centrales, haveninstallaties, fabrieken en mijnen. De toekomst opent zich, de beschaving kan starten.'

'Goed zo, Robert. Ik voel me goed zo, Robert. Alles gaat
sneller dan vroeger, zo'n tachtig keer sneller. De wildernis
wijkt terug en levert produkten "dont le monde a besoin".
Wij zijn ontdekkers, Robert.'
'U doet zo euforisch?'
'Neen Robert, ik ben trots. Dat het heidendom verdrongen
is, dat de barbaarse gebruiken afgeschaft werden. Hier voltrok zich een wonder. Denk aan het werk van de ambtenaars,
de agenten, de kolonisten en de handelaars. Dat treft me
diep, ook al duurt dit bezoek slechts zevenentwintig minuten. Pamba.'
'Kent u hun taal,K.?'
'Ik versta hen een beetje, maar spreken doe ik hun talen niet.
Ik ken enkel wat losse woordjes. Mu-ba, mu-mi, tshi-bi, wuwa, ka-tu, lu-n, n-n. Al die mooie woordjes met u- en a-klanken.'
'Dat ik dit nog mag meemaken, K. Ik ben zo blij dat ik u ken.
Dat de mensen ook naar mij wuiven en zich afvragen wie ik
ben. Misschien word ik wel beroemd. Zie hoe ze dansen, K.
Dat zijn symbolen van vruchtbaarheid, oorlog en vrede.
Kijk, ziet u die heupdansende jonge vrouwen? Zij ontdoen
zich van hun kleren. Zie hoe ze dansen!'
'Dit is de "tubalesha uma lumbila", een niet-toegestane
dans. De agenten zullen moeten ingrijpen. Het spijt me, Robert.'

'Vroeger noemde men hen de vervloekte zonen van Cham, de
hondskoppen, de neolithiekers. Men zei dat ze een zwarte
ziel hadden, net zoals wij wanneer we een doodzonde hebben
bedreven.'
'Robert, men zei zoveel over hen. Je kan dat vandaag niemand meer ten laste leggen. Kijk liever wat rond en begroet
deze mensen. Hoor hen zingen: "Mushilamei, Mushile ne
mikanda, Wa kuntangilabafumuwe".'
'Is dat Swahili wat zij zingen, K.?'
'Dat speelt geen rol, Robert. Luister naar de toon van hun
gezang, we hoeven niet exact te weten wat zij zingen. Wij
zouden ook gelukkig kunnen zijn, welvarend en braaf.'
'Hoebedoeltu,K.?'
'Men zegt dat ik geen gelukkige jeugd heb gehad. Ik was
voorbestemd om mijn vader te bewonderen. Ik weet het zelf
niet. Hier voel ik me goed, ver van huis. Hier bouwt een volk
nieuwe steden, hier wordt de handel bedreven in fraaie kantoren. Kranen staan nu op kaaien waar vroeger kraanvogels
stonden in het slik. Hier is geschiedenis gemaakt! Besef je dat
Robert? Besefje dat?'
'Jazeker, K. Ik begrijp u volkomen, ik zou er een boek over
kunnen schrijven. Men drong hier binnen in het hart van het
mysterieuze continent. Men vocht hier tegen mens, dier en
natuurgeweld. Het landschap werd gedynamiteerd en kreeg
Belgische namen. Men stichtte posten en steden. Ik zou daar
een boek over kunnen schrij ven...'
'lis pacifient les populations indigenes, concluent des traites

avec les chefs de tribu et fondent de nombreux postes.'
'Zeer goed, K. Zo'n boek bedoel ik. Onze blanke voorgangers maakten hier een einde aan het kannibalisme, mensenoffers, fetisjisme en slavernij. Men veroverde dit land, de vlag
werd keer op keer in de bodem geplant. Steeds verder, steeds
verder.'
'Dat klinkt goed, Robert.'
'Ja, het zou een inleiding kunnen zijn voor mijn boek. In
hoofdstuk een zou ik dan schrijven over het land zelf: relief,
geologie, hydrografie en mineralen. In hoofdstuk twee bespreek ik de flora en de fauna met speciale aandacht voor de
okapi...'
'L'okapi est l'un des animaux les plus remarquables de notre
colonic'
'Zeer goed, K., dat is wat ik bedoel. Hoofdstuk drie behandelt de etnografie. Hoe zij jagen, wonen en eten. Verder bespreek ik de ontginning van de ertsen. Koper, Diamant,
Goud, Zink en het Monstrueuze Uranium. Ik behandel telkens de exploitatie, de verwerking en hun toepassingen met
schema's en foto's. Dat is deel een. In deel twee heb ik het
dan over de vooruitgang. Vliegtuigen en boten, spoorwegen,
post, telefonie en telegrafie. Ik besluit met ziektepreventie,
onderwijs, missionering en toerisme. Misschien wil u dan
het nawoord schrijven?'
'Robert, het boek waarover jij het hebt is reeds verschillende
keren geschreven, dat weet je zelf.'
'Mijn excuses, K.'
'Dat geeft niet, ik weet soms ook niet goed welke mijn gedachten zijn en welke die van anderen. Maar zwijg nu even.
Ik ga deze mensen toespreken, Robert. Men verwacht dit nu
van me. "Jambo, Jambo. Gij zijt een jong en openhartig
volk. Gij zijt leergierig en voornaam van geboorte. Ik van
mijn kant wil ernstig zijn, aandachtig en bezorgd. Gij hebt
alien recht op mijn respect en vriendschap. Wij moeten elkaar wederzijds begrijpen. Blijft zoals gij zijt. Bewaart uwe
persoonlijkheid, gardez votre personalite."'
'Goed gesproken, K. Dat is de taal die past bij de onsterfelijke sterveling die luistert doch nooit noteert, die spreekt doch
nooitbekent.'
'Overdrijf niet, Robert. We gaan nu naar de receptie, de
rondrit is beeindigd. Stap uit maar blijf achter mij.'
'Dank u, K., dat ik mee mag. Ik zal u op de receptie voorstellen aan de gasten. Ook al zag ik hen nooit eerder, ik zal u zeggen wie ze zijn. Ik zal hen plaatsen in een typologie die...'
'Robert, dit is een receptie. Je mag tegen me praten maar doe
het stil en onopvallend. Ondertussen zal ik kennis maken
met de aanwezigen. En blijf steeds achter me, om de Liefde
Gods!'
'Op zo'n receptie vindt u altijd twee soorten mensen. N en B,
zo noem ik hen wetenschappelijk. Een mens is ofwel N ofwel
B, slechts zeer zelden is hij een mengeling van beide. Begrijptu?'
'Ja Robert. Hebben N en B iets met kleuren te maken?'
'Juist,K.'
'Praat stil verder, intussen moet ik de genodigden begroeten.'
'N was hier het eerst en toch is de later gearriveerde B nu de
eerste in rang, hoewel dat niet zo lang meer zal duren.'
'Je wordt abstract, Robert.'
'Ik zal u concrete voorbeelden geven. Kijk, de man die u nu
een hand geeft, is duidelijk B. En wat meer is, hij is een
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do tim zo: 15-19 uur

STI CHTING VERANNEMAN KRUISHOUTEM
Tel. 091/83 5287
di-za: 14-18uur
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17 sept. - 30 okt.
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ARCHITECTUUR
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Bosselaar, 2
3744 Bilzen
Tel.: 0 11/49 179 1
ART BETWEEN MOLECU LES
Artiest: CALIXTE
zondagnamiddag vanaf 16 uur

B(Co), een speciale ondersoort van B. Thuis zag hij het niet
meer zitten, hij nam afscheid van vrienden en verwanten en
kwam met een grote boot tot hier.'
'Je bedoelt de "Colon"? De blanke koloniaal?'
'Ja, K. Nu rijdt hij met zijn landrover door het okerrode stof,
schreeuwt het landschap brutaal toe en drinkt 's avonds cognac op de barza. Wegens heimwee. Hij is ontevreden en misnoegd, hij voelt zich door niemand begrepen. Ook niet door
de B(Ad), een andere ondersoort van B. N noemt B(Ad)
Monsieur Adiminisitelate.'
'Ja Robert, B(Ad) is de Administrates.'
'Juist, hij is de papieren man van de Koloniale Overheid, hij
houdt zich ambtshalve bezig met nota's, "demandes d'explication", rapporten, statistieken en andere routinematige oplossingen voor niet-routinematige problemen.'
'Akkoord, Robert. Dank voor je uitleg. Doch praat niet te
luid. En probeer zaken te vertellen die ik nog niet wist.'
'Ik zal mijn best doen. Dit zijn de B(Mi)...'
'Missionarissen dus.'
'Zij zijn afkomstig van verschillende gerenommeerde families: de Franciscanen, de Norbertijnen, de Scheutisten van
de Post van Sint-Antonius, de Broeders en Zusters van Liefde, de Priesters van het Onbevlekte Hart en noem maar op.
Zij verlieten hun volk voor deze afgelegen, onherbergzame
streken. Zij verloochenden zichzelf om hier de heidenen te
bekeren...'
'Kom Robert, we gaan naar ginder. Wie is dat? Hoe noem je
die?'
'Dat zijn de B(Fe)'s. U kunt hen herkennen aan hun uitgesproken muskusgeur en hun vederlichte boa's. De B(Fe)'s
zijn onverschillig, lui en ze vervelen zich schromelijk. Zelf
hoeven ze niet te werken, dat doen de N(Bo)'s voor haar.'
'De zwarte boys werken voor de blanke vrouwen. Is het dat
wat je bedoelt?'
'Ja, B(Fe) noemt haar N(Bo) lui, dom en sloom. Een dief en
een bedrieger, ze verwijt hem dat hij doof is, dat hij haar bevelen niet hoort. De B(Fe) gaat op visite bij andere B(Fe)'s en
roddelt daar over de Anspachlaan in Brussel, frivole kapsels
en hoedjes met pluimen. Verveeld drinkt ze haar thee en nodigt de andere vrouwen uit voor een tegenbezoek. Om diezelfde faits divers nogmaals te vertellen, maar dan met andere namen.'
'De B(Fe)'s ruiken inderdaad lekker, Robert. Kijk, die
vrouw sloeg haar armen rond mijn hals. Ze lacht, we moeten...'
'Neen, K. We moeten verder, u moet ook de N begroeten.
Dit is de N(Bo), hij leeft en werkt in de stad. In zijn vrije tijd
bekijkt hij etalages. Met zijn spaargeld koopt hij een fiets,
een naaimachine of drinkt hij Simba-bier. Overdag doet
N(Bo) voor B(Fe) het huishouden. Hij ziet de ruzies in het
huis, de alcohol in de kast en hij hoort de brutale antwoorden
vandekinderen.'
'Robert, wie is dit?'
'Dit is N(Ev). Hij kan lezen en schrijven. Op een minder
mooie dag heeft hij zijn dorp en zijn familie geruild voor de
stad. Nu leest hij boeken over de Middeleeuwen, het Belgisch Perswezen of toeristische bezienswaardigheden in Europa...'
'De N(Ev) is de Evolue. Juist?'
'Correct. Liefst van al converseert hij met B die staat te kijken van de belezenheid en het forse geheugen van N(Ev).
Maar uiteindelijk beschouwt B hem toch maar als een N(Bo).

N(Ev) is dan verbitterd. Door zijn kennis en zijn omgang
met B is hij gecompromitteerd voor het leven. Hij zal nook
meer dezelfde zijn.'
'Robert, ik heb nu iedereen wel gezien. Ik heb hen alien een
hand gegeven. Misschien kunnen we nog iets drinken. Ik wil
weleenvruchtesap.'
'En ik een glaasje schuimwijn. Weet u, K., ik merk dat niet
iedereen op deze receptie is uitgenodigd. Enkel de brave
N(Ev) en de onschuldige N(Bo) zijn hier aanwezig. Ik mis
hier de fanatieke Mau-Mau, de wilde bosnegers "bosengi",
de luipaardmannen "anioto" van Babali, de bende van Kitawala of van Mukunkusa en al die andere verrukkelijke instinctuelen.'
'Ik ken hen niet, Robert.'
'Men zegt dat zij mensonterende rituelen bedrijven: de
moord, de schande van het bloed, het kannibalisme.'
'Ik weet dat niet, ik wist niet dat zij bestonden.'
'Robert, ik moet nu alleen verder. Ik dank je voor de hulp bij
het aannemen van de geschenken. Kan ik op mijn beurt iets
voor jou doen?'
'Nee K., dat was niet de bedoeling. Of toch... Wanneer men
u twee okapi's zou schenken in Bukayu of in Stanleystad,
geef dan aan het mannetje mijn naam: Robert Marchand. En
schenk de okapi aan de Zoo van Antwerpen waar ik hem later
kan bezoeken. Als u dat zou willen doen?'
'Robert, ik zal de okapi zeker aan de Zoo aanbieden. Maar je
naam kan ik hem niet geven. De okapi zal reeds een naam
hebben. Het spijt me.'
'Dat geeft niet. Ik dacht wel dat dat moeilijk zou zijn.'
KOEN PEETERS
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Portret van
David Hockney
als Engelsman
56 HUNT 1988

Het meest Engelse schilderij uit de geschiedenis
is wellicht het portret van het echtpaar
Andrews, geschilderd door Gainsborough: een
echtpaar, uitkijkend over zijn grootgrondbezit.
Engelse schilderkunst is portretkunst, en
natuur treedt slechts op in de vorm van
eigendom.
In die zin is ook David Hockney, hoe
Californisch zijn schilderijen er ook uitzien, zeer
Engels. Zijn portretten blijven afstandelijk, hoe
dichtbij ze ook komen. En de natuur die erin
optreedt is hoofdzakelijk beperkt tot het water in
de zwembaden van rijke vrienden.
te geven dat wij omtrent Engelse kunst
bijzonder slecht zijn gei'nformeerd
- op de kaart van de geschiedenis van
de schilderkunst is the British Empire
weinig meer dan een provincie - kost
Hoe Engels is de Engelse kunst?
Nicolaus Pevsner heeft getracht daar het een schrijver weinig moeite bij ons
iets plausibels over te zeggen in zijn afzet te vinden voor welke goed in het
gehoor liggende generalisatie dan ook.
boek The Englishness of English Art.
Zijn signalement gaat niet op voor En- Het zal wel zo zijn, het was te verwachgelse voetbalsupporters noch voor Brit- ten en er is vast wel een voorbeeld
ten, vergaderd in een Londense buurt- (Gainsborough, Wright of Derby, Sarpub of een Thatcher-fanclub, eigenlijk gent) te vinden waar je niet onderuit
klopt het slechts voor een op de tiendui- kunt. Er zijn natuurlijk, behalve veel
middelmatige en dus representatieve,
zend Britten, en toch klopt het.
Pevsner ontwaart in de Engelse schil- ook levensgrote Britse schilders te vinderkunst net als in het gedrag van het den, die, desnoods tot vervelens toe
Britse establishment (dat niet meer welgemanierd en soft spoken aan het
over Engeland maar nog wel over de re- schilderen zijn gebleven. Dat geldt niet
geerders regeert) meer bemanteling alleen voor gladde jongens als Frith en
dan onthulling, en natuurlijk vindt hij Poynter maar ook voor ruige ouderen
er ook het befaamde 'understatement' als Augustus John, al vraagt men zich
in terug, kleine signaaltjes voor grote af wat te beginnen met William Blake
gemoedsbewegingen, naast een ironi- en die onaangenaam volkse Hogarth.
sche retoriek van het onbenullige. Het Jammer genoeg is er een Spanware engagement van de Engelse kunst jaard - Velasquez - die het qua Engopenbaart zich in onthechting, gelijk- lishness - als gedefinieerd door Pevsmoedigheid en distantie, aldus Pevsner ner - van alle Britten wint, en vindt
veel van wat wij geneigd zijn wezenlijk
op gezag van Jane Austen.
Hij had ook Wodehouse, Maugham, Engels te noemen in schilderkunst en
Foster, Isherwood of een willekeurige literatuur zijn oorsprong in New Engbladzijde uit Punch of de Guardian land (T.S. Eliot, Henry James, Whistkunnen citeren, want er bestaat geen ler), lerland (Wilde, Yeats, Shaw),
oprechter anglofilie dan Engelse anglo- Duitsland (Sickert) of bij ons in de
filie. Is de Britse kunstenaar of hij nu buurt (laatstelijk Sir Laurens Alma TaSomerset Maugham of Huxley, Tur- dema). De exemplaire Britten van
ner, Constable of Sutherland heet, een Pevsner bestaan echt, maar anders dan
gentleman, althans een opvoeder van de gemiddelde Britten komen ze meestgentlemen, althans een gentleman's al niet van een eiland. Straks spreken
gentleman? Aangezien wij er aanspraak we nog even over de uitvinder van de
op maken van Engelse levensstijl het Engelse kunst, van de Englishness en
fijne te weten en gaarne bereid zijn toe het gentleman-ideaal, die in dezelfde

DOOR
MAARTENBEKS

mate goed Engels genoemd mag worden als Handel, Holbein en Pevsner:
Anthony van Dyck.
Wat denken Europeanen van de Engelse kunst zolang zij niet door iemand als
Pevsner zijn voorgelicht omtrent hetgeen zij daarvan behoren te denken? Ik
vermoed dat een enquete grosso modo
antwoorden zou opleveren van de volgende strekking:
i) Engelse kunst is meestal of te mooi
of te lelijk om waar te zijn (zie
Gainsborough, Reynolds, Rosetti
respectievelijk Bacon en Lucien
Freud).
2) Engelse schilders zijn opvallend
vaak voortreffelijke schrijvers zodat
de kritische geschriften van tal van
Britse schilders (Whistler, Sargent,
Augustus John, Wyndham Lewis)
tot de wereldliteratuur worden gerekend, terwijl hun schilderijen verzameld zijn in de Tate Gallery en een
aantal provinciale Engelse en Schotse musea en - Gainsborough, Turner, Whistler, Bacon en Hockney
uitgezonderd - nergens anders behoorlijk te bezichtigen zijn.
3) De enige stroming die een internationaal succes is geworden - de
prerafaelitische kunst - is voor de
Britten zelf, ondanks alle internationale (postmodernistische) herwaardering, een National Trust, waaraan
zij liever niet herinnerd worden.
4) Veel Engelse kunst, die als bij uitstek Engels te boek staat, is een project ie van wat men in het buitenland
Engels vindt. Daar komt de Engelse
beeldende kunst ook vandaan: Engeland is gekerstend door continentale
missionarissen, die nu als Britse heiligen zijn geboekstaafd.
Onlangs gaf de auteur N. Wilson in een
BBC-gesprek te kennen dat hij onmogelijk kon begrijpen waarom een prominent Amerikaans historicus zoveel ophef kon maken van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Dat volk, zo verklaarde hij, heeft niet een schrijver van
internationale betekenis opgeleverd en
geen andere uitvindingen op zijn naam
gebracht dan de Apartheid en de Kinderporno.
Wilson heeft zich langs diplomatieke
wegen voor deze pornosprekerij moeten verantwoorden. Hij bood zijn verontschuldigingen aan. In plaats van
hem tot een verontschuldiging te dwingen - bij de Nederlandse gezant, die
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het weer netjes heeft overgebracht aan
de cultuurdragers in Den Haag, niet
aan Hooft, Achterberg of Hermans - had men hem kunnen veroordelen tot het lezen van een boek in een
vreemde taal. Te denken valt aan een
essay van Sartre, waarin heel helder uiteen wordt gezet dat de beeldende definitie van de begrippen Englishness en
gentlemanship in omloop is gebracht
door een Vlaamse schilder - Anthony
van Dyck - en een hele reeks Hollandse portrettisten, die in de Engelse
kunstwereld van de zeventiende eeuw
volmaakt het rijk voor zich aileen hadden . Het uiterlijk van de voorbeeldige
Brit is - evenals zijn huis en zijn
tuin - van grootnederlandse makelij,
want de Britse aristocratie heeft alles in
het werk gesteld - ars naturae magistra - om op haar Vlaamse en Hollandse portretten te gaan lijken, en om
- naar het voorbeeld van William and
Mary - Hollands gehuisvest te zijn.
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In een welopgevoede Engelsman ontmoet men nog altijd een Vlaams port ret
van een welopgevoede Engelsman. De
Engelsman is een portret, The portrait
of Dorian Gray, een continentale wensdroom, vertolkt, aldus gezien, een authentieke Engelse nachtmerrie, want
het port ret is het gezicht, waarachter
geen andere persona schuil dient te
gaan. Er valt strikt genomen niets te
onthullen noch te verhullen. Nadat de
continentale portrettisten het veld hadden geruimd, vervolmaakten de Engelsen de portretkunst tot een niveau dat
nergens meer op het continent zou worden aangetroffen. Waar vindt men nog
een RoyalAcademyof Portraits, buiten
Londen? Misschien heeft de onvergelijkelijke kwaliteit van de Engelse portretkunst evenzeer met de schilderkunstige substantie van de modellen als
met het talent van hun portrettisten
van doen : een wellbred Brit is van nature een geidealiseerd port ret van zichzelf, The portrait of X as an Englishman. Als er sprake is van een karikatuur vallen karikatuur en karikaturist - als in N. Wilson - volmaakt samen. Aldus valt wellicht ook het teveel
aan mooien lelij'k in de Engelse kunst te
verklaren. De specialisten van de Engelse lelijkheid, Francis Bacon en Lucien Freud, schilderen Dorian Gray as
a portrait. Een port ret van een port ret.

5 · Fchruari/Maart· Twccrnaandclijks- 225 hfr f 12,50

De door de herenliefde beheerste literatuur heeft weinig invloed gehad op de
formele hoedanigheden van de vrouwenliteratuur, maar Hockney's stijl en
thematiek hebben jarenlang nagegalmd
in de schilderijen van - merkwaardigerwijs meestal vrouwelijke - kunstenaars, die overigens voor de esthetische
levenshouding van gouden jongens onder elkaar geen enkele feeling hebben.
Het Beverly-Hills-zwembad, uitsluitend toegankelijk voor draagkrachtige
huisgenoten des geloofs, werd door hen
gedemocratiseerd tot een Sportfondsenbad voor alle gezindten, tot Nut van
het Algemeen. Hockney had, zo moet
men const at eren, alleen aanwijsbare invloed, voor zover men hem verkeerd
heeft begrepen. Dat had een creativerend misverstand kunnen zijn maar het
werd gedachteloze herhaling, die de tot
het uiterste doordachte oppervlakkigheid van Hockney op opzichtige wijze
te kort deed. De weg van glitterroem
naar het soort reputatie dat aan vergetelheid grenst, was voor Hockney geplaveid met zulke misverstanden. Een
figuratief schilder, die een nieuwe lente
inluidt, is in de herfst al nauwelijks
meer van zijn epigonen te onderscheiden.
De eenzaat Hockney had altijd wat
moeite met de groepsportretten waarop
hij bleek voor te komen. Hij werd gepresenteerd als een protagonist van de
Engelse pop-art, hoewel hij met de iko-

Twccrnaandclijks-

Deze niet al te aardige inleiding was,
dunkt me, nodig om iets redelijk beminnelijks te zeggen naar aanleiding
van de vijftigste verjaardag, vorig jaar
gevierd, van een Brits wonderkind, David Hockney, wiens publiek portret in
de ogen van de tallozen die hem onvergelijkelijk vonden, ook al aanmerkelijk
begint te verouderen. Het publiek, dat
Hockney aanvankelijk nogal eng vond,
draagt hem nu op handen, terwijl de
critici, die hem verafgoodden ('the Mozart of figurative art') thans vergeten
over hem te schrijven.
Met Hockney's invloed op de hedendaagse kunst is het rampzalig gesteld. Wat gereputeerde kunstenaars
van hem hebben overgenomen - veel,
want haast iedereen staat een beetje bij
hem in de schuld - mag zelden een
naam hebben en de kunstenaars die
hem wel openlijk de eer geven, hebben
geen naam en zijn qua mentaliteit nauwelijks meer aan hem verwant dan
Mick Jagger aan de winnaar van de
playback-show.

TwccrnaandclijksTwccrnaandclijksTwccrnaandclijks-

nografie van die stroming - de canonisatie van de grotestadsfolklore en de
massacultuur - niets te maken had. De
mise-en-scene van zijn schilderijen berustte op ingewikkelde kunsthistorische arrangementen en had niets gemeen met de voortbrengselen van alle
andere studenten van het Royal College of Art, voor wie de kunstgeschiedenis begon met de ontdekking van de
rock'n roll en de strip. Hockney, geen
pop-artist, werd een popstar, omdat hij
succes had als een moderne Alma Tadema, als schepper van een naar slants gelegenheyt verbritste samenvatting van
de Europese kunstgeschiedenis. De
pop scene zei hem niets, swinging London evenmin, de mini skirts heeft
hij - steil in de Griekse leer - niet
eens opgemerkt en zijn toch al wankelmoedige geloof in de ondergang van het
Britse klassestelsel onder invloed van
Kings, Beatles en Stones daalde beneden Nul toen hij, eenmaal gearriveerd,
uitnodigingen op oudhollands geschept papier begon te ontvangen van
uiterst exclusieve discotheken, beheerd
door impressario's van beroemd geworden echte of pseudo-arbeiderskinderen.
Hem stond een andere exclusiviteit

Twccrnaandclijksvoor ogen, die alles met Californisch
elitarisme, niets met Londens populisme van doen had. Zijn absolute zintuig
voor sobere highbrow-weelderigheid,
alleen bereikbaar voor in hermetische
reservaten levende gay Americans,
heeft ongetwijfeld van doen met zijn
achtergrond - nette working class met
een hang naar het hogere - maar vooral met zijn als een speciale begenadiging ervaren sexuele geaardheid, die
hem voorbestemde voor een leven als
een prins in een uitsluitend uit intieme
vrienden bestaande samenleving, een
Nazarenerklooster voor jongens van alle leeftijden.
Omdat hij door zijn rose bril niets an-

ders wenste waar te nemen dan zijn ideale autobiografie was zijn kunst vanaf
zijn eerste - expressionistische - periode tot op de huidige dag anders dan
anders, anders dan de expressionistische omarming van de hele kosmos, anders dan het bovenpersoonlijke neoclassicisme. Hij schilderde het zelfportret van een outcast van de hoogste kaste, uitsluitend omgeven door gelijkgestemden, die in dezelfde mate in hun
omheinde jachtvelden gevangen worden gehouden als de Romeinse patriciersvrouwen van Alma Tadema in hun
marmeren paleizen en thermen.
Vreemd genoeg sprak, als gezegd, deze
aan niemand buiten Hockneyland ge-

adresseerde kunst van en voor jongens
onder elkaar, iedereen aan en nog het
meest de absolute buitenstaanders en
-staansters. Vergissen is menselijk en in
dit geval vooral vrouwelijk.
Toen iedereen, gei'nitieerd of niet,
Hockney's volstrekt onmogelijke thema's - zwembaden met opspattende
waterdruppels, gazons, jongens onder
de douche en onbetaalbare, ascetische
interieurs - begon na te schilderen,
overwoog niemand meer wat Hockney
tot deze motiefkeuze had gemotiveerd:
niet de vormgeving an sich van het bassin, het gazon en het anderhalfpersoonsbed, maar het feit dat iedere drup-

pel, ieder zichtbaar stukje van de he-
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Lotto, Presto, Duo, Joker.
De winnaars die niet spelen danken de
spelers die niet winnen.
De 65% Belgen die
met de Lotto, Presto, Duo
of Joker spelen, hoeven
zich geen kopbrekens te
maken in de bestemming
van hun inzet als zij
verliezen.
De Nationale Loterij
maakt er helemaal geen
geheim van en zegt het
duidelijk in de dagbladen
of met metersgrote affiches: hun inzet dient
zowel voor de restauratie
van een historisch waardevol gebouw of de international uitstraling van

de Opera voor Vlaanderen, al winnen zij niet met de
als voor het kankeronder- Lotto, Duo, Presto of
zoek, de voorbereiding van Joker, hun inzet is nooit
de Belgische atleten of wa- weggegooid geld. Hij is
terboringen voor de hard enkel omgetoverd in een
getroffen Sahel-bewoners. aria, een museum, een
Trouwens, haar naam laserstraal, een atletiekalleen al maakt het duide- piste of een levensnoodlijk. De Nationale Loterij zakelijke bron midden de
die de Lotto, Duo, Presto woestijn.
en Joker groepeert, is
geen prive-ondememing
gebaseerd op winstbejag,
maar een openbare instelNationale Loterij
ling ten dienste van de
Gemeenschap.
Kardinaal Mercierstraat 6
Anders gezegd, zelfs
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'nSerieuzeaankoop?
Mijn spaarrekening bij de ASLK zorgt voor het geld.
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Uw TV is geen eeuwig leven beschoren. En de aankoop van pakweg een
wandmeubel is ook niet niks. Of misschien moet de vaatwasmachine dringend hersteld? Dat kost geld. Dus is
het goed wat reserve achter de hand
te hebben. Op een ES-rekening, de
moderne spaarrekening van de ASLK.
Vandaag spaart u - met een mooie opbrengst - en morgen neemt u probleemloos geld op. Een ES-rekening
is zo geopend. Uw ASLK-agentschap
vertelt er u alles over.

ES-REKENING

ASLK!
we doen met u mee

mel, iedere zwemmer en zonnebader
het eigendomsrecht van Hockney en
diens vrienden weerspiegelt en deel uitmaakt van diens zelfportret. De epigonen vertrapten Hockney's neat lawns,
papten aan met diens vrienden, maakten van de tempel een rovershol. De
kunst van de radicale verbijzondering - de plons heette Harry, het bed
met Peter en Tony behoorde aan John,
het gazon was van Don - verwerd tot
een generalisatie, de herhalingsindustrie ging er overheen. Hockney's autobiografie werd het verhaal van naamlozen, zijn octrooi devalueerde tot een patent middel om iets te maken dat tot de
kunst gerekend werd en toch zo mooi
oogde als de cover van een duur geillustreerd tijdschrift. Hockney, de buitenstaander is een bovenstaander geworden en dat betekent voornamelijk dat
hij op de comfortabelst denkbare manier wordt miskend. Die exclusiviteit - van een gepensioneerd generaal - heeft hij zeker niet gezocht. Anders gezegd: David Hockney is terug
op het eiland, waaraan hij ontgroeide:
een vreemdeling en een monument van
Englishness. En dus alom ter wereld
geeerd als een provinciale beroemdheid.
Over Hockney wordt niet geschreven
in tijdschriften maar des te meer in boeken. Dat is een veeg teken, te meer omdat die boeken als coffeetable books gekocht worden door een publiek, dat
geen boek over zijn vrienden van het
eerste uur - Hamilton, Paolozzi, R.J.
Kitaj - in handen zal nemen. Hockney
is, als je goed kijkt, nog steeds different
en exciting, maar helaas is er in zijn
charme nu iets dat voornamelijk afstoot: hij behaagt op het eerste gezicht
al zozeer, dat haast niemand meer de
moeite neemt naar zijn verhaal te luisteren. Wat hij onthult wordt, om met
Jane Austen te spreken, bemanteld
door een doortrapte oppervlakkigheid - beeldschoon - , die veel te veel
aandacht vraagt. Englishness betekent
ook (aldus met zoveel woorden Evelyn
Waugh): het soort charme waarbij men
zich te pletter verveelt, tot een schoonheidsideaal omhooggestileerde prettiness, een boek om door te bladeren.
Hockney ziet zelf weinig Englishness in
zijn oeuvre. Gevraagd naar zijn voorbeelden, noemt hij bij voorkeur een
Duitser - Caspar David Friedrich en een Amerikaan: Edward Hopper.
Zijn liefde voor de Duitse romantiek

komt het onbewimpeldst aan het licht
in zijn schitterende illustraties van de
sprookjes van Grimm, in sommige decor-ontwerpen en in zijn vroegste, expressionistische werk, waarin de mooiste verschrikkingen van de jongensliefde onder de blote hemel - de allerindividueelste emoties onder het alziend
oog van de kosmos - even breed worden uitgemeten als in de strofen van
Walt Whitman. Hockney vertaalt dat
Amerikaanse sprookje in een dubbelzinnige fairy tale, opgedragen aan alle
jongens die het griezelen willen leren.
Wat Hockney in Hopper interesseert is
duidelijk: het leven der muren, al zijn
Hopper- en Hockney-muren geen familie. Hoppers muren leiden een zo onbeschrijflijk langzaam en treurig eigen leven, dat je er niet op uitgekeken raakt.
H u n onverbiddelijke aanwezigheid
zeurt ons een poezie voor, die niets
menselijks meer heeft. Sunt lacrimae rerum, De stad als het absolute stilleven.
Hockney's muren zijn er, hoewel alomtegenwoordig, eigenlijk niet. Zij zijn
geschilderd zoals ze geverfd zijn: met
superieure muurverf. Tragisch zijn ze,
als je lang genoeg kijkt, wel, omdat ze,
ontleend als ze zijn aan de hemelse maquettes van Piero della Francesca, niets
anders vertolken dan een eeuwig te laat,
de valse metafysiek van een momentopname, die alleen eeuwigheid voorspiegelt omdat de fotograaf een schilder is,
een specialist van het transcendente.
Heeft dat ook weer van doen met de
Britse identiteit van Hockney's kunst?
Veel Engelse schilderkunst, zelfs de
door John Berger zo gelaakte standsbewuste groepsportretten van Gainsborough, waarin het landschap wordt behandeld als onafzienbaar grootgrondbezit, ontleent zijn fascinatie aan die
panische suggestie van pseudo-eeuwigheid. De heer en mevrouw Andrews
heersen - in Gainsborough's beroemdste werk - over een vulkaan, overtrokken met een Brits tapijt, dat de bezittende klasse het hare mag noemen. De
compositie van dit overigens verontrustend briljante schilderij rammelt een
beetje. Als je het in twee exact gelijke
stukken knipt houd je twee nog bet ere
schilderijen over: een ietwat parodistisch portret van nieuwe rijken en een
prachtige vroege Constable. Ik denk
dat Berger nog anders had moeten kijken en dan niet zozeer naar de mogelijke achtergronden als wel naar de ideologic, die alleen te vinden is waar, aldus
Oscar Wilde, oppervlakkige mensen

die niet zoeken: aan de oppervlakte.
Die is vliesdun. De heer en mevrouw
Andrews zijn geschilderd als geschilderde portretten in een landschap, dat
hen ieder ogenblik in bezit kan nemen.
Wie lang naar Hockney kijkt, kijkt anders naar Gainsborough. Hockney's
kunst is onverbiddelijk oppervlakkig;
meestal schildert hij, zeer in de Engelse
filosofische traditie, lichtvoetige essays
over de geheimen van de oppervlakte:
het wateroppervlak in zijn zwembadschilderijen (zwembaden met door
Hockney geschilderde vloeren!) en het
zichtbare oppervlak van gezichten die
elkaars oppervlakten trachten te lezen.
Surface is illusion, zo schreef Hockney
als nawoord in het laatste aan hem gewijde boek. But so is depth, voegde hij
eraan toe.
Achteraf beschouwd, schreef Robert
Hughes een aantal jar en geleden, dient
men Hockney, welgemanierd, geestrijk
en welsprekend als hij is, niet zozeer als
de Mozart dan wel als de Cole Porter
van de nieuwe figuratieve kunst te beschouwen. Ik denk dat die correctie wederom correctie behoeft. Waarschijnlijk zou ik het met Hughes eens zijn geweest als ik het meest recente boek over
Hockney - David Hockney, A Retrospective niet in handen had gehad. Dat
boek is geschreven door tal van Hockney-kenners; de beste kenner van
Hockney blijkt echter Hockney, zoals
de meeste Britse schilders van belang
een schrijver van haast nog meer belang. Alle andere auteurs hebben zichzelf, uit respect voor zoveel verbaal vermogen, tot Eckermannen verkleind. Ik
weet nog steeds niet of ik van Hockney
houd, maar ik raak niet op hem uitgekeken.
MAARTEN BEKS

David Hockney - A Retrospective. Uitgegeven door Los Angeles County Museum of
Art en Harry N. Abrams, Inc., Publishers,
New York, 1988.
Auteurs: R.B. Kitaj, Henry Geldzahler,
Christopher Knight, Gert SchifT, Anne
Hoy, Kenneth E. Silver, Laurence Weschler.
Exposities achtereenvolgens in:
Los Angeles County Museum of Art
(4 febr. - 24 april 1988)
The Metropolitan Museum of Art, New
York (18 juni - 14 aug. 1988)
Tate Gallery, Londen (26 oktober 1988
- 3 januari 1989).

198810*63

ADVERTENTIE

acco
"Bovendien blijf ik ervan overtuigd dat er domeinen
zijn waar het geschreven woord onvervangbaar is.
Als ik over een gebeurtenis geemotioneerd wil geraken,
moet ik naar een televisiedocumentaire kijken.
Als ik werkelijk wil weten hoe het in elkaar zit,
moet ik het lezen."
(Herman dc Coninck)

Paul Pelckmans (red.)
DE NIEUWE HISTORISCHE
ROMAN
Een terreinverkenning
182 biz., 315 fr.

Vanaf 16 September

Tbestanden
PROGRESSIEF EN PLURALISTISCH WEEKBLAD

NIEUWS
DOSSIERS
REPORTAGES
DEBAT
over politiek, economie, kunst, cultuur, wetenschap en media.

De historische roman kent een opvallende bloei. Het gaat daarbij niet om restauratie. De nieuwe historische roman heeft een
eigen gezicht, dat hem van de traditionele varianten van het genre onderscheidt.
Dit boek verkent het terrein van de nieuwe historische roman. Aan
de hand van representatieve werken worden de belangrijkste
krachtlijnen van deze revival afgebakend. Zo komen aan bod :
Umberto Eco, Patrick Siiskind, Peter Ackroyd, Anthony Burgess,
Jeanne Bourin, Marguerite Yourcenar, John Banville, Leonardo
Sciascia en uit de Nederlandse literatuur Marc Alstein en Hella
Haasse.
De vraag is telkens wat de oude stof, geput uit de Middeleeuwen
of het Ancien Regime, voor de betrokken auteurs boeiend maakt.
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Kristien Hemmerechts
Weerberichten
Twintig verhalen, met als hoofdpersonage telkens een
vrouw die er niet in slaagt een relatie aan te gaan met haar
tegenspeler.
Christina Meerbeke
Meerlingen
Een 'aparte' evolutie van kind tot vrouw en schrijfster.
Mireille Cottenje Lava
Man-vrouwverhouding in Belgisch Kongo tijdens de
verwarde dagen van 1960.
Elisabeth Marain Rosalie Niemand
De ophefmakende roman met als onderwerp misbruik van
de psychiatrie.
Frans van Isacker Averechts verloop
Sleutelroman die de biografie bevat van een befaamd
politicus, de vader van de auteur.
Dirk Dufraing
Kromhout
De 'ontsnapping' van de snotaap D. met wie geen land te
bezeilen is. Sfeerbeeld van de periode na '68.
Hugo Bousset Grenzen verleggen
Karakteristiek van de Vlaamse prozaliteratuur 1970-1980.
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Beste NWT-abonnee,

Het Nieuw Wereldtijdschrift b e s t a a t in december 1988 v i j f j a a r .
In de loop van die v i j f jaar heeft het NWT zich vooral ingezet voor twee
noodlijdende genres in onze l i t e r a t u u r : het verhaal en het essay. Het deed
dat op twee manieren: door Vlaamse en Hollandse schrijvers binnen zijn
pagina's t o t concurrentie t e verplichten met de beste buitenlandse.
En door zijn eigen redacteuren af en toe verhalende essays t e laten schrijven:
een verhaal mag ook i e t s betekenen, en een essay mag ook spannend zijn.
In de feestbundel t e r gelegenheid van het eerste NWT-lustrum k r i j g t u ze
a l l e vier b i j elkaar - dat lukt zelfs op een redactievergadering nooit -:
Herman de Coninck, Benno Barnard, Paul de Wispelaere, Piet Piryns, onder de
t i t e l De Tweede Vrouw van Dik Trom.
De vier redacteuren schrijven samen in d i t boek over de boeken in hun leven.
Over de vormende waarde van Arendsoog en pedagogisch onverantwoorde jeugdlectuur, of over de invloed van Eddy Merckx op het proza van Paul de Wispelaere,
in elk geval vier keer autobiografisch, vier keer essayistisch, vier keer
avontuurlijk.
De Tweede Vrouw van Dik Trom verschijnt op 15 oktober 1988.
Omdat u abonnee bent op d i t j a r i g e blad, doet het NWT u een f e e s t e l i j k voorstel:
a l s u b e s t e l t v66r verschijnen, b e t a a l t u slechts 225 f r a n k / f l . 12,50 of
de p r i j s van een nummer. Vanaf verschijnen, kost het boek 298 frank/fl. 14,90.
Doe uw voordeel: s c h r i j f nu het betreffend bedrag over op een van onze
rekeningen, of stuur een aan 'Weekbladpers Vlaanderen' gerichte gekruiste
cheque, met vermelding 'lustrum boek NWT' . U ontvangt het boek zodra het
van de persen r o l t .
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Z>
Rudy Vanschoonbeek,
u i t g e v e r i j Dedalus.
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Kunstmanen
KAMIEL
VAN HOLE
Het vervelende van een
biografie* moet Vladimir
Nabokov gevonden hebben, is
dat je verleden ineens vastligt.
De toekomst, tot daaraantoe,
een beetje schrijver plant die.
Maar je verleden is wat je, boek
na boek, opnieuw uitvindt en tot
op de drukproeven nog kunt
corrigeren. Gelukkig is de pas in
paperback verschenen
Nabokov-biografie van Andrew
Field niet definitief. Veel
chronologisch gerangschikt
feitenmateriaal, vindt Kamiel
Vanhole ('ik vraag me trouwens
af wat een biograaf zou
aanvangen als er niet zoiets als
een chronologie bestond') maar
meer vlijt dan visie,
Als een dissectietafel
tot een leunstoel, zo
ongeveer verhoudt
zich een biografle tot
een autobiografie.
In die leunstoel zit
een herinneraartje a
la Vroman. Bewegen
doet hij haast niet
meer, want hij weet:
de tijd dringt, Hij
denkt niet dat hij ooit
nog uit die leunstoel
komt. Maar dat geeft
niet. Zijn leven is ineens ook zo groot geworden. Het telt al zoveel ramen en zoveel
deuren. Het is onschatbaar geworden. Hele
dagen loopt hij er in gedachten in rond. Hij
ziet het oude gezicht van zijn min weer en
hoe dreigend zijn moeder een onweer kon
schilderen. Hij stoot opnieuw zijn hoofd als
hij een bal onder de tafei vandaan haalt. Hij
kamt zijn haar in de achteruitkijkspiegel
van zijn eerste bromfiets om even later in
het blozende gezicht van zijn meisje te kijken, 'terwijl parels van verrassing over haar
gespreide vingers druipen'. Hij ruikt de
bloemen op het trouwfeest en ook alle bloemen nadien: de speelse bloemen, de verontschuldigende bloemen, de schaamteloze
bloemen, de rouwbloemen. Maar ook de
lindeboom ruikt hij en de wel honderd
hommels die er met dikke zachte lijfjes omheen dansen. Hij vangt weer zijn eerste
meikever, terwijl hij in een kerselaar over
het naburige kerkhof uitkijkt. Daarom

groeiden de groenten in hun tuin ook vanzelf. Lijkevet was en bieef de beste mest.
En terwijl dit alles in een heerlijk willekeurige volgorde door hem heen gaat, ziet hij
een beetje verderop de dissectietafel staan.
Ook kan hij door een raam de belendende
kamer inkijken, waar een man zich een
doekje voor de mond bindt en dan langzaam zijn groene plastic handschoenen aantrekt, vinger na vinger. Weldra Hgt het herinneraartje op tafel. Maar eerst zal hij zich
nog moeten uitkleden. Wie hij was en waar
hij geboren werd. Van welk merk die bromfiets wel was. Hoe zijn meisje heette en of
zij werkelijk de derde mocht heten met wie
hij iets libidineus had. Of het waar was dat
hij zijn zusje piacht te hypnotiseren, ja dat
hij haar eens onder hypnose een pop uit de
dakgoot had laten halen. En hoe hij daar zoveel jaren nadien tegenaan keek, Freudiaans gezien.
Niet dat de man met de handschoenen zoveel belang zou hechten aan zijn antwoorden. Er waren andere - smeuiger - bronnen. En wat waren herinneringen eigenlijk
helemaal? Details ja, met een flinke scheut
ijdelheid. Maar het ergste vindt ons herinneraartje nog dat zijn verleden ineens iets
overbodigs kreeg, iets onvermijdelijks waar
hij zelf geen vat meer op had. Zijn doopceel
werd een eel, zijn leven een eSnrichtingsstraat. Hij zou niet eens meer kunnen liegen. Van zijn leven bestonden geen drukproeven, die hij na zijn dood nog vlug even
konverbeteren.
Ziedaar, geloof ik, de huiver van een schrijver voor zijn biograaf. En zo Het Orwell testamentair bepalen dat er over hem geen biografie mocht verschijnen, spande Salinger
zijn biograaf een proces aan en had Nabokov het in zijn laatste roman over 'biografTiti\ '(...) a matter-of-fact, father-of-muck,
mucking biograffitist,' dat was een biograaf
helemaal
Het had Nabokov altijd al hoog gezeten, of
toch sinds hij in 1936 van taal was veranderd. Zijn eerste Engelse roman heette dan
ook 'The Real Life of Sebastian Knight* en
beschreef de lotgevallen van een man die op
zoek gaat naar het verleden van zijn overleden halfbroer. Tijdens die speurtocht stuit
hij op een biograaf, een zekere Mr. Goodman '(wiens) grote zachte rozige gezicht opmerkelijk veel weghad van een koeieuier'.
Het boek dat deze over Sebastian Knight
geschreven heeft, is 'niet meer dan nog zo'n
slecht boek en volgende lente al tot de vergetelheid gedoemd, samen met al die andere van dat slag. Zonder de inspanning van
Mr. Goodman zou de Bibliotheek van de
Lethe (...) een bedroevende leemte vertonen/ Waarna de verteller zich toch de moeite getroost om al de feilen van dat werk nog
eens op een rijtje te zetten. Tegelijk is de roman zelf ook een soort - fictieve - biografie, met veel gevoel voor parodie. Nabokov
lustte het genre rauw, maar mocht er zich
zelf graag aan wagen. Zo geeft hij op de eerste bladzijde al een secce beschrijving van
het weer op de geboortedag van Sebastian
Knight, informatie die de verteller 'toevallig' aan het dagboek van een oude Russi-

sche dame heeft kunnen ontfutselen. Waarop dan een schitterende passage volgt over
de verrukkingen van een winterdag in SintPetersburg eind vorige eeuw. Het komt wel
vaker voor bij Nabokov. Eerst geeft hij de
banaliteit van andermans visie weer, om zo
zijn eigen unieke blik nog meer glans te verlenen. Alsof hij telkens wil aangeven dat
niemand, maar dan ook niemand ooit in
staat zal zijn het paradijs in kaart te brengen
dat hij in zich omdraagt, Een paradijs dat
zijn hele verleden omvat.
Het moet met een gehypertrofieerd gevoel
voor privacy te maken hebben, maar ook en
vooral, denk ik, met taal. Door in 1939 definitief het Russisch af te zweren en, zodra
hij voet aan wal zette in Amerika, het Engels als nieuwe moedertaal te omhelzen,
werd Nabokov ietterlijk en figuurlijk een
ander mens. Je zou met een clicM kunnen
zeggen dat je je met een nieuwe taal een
nieuwe huid aanmeet, maar ik geloof dat
het dieper reikt, of toch in het geval van Nabokov. Taal was zijn hele wezen en dat verruil je niet straffeloos, als een pak. Zodat hij
in 1942 in een brief aan George Hessen,
zijn gewezen bokspartner, schreef dat hij
het gevoel had een personage gecreeerd te
hebben dat op zijn beurt T h e Real Life of
Sebastian Knight' en zijn gedichten voor de
New Yorker had geschreven. Het moet een
lichtjes schizofreen gevoel geweest zijn, dat
hem overigens niet onwelgevallig was. Nabokov hield ervan zijn onderwerpen van
buitenaf te benaderen en als een ouderwetse God boven zijn personages uit te hangen.
Hij wou totale controle, ook als het zijn eigen leven betrof en al moest hij daarvoor als
het ware uit zichzelf treden. Zo'n kans bood
hem bij uitstek een nieuwe taal.
Zonet had ik het over een alomtegenwoordige, onzichtbare God die volgens het adagium van Flaubert over de wateren van zijn
creatie hoort te zweven. Zelf beschouwde
Nabokov de schrijver het liefst als een incarnatie van het Noodlot, aan wiens onvoorspelbare nukken de personages overgeleverd worden. Talrijk zijn de passages in
zijn romans of verhalen waar een nieuwe
wending in de plot wordt ingeleid door een
zijdelingse opmerking aan het adres van het
Fatum. Zo spreekt hij onder meer over een
'klunzig complot', over 'een bepaalde thematische beweging van de kant van het
noodlot', over 'een banaal mirakel van synchroniciteit' en over 'de muis van het lot'.
Of hij beschrijft een 'piepklein cirkelvormig labyrint, waarin vijf zilveren erwtjes
zitten die je met behendige polsbewegingen
tot in het centrum van de spiraal dient te
krijgen'. Elders nog in 'Look at the Harlequins' noemt hij het toeval 'een pooier en
een valsspeler in gewone fictie, maar een
schitterend kunstenaar in het patroon van
feiten zoals dat opborrelt in een ongewone
memoiresschrijver'. Tot die 'gewone fictie'
behoorde voor hem ook het 'gewone leven',
zodat hij op den duur zelfs de schikgodinnen op hun vingers zat te kijken.
Nu heeft elke schrijver wel het gevoel dat
hij de werkelijkheid maar beter op papier
kan overdoen, omdat ze in het echt niet zo

veel voorstelt als hij gedroomd had, maar
bij Nabokov had die identificatie met god
of lot nog diepere wortels. Zoveel heb ik
tenminste opgestoken uit de biografie die
nu aan hem gewijd is. Want weinig is hem
bespaard gebleven. De Bolsjevistische revolutie dwong hem Rusland te verlaten,
Hitler joeg hem uit Berlijn weg en vooral:
zijn vader werd neergeschoten tijdens een
aanslag die niet eens voor hem was bestemd, maar voor een politieke tegenstander van hem. Hij was alleen maar tussenbeide gesprongen om bloedvergieten te verzijn vader werd neergeschoten tijdens een
mijden.
Zulke gore zetten van het toeval - ofnoodlot, zo u wil - kunnen niet anders dan iemand aan het denken zetten, vrees ik. Wie
ooit een brandend huis is ontvlucht, wantrouwt zelfs lucifersmerken. Zodat Nabokov zichzelf als schrijver dan maar de rol
van het Fatum toemat* om tenminste op die
manier de touwtjes in handen te kunnen
blijven houden. En het vormt een verklaring te meer voor de gemengde gevoelens
waarmee hij tegen het biografiegenre aankeek. Niemand mocht ooit de touwtjes van
zijn leven beroeren.
En dan is er nu dus de biografie van Andrew Field: <VN, The Life and Art of Vladimir Nabokov*. De twee meest extreme
opinies die er al over geventileerd zijn, komen uit de 'London Evening Standard' en
van Dmitri Nabokov, zoon van. De krant
prijst het boek meteen de hemel in als 'het
definitieve werk over Nabokov*, terwijl de
zoon liever over *een merkwaardig brouwsel van wrok, verheerlijking, insinuates
en regelrechte, feitelijke onjuistheden'
spreekt. Allebei overdrijvingen natuurlijk,
al is de ene wel wat grotesker dan de andere.
Een eerste biografie ma^it immers zelden
kans om echt groots te zijn, precies omdat
ze alle materiaal nog bij elkaar moet harken.
Het terrein is onontgonnen, de databerg
onafzichtelijk. En daar faalt ook het werk
van Field. Hij heeft zich laten ondersneeuwen door een vloed aan gegevens zonder
dat hij meteen al over een specifieke visie
beschikte die als een brug het leven van zijn
onderwerp had kunnen overspannen. Soms
geeft hij een aanzet tot zo'n inzicht, zoals
wanneer hij Nabokov psychologisch als een
Narcissusfiguur probeert te duiden, maar
zijn bewijsmateriaal is nauwelijks overtuigend en wordt ook niet uitgediept in de rest
van het boek. Zelfs de analyses van het oeuvre van Nabokov getuigen van meer vlijt
dan visie. Netjes de recensies aanhalen van
de meest vooraanstaande Russische en Engelse critici, maar verder geen blijk geven
van een nieuwe invalshoek of een verrassende interpretatie. En stilistisch wordt
Nabokov zelfs helemaal niet onder de loep
genomen.
Het boeiende van de biografie van Field ligt
dan ook in het aangedragen feitenmateriaal,
zodat misschien eens te meer mag blijken
dat biografen meer speurhond zijn dan
schrijver. Een schrijver componeert, terwijl Andrew Field zich beperkt tot het alsmaar kwispelend met nieuwe brokjes komen aandraven en al blij is als hij al dat ge-

apporteerde moois ook netjes in de juiste
volgorde kan leggen. Ik vraag me trouwens
af wat een biograaf zou aanvangen als er
niet zoiets als een chronologie bestond.
Voor wanneer de biografie waarin de hoofdpersoon nu eens niet tussen bladzijde 7 en
18 geboren wordt?
Maar zoals gezegd: het boeiende is dus dat
leven van Nabokov zelf. Er zijn details die
ik voor geen goud zou willen gemist hebben. Zoals bijvoorbeeld het spel dat de jonge Nabokov met zijn neefje speelde en dat
erin bestond languit op de grond te gaan
liggen terwijl de ander er in razende vaart
en staande op een schommel overheen slingerde. Later werd het neefje neergemaaid
door een rood mitrailleursnest en schreef
Nabokov een gedicht waarin hij die roekeloze tijd van kinderspelletjes herdacht, toen
bloed alleen nog maar van bessen kwam. Of
je ziet de achttienjarige Nabokov onverstoorbaar een schaakpartij afronden, terwijl
in de verte het geweervuur van de Bolsjevistische revolutie opklinkt. Of dat draagbare rubberen bad van hem, dat hem tijdens een groot deel van zijn emigrantenbestaan zou vergezellen. Het moet zoiets als
een ruime, rechtopstaande slaapzak geweest zijn waar je enkel een paar glazen water in hoefde te gieten. Of de schrijver in
Parijs, bij gebrek aan tafel op een reiskoffer
schrijvend die over een bidet was geschoven. Nabokov, kampend tegen een lelijke
aanval van psoriasis, zoals de Zingende Detective. Of later, in Amerika, wanneer hij
zich opmaakt om op vlinderjacht te gaan en
een van zijn studenten in lichte paniek
komt vragen wat ze nu precies moet kennen
voor het examen. Waarop hij dan antwoordt: 'Het leven is mooi. Het leven is
droevig. Meer hoeft u niet te weten.'
Het zijn zulke doorkijkjes die voor mij de
waarde van het boek uitmaken. Andrew
Field mag zich dan al vergaloppeerd hebben in tal van conclusies (zoals de veronderstelling dat Nabokov zijn moeder met Lolita zou hebben aangesproken in zijn brieven), om zijn biografie kan men voorlopig
niet heen.'(...) ze is bestemd om bijna automatisch de satelliet te worden van andermans blijvende roem', zoals Nabokov in
'Sebastian Knight' schreef. Het wachten is
nu alleen op de volgende lancering.

Onder auspicien
van de stilte
HERMAN
DECONINCK
Hoe komt het dat wijsheid, bv.
in de citatenboeken van Gerd de
Ley, meer wrevel dan
instemming losmaakt?
En hoe komt het dat de poezie
van Yehuda Amichai meer
wijsheid - en meer ziel verdraagt, dan die van Gerrit
Komrij? Omdat echte wijsheid
zwijgt, vermoedt Herman de
Coninck. En omdat Amichai
een dichter is natnens. Die van
dat grote zwijgen de
toestemming gekregen heeft om
te spreken.

Onlangs had ik een p—-——•—~~~-;
gesprek met een goe- I Ytkmit Amithti
de dichter, die niet EEN
meer schrijft
GROTE
Een goede dichter
RUST
die niet meer schrijft l ffdiihuv
is vaak beter dan een :
die dat nog wel doet. \
De laatste doet zulks, \
nouja, waarom eigen- ;
lijk, als hij dat echt ;
wist hield hij er mis- ; .
schien mee op, maar
in elk geval doet hij
het ook omdat hij goed genoeg vindt wat hij
doet. De eerste zwijgt omdat hij niet nog
veel beter is. Eigenlijk is hij de betere dichter. Hij weet althans beter wat poezie zou
kunnen zijn: zoveel dat hij ermee gestopt is.
Ons gesprek was nogal gepassioneerd.
Ik verwacht van poezie dat ze me anders
doet leven, riep mijn niet meer schrijvende
collega. Dat ze me anders naar mijn vrouw
[Andrew Field, VN. The Life and Art of Vladimir doet kijken, anders naar mijn kinderen.
Nabokov, Futura Publications, 1988]
Voor minder hoeft het niet. En hij noemde
de namen van een paar collega's, kwader en
kwader, omdat zij bleven doorgaan met wat
M}'ook kon, maar te min vond.
Ik zei dat die en die wel hun tics hadden, en
dat ik van hun gedichten wel niet anders
ging leven, maar dat ook niet per se wou, en
dat zij desalniettemin authentiek waren,
zichzelf, met dat grandioze onvermogen om
ooit iemand anders te zijn, en dat zulks me
troostte in veel gelijkaardig eigen onvermogen. Ik noemde zo nog een tiental honora*
bele functies van poezie op, poezie mag van
mij ook gewoon charmeren, bijvoorbeeld;
ik ken geen enkel poeziehandboek dat het
heeft over charme, lettergreeptellen is na-
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Over cultuur
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melijk gemakkelijker, en toch zou zonder
die charme de hele poezie van Pierre Kemp
niet bestaan. Poezie mag overigens ook bewust elke charme weigeren, zoals die van
Pernath. Poezie moet daarnaast niet teveel
inhoud probe ren te hebben, als ik de Verzamelde Gedichten van Herwig Hensen lees
denk ik zelfs: liever helemaal niet. Enzovoort.
Desondanks begreep ik zijn absolutisme en
zijn woede.
Poezie die ophoudt alles te willen, wil algauw helemaal niets meer.
Wat lees je dan nog wei? vroeg ik.
De gedichten van Yehuda Amichai, zei hij.
Daarmee is eigenlijk zowat alles gezegd
over Amichai.
Ik ken kunstiger gedichten, knappere, van
een constanter hoog peil ook, want Amichai
is nogal ongelijk, maar geen gedichten die
ik minder kan missen. Amichai is geen literair dichter. Hij is elementair, als water en
brood, en ook die kun je niet missen. Misschien moet ik die vergelijking maar doortrekken: ik ben niet geheel onverslaafd aan
alcohol, maar toch is gewoon helder water
onmisbaarder. Veel poezie is een soort alcoholisering van de taal, hoge gisting van
woorden, waar je op den duur niet zonder
kunt. Amichai's poezie is water.
Ze is bovendien vertaalbaar. Althans door
Tamir Herzberg. Toen hij een jaar of vier
geleden zijn eerste pakje Amichai voor het
NWT had opgestuurd, heb ik een goed uur
lang, aan de hand van een Engelse tussenvertaling, met hem van mening zitten verschillen over punten en komma 's. Na dat
uur moest ik hem over haast elke punt en elke komma gelijk geven.
Ik herinner me een strafe uit Ballade op
straatin Buenos Aires, over een dame en een
heer:
'ze kent de redenen voor tranen
en ze kent de redenen voor de zelfbeheersing
en hij wordt langzaam net als zij, net als
zij.'
Ik zei: de zelfbeheersing, moet dat niet gewoon zelfbeheersing zijn? Nee, zei hij. De
redenen voor tranen zijn die van haar, de
redenen voor zelfbeheersing zijn die van
hem
Aishaar
er gewoon
zelfbeheersing
was .dat
zelfbeheersing.
Het gaatstond,
juist
was dat haar zelfbeheersing. Het gaat juist
over haar begrip voor hem.
Maak er dan zijn zelfbeheersing van, stelde
ik voor.
Nee, zei hij, want zo duidelijk is het in het
Hebreeuws ook niet. Het is die van hem, Of
die van anderen, dat wordt in het midden
gelaten .
Het is natuurlijk kommaneuken, maar
soms is het heuglijk te mogen ondervinden
hoe er tussen twee woorden, zoals tussen
twee opeenvolgende muzieknoten, negen
komma's verschil kunnen zijn . De discussie
die ik begonnen was met enige gene om
haar pietluttigheid, eindigde in een aanstekelijke vreugde over de nuanceringsmogelijkheden van taal.
Toch zegt het feit dat Amichai vertaalbaar
is, zo vertaalbaar dat hi j altijd in het N eder-

lands lijkt te hebben bestaan, ook iets over
Amichai zelf.
Zijn stijl is er een van zo helder mogelijk
zeggen wat je te zeggen hebt. En dat is altijd meer dan het lijkt. Meer stijl ook dan
het lijkt.
Om te beginnen veronderstelt het dat je iets
te zeggen hebt, en dat nog wil doen ook. Ik
ken niet zoveel dichters die graag met de
vinger gewezen worden: 'die man heeft iets
te zeggen.' Meestal doen ze vaak hun best
om juist zo weinig mogelijk te zeggen. Bovendien: kan iemand mij, niet in een cafe,
maar in een gedicht, nog iets leren over het
leven?
In geen geval in een slecht gedicht. (Misschien wei in een slecht cafe.) Zo iemand
moet in elk geval iets hebben als poetische
autoriteit, maar wat is dat?
Het helpt als zo iemand niet spreekt namens zichzelf. Het helpt als zo iemand jood
is. Dat is: iemand met meer verleden dan
een ander:
' Ik zie wei eens een uithangbord boven
een winkel,
waar met grote letters op staat, iemand &
zonen.
Maar nog nooit heb ik gezien dat er
stond, iemand & vaders.
Misschien zijn joden wei zoiets van
"Volk & Vaderen." ,
Ik denk dat ik van iemand met zoveel verleden beter verdraag dat hij het over het nu
heeft, dat hij het sowieso ergens over heeft,
want het ergens over hebben is an sich eigenlijk al aanmatigend, en dat hi j ook beter
weet wat nu is, slechts nu, en toch ook nu.
Wat gebeurt er eigenlijk als zo iemand gewoon zegt wat hij te zeggen heeft? Dan
schrijft hij bijvoorbeeld:
' ... en je mag geen zwakheid tonen .
Soms zak ik binnen in mezelf in elkaar
zonder dat iemand het aan me ziet. Ik
ben als een ambulance
op twee benen, draag de in elkaar gezakte
man
binnen in me naar een geen-hulp-post,
mijn sirenes loeien,
en de mensen denken dat het gewoon
woorden zijn.'
En dan staat er ik: Amichai is een van de
weinigen die ik mag schri jven zonder dat
het stoort, omdat zijn ik een ik is namens.
En dan komt er een beeld met de zakelijke
vanzelfsprekendheid van een mededeling,
zodat je haast niet in de gaten hebt dat het
een beeld is. En zelfs dan staat er, blijkens
de laatste zin, niet wat er staat, Maar er is
waardigheid toegevoegd, en zwijgzaamheid .
Amichai's beelden zijn archetypisch, dat
wil zeggen dat ze zo voor de hand liggen dat
niemand er ooit op is gekomen, en dat het
desondanks lijkt of ze er altijd geweest zijn.
Ze zijn geen ornament: Amichai spreekt in
vergelijkingen zoals de bijbel dat doet, ze
voegen vergezicht toe, er schuift een gordijn open, en ineens ligt er een prachtig
landschap in het gedicht:
'Weer een liefde ten einde, als een goed
citrusseizoen

of een periode van opgravingen waarbij
uit de diepte
ontroerde dingen zijn opgehaald die liever waren vergeten.

Over de ziel, bijvoorbeeld.
Dat is, in tegenstelling tot hart, niet iets wat
je bij de slager bestelt.
Daarom mag ze ook alleen maar door een
dichter vermoed worden.
Weer een liefde ten einde. En zoals wan- En kapot zijn.
neer een groot
'Wat doe jij hier, in hinderlaag voor het
huis is gesloopt en het puin afgevoerd, zo
geiuk,
sta je op de lege
met je mooie gezicht uit een toeristische
vierkante bouwplaats en je zegt: wat is
advertentie van God,
dat een klein
en je ziel gescheurd en verrafeld als de
stukje grond, waar dat huis op stond
mijne?'
met al die verdiepingen en mensen.
vraagt Amichai een vrouw.
'Ze antwoordde: mijn ziel is gescheurd
En heel uit de verte van de dalen komt
en verrafeld, net als de jouwe
het geluid
maar dat maakt hem juist mooi,
van een enkele tractor aan het werk,
als mooie kant.'
en heel uit de verte van vroeger het getik
Elders, in een in memoriam-gedicht,
van een vork die, op een porseleinen schrijfthij:
bord, voor het kind
'Rust in vrede. Je ziel is daarheen terugeigeel met suiker roert en schuimig klopt
gestuurd
entiktentikt.*
als een grote verrassing. Je hebt hem veel
Ik zou niet zo goed weten wat je hiermee
mooier gemaakt
moet doen, behalve je ogen sluiten en daarsinds hij jewerd gegeven, onherkenbaar
achter twintig of dertig of veertig jaar zien
veel mooier.
voorbijgaan en blijven, en die jaren hebEngeltjes zullen de mooie verpakking
ben.
openmaken
Zoals in het frans: j'ai quarante ans.
met kreten van verwondering.'
De gedichten van Amichai gaan over wat je Het lijkt me het mooiste wat je over iemand
ziet achter gesloten oogleden* Over zijn, dat kunt zeggen.
hebben is geworden.
Het geeft je zin om van je leven meer te maDaar neemt hij de tijd voor, de tijd voor een ken dan het totnogtoe was. Moed om ook
homerische vergelijking bijvoorbeeld, en eens zoiets als een ziel te proberen. En dat
die tijd krijgt hij dubbel en dik terug: ik ken is wellicht wat mijn niet meer dichtende
niet veel gedichten die zoveel tijd in zich vriend bedoelde.
kunnen hebben. De meeste poezie is geschreven tegen de tijd, is woedend om het
voorbijgaan van de dingen, en probeert uit [Yehuda Amichai, Een grote rust: vragen en antwraak alles zo mooi mogelijk stil te zetten. woorden. Vertaald door Tamir Herzberg, MeuTijd wordt erbuiten gehouden. Amichai lenhofF, Amsterdam, 1988
laat zijn zinnen zo lang worden als ze maar Aan de oever der wijde zee. Zeven Hebreeuwse
willen, en laat tijd gebeuren. Hij durft een dichters van mi. Vertaald door Tamir Herzberg.
gedicht breed te vertellen en weet dan dat Poetry International Serie, MeulenhofF, Amsterin zijn woorden die rust aan het werk is, als dam, 1988]
in een akker. Hij weet hoe hij wijs moet
zijn, en dat daartoe vooral nodig is dat je
een paar duizend jaar bestaan hebt:
'Op een keer zat ik op de traptreden voor
een poort bij de toren van David. Mijn
twee zware boodschappentassen had ik
naast me neergezet. Een groepje toeristen stond rondom hun gids, en ik diende
als orientatiepunt. 'Ziet u daar die man
met die tassen? lets rechts van zijn hoofd
zit een boog uit de Romeinse tijd. lets
rechts van zijn hoofd.' Maar hij beweegt,
hij beweegt! Ik zei bij mezelf: de verlossing zal pas komen als men zegt: Ziet u
dat gewelf uit de Romeinse tijd? Doet er
niet toe; maar daarnaast, iets naar links
en omlaag, zit een man die fruit en groente heeft gekocht voor zijn familie.*
Wijsheid is een moeilijk genre. Gerd de
Ley heeft een paar duizend aforismen verzameld, en geen enkele regel daarvan lijkt
erg wijs. Het zijn allemaal regels die zo
graag zouden laten zien dat ze wijs zijn.
Echte wijsheid laat dat niet zien. Echte
wijsheid zwijgt.
Yehuda Amichai is een dichter die van dat
grote zwijgen de toelating gekregen heeft
om te spreken.

Zonder plot,
zonder illusie
KRISTIEN
HEMMERECHTS
De jongste Amerikanen
schrijven verhalen waarvan
begin en slot lijken weggeknipt.
Terecht: een begin valt
natuurlijk nooit echt aan te
wijzen, en als je al eindigt, vertel
je dat zelf niet meer na.
Jayne Anne Phillips hoort tot
die school Ze beschrijft relaties
die niet meteen een naam
hebben, daarom moeten ze juist
beschreven worden. Over
vrijblijvende mensen die niet
meteen van elkaar af raken, over
kinderen die zich
verantwoordelijk voelen voor
hun ouders5 over jonge mensen
met meer verleden dan goed
voor ze is.
Plot,zoleertdetraditionele literatuurtheorie, is de structuur
waaraan een verhaal
zijn coherentie ontleent. Een plot wordt
opgebouwd in vijf fasen: de beschrijving
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van een situatie waar-
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in een conflict in de
kiem aanwezig is; de
gebeurtenis die tot
het losbarsten van dit
conflict leidt; de ontwikkeling van het conflict; de climax en
tenslotte de ontknoping. Met de volgorde
waarin deze bouwstenen zijn opgenomen
kan gespeeld worden, maar in een goed geschreven verhaal moeten ze wel alle vijf
aanwezig zijn. Deze regel van vijf is zo oud
als de straat. Je kan hem al lezen in Aristote*
les' Ars Poetica. De verhalen van Somerset
Maugham - om maar iemand te noemen zijn in dit opzicht schoolvoorbeelden.
Voor de jongste golf verhalen uit Amerika is
deze benadering duidelijk achterhaald.
Over het werk van Raymond Carver, Tama
Janowitz, David Leavitt, Lorrie Moore,
Jayne Anne Phillips valt weinig zinnigs te
zeggen wanneer je het met de regel van vijf
aanpakt, tenzij je een negatieye defmitie wil
geven en wil zeggen war de verhalen niet
zijn. De eerste keer dat ik Carver las bijvoorbeeld - dat was de bundel What M
Talk About When We Talk About Lo-
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uitgeverij bert bakker
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ve - had ik de indruk dat hij verhalen
schrijft waarvan begin en slot zijn weggeknipt. Carver brengt geen afgeronde episodes, geen uitgewerkte plots, maar wel Harden, momentopnamen, fragmenten. Op
een manier is deze aanpak uiteraard realistischer. Om een aantal gebeurtenissen in een
plotvorm te gieten, heb je immers een verteller nodig die voldoende afstand kan nemen van de feiten om de samenhang ertussen waar te nemen. Een personage dat de
dingen aan het beieven is, overziet zijn situatie niet en kan dus ook niet begin, climax en afloop van een bepaald conflict aanwijzen. Plot is een artificiele structuur, een
literaire conventie. Verhalen met een hechte plotstructuur kunnen leuk of spannend
zijn om te lezen, maar zijn geen getrouwe
weergave van ervaring. Misschien zijn ze
verantwoordelijk voor de illusie dat het leven een coherent - en dus zinvol - geheel
vormt en bestaat uit een aantal coherente,
afgeronde episodes* De plotstructuur met
zijn begin, midden en slot is een weerspiegeling van de levensloop van de mens:
jeugd, volwassenheid, oude dag.

nen als ze eindigen, en waarin een verteller
een aantal notities maakt bij gebeurtenissen
zonder de wens of de pretentie te hebben
die situatie uit te spitten. Af en toe wordt er
een zinnetje levensbeschouwelijke wijsheid
tussen gegooid, zoals in het titelverhaal:
'Laat me je dit vertellen over het snelle leven. Doe nooit je ogen dicht. Blijf constant
opletten. Zelfs als je slaapt. Als je goed uitkijkt dan lukt het je: de snelle omschakeling, de enige juiste beweging. Vroeg of laat
zul je je kans schoon zien.'
Er is maar een verhaal dat ik niet knap vind
en dat is het eerste. Ik schrijf dit opdat u het
boek niet na het eerste verhaal zou neerleggen, want dan zou u zes erg goede verhalen
missen. Misschien ligt het ook niet in Phillips' bedoeling dat dat eerste verhaal knap
wordt gevonden. Het voert in een ononderbroken monoloog een vervelend kerelt je op
en doet dat op zo'n overtuigende manier
dat afschuw voor het personage overslaat
op het verhaal. Al haar personages zijn ietwat wereldvreemde mensen die zich wel bewust zijn van de heersende conventies maar
niet - of slechts schoorvoetend - bereid
zijn daar toegevingen aan te doen. Het zijn
In Snelle levens> de tweede verhalenbundel buitenstaanders die zich overgeven aan invan Jayne Anne Phillips, staan drie verha- tense, wilde - want onconventionele - gelen die onderaan de bladzijde eindigen. Tel- voelens. Hun gedrag wijkt af van wat gangkens sloeg ik de bladzijde om omdat ik het baar is. Kato, die verliefd is op Billy, gaat
vervolg wou lezen. Dat er niet stond. Phil- onder de douche met zijn zus, omdat ze het
lips schrijft verhalen die even abrupt begin- lijf van de zus van haar minnaar wil ruiken
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en voelen.
Stereotiepe gedragspatronen worden bij
Phillips vaak omgekeerd. Zo is er de moeder die van haar dochter op haar kop krijgt
omdat ze haar eigen huwelijksverjaardag
vergeet. 'Weet je wat voor dag het is?' bruit
de dochter tegen de moeder. 'Angela,' antwoordt de moeder, 'in de eerste plaats ben
ik al vijf jaar gescheiden, dus ik heb geen
trouwdag meer om te onthouden.* De moeder wordt gek van het deftige, burgerlijke
gedrag van haar dochter. 'Angela,' vraagt
ze, 'ben je van plan om met iemand naar
bedtegaan?'
Phillips zet relaties neer die alles behalve
cliche zijn en waarvoor dus geen naam of
etiket voorhanden zijn. Hoe noem je bijvoorbeeld de relatie tussen een man en een
vrouw die samen een wagen van het ene
eind van Amerika naar het andere eind rijden, daarvoor drie weken samen onderweg
zijn, soms met elkaar praten soms niet,
soms van elkaar houden soms niet, soms bereid zijn elkaar te omhelzen, soms niet.
Voor wat zij voor elkaar betekenen bestaat
niet meteen een naam. 'Ik ken maar een verhaal,' zegt de man tegen de vrouw. 'We
hebben drie weken in de auto doorgebracht. Over een paar uur ben je thuis,'
Meer valt er over hun relatie niet te zeggen,
maar ze levert wel prachtige dialogen op,
zoals, zij: 'Jij zou demand kunnen verkrachten. Misschien zou je het proberen als
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je helemaal buiten zinnen was, maar op het
cruciale moment zou je lichaam het laten
afweten.' Waarop hij: 'Je hebt gelijk. Ik ben
geboren met een vriendelijke pik.' En zij:
'Je raakt opgewonden als je vaderlijk doet.
Wat zul je je dochter het leven zuur maken.'
En hij weer; 'Jij *naakt mij het leven zuur.
Op een dag zul jij een goede minnares zijn
voor een ander, terwijl ik eenzaam bier zit
te drinken in een cafe en naar flipperkasten
mister.'
Vaak zijn haar personages zwervers, maar
zwervers die een geschiedenis hebben,
die - al zijn ze vrij - toch gebonden zijn
door hun verleden. Mensen ontmoeten eikaar in de verhalen ogenschijnlijk op losse,
vrijblijvende basis maar raken niet meer
van elkaar af, zelfs indien ze elkaar nooit
meer zien. Door met elkaar samen te wonen, of samengewoond te hebben, worden
mensen famUie van elkaar. In een van de
verhalen suggereert Phillips dat daar precies het verschil ligt tussen de huidige generatie en de hippie-generatie, "De mensen
waren niet dom, ze maakten zich gewoon
nergens zorgen over. De oorlog was voorbij, niemand hoefde in dienst. De meisjes
hadden de pil en een vaste vriend, en zo nu
en dan neukten ze met de vriend van hun
beste vriendin, of ze neukten allemaal samen, en het was een gezellige boel Ja
toch?' Inderdaad. Dat klopt' Nu iiggen
die dingen anders. Het vrolijke en zorgeloze hebben plaats geruimd voor pijn en zorgen. Het verleden houdt mensen 's nachts
wakker. 'Niemand slaapt veel in dit huis,'
zegt de man over wie ik het al eerder had*
Bij Phillips krijgt het traditionele generatieconflict een nieuw gezicht Communicatk tussen ouders en kinderen komt moeizaam tot stand, maar de ouders zijn niet
langer de boosdoeners, wat alles moeilijker
maakt natuurlijk, want de zondebok moet
dus elders gezocht worden, Kinderen maken zich zorgen over hun ouders, zijn zich
bewust van hun pijn, piekeren over mogelijke oplossingen.
Phillips' voorstelling van zaken is nook banaal of stereotiep. Misschien verklaart dit
het 'onafFe' karakter van haar verhalen. Ze
begeeft zich op onbekend gebied dat ze
voor de lezer verkent en met een verhaai
uittest. In Rayme schrijft ze: 'Dit verhaai
zou over elk van deze mensen kunnen gaan,
maar het gaat over Rayme en eindigt niet
met een conclusie.'
Wat het meest indruk op mij heeft gemaakt
is de manier waarop Phillips zich niet geneert voor sentiment, Doorgaans is haar
stijl vrij zakelijk, worden de gebeurtenissen
genoteerd eerder dan de gevoelens die zij
opwekken, Daardoor is een korte overgang
naar een sentimenteler register vaak juist
erg effeetief, zoals wanneer Bess over haar
broer van wie ze zielsveel houdt, zegt: 'Alles wat we van toen af deden was een poging om te ontsnappen aan de toekomst.'
Of ingehoudener in zinnetjes als: 'Ik keek
de andere kant op, naar de muur achter de
bar, en mijn blik viel op een glanzende
kleurenfoto van Kato, de foto die afgelopen
zomer in de krant had gestaan toen ze de

mans van hem vertaald: Het andere leven
van 1975 en De oude man van 1978.
Het spannende aan Trifonov was de manier
waarop hij balanceerde op de rand van de
dissidentie. Als zoon van een geliquideerd
oud-bolsjeviek kende hij aan den lijve het
leed, dat de stalinistische terreur had ver[Jayne Anne Phillips, Snelk Leven$> Bert Bakker, oorzaakt. Hij had daarover veel te vertellen,
en hij leek ook van plan dat te doen, maar
1988.
dan zonder de grenzen van wat getolereerd
oorspr. titel: Fast Lanes, 1987.]
werd te overschrijden. De compromisloze
rechtlijnigheid van Solzjenitsyn was hem
vreemd; een dissident wilde hij niet worden. Maar wie in de Sovjetunie toen experimenteerde met de tolerantiegrens van
het regime, Hep altijd het risico ongewild
toch
als opposant gedoodverfd te worden,
MON met alle
(publicatieverbod,
DETREZ broodroof,consequenties
verbanning, e.d.) vandien. Maar
zover is het niet gekomen, Trifonov overleed in 1981 op 56-jarige leeftijd onverOp de kaft van Carolina De wachts aan een hartaanval
Maegd-Soeps Geweten en Trifonov kende de Russische en vooral de
Moskouse intelligentsia van huize uit; hij
waarheidstaat dat deze kon
er met grote competence over schrij'baanbrekende stadie over Joeri ven. Zijn eigen lot, dat bepaald werd door
Trifonov^ die ze persoonlijk zijn krampachtige pogingen om als schrijver zijn morele integriteit te bewaren tegengoed gekend heeft, kan over
een bureaucratisch machtsapparaat
beschouwd worden als een van dat probeerde hem voor zich te winnen en
de belangrijkste werken over de hem voortdurend dwong tot compromissen
met de waarheid, althans verhinderde zich
hedendaagse Russische volledig
uit te spreken, was in grote mate
intelligentsia/ representatief voor dat van de beste verteMon Detrez daarentegen noemt genwoordigers van de intelligentsia, De
waren mensen uit de omgeving
het een in beschamende ontaal dissidenten
van Trifonov, uit het milieu dat hij in zijn
gestelde hagiografie, met een romans beschreef - mensen die bewust of
aantal tekorten waarvoor een per abuis wel de tolerantiegrens hadden
Trifonovs helden zijn, net
eerstejaars Russisch naar een overschredenals hijzelf, mensen die voortdurend in de
'tweede zif zou verwezen knel zitten tussen hun geweten en 'de omworden. standigheden*, die proberen in een immosysteem bepaalde intellectuele waarden
Eenvermakelijk reel
in ere te houden zonder zichzelf materieel
meningsverschil tussen een te gronde te richten* Hun precaire situatie
criticus en een flaptekst. is een veel interessanter onderwerp voor
een onthullend boek over de sovjet intelligentsia dan de voorspelbare eenduidigheid
van collaborateurs en opposanten.
In 1976 publiceerde
het sovjet maandblad CnrolinalkMaciidSoep
Het valt daarom des te meer te betreuren
De vriendschap der
dat Carolina De Maegd-SoSp (verder Soep)
wiken de roman Het
van haar boek over Trifonov, Geweten en
huts aan de kade van
waarheid. Trifonov en het drama van de RusJoeri Trifonov, De
sische intelligentsia^ zo weinig gemaakt
roman baarde in de
heeft. Om te beginnen wordt dit werk ontSovjetunie veel opsierd door een aantal tekortkomingen,
zien; in het Westen
waarvoor een eerstejaars Russisch naar een
verscheen
meteen
'tweede zif zou verwezen worden. Voor de
een aantal vertalintranscriptie van Russische woorden bestaat
gen* In de zwartste
er een meer dan vijftig jaar oud door de
jaren van het BrezjLeidse slavist van Wijk ontworpen sysnev-tijdperk
bleek
teem, dat met enkele aanpassingen door de
een sovjet auteur in staat-weliswaar in
een aesopische taal, maar toch voor ieder- Nederlands-Belgische spettingcommissie
een begrijpelijk ~ te schrijven ovet het lot werd overgenomen en dat al decennialang
in vertalingen en andere pubiicaties van
van de Russische intelligentsia onder het
enige standing wordt toegepast Er bestaat
stalinisme. Aan het woord was bovendien
dan ook geen enkele reden om systematisch
een knap stilist, die niet terugschrok voor
een ingenieuze verhaaistructuur* Trifonov te zondigen tegen de Nederlandse spellingwas een ontdekking. Na Het huts aan de ka- regels door dit transcriptiesysteem niet toe
de werden in het Nederlands nog twee ro- te passen. Het 'systeem* dat Sofcp heeft be-

missverkiezing had gewonnen, Het plakband waarmee het portret aan de muur was
bevestigd, was nu al vergeeld.'
Ik denk dat het van groot vakmanschap getuigt om met zulke eenvoudige zinnetjes
grote ontroering te kunnen opwekken.

Russische soep

dacht leidt tot barbaarse spellingen als Lidiia (p. 52), Kiianov (p. 260)3 e.d. Bovendien
past Soep haar eigen systeem niet consequent toe: de Russische Y schrijft ze nu
eens als u> dan weer als oe: Lunatsjarsky (p.
228) en Migoelin (p. 236). Pure waanzin is
de spelling van niet-Russische namen als
getranscribeerd uit het Russisch: de Italiaanse plaats Genzano als Dzjentsano (p.
270), de Poolse schrijver Sienkiewicz als
Senkievich (p. 65), de held uit Kafka's Die
Verwandlung Samsa als Zamza (p. 175). Dit
zijn overigens niet zomaar spellingfouten,
maar uitingen van een gebrek aan literaire
cultuur.
Geweten en waarheid van Soep bevat bovendien honderden, neen duizenden taal- en
stijifouten. En dan te bedenken dat de heer
Jan Denolf, die in het woord vooraf bedankt wordt 'voor het nazien van de tekst
van het manuscript*, ons het ergste al bespaard heeft. Kreupele constructies als
'Moskou* die beiden reeds als kind heeft gekend* (p. 53), 'het ongeluk dat mijn familie
was overvallen' (p. 97), 'maar de jeugd
draait zich spottend af (p. 205), 'een leven
dat verboden was rechtstreeks uit te beelden* (p. 214), 'Moskou omringt ons als een
bos. We hebben haar overgestoken' (p. 268;
een vertaald citaat, Moskou is in het Russisch vrouwelijk), 'die de valse stem van de
historici dempten' (p. 279) zijn schering en
inslag. De tekst wemelt 00k van 'neologis-

men* als 'extremale situaties' (p. 40), 'kosmetitist' (p. 51), 'aanstootwekkende situaties' (p. 71)3 'achtergedachten' (p. 126),
'doodgetrapte paden' (p. 135). Zulke beschamende ontaal (en beschamend niet alleen voor de schrijfster) is in geen jaren
meer op schrift gebracht.
Soep koestert voor haar auteur met reden
een grote bewondering, maar de hagiografische toon van haar opus verveelt de lezer
eerst, ergert hem vervolgens en doet hem
ten slotte van Trifonov een oprechte afkeer
krijgen. Trifonov mag geen woord op papier zetten of Soep is er als de kippen bij om
dat woord 'meesterlijk' of 'geniaar of
'baanbrekend* te noemen, appreciaties die
volkomen zinledig zijn. Alles wat Trifonov
doet wordt voorgesteld als heel bijzonder.
Iedereen vraagt zich wel eens af waarmee
hij bezig is en voelt zich dan een beetje
down. Dit soort banale stemmingen heeft
de schrijver volgens Soep nooit gekend:
'Trifonov leefde lang met het knagende besef dat alles wat hij schreef wel eens "onzin
en overbodig" kon zijn. Als hij dan over
zijn werk nadacht, viel hij als het ware in
een Dostojevskiaanse diepte' (p. 39). Het
hele boek is geschreven in een taal als een finale van Beethoven: 'Het staat wel vast dat
het onafgebroken putten uit de diepten van
zijn wezen enorm veel krachten van Trifonovs gestel heeft gevergd.' (p. 97), 'een ver-

brijzelende storm, die hele families uit elkaar rukte' (p. 168), 'de microbe van de twijfel tergt zijn gestel' (p. 225). Enz., enz...
De door-de-weekse sovjet literaire kritiek
wordt gekenmerkt door een breed lyrisch
impressionism^ vol gemeenplaatsen, platte wijsheden en appels op hogere waarden
(in het genre van het citaat van Trifonov
zelf op de achterflap: 'De wereld kan alleen
maar voortbestaan door het denken van altruisten' - een bewering die door de integrate wereldgeschiedenis wordt tegengesproken). De verbloemde stijl van de sovjet
critici verbergt alleen maar hun onvermogen tot het maken van serieuze literaire analyses; ze verliezen zich in allerlei belerende
bespiegelingen over 'problemen' die in het
werk belicht worden, omdat de instrumenten die de marxistische Iiteratuurtheorie ter
beschikking stelt geen estetische evaluatie
stricto sensu toelaten. Soep heeft meer van
die slechte Russische critici gelezen dan
goed voor haar is: ze heeft hun 'methode'
tot de hare gemaakt. We vinden legio zulke
diepzinnige uitspraken en rake karakteristieken als 'De geschiedenis maakt deel uit
van het heden' (p. 155), 'Een ode aan de
kracht van het geheugen, die mensen en gebeurtenissen uit de vergeethoek (sic) haalt
en aanzet tot zelfkennis, doordringt de roman' (p. 259), '(,..) overal stelt hij vast dat
(...) het gemeenschappelijke lot van de
mensen bestaat uit liefde, hoop, ontgooche-
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ling, wanhoop, dood en oak geluk, dat kartstondig is als een windstoot' (p. 270). De lezer zoekt vergeefs naar een structurele analyse van het werk van Trifonov. Een keer
dacht ik dat her zover was (pp. 113-114): 'De
wisselwerking tussen het hedendaagse leven en het verleden inspireerde de auteur
ook tot de specifieke structuur van zijn
Moskouse novel/en.' Maar de analyse van die
specifieke structuur gaat daarna niet verder
dan: 'Door zijn uitbeelding van de inwerking van de geschiedenis op de hedendaagse mens geeft de schrijver aan zijn literaire
personages ook een diepere dimensie.'
('Diepere dimensie' behoort met 'als het
ware' en 'het wezeri' tot de staande uitdrukkingen van Soep.)
Het boek van Seep bestaat uit breedvoerige
navertellingen van Trifonovs romans (in de
chronologische volgorde van hun publicatie), citaten uit studies over Trifonov, uitspraken van Trifonov zelf en beschouwingen over 'het drama van de Russische intelligentsia'. Uitspraken van Trifonov zelf
zijn er van twee soorten: een deel is antleend aan gepubliceerde interviews met de
schrijver (niets aan de hand); een ander deel
zijn confidenties, die de auteur aan Seep
zelf heeft gedaan, vaak aan de ontbijttafel,
Het citeren van deze uitspraken als 'bron'
stelt bepaalde methodologische problemen.
Rudi Wester schreefin het jongste Dummer
van Maatstaf in zijn artikel De bronnenvan
een biografie: 'Het interview is een bran van
informatie die men met grote voorzichtigheid moet hanteren. (... ) De interviewer
liegt niet maar hij componeert wel, hij streeft
naar een spannend, informatief verhaal.'
Met andere woorden, de interviewer 'verdraait' - ook zonder laakbare bedoelingen,
zelfs onbewust. am die reden moet een interview dat in een wetenschappelijk werk
als bran gebruikt wordt dan ook voldoen
aan een aantal strenge criteria. Naar mijn
opvatting moet de geinterviewde ten minste in de theoretische mogelijkheid zijn geweest van de gepubliceerde tekst van het interview kennis te nemen en tenminste door
zijn stilzwijgen aannemelijk gemaakt hebben dat hij het met de manier waarop zijn
woorden geciteerd worden niet oneens is.
Soep citeert Trifonovs mondelinge verklaringen aan haar zonder te verwijzen naar
enige gepubliceerde tekst, laat staan naar
een die eventueel door Trifonov had kunnen geamendeerd worden. Het is evenmin
duidelijk of deze interviews met een taperecorder zijn gemaakt (zodat er 'bewijsstukken' zijn) ofzoals in de middeleeuwen. De
lezer heeft dan ook geen enkele mogelijkheid am na te gaan of Soep de uitspraken
van Trifonov correct en in hun juiste verband citeert.
Bestaan er dan redenen am daaraan te twijfelen?
Wanneer informatie oncontroleerbaar is,
omdat ze slechts in een tekst voorkomt (en
dat is het geval met Trifonovs uitspraken in
Geuieten en waarheid), dan raadt de historische kritiek aan am na te gaan of in die tekst
de informatie, die aan de hand van andere
teksten wel kan nagetrokken worden, cor-

rect is. Al bij het motto van het boek, een ci-

taat uit In de schaduwen van morgen van johan Huizinga (p. 7), blijkt dat Soep niet
eens met de controleerbare informatie correct omspringt. In dat citaat heeft Soep een
aantal woorden vervangen door andere en
dan bovendien nog in kapitalen laten afdrukken. Bij Huizinga staat er:
'Katharsis, zuivering, noemden de Grieken
den geestesstaat, dien het aanschouwen der
tragedie achterlaat, de stilte des harten,
waarin medelijden en vrees zich hebben opgelost, de zuivering van het gemoed, die
voortspruit uit het begrepen hebben van
een dieperen grond der dingen. Die ernstig
en opnieuw bereid maakt tot de daden van
den plicht en het ondergaan van het lot. Die
de hybris breekt, zoals haar breuk door het
treurspel vertoond werd. Die onttrekt aan
de hevige driften van het leven, en de ziel
tot vrede voert,
Tot de geestelijke clearing, die de tijd behoeft, zal een nieuwe askese noodig zijn. De
dragers van een gezuiverde cultuur zullen
moeten zijn als pas ontwaakten in een vroege morgen. Zij zullen booze dromen van
zich hebben af te schudden. Den droom
van hun ziel, die uit de modder opgroeide
en er weer in verzinken wou. Den droom
van hun brein dat enkel ijzerdraad was, en
hun hart van glas. Den droom van de klauwen waartoe hun handen vergroeiden, en
de slagtanden tusschen hun lippen. Zij zullen zich moeten herinneren, dat de mensch
kan willen, geen roofdier te zijn.'
Soep verandert in de eerste paragraaf'de
zuivering van het gernoed' in 'de zuivering
van het GEWETEN' en even verder 'van een
dieperen grond der dingeri' in 'van een dieperen WAARHEID der dingeri' (met behoud
van de buigings-nl). In de tweede paragraaf
staat er bij Soep 'cleaning'ux plaats van 'clearing' (waarschijnlijk een lapsus), is 'Den
droom van hun ziel' weer veranderd in
'Den droom van hun geweten' en zijn de
twee zinnen na ' ... verzinken wou.' - over
de ijzerdraad en de slagtanden - weggelaten zonder dat dit aangeduid wordt met
(... ). Soep heeft de tekst van Huizinga 'aangepast' aan de ronkende titel die ze voor
haar boek had bedacht. Geen ingreep die
veel fiducie wekt en een slecht begin voor
een boek met wetenschappelijke pretenties,
dat bovendien nog Geueten en waarheid
heet. Voor een integer filoloog is gesjoemel
met citaten even erg als plagiaat.
Is Soep, om haar stellingen te argumenteren, met de uitspraken van Trifonov en met
andere citaten op dezelfde lichtvoetige rnanier omgesprongen? am daar achter te komen zou ook eerst moeten uitgemaakt worden, welke de stellingen van Seep eigenlijk
zijn. Het drama van de Russische intelligentsia noemt zij de verburgerlijking ervan,
of, zoals zij Trifonov laat zeggen: 'De ontzetting (sic) van onze situatie is de (sic)
"embourgeoisement" (p. II), d. W.z. het
feit dat de intelligentsia in de strijd om het
bestaan - in de omstandigheden van de
sovjet realiteit - haar ethische normen
heeft verloren, dat ze haar oude idealen inruilde voor de hang naar geestelijk en mate-

rieel comfort.
Wie in verband met sovjet burgers schrijft
over hun streven naar materiele goederen
als blijk van verburgerlijking doet er verstandig aan een en ander in zijn contekst te
plaatsen. Mag men het streven van de Rus
naar een mate van rnateriele welstand, die
men in het Westen 'rnodaal' noernt, bestempelen als hang naar materiele goederen? Is
uren in de rij staan voor een paar schoenen
ofeen eind worst een uiting van 'embourgeoisement'? Tot waar gaat het, bij het verwerven van materiele goederen, om de bevrediging van in een beschaafd land als elementair beschouwde levensbehoeften, en
vanafwaar 'blijft de geest van de hedendaagse culturele elite steken en zelfs stikken in
de materie' (kaft)? Die grens is niet te trekken, en het is ondoenbaar om een theorie
over 'het drama van de Russische intelligentsia' op zo'n glibberig concept te baseren. Overigens is het prefereren van materiele welstand boven strenge morele principes en idealisme allerminst typerend voor
de Russische intelligentsia alleen, zodat
Seeps stelling, omdat ze van toepassing is
op iedereen overal, over de Russische intelligentsia als zodanig eigenlijk niets relevants te melden heeft.
Trifonov kan bezwaarlijk worden beschouwd als een voorloper van de glasnost,
zoals Seep in haar nawoord nag even doet.
Hij was de beoefenaar par excellence van
het aesopische taalgebruik, dat onlosmakelijk is verbonden met het Brezjnev-tijdperk,
hij was de auteur van de allusie, van het halve woord waarmee de lezer genoeg moest
hebben, van de halve waarheid ook, orndat
hij nu eenmaal terugdeinsde voor de risico's die het uitspreken van de hele waarheid met zich bracht. Het echte drama van
de Russische intelligentsia bestond erin,
dat wie de waarheid over het sovjet verleden - en toenmalige heden - openbaarde,
daarvoor betaalde met zijn baan, zijn woning, de toekomst van zijn kinderen, zijn
vrijheid, zijn vaderland en soms zelfs zijn
leven. Voor vele eerlijke mensen was die
prijs te hoog. Dit verburgerlijking noemen
is cynisme.
Op de kaft van Geweten en zaaarheid staat
dat Seeps 'baanbrekende studie over Joeri
Trifonov, die ze persoonlijk goed gekend
heeft, kan beschouwd worden als een van
de belangrijkste werken over de hedendaagse Russische intelligentsia.'
Sic.

[Carolina De Maegd-Soep, Geuieten en ioaarheid,

Trifonou en het drama van de Russischeintelligentsia, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1988]
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Het hoogst
haalbare
ERIK
SPINOY
Poezie vertalen is zoiets als een
blinde Rubens uitleggen: dat zal
wel, maar dat neemt niet weg
dat die blinde daar recht op
heeft.
Zo is ook Ad den Bestens
vertaling van Holderlin een
daad van liefde.
Zijn hohen Stil is even
onvertaalbaar als zijn pathos
ongeneeslijk, maar wie eens wil
proberen te vermoeden hoe het
gevoeld moet hebben aan de
decibellen van zijn ziel om
I9de-eeuws te zijn en Duits
en volbloedromantisch,
kan hier terecht

Het vertalen van een
groot dichter als H61Friedrich
derlin is bij voorbaat
Holderlin
een verloren zaak.
Gedichten
Poezie, en met name
deze poezie, is wezenlijk
onvertaalbaar* Vorm en inhoud van een (goed)
gedicht zijn een. Wie
vertaalt, verandert de
vorm, en verminkt
bijgevolg de betekenis, Wat overblijft is
lets wat in het beste geval op het origineel
kan Hjken, maar jammerlijk anders is. Een
vertaling klaagt: 7 am my father's ghost}
Een verloren zaak dus, Wat niet betekent
dat je niet met ere kunt ten onder gaan. Dat
is wat gebeurt in Gedichten, Vertaala\ ingeleid en toegelicht door Ad den Besten. Den
Besten slaat als veriiezer een uitstekend figuur.
Den Besten is dan ook niet zomaar een Hdlderlinvertaler. De Haagsche Courant in
1973: 'Wat men ook tegen Den Besten moge
aanvoeren, aan z'n ernst en zijn onbaatzuchtige toewijding aan de zaak der poezie
kan geen twijfel bestaan.' Juist. Den Besten
(1923) is zelf dichter en auteur van een
groot aantal essays over poEzie, en heeft ook
als bloemlezer, uit de Nederlandse en Duitse poezie, zijn sporen verdiend. Voorts was
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hij jarenlang redacteur van de bekende cahierreeks 'De Windroos5, die werk publiceerde van o.a, Paul Rodenko, Remco
Campert en Gerrit Kouwenaar. Den Besten studeerde germanistiek, en doceert
sinds 1966 Duitse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij met zijn studenten o.a. Holderlin leest. Net als Holderlin is Den Besten van protestantsen huize.
Meer nog: net als Holderlin gaf Den Besten
zijn theologiestudie op om zich aan de literatuur te wijden. En ten slotte houdt Den
Besten ook van Holderlin, zoals hij zelf zegt
'de grote poetische liefde van mijn leven\
Een pogziekenner, een germanist, een protestant en een fan in een persoon verenigd.
Het ideale profleL
Den Besten is niet over S6n nacht ijs gegaan, zie de verantwdording en de inleiding, die samen maar liefst vijftig bladzijden beslaan. Daaruit blijkt dat Den Besten
mijn scepsis aangaande poezievertalingen
deelt Hij citeert instemmend Egon
Schwarz: 'Poesie ist9 was verloren geht, wenn
man es iibmetzt *Toch heeft hij zijn scepsis
overwonnen, uit liefde voor de auteur. Vertalen als liefdesdaad, of beter nog - een huwelijk, een langdurig samenwonen, dat
- als het goed is - leidt tot een steeds grotere vertrouwdheid en innigheid met de
vertaalde schrijver. Dit boek is bovendien
ook nog een blijk van liefde omdat het wil

bijdragen tot een grotere bekendheid van me? Zo ziet Den Besten zich gedwongen
Holderlin in het Nederlandse taalgebied. het Duitse 'Wanderer' o.a. als 'zwerveling'
Dat doel zou wel eens kunnen bereikt wor- te vertalen. Fraai is anders. Een bijkomenden, mede omdat er recent nog een paar an- de moeilijkheid is het zeer retorische en
dere Holderiinvertalingen verschenen zijn.
complexe taalgebruik van Holderlin, dat
Deze Gedkhten zijn een bloemlezing, waar- bovendien soms zo cryptisch is dat zelfs
bij de klemtoon vooral is komen te liggen Den Besten, toch ontegensprekelijk een
op wat gewoonlijk als het belangrijkste Holderlin-kenner, moet toegeven dat hij
werk van Holderlin wordt beschouwd: de letterlijk niet meer weet Vat er staat* - hoe
gedichten geschreven tussen 1797 en 1804. zou hij het dan trefzeker kunnen vertalen.
Pas in 1797 schudt Hdlderlin de invloed Aartsmoeilijke gedichten als Patmos en Der
van Kiopstock en Schiller van zich af en Einzige heeft hij dan 00k alleen maar vervindt hij 'zijn eigen stem'. Na 1804 wordt taald omdat ze nu eenmaal niet konden onthij in toenemende mate krankzinnig - een breken.
geest die te hoog vloog en door Apollo ge- Terecht probeert Den Besten Holderlins
slagen te pletter viel. Meteen was het 00k hohen Stil in het Nederlands te behouden.
uit met de hoge, hymnische vlucht van Hij schrikt er dan 00k niet voor terug om
Holderlins lyriek. Dit boek bevat dus H61- archaische woorden, woordvormen en conderlins beroemdste gedichten - gedichten structies te gebruiken. Hij gebruikt conseals Da ich ein Knabe war% An die Parzen> quent de gij-vormen en zet kwistig apoWie wenn am Feiertage> Brot und Wein> Gerstroftekens ('gewekTge') of elimineert doffe
manien, Der Rhein> Friedensfeier, Hdlfte des e's zonder meer fheldre'). 'Heute* vertaalt
Lebensy Mnemosyne en Patmos. Ruim hon- hij als 'heden', 'Garten* als 'gaarden' en
derd gedichten, samen zo'n beetje the essen- 'zur Erde sehen' als 'ter aarde blikken'.
tial Holderlin. Een uitstekende inleiding, Daarmee vat hij meestal goed de bijna relivooral omdat Den Besten er een goed over- gieuze toon van Hdlderlins gedichten.
zicht van Holderlins leven en werk aan laat Voorts houdt hij in zijn Nederlandse vertavoorafgaan, bevattelijk en zonder specialis- ling consequent de door Holderlin gekozen
tengemeier. Tevreden kan men 00k zijn poetische vormen aan. Dat is de juiste keuover de omstandige uitleg die Den Besten ze, maar ze leidt onvermijdelijk wel tot vergeeft over Holderlins complexe, groten- lies, omdat alles moet 'passen': hier en daar
deels aan de klassieke oudheid ontleende sneuvelt een adjectief of adverbium, of
verstechniek. Want wie weet in deze ziello- dient de woordvolgorde min of meer ingrijze tijden nog wat hexameters, pentameters, pend te worden veranderd. Zo verdwijnt
oden, elegieen, disticha en hymnen zijn?
om metrische redenen de inversie uit de
Alle lof 00k voor het feit dat dit een tweeta- eerste regel van de alkeische ode Des Morlige editie is. Zo kan de Nederlandse verta- gens: 'Vom Taue gl8nzt der Rasen; bewegliling optimaal renderen; als schakel tussen cher.,.' wordt " t Gras glinstert van de
de iezer en de oorspronkelijke tekst, als op- dauw en beweeglijker...* - of hoe een aanstapje naar de ware Hdlderlin. Zelfs wie re- hef een gewoon begin wordt. Maar zulke
delijk vlot Duits leest, kan met deze verta- dingen zijn onvermijdelijk. Nemen we de
lingen zijn voordeel doen* Holderlins ge- eerste regels van Andenkem
dichten zijn immers niet de makkelijkste,
'Der Nordost wehet,
en de Nederlandse tekst kan van pas komen
Der liebste unter den Winden
om de vaak ingewikkelde syntactische conMir,../
structies goed te begrijpen. Verder laat de
Nederlandse vertaling zich met de Duitse Dit wordt bij Den Besten:
'Nu waait de noordooster,
teksten erbij ookbeter 'controleren*.
de liefste mij onder de winden,...*
De gedichten zijn chronoiogisch geordend,
wat niet zo eenvoudig is als het klinkt, om- In de eerste regel verwisselen onderwerp en
dat Hdlderlins gedichten meestal een lange persoonsvorm van plaats, wat het ritme niet
ontstaansgeschiedenis hebben gekend. Me- ten goede komt en maakt Den Besten van
de daardoor bestaan er van heel wat gedich- twee versvoeten drie. Verderop verdwijnt
ten verschillende versies, die soms vri j radi- het mooie enjambement, doordat 'mij' in
caal kunnen verschillen. Dtn Besten kiest de tweede regel wordt opgenomen. Het mevoor die beide problemen meestal pragma- trische patroon van de tweede regel verantische oplossingen, en dat mag. Dit boek is dert, maar niet dramatisch. Den Besten
een bloemlezing, geen Nederlandse even- heeft een keuze gemaakt. Een andere keuze
knie van de Frankfurter of Stuttgarter Aus- zou kunnen zijn:
'De noordoost waait,
gabe van Hdlderlins werken.
de liefste onder de winden
mij../
Vertalen werd en wordt vaak als een artis- maar dat lijkt me nog nauwelijks Nedertieke prestatie an sich beschouwd. Den Bes- lands. Het mooie> ontroerende begin van
ten ziet dat duidelijk aiiders. Hij streeft niet dit gedicht boet in vertaling hoe dan 00k
naar Umdichtungen maar naar adequate ver- aan kracht in.
talingen, dat wil zeggen maximale loyaliteit Wat in elk geval snel duidelijk wordt, is dat
gepaard aan leesbaarheid en behoud van li- Den Besten zijn vertalingen niet gauw goed
teraire waarde. Dat is een tamelijk voor de genoeg vond. Hij heeft kennelijk heel wat
hand liggend en prijzenswaardig streefdoel. mogelijkheden uitgeprobeerd, is vaak op
Het is 00k het moeilijkste om te bereiken,
heel goede ideeen gekomen en getuigt bijna
Wat doe je bv, met een aantal begrippen uit altijd van veel inzicht, taalgevoel en goede
de Duitse romantiek en het Duitse idealis- smaak. Zijn keuzes zijn soms aanvechtbaar,

maar dat is bij elke vertaling zo, hoe goed ze
00k is. Den Besten verliest het van Holderlin als Jakob van de Engel - op een wijze
die respect afdwingt. Hij is bescheiden en
realistisch genoeg om zijn vertaling niet tot
de defmitieve uit te roepen, maar het zal
niet meevallen om beter te doen.

[Friedrich Holderlin, Gedichten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Ad den Besten. Baara, De
Prom, 1988]

De onvatbare
Salinger
GEERT
LERNOUT
Beroemd worden is niet
gemakkelijk, Maar als je
eenmaal beroemd bent, is het
nog veel moeilijker om weer
onbekend te worden.
Dat heeft in elk geval J.D.
Salinger ondervonden. Hoe
meer hij zijn privacy tegenover
journalisten ging beschermen,
hoe meer die journalisten ervan
overtuigd raakten dat hij iets te
verbergen had. Een ongewenste
biografie kon dan ook niet
uitblijven.
Salinger liet het boek verbieden,
met het gevolg dat de tweede
gekuiste versie haast niet anders
dan een bestseller kan worden.
En hij heeft nog niet eens een
graf om zich in om te draaien.
Recent zijn er een
paar biografleen gepubliceerd die het
beeld dat we ons van
een aantal mensen
hadden gemaakt lelijk hebben aangetast
en die de discussie
over wat een biografie nu juist zou moeten zijn opnieuw
hebben doen oplaaien. Het boek over Picasso van Arianna
Stassinopoulos Huffington is het jongste en
misschien duidelijkste voorbeeld van deze
nieuwe biografie, een onbarmhartige afrekening met het genie Picasso die een erg
onaangenaam persoontje blijkt te zijn geweest. Hoofdstukken uit de biografie werden voorgepubliceerd in de Sunday Times
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en het boek staat na enkele weken al in de
non-fiction bestsellerslijst. Dit zou natuurlijk niet gebeurd zijn als mevrouw S. Huffington had ontdekt dat Picasso een brave
man was die regelmatig kookte, afwaste en
veel van zijn vrouw en kinderen hield.
Blijkbaar is hier hetzelfde mechanisme
werkzaam als in de rioolpers: de Sun
schrijft over de slippertjes van cricketspelers en leden van de koninklijke familie, de
Times over die van schrijvers en kunstenaars. In beide gevallen gaat het om sensatie, om de blijkbaar heel troostende idee dat
grate geesten ook maar gewone mensen
zijn, en als ze al iets afwijkends hebben, is
dat noodzakelijkerwijze iets slechts: een rare seksuele aberratie ofzo. Voor de slachtoffers van dergelijke publicaties en voor hun
familie geldt hetzelfde, zij worden niet alleen in grote mate benadeeld, ze kunnen
zich zelfs niet verdedigen. Zo gaf president
Johnson tijdens de verkiezingen de opdracht rond te strooien dat zijn tegenkandi-

daat het met varkens deed. Toen zijn adviseurs vroegen of het verhaal waar was antwoordde hij: 'Hell no! I just want to see the
bastard go on television and deny it!' Het is
dan ook geen wonder dat de biograafbijna
altijd door zijn onderwerp en door diens of
dier familie als vijand wordt gezien. Zo was
Stephen Joyce, de enige kleinzoon van James, zo verbolgen over een hoofdstuk in
een recente biografie over zijn grootmoeder
dat hij een aantal brieven van zijn tante verbrandde om de toekomstige biografen en
professoren te tonen wie er de baas is over
de nalatenschap, en in Nederland hebben
de biografen hetzelfde probleem met de weduwen van hun onderwerp. Wat nogal eens
vergeten wordt is dat het ontdekken van die
geheime romance die de hartstochtelijke
sonnetten uit 1947 verklaart, cruciaal kan
zijn voor de doctorandus die daar zijn thesis
op kan steunen en voor de veertien andere
mensen die er ernstig mee bezig zijn, maar
dat de weduwe of weduwnaar met die
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vondst moet verderleven.
Daarbij komt dat onze ongezonde belangstelling voor de kleine kantjes van schrijvers en kunstenaars ertoe kan leiden dat we
hun werk gaan afwiizen omdat ze zo'n enorme klootzakken waren. A.N. Wilson, die
zelf juist een biografie van Tolstoy heeft
gepubliceerd (niet in de bestsellerslijst),
schrijft in het laatste nummer van de Sunday Times in een reactie tegen de veroordeling van Picasso dat echte genieen nu eenmaal altijd klootzakken zijn en dat je maar
geen sympathie moet verspillen aan de arme echtgenotes en maitresses. Alleen het
werk telt en als het voor dat werk nodig is
om je vrouw te slaan dan is dat dan maar zoo
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jerome David Salinger negatief antwoordde op
een verzoek van Ian Hamilton om informatie voor een biografie over de auteur van
Catcher in the Rye en dat hij boos was op
Hamilton toen die zijn familie met vragenlijsten begon te bestoken. Maar in dit geval
is er meer. Al meer dan drie decennia beschermt Salinger zijn privacy met alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft en
zijn afkeer voor de media heeft ervoor gezorgd dat hij al vijfentwintig jaar niets meer
publiceert. Met de logica die hen eigen is
gingen de Amerikaanse journalisten ervan
uit dat iemand die niet met hen wil praten
wel iets te verbergen zal hebben en er werden in de vroege jaren zestig verschillende
grootschalige pogingen gedaan om te ontdekken wat het was dat Salinger zo fanatiek
probeerde te verstoppen.
juist omdat het zo'n uitdaging was besloot
Ian Hamilton Salingers eerste biograaf te
worden. Het oorspronkelijke project was
een kort essay over de problemen die ontstaan bij het schrijven van dit soort biografie. Hij had net een veel geprezen biografie
van Robert Lowell geschreven die nu opnieuw uitgebracht werd door Faber. Hiervoor had hij de medewerking gekregen van
de twee weduwen, wat hem het luxueuze
probleem opleverde dat hij te veel materiaal
had. N a de eerste negatieve reactie van Salinger legde Hamilton zich een aantal regels
op waaraan hij zich strikt wou houden bij
zijn onderzoek: hij zou geen contact zoeken
met de ex, de kinderen of de zus, zou alleen
personen aanschrijven die Salinger hadden
gekend toen hij nog publiceerde en dus nog
een 'openbaar' persoon was en hij zou
steeds duidelijk maken dat Salinger zich tegen zijn project verzette. Zelfs met die beperkingen deed Hamilton een paar nieuwe
vondsten, met name een flink pak brieven,
die hij in zijn boek verwerkte en die hem in
staat stelden een paar van de meer duistere
perioden in het leven van Salinger te vertellen. Het resultaat was J.D. Salinger: A Writing LIfe, een boek dat echter na een klacht
van Salinger en na twee rechtszaken op 29
januari 1987 door de Amerikaanse rechter
werd verboden en waarvan in theorie nog
slechts een exemplaar bestaat dat in de kluizen van Random House ligt. Hamilton kon
dus niets anders dan een nieuw boek schrijven, ditmaal zonder verwijzing naar de

brieven, en dit is het boek dat nu tegelijkergang van het denken> wordt er meer gemoptijd ook in een Nederlandse vertaling verperd dan geredeneerd, en zijn de boude beschenen is, hoewel de merkwaardige onderweringen talrijker dan de spijkerharde artitel in de uitgave van MeulenhofFnog een
gumenten.
overblijfsel lijkt te zijn van het oorspronkeRuim driekwart van Finkieikrauts betoog
In interviews
lijke
project. heeft de biograaf gezegd dat
bestaat uit een losjes gestructureerd overIn interviews heeft de biograaf gezegd dat
FRANK zicht van de geschiedenis van twee aan elzijn boek meer is dan een strikte biografie,
kaar tegengestelde cultuuropvattingen. Die
ALBERS
maar in werkelijkheid krijgen we minder.
tegenstelling betreft de vraag of cultuur de
Hoewel hij om de haverklap beklemtoont
aard van de mensen bepaalt, dan wel of
dat zijn intenties alleen maar nobel zijn en
mensen de aard van hun cultuur bepalen. Is
Wat is cultuur? Behoren Proust, het
dat zijn hele project louter wetenschappea: mogelijk en b: wenselijk dat individuMusil, Faulkner tot een en zich onttrekken aan hun concrete, cullijk gei'nspireerd is, zit er een lelijk kantje
aan de hele zaak, een bitterheid die het geuniversele cultuur? Of is wat tuurhistorische determinanten, en met bevolg is van een teleurgestelde liefde. Hamilhulp van hun redelijkheid en hun wilston was zo graag de geautoriseerde biograaf Pygmeeen en Bosjesmannen aan kracht een internationale cultuur in het lerituelen en dans in huis hebben ven roepen? Of zou dat betekenen dat mengeworden en hij zou er ook de juiste persoon voor zijn geweest: hij is geen Ameriook cultuur? sen van hun wezen worden vervreemd, en
kaan, geen academicus, geen journalist en
de functie van cultuur - van een
Zoja, hoeveel culturen zijn er bestaat
dus voor Salinger niet a priori onaanvaardcultuur - er juist in de specifieke, niet verdan wel? algemeenbare eigenschappen van haar lebaar. Hij beschikt ook over al de kwaliteiten
die een biograaf moet hebben en die hij hier
Niet teveel, hoopt Alain den tot uiting te brengen? Universalisme
bij gebrek aan materiaal niet kan gebruiken.
particularisme en determinisme verFinkielkraut, want algauw heb versus
Zijn oplossing om parallel met de eigenlijke
sus voluntarisme: aan de hand van die twee
je dan ook een tienercultuur en tegenstellingen confronteert Finkielkraut
biografie ook het verhaal van het schrijven
van de biografie te vertellen werkt niet omeen vrijetijdscultuur en culture de grensoverschrijdende cultuuridee van
dat er ook daartoe te weinig materiaal is, en
Kant en de Verlichting met de patriottistiphysique. En dan krijg je De sche
Hamiltons idee om de boel op te vrolijken
Volksgeistftlomftt van Herder en de
ondergang van het denken. Dat isDuitse romantiek.
door op Salingers paranoia te antwoorden
met zijn eigen schizofrenie (hij splitst zich
het boekje van Finkielkraut. En In politieke termen vertaald komt deze opin een biograaf en een schrijver) is slechts
dat is tegelijkertijd wat Frank posite neer op de vraag 'of de natie een
heel even leuk. Als hij dan in het laatste
volksaard is of een verdrag', een twistpunt
Albers van dat boekje vindt. dat Finkielkraut toelicht in een verheldedeel zijn complexe juridische worsteling
met Salinger uit de doeken doet en terloops
rende uitweiding over de Duitse annexatie
zijn uitgever beschuldigt hem niet ioyaal
van Elzas-Lotharingen in 1870. De Duitgenoeg gesteund te hebben, ben je bijna blij Aan het einde van Le
sers wettigden de toeeigening op grond van
dat Salinger gewonnen heeft. Ik pleit na- declin de Vempire
het feit 'dat de Elzassers Duitstalig zijn en
tuurlijk niet voor de stelling dat een auteur americain, een natot het Duitse ras behoren.' Waarop de
het recht heeft om zijn eigen biograaf te kie- vrante Canadese film
Fransen bij monde van Fustel de Coulange
zen, maar ik vind wel dat die laatste maar over het wel en wee
repliceerden dat mensen 'in hun hart [voemoet wachten tot zijn onderwerp dood is. van een groepje pretlen] dat zij tot hetzelfde volk behoren wanEr is in dit verband trouwens een soort poe- tig geschifte univerneer zij gemeenschappelijke opvattingen,
tische rechtvaardigheid aan het werk: Vla- siteitsdocenten, laat
belangen, sympathieen, herinneringen en
dimir Nabokov fulmineerde in zijn romans een van de vrouwelijverwachtingen hebben. (...) Het vaderland
en in interviews tegen de ongelooflijke ke protagonisten zich
is hetgeen men liefheeft.' (34)
domheid van Freud en de zijnen, en het is ontvallen: 'Les inteldan doodeenvoudig moot als zijn vroegere lectuels, $a parle!'
Vervolgens laat Finkielkraut zien hoe de
vriend Andrew Field nu zijn romans analy- Een kreet van wanVerlichtingsfilosofie doorwerkt in het proseert met de meest laag-bij-de-grondse psy- hoop en twijfel omgramma van de UNESCO, dat de intellectuele
choanalytische lulkoek.
trent het culturele en politieke nut van in- emancipatie en de morele ontwikkeling van
Alles heeft te maken met die geheimzinnige tellectuele arbeid, maar geformuleerd met alle volkeren ter wereld wenst te bevordeen steeds ontsnappende J.D. Salinger zelf. zoveel verwoestende zelfspot dat de wan- ren. Of die nobele droom werkelijk zo noHamilton vertelt in een heel onthullende hoop er een beetje draaglijker door wordt. bel is werd door onder meer Claude Levipassage in het begin van zijn boek dat hij op Het objectiverende sarcasme ($a park) Strauss al vrij snel in twijfel getrokken. In
zijn zeventiende rondliep alsof hij Holden maakt de mededeling niet minder triest, Race et histoire (1951) waarschuwde de proCaulfleld zelf was. Aangezien het boek zo'n maar beschermt haar wel tegen de gemelij- minente antropoloog voor de totalitaire
enorm succes was en nog steeds is, zullen er ke, pathetische of moraliserende bijtonen
trekjes van zulke mondiale programma's,
nog wel heel wat Caulfields rondlopen en
die in talloze recente geschriften over cultu- en stelde dat het project van de UNESCO niet
misschien delen zij wel in de ontgoocheling rele en maatschappelijke ontwikkelingen
mocht voorbijgaan aan de particuliere eivan Hamilton dat Salinger niet sympathie- meeklinken. Met name in teksten over en genschappen, tradities en levensomstandigker is dan zijn hoofdpersonen, die toch alle- tegen het postmodernisme wordt de nuch- heden van zogenaamd onderontwikkelde
maal egocentrische en onaangename maar tere redenering nogal vaak overstemd door volkeren. De goedaardige wereldverbetegeniale jongens en meisjes zijn.
uitingen van intellectueel onbehagen en
raars van de UNESCO werden verzocht het
Voor andere lezers valt hier weinig te rapen, misprijzen, oprispingen die soms meer re- Westerse superioriteitsgevoel uit de kolonitenzij men natuurlijk dodelijk nieuwsgierig veleren over het knorrige karakter en de
ale tijden af te zweren en zich jegens andere
is naar de avonturen van Ian Hamilton, dogmatische trekjes van de auteur dan over
culturen een beetje bescheiden en ontvandichter en biograaf.
het door hem of haar behandelde onder- kelijk te gedragen. Algemene emancipatie
[Ian Hamilton, In Search of J.D, Salinger. New werp. Dat geldt in extreme mate voor een
is maar mogelijk 'zodra wij de cultuur
York: Random House, 1988. $17.95. Vertaling: dreinerig boekje als Postmodern van de Hol- waarvan wij de hoeder zijn niet langer wilOp Zoek naar J.D. Salinger. Een Schrijversleven.
landse journalist Carel Peeters, maar ook in
len uitbreiden tot alle mensen, maar definiAmsterdam: Meulenhoff, 1988. Fl. 32,50 / Bfr. het zopas vertaalde essay van de Franse cul- tief afstand doen van haar algemene geldig650.I
tuurfilosoof Alain Finkielkraut, De onder- heid.' (58) Op die manier tracht de dekolo-

Het gemopper van
Alain Finkielkraut
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nisatiefilosofie te voorkomen dat de universele pretenties van de Verlichting (opnieuw) in dictatorial bekeringsijver zouden ontaarden. Mede dankzij de doelgerichte samenwerking tussen biologen en
menswetenschappers verliest het begrip
'ras' zijn wetenschappelijk gezag, en moet
de hierarchische ordening van culturen wijken voor een caleidoscopische veelheid aan
niet of nauwelijks vergelijkbare, evenwaardige 'culturele identiteiten\
Dat klinkt allemaal erg mooi, maar volgens
Finkielkraut betekent dit cultuurrelativisme niet zozeer het einde dan wel de terugkeer van het etnocentrisme dat door de aanhangers van de gewraakte Volksgeistfilosofie werd verdedigd. Zij waren immers 'de
eersten die de onwrikbare verscheidenheid
aan culturen stelden tegenover het idee van
een algemeen menselijke natuur, en de onveranderlijke wereld der filosofen omvormden tot een kleurrijk landschap van naast elkaar bestaande entiteiten. De racistische
theorie die daar vervolgens nog bovenop
kwam heeft die afwijzing van een algemeen
menselijke natuur (•.,) in de natuur verankerd. De bijzondere kenmerken van elk
volk werden in de genen gegrift, de
volks'aard' werd bijna een biologische
soort, met een erfelijk, blijvend en onuitwisbaar karakter/ (78) Die theorie is weliswaar in onbruik geraakt, maar veel zijn we
er volgens Finkielkraut niet op vooruit ge-

gaan: 'Net als degenen die vroeger de lof
zongen van het ras houden de huidige fanatici van de culturele identiteit de individuele mens gevangen in zijn afkomst. (...) Wanneer het biologische argument wordt vervangen door het culturalistische is het racisme daarmee niet verdwenen, maar eenvoudig teruggekeerd naar het startpunt.'
(78-9)
Je kunt immers niet 'tegelijkertijd een lofzang houden op de universele communicatie en op het verschil in wat zij aan onoverdraagbaars bevat/ (91)
Finkielkraut verwijt de aanhangers van de
dekolonisatiefilosofie en van de multiculturele samenleving dat zij deze paradox niet
hebben doorgedacht. In de plaats daarvan
hebben zij het individu uitgeleverd aan de
totaliteit van de cultuur, en de 'culturele
continufteit van de mensheid* (96) verbroken door de universele cultuur waarvan de
Verlichting droomde, te versplinteren tot
een heterocliete verzameling van 'collectieve entiteiten die onoverkomelijk en onwrikbaar zijn.' (84)
Het blijft lange tijd onduidelijk wat Finkielkraut met zijn pseudodiepzinnig gemopper over de teloorgang van een aantal
humanistische idealen nu eigenlijk vizeert.
Pas in het vierde en laatste deel van zijn betoog komt het werkelijke doelwit duidelijk
in beeld: postmodernisme, of wat had u ge-

dacht, is de kwaal die wij dienen te bestrijden. In amper twintig bladzijden worden
haar symptomen nog maar eens opgesomd:
de nivellering van het onderwijs, het hedonisme van de consumptie, de mythe van de
Jongere ('de levensstijl van de tiener [is]
wegwijzer geworden voor de hele samenleving.' (124)), de terreur van de popcultuur,
het oppervlakkige eclecticisme dat waardeoordeien ondermijnt en hierarchieen verstoort, de vrijetijdsindustrie. Volgens Finkielkraut is de postmodernistische barbarij
het meest radicale en tragische uitvloeisel
van het relativisme dat door de welmenende maar naieve voorstanders van de dekolonisatiefilosofie en van de multiculturele samenleving werd bepleit.
Met deze nogal karikaturale voorstelling
besluit Finkielkraut zijn betoog, dat om
verschillende redenen niet bevredigt. Van
een filosoof die het denken als hoogste
waarde poneert zou je verwachten dat hij
zijn probleemstelling helder omschrijft, de
gehanteerde begrippen definieert en zijn eigen invalshoek, zijn filosofische en politieke uitgangspunten toelicht. Finkielkraut
lapt dat allemaal aan zijn laars. Maar het
meest fundamentele bezwaar tegen De ondergang van het denken is wel dat het de voor
de hand liggende vraag ontwijkt die tegenstanders van cultuur- en waardenrelativisme nu eenmaal horen te beantwoorden. De
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Boeken kiezen?
Eerst Komma's en Punten lezen!

Komma's en Punten,
het gratis boekentijdschrift
- Verschijnt om de drie maanden
- Alle nieuwe boeken die het gaan maken
- Alle bestsellers die het al gemaakt hebben
- Alle nieuwe goedkope aanbiedingen op een rijtje
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Vraag nu een abonnement aan bij
De Groene Waterman
Wolstraat 7,2000 Antwerpen
of bel eens: 03/232 93 94

De zijpaden
vanhetparadijs
manteau

Erotiek en inwijding met een
schokkende ontknoping
(665 fr./fl. 34,50)

VAN DEZELFDE SCHRIJFSTER
VERSCHEEN EERDER DE
BEKROONDE ROMAN!

Ontregeling
en misverstand
Familiekroniek, afrekening,
onderzoek naar het f eminisme
vandaag
(585fr./fl.29,90)
BIJ DE BOEKHANDEL

vraag namelijk hoe je het relativisme kan
overst ijgen zonder opnieuw in autoritaire,
dogmatische kategorieen terecht te komen.
Les Francais, ca parle.

[Alain Finkie1kraut, Deondergang van herdenken.
Vertaald door Greetje van den Bergh. Amsterdam, Contact, 1988.140 biz.]

Een dronken schip
Op Nederlandse
zeeen

-

PAUL
CLAES
Poezie vertalen, aflevering drie.
Sommige poezie is zo
vertaalbaar dat het lijkt ofze
altijd al in het Nederlands
geschreven was, zoals die van
Amichai, maar dat zegt meer
over welke soort poezie Amichai
schrijft dan over het vertalen.
Voor andere poezie, zoals die
van Holderlin, kan vertalen
alleen een hu lpmiddel zijn,
krukken voor kreupele
versvoeten. Een enkele keer
gebeurt er echte r een wonder.
Ret onmogelijke blijkt ineens te
kunnen. In Dronken Schip (ooit
door Rimbaud vertaald als Le
bateau ivre), een vertaalbundel
van de 87-jarige Joris Diels,
gebeurt dat een aanta l keer.

r _. -

Verleden jaar doceerde ik aan de universi- I
teit van Nijmegen
DWllkensc/'ip
het yak Iiterair vertalen. De opkomst was
indrukwekkend. Studenten van aile literaire richtingen overstroomden de colle!
gezaal. Dat succes
I
was waarsch ijnlijk
I
minder te danken aan
mijn faam als vertaler en mijn kwaliteiten als lesgever dan aan het prestige dat het
vert alen de jongste jaren in Nederland
heeft gekregen. Twintig iaar geleden konden de literaire vertalers (niet toevallig
meestal vertaalsters trouwens) het zout in
de pap niet verdienen. Nu toucheren zij ri-

j

ante voorschotten (waarmee ze dan, zoals ik
van een bevriende uitgever hoorde, eerst
met hun vriendin naar Ibiza trekken alvorens in de laatste weken voor de inleveringstermijn hun vertaling nog eens gauw
in hun tekstverwerker te rammen).
Mijn colleges waren niet op de praktijk gericht, maar hadden wel tot doel de studenten de merites van verscheidene vertalingen
te leren beoordelen. Voor de tentamenvraag
had ik dan ook een vergelijking tussen twee
versies van dezelfde tekst voorzien . Het origineel was het even korte als befaamde sonnet van Paul Valery 'Le Sylphe'. Dit is een
gedicht waarop al veel Nederlandse vertalers hun tanden gebroken hebben. De kunsthistoricus F . Schmidt-Degener presteerde
het in 1937 zelfs om hier niet minder dan
vijfenvijftig variaties op te componeren, die
hun ontstaan, zoals hij zelf zei, dankten
'aan de vrije weken van een jaarlijks verlof.
Het gedicht van Valery is kort genoeg om
het hier te citeren:
'LESYLPHE
Ni vu ni connu
je suis Ie parfum
Vivant et defunt
Dans Ie vent venu!
Ni vu ni connu
Hasard ou genie?
Apeinevenu
La tache est finie!
Ni lu ni compris?
Aux meilleurs esprits
Que d'erreurs promises!
Ni vu ni connu
Le temps d'un sein nu
Entre deux chemises!'
Dit gedicht is door Simon Vestdijk vertaald
in de sectie ' T waalf vertaalde gedichten'
van zijn bundel Thanatos aan banden
(1948). Ik liet zijn versie door mi jn studenten vergelijken met die van [oris Diels uit
zijn recente bundel vertalingen Dronken

schip.
Mijn studenten waren het voor een keer bijna eenparig eens : de versie van [oris Diels
was niet aIleen veel getrouwer dan die van
Vestdijk, ze was ook veel poetischer. AIleen
zijn weergave van de titel al was een vondst :
'De elf . De eerste strofe luidt bij hem als
volgt:
'Onbemerkt, onbekend:
een geur ben 'k, nu levend
aanzwevend, dan snevend,
zo de wind mij wendt! '
Tot zelfs de alliteratie in het vierde vers
heeft Diels kunnen bewaren . Aileen het
woord 'snevend' verraadt dat hier een vijfentachtigjarige vertaler aan het werk is.
Maar Vestdijk, die dit jaar negentig zou zijn
geworden, bracht het er veel slechter af in
zijn 'Luchtgeest':
'Geen haan kraait ernaar
Wanneer in de wind
Zich levend ontbindt
De geur die 'k ontwaar. '
Dit slaat nergens op. In het eerste vers krij-

gen we een beeldspraak die de verkeerde associaties oproept, in het derde vers doet
' ontbindt' veeleer denken aan lijken dan
aan een lieftallige geest en in het vierde vers
duikt een 'ik ' op die niet de sprekende sylfe
zelfis. Kortorn: hier deugt niets van.
Nu is 'Le Sylphe' lang niet de beste verta ling uit Diels ' bundel. Van vijf Franse auteurs, die we onder de gemeenschappelijke
noemer 'symbolisten' kunnen rangschikken, heeft hij gedichten vertaald: Baudelai re, Mallarme, Verlaine, Rimbaud en Valery.
Baudelaire is met acht gedichten de best
vertegenwoordigde dichter. Van een oudere
vriend hoorde ik dat Joris Diels voor de corlog de enige acteur was die de alexandr ijnen
van Vondel op een aanvaardbare wijze op
het toneel kon laten klinken . Die vertrouwdheid met het alexandrijn is in al deze
vertalingen te merken . In een briefberispte
Diels me dar ik zelfin mijn vertal ingen van
Mallarrne en Rimbaud geen rekening hield
met de cesuur. Ik antwoordde dat ik te bang
was voor een Catsiaanse dreun in deze in
tweeen gehakte verzen. Bij Diels haalt het
vers halverwege wei adem, maar een du idelijke pauze is er niet altijd, zodat de dreun
gelukkig achterwege blijft . Zo in een vers
als: 'De dichter heeft iets van II die vorst der
wijde luchten'.
Ook de aandacht voor de klankkwaliteit
verraadt de vroegere toneelspeler. 'Bedaar,
mijn smart, bedaar, en wil het klagen laten'
is een bijna Van de Woestijniaanse weergave van Baudela ires 'Sois sage, 6 rna dou leur, et tiens-toi plus tranquille'. En ook het
vers 'Wanneer het lage zwerk, gelijk een 10- .
den wade ' is een sonore versie van 'Quand
Ie ciel bas et lourd pese comme un couverde'.
Diels ' verdiensten blijken nog du idelijker
als men zijn vertalingen vergelijkt met de
Baudelaire-versies van Bert Decort e en Petrus Hoosemans. Deze laatste vertaalt bij
voorbeeld de pas geciteerde beginregel van
her gedicht 'Recueillement' als 'Bedaar, 0
mijn Verdriet, en toon je zoet geduld' (wat
bijna onbegrijpelijk is) en de eerste geeft
hem weer als 'Mi jn Smart, verroer niet
meer en wees mijn goede gade' (wat ridicuu l is).
Ma llarme ligt Diels blijkbaar iets minder.
Hoewel, wie kan definitieve regels als ' Tel
qu 'en Lui -Meme enfin l'eternite Ie change'
en 'La chair est triste, helas! et j'ai lu tous
les livres' in het Nederlands overzetten?
' Eindelijk tot zichzelfi n de eeuwigheid herboren ' en 'Het vlees is triest, eilaas! en 'k
heb alles gelezen' schrijft Diels . Ikzelf probeerde het met: 'Zoals hem in Zichzelf de
eeuwigheid verkeerde' en 'Het vlees is
droef, helaas, en ik las aIle boeken' .
Met een van zijn Verlaine-vertalingen,
'Lassitude', kaapte Diel s bij de recente Poezievertaalwedstrijd van de NRC v66r honderddertig and ere deelnemers (onder wie
uw dienaar) de hoofdpri js weg. De eerste
strofe luidt bi j hem:
'Zacht, zachtjes, zachtj es aan, mi jn
schat, bedaar, bedaar,
beteu gel even 't vuur, die tu imel van de
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zinnen.
Zelfs in de hitte van het zoete spel der
minne
zij de overgave liefst een zusterlijk ge-

baar.'
Van Rimbaud is aIleen een vertaling van
'Le bateau ivre' opgenomen, die al in 1965
in het Hollands Maandblad verscheen. De
titel van de vertaling, 'Dronken schip',
werd die van de gehele bundel. De nogal
vrije interpretatie van Diels is niet zonder
charme:
'Terwijl ik zeewaarts gleed op rimpelloze
stromen,
waren rniin slepers plots verdwenen in
het woud:
Roodhuiden hadden hen schril onder
schot genomen
en naakt gespijkerd aan het bonte totem-

hout.'
Het toppunt van deze bundel vormen ongetwijfeld de Valery-vertalingen, en daaronder vooral de vertaling van 'Le cimetiere
marin', die al in 1947 in Dietsche Warande
en Beljort verscheen. Paul Rodenko, die ten
onrechte dacht dat het hier om een vertaling door Martinus Nijhoff ging, sprak in
verband daarmee over 'de hogeschool der
vertaalkunst' en Bert Decorte yond het een
van 'de ideale vertaling benaderende proeYen'.
Met deze meesterproef heeft Diels inderdaad het ideaal benaderd van de vertaling

die leest als een briljant origineel. Zo Iuidt
de tweede strafe als volgt:
'Welk speldewerk van fijnste bliksemschichten,
die het onzichtbaar diamantschuim splitsen;
en welk een vrede daagt er in den zin!
Wanneer een zon rust op het diepe water
is dromen weten, tijd een lichtgeklater:
pure gewrochten van een oerbegin.'
Oak hier is een vergelijking (met een recente vertaling door Maarten Asscher) welsprekend:
'Hoe fijnbewerkt het weerlicht dat ontbrandt
In nauw waarneembaar schuim van diamant,
En welk een rust lijkt in de geest te rijpen!
Als zich een zan over de diepte vliit,
Het zuiver werken van de eeuwigheid,
Fonkelt de Tijd en Dromen is begrijpen.'
Alleen al am die ene vertaling is deze bundel de moeite van het kopen waard. Her gebeurt niet vaak dat een vertaler zo juist de
toon van een dichter treft. Hier is op een
bijna alchemistische wijze een transmutatie
van twee idiomen doorgevoerd. Het werd
tijd dat een zo begenadigd vertaalvirtuoos
gepubliceerd werd. Dat is met deze bijzonder mooi uitgegeven bundel van De Loze
Vink, dank zij de goede zorgen van Ludo

Simons, gebeurd. Ik weet dat [oris Diels in
het rusthuis waarin hij verbIijft, nog dagelijks aan nieuwe vertalingen zit te vijlen. En
ik hoop dat hij dat blijft doen met evenveel
inventie als hij hier laat zien.

[joris Diels, Dronken schip, gedichten van Baudelaire, Mallarrne, Verlaine, Rimbaud en Valery,
Antwerpen, De Loze Vink, 1988)
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GLENN GOU-LD
Pianoconcert Of 2 tn Bes Qt). 19 Academic Symphqny Orchestra t.enn
grad 0 l.v. Ladislav Slovak c Sonates
Of 30. op 109· Of, 31. op,'110 .·or,
32, oo. 111 - HAYDN: Son~lte or. 59.
Hob,SVV49· MOZART: Sonate nr
10. KV,330 ' Fantasia & fuga, KV 394
CBS MASlERWORKS M3K39036
13 CD~SI

BACH: Goldberg Variaties BWV 988
CBS MASTERWORKS CO 37779
GLENN GOULD SPEELT BACH
uanaans Concert BWV 971 - Tweestemmige Inventionen BWV 772 en
779 - Franse SUite BWV 813 - Wohltemoenerte Klavier. Prelude en fuga
BWV 846en 883 - Goldberg Variatie~
BWV 9S8. thema en 5 vananes Oriestemmige inventlonen BWV 797
en 801 - Partita nr 1. BWV 825 .
Toccata, BWV 915
CBS MASTERWORKS COCBS 42621
BACH: Oas Wohltemperierte Klavler
BWV 846-893 -comoieen
CBS MASTERWORKS M3K 42266
13 Co-SI
BACH: De Franse SUites BWV 812817
CBS MASTERWORKS MK 42267
BACH: De Engelse Suites, BWV 806811 - Ouverture in Franse stljL BWV
831
CBS MASTERWORKS M2K 42268
12 CO'sBACH: De Toccata's en lnvennonen
lntegraal
Toccata·s. BWV 910-914 ' 30 tweeen driestemmige mvenuonen BWV
772-801
CBS MASTERWORKS M2K 42269
:2 CO''S,

BACH: De complete Partnas BWV
825-830 - Zes kleine preludes BWV
933-938 . Prelude en Fughetta, BWV
899 & 900. Twee preludes BWV
902 & 902a . 9 kleine preludes ou
Klavierbflchlein fUr WF, Bach. BWV
924. 927, 926, 925, 928, 930 .
Fughetta BWV 902 ·'3 Kleine fuga's
BWV 952, 961 953· Prelude en fuga
BWV 895
CBS MASTERWORKS M2K 42402
BACH: Partita nr 4 in O. BWV 828 Italiaans Concert. BWV 971
CBS MAESTRO MYK 42527
BACH: 3 senates voor VIola da
gamba en klavier, BWV 1027·1029 .

6 Sonates voor viool en cravecrroet
BWV 1014·1019
Leonard Rose, cello
Jaime Laredo. viool
CBS MASTERWORKS M2K 42414
;,2 CO'SI
BRAHMS: Bauaoes. ou 10, Nr, 1 III
d . Nr, 2 In 0 - Nr, 3 in B - Nr 4 in b .
Rhapsodieen ou 79, NI 1 in n- Nr
2 in 9
CBS MASTERWORKS CD '37800
STRAUSS (R): Pianosonate in b. op
5 - Vijf planosnxken co 3
CBS MASTERWORKS CO JR659
BACH: De concerten voor klavier en
orkest nr 1 in d BWV 1052~ . Nr, ?

BWV 1053 . Nr. 3 in O. BWV
1054 . Nr. 4 in A. BWV 1055 - Nr. 5
in f. BWV 1056 - Nr 7 Ing. BWV
1058 .• Acanenuscn Symfonieorkesl
van Leningrad o lv Vladislav Slovak Columbia Symphony Orchestra a I.v.
Vladimir Goischmann
uauaans Concert in F.BWV 971 .
Kunst der Fuge BWV 1080. Cootra
punctus 1-9
CBS MASTERWORKS M2K 42(70
10 E.

:2 CO's~
THE GLENN GOULD LEGACY Vol. 2
BEETHOVEN: Pianoconcert or 1 in
c.ou 15· Columbia Symphony Or
cnesua o l.v Vladimir Goischmann -

THE GLENN GOULD LEGACY Vol. 3
BRAHMS: Intermezzi Nrs 6 + 7.' op,
76 . or, lot). 79 . or 4, op 116· '
nrs 1·3. ou ,117 'nrs 1. 2 + 6. ou
118. Rhapsodie or, 1 ou 79·
GRIEG: Sonate in c. op 7 - WAG·
NER: Prelude tot de 1e akte. Die
Meistersinger von Nurnberg.- Tagesgrauen & Siegfrieds Rheinfahrt Goueroammenmq ,SIBELIUS: Sonatines nr5,·' 3. ou 6"1 - STRAUSS
(R): Sonate in b. op 5
CBS MASTERWORKS M3K 42107
l3 CO'Sj
1

THE GLENN GOULD" LEGACY Vol. 4
KRENEK: Sonate or 3. GD 92 or, 4 SCHjiNBERG: 3 Klavierstueke, op
1f . 5 KlavierSlucke. op. '23 . Pianosuite co. 25 ' BERG: Sonate ou t
HINDEMITH: Sonate or 3· SCRIABIN: Sonate or. 3. on 23 . or. 5, op
53 . 2 stucke ou 57 - PROKOFIEV:
Sonate nr 7 In Bes. ou 83
CBS MASTERWORKS M3K 42150
13 CO'Si
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i.s.m. Nieuw Wereldtijdschrift en Knack Magazine.
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* Onder voorbehoud
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Plaatsbespreking Opera-Ballet
In de Munt. Open van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur. Tel.: 219.63.41
In net koninklijk Circus: van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur.
Tel.: 218.20.15

Location Opera-Ballet
Ala Wonnaie.Ouvertdulundiausamediinclusde II a 18 h 00. Tel.: 218.12.11 -218.12.02
Au Cirque Roval: du mardi au samedi inclus de 11 a 18 h 00. Tel.: 218.20.15
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DOOR
JOSEPH BRODSKY

Boeken, een·
gebruiksaanwijzinR
Op 18 mei van ditjaar hieldJoseph .
Brodsky bij de opening van de
. boekenbeurs in Turijn een toespraak,
waarin hij onder andere de lectuur van
Martinus Nijhoffs Awater aanbeval, en
poeziede autoritaire leermeesteres van
het proza' noemde,
Een gebruiksaanwijzing voor lezers,
. een les voor romanciers.
4"'1988

Wie ooit het plan heeft opgevat voor zegt: om een goed boek te kunnen maeen boekenbeurs in deze stad, waar ken, moet een schrijver een hoop rotFriedrich Nietzsche een eeuw geleden zooi lezen, anders kan hij nooit de
zijn verstand verloor, zit op zijn beurt broodnodige maatstaven voor zijn pergevangen in een waanzinnige kring- soonlijke talent ontwikkelen. Deze reloop, een ring van Mobius, een vicieu- denering zou op de jongste dag wel
ze cirkel. Heel wat van deze boeken- eens het beste pleidooi kunnen zijn
planken bergen immers de verzamelde voor slechte literatuur. Ook is zij de bewerken, of een keuze daaruit, van deze staansreden van de nu volgende geDuitse reus. Over het algemeen is bruiksaanwijzing voor boeken.
oneindigheid een tamelijk tastbaar aspect van het uitgeversbedrijf, al was het Als het waar is dat wij allemaal op stermaar omdat dit bedrijf het leven van ven liggen en dat boeken lezen onze
een dode schrijver verlengt of een le- uren opeet, moeten wij een systeem bevende schrijver een toekomst biedt die denken om althans een schijn van tijd
hijzelf niet kan overzien. Het uitgevers- te besparen. Natuurlijk kan het zalig
bedrijf laat zich dus in met toekomst, zijn te overwinteren in gezelschap van
en toekomst zien wij het liefst als onein- een dikke, trage, middelmatige roman.
dig.
Maar al te toegeeflijk kunnen we daarin
Door de band genomen zijn boeken in- toch niet zijn, want tenslotte lezen wij
derdaad minder eindig dan wijzelf. niet om te lezen, maar om te leren. VanZelfs de slechtste boeken overleven hun daar de behoefte aan beknoptheid, aan
auteurs, voornamelijk omdat ze minder indikking en verdichting, de behoefte
plaats innemen dan zij die ze schreven. aan werken die al wat des mensen is zo
Vaak staan die boeken op hun planken scherp en onontkoombaar mogelijk forstof te vergaren lang nadat hun schrij- muleren - met gndere woorden, wij
ver zelf veranderd is in een handvol zoeken in boeken een kortere route.
stof. Toch is zelfs deze vorm van toe- Vandaar ook - en dat is een bijprodukt
komst nog altijd beter dan een plaats in van ons vermoeden dat er een dergelijhet liefhebbende geheugen van enkele ke route bestaat (en die bestaat inderverwanten en vrienden op wie men zich daad, maar daarover later) - de behoefniet kan verlaten. En vaak is het uitge- te aan een soort kompas in deze oceaan
rekend die honger naar een postuum van literatuur.
bestaan die iemands pen in beweging De rol van kompas wordt ongetwijfeld
brengt.
vlijtig gespeeld door de literaire kritiek,
Wanneer wij dus deze rechthoekige door beroepsbesprekers. Maar helaas
dingen in onze handen draaien en ke- slaat de naald maar al te vaak op hoi.
ren - dingen in octavo, in quarto, in Wat voor de een het noorden is, wordt
duodecimo, etc., etc. - strelen wij als het zuiden "(en meer bepaald Zuidhet ware datgene wat een urn met ie- Amerika) voor een ander. Hetzelfde
mands ruisende as is of zal worden. Pri- geldt in zelfs riog matelozer mate voor
ve- of openbare bibliotheken en boek- oost en west. Het probleem met critici
handels zijn kerkhoven, en boeken- is minstens drievoudig: primo, vaak
beurzen zijn dat eveneens. Wat in een zijn het loonslaven, broodschrijvers die
boek verdwijnt (en dus verschijnt), zo- ter zake net zo weinig in huis hebben
wel in een roman, een wijsgerig trak- als wijzelf; secundo, vaak hebben ze
taat en een dichtbundel als in een bio- een uitgesproken voorkeur voor een begrafie of een thriller, is uiteindelijk ie- paald soort literatuur, of zijn ze in
mands enige leven - een goed of slecht dienst van de uitgeversindustrie; tertio,
bestaan, maar altijd eindig. Degene die als het begaafde auteurs zijn, maken ze
zei dat filosoferen een oefening in van hun recensies zulke juweeltjes - ik
doodgaan is, had op meer dan een ma- denk aan Jorge Luis Borges - dat je ten
nier gelijk, want van boeken schrijven slotte enkel nog hun besprekingen leest
en niet de boeken in kwestie.
is nog nooit iemand jonger geworden.
Van boeken lezen trouwens evenmin. In de oceaan van de literatuur blijf je
Daarom moeten wij spontaan de voor- hoe dan ook overgeleverd aan het ruikeur geven aan goede boeken. Maar pa- sen en bruisen van duizenden bladzijradoxaal genoeg is 'goed' in de litera- den, je klampt je vast aan hier een
tuur, zoals in praktisch alles, geen op woord en daar een zin en weet inmidzichzelf staande categorie: het krijgt dels niet of je de koers niet kwijt bent.
pas betekenis doordat het onderschei- Het alternatief zou kunnen zijn dat je je
den wordt van 'slecht'. En wat meer eigen smaak ontwikkelt, je eigen kom-

pas bouwt, jezelf vertrouwd maakt met
de stand van sommige sterren, waarvan
het schijnsel zwak of helder is - maar
die altijd ver weg zijn. Maar dat nu
vergt zeer veel tijd. Het zou best kunnen dat je, oud en grijs geworden, achter de horizon verdwijnt met een prul
van een roman onder je arm. Een ander
alternatief- of misschien een deel van
hetzelfde - is afgaan op wat je weet van
horen zeggen: de goede raad van een
vriend, of een citaat dat smaakt naar
meer. Deze gang van zaken, die misschien gei'nstitutionaliseerd zou moeten worden, is ons allemaal van kindsbeen af vertrouwd. Toch blijft ook dat
behelpen, want de oceaan der letteren
zwelt dagelijks aan.
Dus waar is terra firma, waar vind je
die vaste grond onder je voeten, ja, zelfs
die van een door God en mens verlaten
eiland? Waar loopt toch die goeie ouwe
Vrijdag? Om nog maar te zwijgen van
Cheetah!
Alvorens ik te voorschijn kom met mijn
suggestie - nee, met datgene wat ik beschouw als de enige oplossing om een
gezonde literaire smaak te ontwikkelen,
wil ik hier iets meer vertellen over degene van wie die oplossing afkomstig
is, dat wil zeggen over schrijver dezes.
Dat doe ik niet uit ijdelheid, maar omdat ik geloof dat de waarde van een idee
verband houdt met de context waarin
het ontstaan is. Trouwens, als ik uitgever was zou ik op mijn boeken niet alleen de naam van de auteur vermelden,
maar ook de leeftijd waarop hij het
boek geschreven heeft. Zodoende zou
de lezer kunnen beslissen of het de
moeite loonde kennis te nemen van de
mededelingen of de meningen van iemand die zoveel jonger of ouder is dan
hijzelf.
De hierna volgende suggestie is afkomstig van iemand die behoort tot de categorie mensen - de term 'generatie' kan
ik hier helaas niet meer gebruiken,
want die impliceert immers een zeker
saamhorigheidsgevoel - voor wie literatuur altijd een zaak van om en nabij
de honderd namen is geweest; mensen
wier sociale vaardigheden zelfs Robinson Crusoe of Tarzan zouden doen verbleken; mensen die zich ongemakkelijk
voelen in menigten, niet dansen op fuiven, metafysische uitvluchten zoeken
voor overspel en schoorvoetend deelnemen aan politieke discussies. Dat soort
mensen heeft een grotere hekel aan
zichzelf dan hun vijanden aan hen. Dat
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soort mensen verkiest nog steeds alcohol en tabak boven heroine of marihuana. Dat soort mensen - om het met
W.H. Audens woorden te zeggen 'vind je nooit op de barricades en ze jagen nooit zichzelf of hun minnaars een
kogel door de kop\ En als ze dan toch
badend in hun eigen bloed op de vloer
van een eel liggen of staande op een podium een menigte toespreken, dan
komt dit doordat ze rebelleren tegen (of
beter: bezwaar hebben tegen) de wereldorde als zodanig, dus niet tegen een
of ander specifiek onrecht. Dat soort
mensen maakt zich geen illusies omtrent de objectiviteit van de door hen
verkondigde meningen, integendeel, ze
hechten zeer aan hun onvergeeflijke
subjectiviteit, die al uit hun allereerste
zin spreekt.
Ze handelen niet op die manier om zich
te beschermen tegen mogelijke aanvallen, nee: in de regel beseffen zij ten voile de kwetsbaarheid van hun meningen
en standpunten. Maar - en hierin zijn
ze het nogal oneens met Darwin - ze
beschouwen kwetsbaarheid als de primaire karaktertrek van al wat leeft, ze

zijn gei'nteresseerd in 'the survival of
the defeatist', het overleven van de defaitist. Ik voeg hier onmiddellijk aan
toe dat hun houding minder heeft te
maken met masochistische neigingen
(die tegenwoordig aan bijna iedere letterkundige worden toegeschreven) dan
met hun instinctieve besef dat extreme
subjectiviteit, vooringenomenheid en
idiosyncrasie gemeenplaatsen helpen
vermijden. En uitgerekend dat verzet
tegen gemeenplaatsen vormt het onderscheid tussen kunst en leven.
Nu u de achtergronden kent, kan ik ook
het eigenlijke onderwerp van mijn betoog naar voren schuiven. De juiste manier om smaak, om goede smaak voor
literatuur te ontwikkelen is poezie lezen.
Als u denkt dat deze woorden mij zijn
ingeblazen door professionele partijgeest, dus dat ik hier slechts de belangen van mijn eigen gilde behartig, heeft
u het bij het verkeerde eind. Als de
hoogste vorm van menselijk spreken, is
poezie immers niet alleen de meest beknopte en gecondenseerde (verdichte!)
wijze om de menselijke ervaring door te
geven, maar reikt zij ons ook de beste

criteria aan om welk taalgebruik dan
ook naar waarde te schatten, en vooral
het geschreven taalgebruik.
Hoe meer poezie je leest, hoe minder
verdraagzaam je wordt jegens elke
vorm van breedsprakigheid, in een politiek of filosofisch vertoog, in sociologische studies, in romans, het maakt
niet uit. Goede stijl in proza is altijd
schatplichtig aan de precisie, de snelheid en de laconieke intensiteit van de
poetische zegging. Als kind van het
grafschrift en het epigram is poezie de
autoritaire leermeesteres van het proza.
Zij wijst inderdaad die kortere route,
die binnenweg naar het doel. Zij brengt
proza niet alleen de waarde bij van ieder woord, maar tevens de vitale denkpatronen van de menselijke soort, alternatieven voor lineaire compositievormen, de knepen om gemeenplaatsen te
ontwijken, de nadruk op het kleine, de
techniek van de anticlimax. Maar bovenal versterkt poezie bij proza het verlangen naar het metafysische, en door
dat verlangen onderscheidt een kunstwerk zich van pure bellettrie. Het moet
mij echter van het hart dat proza zich in

advertentie

g l 12 kenners over persfotografie

HET FOTOGRAFISCHE
GEHEUGEN
samengesteld door Emile Meijer
en Joop Swart
Het feestgeschenk van twaalf
zeer bij persfotografie betrokken
auteurs aan de jubilerende
stichting World Press Photo;
over de rol van de persfotografie
in de vorming van de publieke
opinie, de persfoto als vastlegging van een historisch feit, en
als middel om de wereld om
ons heen te onderzoeken en
van commentaar te voorzien.
Mettalrijkefoto's!

GERARD TERMORSHUIZEN

P.A. DAUM
JOURNALIST EN ROMANCIER VAN
TEMPO DOELOE
De monumentale studie over de
chroniqueur van het Indische
leven
*

| |

De nieuwste KoosTak

RIJK DE GOOIJER
EN EELKE DE JONG
KOOS TAK IS DE NAAM
'Hij is laf en hypocriet. Zijn
leven hangt van smoezen aan
elkaar. Hij isluienvolzelfmedelijden. Zijn voortdurend falen
wijt hij altijd aan anderen. Hij is
een man van niks, maar wat
houd ik van Koos Tak.'
Sietse van der Hoek in de
Haagse Post.
Het vierde boek over Koos Tak,
de anti-held der Nederlandse
iournalistiek.

204bladzijden,

In de boekhandel

176 bladzijden

f38 /770Bf

f CQ 50/1390BF

f 2450/490Bfr

50

dit opzicht een luie leerling heeft getoond.
Begrijpt u mij vooral niet verkeerd: ik
wil het proza niet van zijn voetstuk halen. Alleen, de waarheid wil dat poezie
toevallig ouder is dan proza en dus om
die kortere weg te vinden een langere
weg heeft afgelegd. De literatuur begon
met poezie, met het lied van een nomade, dat nog ouder is dan de oudste steen
waarop een boer iets heeft gekrast. En
ook al heb ik zelf het onderscheid tussen poezie en proza ooit vergeleken met
dat tussen de luchtmacht en de infant erie, toch heeft mijn suggestie hier niets
te maken met hierarchieen of met de
antropologische oorsprong van de literatuur. Ik geef alleen maar goede raad,
ik wil uw gezichtsvermogen en hersencellen de ballast besparen van stapels
schund - en daartoe is, als ik dat zo
mag zeggen, de poezie uitgevonden,
want poezie en vrijgevige spaarzaamheid zijn synoniem. Om dat te horen en
te zien, moet u opnieuw de weg afleggen van tweeduizend jaar beschaving.
Dat is gemakkelijker dan u denkt, want
het quantum poezie is veel kleiner dan
proza. En, ja, als u vooral belangstelling hebt voor hedendaagse literatuur,
wordt het helemaal doodeenvoudig. Alles wat u moet doen is uzelf een paar
maanden wapenen met het werk van
dichters in uw moedertaal, liefst uit de
eerste helft van deze eeuw. Ik vermoed
dat u ten slotte een dozijn vrij dunne
boekjes overhoudt, en aan het eind van
de zomer bent u - dat wil zeggen, is uw
literaire smaak - in grootse vorm.
Als uw moedertaal Engels is, raad ik u
de volgende dichters aan: Robert Frost,
Thomas Hardy, W.B. Yeats, T.S.
Eliot, W.H. Auden, Marianne Moore
en Elizabeth Bishop. Is uw moedertaal
Duits, dan moet u Rainer Maria Rilke
lezen, Georg Trakl, Peter Huchel, Ingeborg Bachmann en Gottfried Benn.
Is uw moedertaal Spaans, dan luistert u
naar Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Juan Ramon Jimenez en Octavio
Paz. Is uw moedertaal Pools - of kent
u Pools (wat een groot voordeel is, want
de bijzonderste poezie van deze eeuw is
in het Pools geschreven) - , dan leest u
Leopold Staff, Czeslaw Milosz, Zbigniew Herbert en Wieslawa Szymborska. Frans? Dan natuurlijk Apollinaire,
Jules Supervielle, Pierre Reverdy, Blaise Cendrars, Max Jacob, Francis Jammes, Andre Frenaud, een beetje Eluard

en Aragon, zeker Victor Segalen en
Henri Michaux. Grieks? Dan grijpt u
naar Kavafis, George Seferis en Jannis
Ritsos. Nederlands? Dan is het verbluffend mooie Awater van Martinus Nijhoffzonder meer een must. Portugees?
Probeert u dan eens Fernando Pessoa
en misschien Carlos Drummond de
Andrade. Zweeds? Leest u dan Gunnar
Ekelof, Harry Martinson, Werner Aspenstrom, Tomas Transtromer. Russisch? Vergeet dan zeker niet Marina
Tsvetaeva, Osip Mandelsjtam, Anna
Akhmatova, Boris Pasternak, Vladislav
Khodasevitsj, Viktor Khlebnikov, Nikolai Kloujev, Nikolai Zabolotski. Als
Italiaans uw moedertaal is, vermeet ik
mij niet u welke naam dan ook voor te
leggen, en als ik toch Quasimodo noem,
Saba, Ungaretti en Montale, dan alleen
omdat ik al sinds lang wil getuigen van
mijn persoonlijke erkentelijkheid en
dankbaarheid jegens deze vier grote
dichters. Zij hebben mijn leven voor
een deel beslissend bei'nvloed, ik ben
blij dat hier vandaag op Italiaanse
grond te mogen zeggen.
Als u na de lectuur van een der voormelde dichters een prozaboek uit uw
boekenkast verwijdert, is dat niet uw
schuld. Als u het bewaart, pleit dat
voor de auteur: hij heeft blijkbaar iets
toe te voegen aan de waarheid omtrent
ons bestaan zoals die is verwoord door
de dichters wier namen ik daarnet heb
genoemd; hij is dus niet overbodig, zijn
taal bezit persoonlijke kracht of bevalligheid. Of anders betekent het dat lezen uw ongeneeslijke verslaving is. En
van alle verslavingen is dat niet eens de
ergste.
Staat u mij toe hier een karikatuur te
schilderen, want karikaturen accentueren het essentiele: ik zie een lezer met
in beide handen een opengeslagen
boek. In zijn linkerhand ligt een dichtbundel, in zijn rechterhand een prozaboek. En nu maar afwachten welk van
beide hij het eerst dichtslaat. Hij kan
natuurlijk ook beide handen met proza
vullen, maar dan zit hij met criteria die
zichzelf opheffen. En natuurlijk kan hij
zich afvragen waardoor goede poezie
zich van slechte onderscheidt, en welke
garantie hij bezit dat het boekje in zijn
linkerhand de moeite van het lezen
waard is.
Welnu, eerst en vooral zal het boek in
zijn linkerhand naar alle waarschijnlijkheid lichter zijn dan dat in zijn rechterhand. Ten tweede is poezie, zoals

Montale zei, een ongeneeslijk semantische kunst, en het gevaar voor charlatanerie is dan ook bijzonder klein. Bij het
derde vers weet de lezer wat hij in zijn
linkerhand houdt, want een gedicht betekent al snel iets en de kwaliteit van
zijn taalgebruik springt direct in het
oog. Na drie regels mag onze lezer al
een blik werpen op zijn rechterhand.
Dit is, zoals ik al zei, een karikatuur. En
toch denk ik dat velen onder u op deze
boekenbeurs onwillekeurig deze leeshouding zullen aannemen. Zorgt u er
in elk geval voor dat de boeken in uw
handen behoren tot verschillende literaire genres. Nu is dit voortdurende
wisselen van blikveld uiteraard een
waanzinnige onderneming, maar, ach,
er zijn geen paarden meer in de straten
van Turijn, het risico is klein dat een
koetsier die met de zweep zijn paard
afranselt, uw geestelijke vermogens in
gevaar brengt. Trouwens, over honderd jaar zal het de massa (die dan heel
wat talrijker zal zijn dan het totale aantal zwarte lettertjes in alle boeken van
deze beurs) een zorg wezen dat iemand
zijn verstand verliest. Dus waarom probeert u mijn foefje niet? Evenals het
spreekwoordelijke proletariaat hebt u
er niets bij te verliezen. En wat u erbij
wint? Misschien wel nieuwe associatieve ketenen.

JOSEPH BRODSKY

© IosifBrodski
New York Review of Books
Vertaling: Leonard Nolens
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Overschoonheid
en pijn

In Amsterdam loopt al zowat een jaar een
tentoonstelling over middeleeuwse marteltuigen.
Sadisme trekt meer volk dan Andre van Duin.
Een jaar voordien zag de Amerikaanse schrijfster
Phyllis Rose diezelfde tentoonstelling in Parijs, in
een galerie vlak bij haar schoonheidsinstituut.
Dit toeval deed haar rare parallellen zien:
'Het geheim van het martelen, net zoals het geheim
van de Franse keuken, is dat niets ondenkbaar is. Het
menselijk lichaam is zoals eetwaar die gegrild, gehakt
of gefileerd kan worden. Elke opening is er om
gevuld te worden. Wie zou ooit het radbraken
uitgevonden hebben? En wie zou er ooit aan gedacht
hebben om een afschuwelijke slak zijn slijm te laten
afgeven, hem met lookboter in zijn eigen schelp te
stoppen, hem te bakken en dan op te eten?'
Een pleidooi voor epicurisme als enig verweer.
DOOR
PHYLLIS ROSE
In een galerie vlak bij de rue Dauphine,
niet ver van de parfumerie waar ik me
laat masseren, trof ik toevallig een tentoonstelling van middeleeuws marteltuig aan. Het deed er me aan denken
dat pijn een wel even grote uitdaging
aan de menselijke verbeelding moet
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zijn als genot. Hoe kun je anders het
aantal martelinstrumenten verklaren?
Een zou al genoeg zijn. De ordinaire
nijptang bijvoorbeeld, om vlees weg te
rijten. Of de hoofdpers die eerst je oogkassen breekt en dan pas je schedel.
Maar ik zag ook nog tangen, duimschroeven, een pijnbank, een ladder,
touwen en katrollen, een rooster, een
wurgpaal, een Spaans paard, een Judaswieg, een ijzeren maagd, een kooi, een

muilband, een wipgalg, een rekbank,
een zaag, een rad, een knevelooievaar,
een ondervragingsstoel, een borstbreker en een zweep. Je hebt geen ingewikkelde apparaten nodig om iemand onnoemelijk veel pijn te doen. Als je je
slachtoffer bijvoorbeeld doormidden
wilt zagen, heb je alleen maar een iets
groter dan normale zaag nodig. Als je
het slachtoffer ondersteboven houdt,
zodat het bloed zijn hoofd niet verlaat
en je zijn benen uit elkaar houdt en bij
de lies begint te zagen, dan kun je zelfs
de navel bereiken voor hij bewusteloos
raakt.
Al in de middeleeuwen, nog voor de
elektriciteit, bestonden er heel wat manieren om iemand te martelen. Je kon
hem in een ijzeren gordel binden waarbij armen en benen om de borst geklemd werden, zodat hij geen enkel
steunpunt meer had en zijn spieren al
na een paar minuten verkrampt waren.
Een paar uur later was hij gek. Dit was
de knevelooievaar, een minzaam lijkend voorwerp. Of je kon hem achterwaarts uitrekken over een dun stuk
hout zodat zijn hele lichaamsgewicht
op zijn niggegraat rustte, die dan tegen
het scherpe hout werd gedrukt. Daarna
kon je zijn neusgaten dichtstoppen en
langs zijn mond water in zijn maag drijven. Om het helemaal af te ronden konden jij en je helper dan op zijn maag
gaan dansen en inwendige bloedingen

Elke scherf
een stukje
wereld
Het theater is een minderheidskunst,
een restkunst. Zo ongeveer wordt het
door Groupov geformuleerd bij het
begin van de voorstelling Koniec.
Vroeger, aldus de Luikse groep, werd
de scene het schouwtoneel van de wereld genoemd. Maar hoe kan dat nu
nog, nu er geen wereldbeeld meer is ?
In elk geval geen samenhangend, universeel geldend wereldbeeld. En wat
blijft er op de scene dan over na zo'n
voorstelling ?
Het theater, menen wij, is nu evengoed als vroeger een spiegel van de
wereld. Maar in tegenstelling tot vroeger is het een gebroken spiegel, waarvan elke scherf een stukje wereld vat.
Uit die scherven kiest ETCETERA er
telkens weer enkele, om na te gaan
welke wereld er zichtbaar in wordt.
Want - zoveel is na vijf jaargangen
wel duidelijk - dit «tijdschrift over
theater » wil meer zijn dan een vakblad voor ingewijden: het wil, door
kritische reflectie op de kunst, pleiten
voor een kwaliteit van 'humanistisch'
leven.
Om die taak te kunnen voortzetten,
moet ETCETERA op ruime schaal
worden gekocht en gelezen. Nu het
tijdschrift in eigen beheer wordt uitgegeven, beslissen de lezers door hun
abonnement te betalen, of de redactie ermee door kan gaan. Zo staan de
zaken. Het woordje 'koniec' kennen
we van de Poolse films: het betekent
'einde'. Dat wilt u toch niet achter
ETCETERA plaatsen?

ETCETERA
Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83,
1000 Brussel
tel. 02/512.14.13.
Abonnementen: 780 fr., Hfl 45.
Etcetera geniet de steun van
de Nationale Loterij.
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veroorzaken. Dit werd de pijnbank genoemd. Als je iemand dood wilde branden zonder hem te horen schreeuwen,
kon je altijd een tongslot gebruiken,
een metalen stang tussen kaak en sleutelbeen die hem verhinderde zijn mond
open te doen. Je kon iemand op een
stoel met spijkers op de zitting en de armen zetten, hem vastbinden en dan beginnen slaan, zodat hij telkens als hij
ineenkromp zijn eigen vlees dieper in
de spijkers dreef. Dit was de ondervragingsstoel. Als dat nog niet genoeg was,
kon je de spijkers verhitten. Of je kon
iemand boven een scherpe houten piramide hangen en hem telkens als hij in
slaap dreigde te sukkelen, naar beneden
laten vallen. Als je Ippoliti Marsili
heette, de uitvinder van deze marteling
die de Judaswieg werd genoemd, dan
kon je jezelf wijsmaken dat je iets menselijks had uitgevonden, een marteling
die geen vlees hoefde te branden of botten te breken. Want in dit geval bestond
de marteling in het onderbreken van de
slaap.
Het geheim van het martelen, net zoals
het geheim van de Franse keuken, is dat
niets ondenkbaar is. Het menselijk lichaam is zoals eetwaar die gegrild, gehakt of gefileerd kan worden. Elke opening is er om gevuld te worden, alle
vlees om van het been te worden gesneden. Neem nu een gewoon rad, een
zwaar houten rad met spaken. Je legt
het slachtofFer op de grond met houtblokken op strategische punten onder
zijn schouders, benen en armen. Je gebruikt het rad om elk been in zijn lichaam te breken. Daarna bind je dat lichaam op het rad. Nu alle botten gebroken zijn, is het buigzaam. Toch is het
slachtoffer nog niet dood. Als je het
wilt afmaken, hijs je het rad omhoog,
boven op een paal, en laat je hem verhongeren. Wie zou dat ooit uitgekiend
hebben? Maar wie zou er ooit aan gedacht hebben om een afschuwelijke
slak zijn slijm te laten afgeven, hem
met lookboter in zijn eigen schelp te
stoppen, hem te bakken en dan op te
eten?
Een tijdje geleden Het ik mijn gezicht
behandelen - slechts ten dele omdat ik
dacht dat het nodig was. Het was een
onderzoek naar de aard en de functie
van genot. De estheticienne legde me
op een tafel in een donker kamertje achterin het schoonheidssalon en begon
een hele reeks zalfjes op mijn gezicht te
strijken, sommige koel, andere opge-

warmd. Na een poos legde ze iets kouds
en metallieks in mijn hand. 'Niet bang
zijn, mevrouw,' zei ze. 'Het is een elektrode. Het zal je geen pijn doen. Het
andere eind is verbonden met twee metalen cilinders die ik over je gezicht zal
rollen. Ze breken de elektriciteitsbarrieres op je huid af en laten de vochtinbrengende cremes dieper doordringen.'
Ik geloofde geen jota van het hele gedoe. Ik geloofde niet in elektriciteitsbarrieres of in het vermogen van die
twee rollen om ze af te breken. Maar
het voelde allemaal erg lekker aan. Het
koude metaal op mijn gezicht was een
welkome afwisseling na de zachte warme vingers van de estheticienne. Toch
is het sinds Algerije niet simpel om
zonder angst het woord 'elektrode' te
horen. Zodat ik, toen ze me een paar
minuten alleen liet met een vochtig,
verfrissend kaasdoek over mijn ogen,
dacht: En als het doel van haar handigheid nu eens pijn was geweest in plaats
van vocht? Als de elektroden nu eens
elektroden in de Algerijnse betekenis
waren geweest? Of als het kaasdoek in
bijtend zuur was gedrenkt?
In Parijs, waar het lichaam zo verwend
wordt, lijkt martelen bijzonder sinister,
niet omdat het moeilijk te begrijpen
valt, maar omdat het - als de donkere
keerzijde van de sensualiteit - zo gemakkelijk lijkt. Schoonheidszorg behoort tot de glories van Parijs. Soins esthetiques behelzen net zo goed make-up
als gezichtsbehandeling, massages (die
je zowel ontspannen als afslanken), ontharingen (gedeeltelijk en volledig),
hand- en voetverzorging en zonnebanken, naast de gewone reeks zorgen voor
het haar: knippen, borstelen, permanenten, watergolven, stileren, friseren,
verven en strepen aanbrengen. In Parijs wordt de conditie van je huid, je
haar en je zenuwen heel ernstig genomen en van de puriteinse gedachte dat
ware schoonheid van binnenin komt,
vind je hier nauwelijks iets terug. Evenmin denken de Fransen, zoals de Amerikanen dat wel doen, dat schoonheid
nonchalant en op de achtergrond moet
blijven. Tijd en geld offeren aan je lichaam is passend en nodig, niet genotzuchtig. Als die liefhebbende aandacht
voor het lichaam in het kwade omslaat,
krijg je martelen. Daarmee heb je meteen ook de methode - de esthetiek als
het ware - van het martelen, de verklaring voor die rijke waaier van folterinstrumenten. Alleen de oorzaak heb je
nog niet.

Historisch gezien is martelen een werktuig van het rechtssysteem. Het werd
gebniikt om informatie los te krijgen
die bestemd was voor een proces of om
rechtstreeks iemands schuld of onschuld te bepalen. In de middeleeuwen
werd een bekentenis als het beste bewijs beschouwd en martelen was de
aangewezen weg om tot een bekentenis
te komen. Met andere woorden, het
martelen werd niet uitgevonden om
lucht te geven aan menselijk sadisme.
Het is niet altijd prive en pervers maar
soms sociaal en institutioneel, medisch
goedgekeurd door de regering en uiteraard ook de Kerk. (Grotere liefhebbers
van het martelen dan het Christendom
en de Islam zijn er nauwelijks geweest.)
Zowel rechtvaardigheid als wreedheid
brengen martelingen voort. Er zijn
geen ploegen van sadisten die de deuren van de folterkamers inbeuken op
zoek naar werk. Veeleer omgekeerd, zoals Edward Peters in zijn recente boek
over folteren zegt: de instelling van het
martelen vormt sadisten. Om folteraars
aan te werven, suggereert Peters, heb je
het gewicht van een cultuur nodig. Je
dient de mensen ervan te overtuigen
dat ze voor een goed doel werken. Pas
dan zullen ze hun afkeer van de taak om
een ander pijn te doen kunnen overwinnen. Gewoonlijk is het goede doel het
behoud van de gemeenschap en wordt
het slachtofFer aan de folteraar voorgesteld als iemand die er op uit is om die
gemeenschap te verdelgen.
Vanuit een ander standpunt is het afschuwelijk hoe gemakkelijk iemand ervan overtuigd kan worden dat hij voor
het algemeen welzijn werkt. Misschien
nog het meest ontstellende psychologische experiment van deze tijd werd
door Stanley Milgram uitgevoerd. Hij
toonde aan dat gewone, brave mensen
uit New Haven, Connecticut, ertoe gebracht konden worden om aan andere
mensen ernstige elektroshocks toe te
dienen (dat dachten ze tenminste). Ze
gehoorzaamden daarbij aan een bepaalde autoriteit en hadden een doel voor
ogen, dat ze allemaal goedkeurden: het
bevorderen van de kennis. Milgram
gebruikte - sommigen zullen zeggen
misbruikte - het prestige van de wetenschap en de universiteit om zijn resultaat te bereiken, maar dat resultaat is
er daarom niet minder vreselijk om. We
kunnen over folteren kletsen zoveel we
willen, maar het bewijs blijft dat de
meesten onder ons er met een beetje intelligente manipulatie zelf toe kunnen

gebracht worden.
In de middeleeuwen zou het experiment van Milgram nutteloos geweest
zijn. Niemand zou ervan opgekeken
hebben dat mensen in staat waren tot
wreedheid in het belang van iets waarin
ze geloofden. Dat hoorde toen zo. In de
geschiedenis van het menselijke denken is het vermijden van wreedheid pas
onlangs vooraan komen te staan in de
ethiek. 'Wreedheid naar voren schuiven,' zegt Judith Shklar in Ordinary Vices is relatief nieuw. Het geloof dat het
'zoeken naar geluk' een van de onvervreemdbare rechten van de mens is, het
idee dat 'wrede en uitzonderlijke straffen' een kwaad op zichzelf vormen, de
Benthamistische opvatting dat gedrag
bepaald dient te worden door wat het
grootste geluk voor het grootste aantal
oplevert, al deze principes zijn slechts
twee eeuwen oud. Ze werden samen
met de achttiende-eeuwse democratische revoluties geboren. En tweehonderd jaar later worden ze nog altijd niet
door iedereen aanvaard. Als mensen
maar sterk genoeg in een bepaald doel
geloven, zullen ze folteringen rechtvaardigen, niet alleen de nazi's, maar
bijvoorbeeld ook de Fransen in Algerije.
Veel mensen die geen vlieg kwaad zouden doen, hebben de voorstellingswereld van het folteren - de zweepjes en
spijkers en metalen knoppen - aan de
mode toegevoegd, zodat die wereld herleid werd tot iets frivools en vergankelijks. Omdat folteren tot de hoofdstroom en niet tot de marge van de geschiedenis heeft behoord, valt er niets
gezonders te verzinnen. Als folteren alleen nog maar bizar is, dan is dat al een
grote stap voorwaarts. Tentoonstellingen zoals die in Parijs, die zichzelf leerzaam noemde, zijn misschien schuldig
aan het exploiteren van de gevoelens
die ze juist betreuren. Plechtigheid is
wellicht de verkeerde toon. Als het gevaar erin bestaat je eigen doelstellingen
veel te ernstig op te vatten, dan zou het
beste middel om iemand de lust om te
folteren te ontnemen wel eens een radicaal hedonisme kunnen zijn. Ontken
dat het doel de middelen waard is en
zorg ervoor dat de nobele abstractie ons
nooit weglokt van de zoetheid van het
tastbare. Geef de mensen 's ochtends
een goede croissant en een lekkere kop
koffie. Laat ze af en toe hun gezicht behandelen en zet hen een schotel escargots voor. Marie Antoinette koos een
ongelukkig moment om te zeggen 'Laat

hen gebak eten', maar ik heb vaak gedacht dat ze het bij het rechte eind had.
Wat me dan weer naar Parijs voert,
want in de verbeelding van een groot
deel van de wereld is Parijs de hoofdstad van het plezier: van genot, eten,
kunst, dwaasheid, verleiding, hofFelijkheid en schoonheid. Parijs is het geheugensteuntje van de beschaving dat je je
door niets beters kunt laten leiden dan
door het bewustzijn van je eigen genot
en een oprecht verlangen om het overal
te verbreiden. In die zin vormt de mythe van Parijs een morele toetssteen: hij
vertegenwoordigt de zelfzuchtige frivoliteit die ons de juiste prioriteiten helpt
stellen.
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De hooghartige doofheid van de Hol-

Geert van Istendael,
lander, de zelfgenoegzaamheid van de
De Nederlander die, nadat
Wetstraat-journalist en dichter, werkt in Vlaming.
hij jaren in Brussel gewoond heeft, nog
altijd denkt dat ten zuiden van Wuustopdracht van De Arbeiderspers aan een wezel
geen Nederlands wordt gesproken. En dat alleen het accent van de
boek waarin Belgie voor Nederlanders Randstad accentloos is.
Vlaming die de illusie koestert dat
verklaard wordt: Het Belgisch labyrint. De
tientalien jaren overheersing door het
Frans geen sporen hebben nagelaten in
Zijn stellingen over Hollands en
zijn taal, dat hij, als hij de taal van zijn
dorpskom een beetje bijkleurt, volBelgisch Nederlands zijn echter ook
doende intellectuele arbeid heeft verricht en vlekkeloos Nederlands praat.
voor Vlamingen controversieel (en
boos en hartstochtelijk en eigengereid) Hollands: koud, schrapend, hooghartig, vol Franse en Engelse woorden.
genoeg.
Vlaams: plat, onbeholpen, maar wel
prettig eigenlijk.
Aan beide heb ik een hekel.
Over de on-taal van politici; over
Verkavelingsvlaams en Dj-Nederlands; Ik, geboren in Brussel, maar als zuigeling al verhuisd naar Utrecht, heb leren
over droogzwierders en een broek vol praten
in Holland. Als kleine jongen
verhuisde ik, bij het begin vgn de lagere
goesting.
school, weer naar Brussel, waar ik metEerste verhaal.
Bij mij thuis zitten enkele Nederlandse
vrienden gezellig te kletsen. Koffie,
pils, jenever, koekjes, blokjes belegen
kaas. Al die Nederlanders wonen in
Brussel en omgeving, sommigen al jaren. We krijgen het over de Nederlandse School in Brussel. Mijn kinderen
gaan daar ook naar toe. De school ligt
om het hoekje, vijf minuten lopen bij
ons vandaan en Belgische kinderen zijn
er altijd welkom geweest. Zegt een heel
vriendelijke dame met een enorme
randstedelijke tongval: 'Ik vind dat de
kinderen zo mooi praten daar, ook de
Belgische, helemaal zonder accent.
Maar ja, de leerkrachten hebben ook
geen accent.'
In mijn oren klinkt dat ongeveer zo: 'Ik
fin dat de kindru soow mooi prate
daaju, hejlemaal sonjder uksent. Maju
ja, de leejukwaCHtu hebben oowk
CHejn uksent.' Die CH schrijf ik in
hoofdletters om het oorpijnigende en
langgerekte geschraap bij benadering
aan te geven. Ik vind trouwens dat mijn
kinderen met een dik accent van radio
Hilversum naar huis komen en het
stoort mij niet.
Ik vraag die dame: 'Vindt u dat ik dan
met een accent praat?' In mijn oren
klinkt dat bijna zoals het daar geschreven staat, die dt niet te na gesproken.
Ze kijkt me verbaasd en wat lacherig

aan. 'Ja, natuurlijk, u praat Vlaams' (Ja,
n'tuuwul'k, u pwaat Flaams).
Tweede verhaal.
Examen aan de universiteit van Leuven, schriftelijk. Studenten sociale wetenschappen horen ook fatsoenlijk Nederlands te kennen, dienen dus een examen Nederlands af te leggen. Eigenlijk
vinden ze dat maar niks. Ze kennen
toch Nederlands, het is hun taal of niet
soms?
Hun wordt een tekst voorgelegd. Ze
moeten die corrigeren. Er staat een
reeks fouten in die in Belgie wel eens
vaker tegen het Nederlands worden gemaakt (camionette, zich interesseren
aan iets enz.) De studenten zijn tevreden als ze na een uur pennen uit de zaal
komen. Het was echt gemakkelijk.
Doodeenvoudig. 'Zo mogen ze nog examens geven.'
Na een week wordt het resultaat meegedeeld. Kreten en gefluister in de gang
naast het examensecretariaat. Woede,
ongeloof. Ze vergelijken elkaars papieren. Hun verbazing stijgt nog. Is er dan
niemand geslaagd, maar dan ook niemand? De voorzitter van de studentenvereniging gaat het binnen vragen. Tja,
zegt de secretaris van de examencommissie, eentje is er geslaagd, die jongen
die altijd zo mooi praat, de andere zestig niet, ik weet ook niet wat er gebeurd
is.

een nen Ollander of zelfs ne smeirigen
Ollander of Keskop werd.
Op achttienjarige leeftijd sprak ik een
soort algemeen beschaafd Vlaams,
waarin de gallicismen krioelden als maden in een kreng. De jaren Belgie hadden hun werk gedaan. Woedend was ik
toen ik het bij mezelf begon waar te nemen, toen de gigantische omvang van
de averij me steeds duidelijker voor
ogen kwam te staan. Het enige waarvoor ik achteraf echt dankbaar ben gebleven, is het feilloze gevoel dat ik gekregen heb voor het geslacht van woorden. In Nederland was dat in de I9de
eeuw al zoek, als ik Multatuli's Ideeen
mag geloven. Maar voor mij blijft een
stoel altijd NE stoel en dus mannelijk,
zoals ne man. En een tafel blijft altijd
vrouwelijk zoals EEN vraa (vrouw).
Ik heb toen opnieuw Nederlands geleerd; woord voor woord, zin per zin
heb ik mezelf taal ontwend en taal bijgebracht. Ik moest en zou een taal hebben, want wat ik sprak was geen taal.
Die arbeid heeft vruchten afgeworpen,
maar helemaal bevredigend is het resultaat niet. Geregeld betrap ik mezelf op
ongelooflijk diep gewortelde relicten
van het Frans (iemand aan de deur zetten, mettre a la porte, in plaats van buiten de deur zetten). Goede Hollandse
vrienden, die Belgie kennen, begrijpen
en dus niet minachten, hebben me
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daarbij altijd geholpen.
Ik wil de luiheid van de Vlaming niet
delen. Maar ik wil ook geen randstads
praten. Mijn accent, mijn rollende r,
mijn zachte g, mijn zuivere ee en oo, ik
wil ze niet kwijt. Ik vind ze duizend
keer muzikaler dan wat in Holland
gangbaar is.
Ik wil Nederlands spreken en hoewel
dat de officiele taal is van de Vlaamse
provincies en een van de twee officiele
talen van de stad waar ik woon, Brussels is dat niet vanzelfsprekend.
Waarom dan niet Vlaams?
Vlaams, echt Vlaams, wordt gesproken
in drie landen, maar lang niet in het hele gebied dat nu Vlaanderen wordt genoemd.
Vlaams wordt gesproken in het Franse
Departement du Nord, in de Belgische
provincies Oost- en West-Vlaanderen
en in Zeeuws-Vlaanderen.
In Frankrijk is het op sterven na dood,
dank zij de brutale taal- en schoolpolitiek van Jules Ferry en de zijnen onder
de Hide Republiek, en recenter dank zij
radio, tv en de grotere mobiliteit. Een
generatie geleden werd in het Franse
grensstadje Halluin (Halewijn, ja) nog
in het Vlaamsch gepreekt in de kerk.
Nu praat iedereen Frans, zelfs lieden
die in de rue du Dronckaert wonen.
In Zeeuws-Vlaanderen is het nog
springlevend. Je zult het maar meemaken, een soldaat van het Nederlandse
leger van Hare Majesteit die je in Arnhem in plat, plat Vlaams geld vraagt om
nor 'uus op te bellen. En waar dat huis
dan wel staat. Niet in Holland. 'E
Sluus.' In Sluis. Ik had het kunnen weten. Het had me al eerder verbaasd dat
een winkeljuffrouw in Sluis in zuiver
Westvlaams iets naar achteren riep en
mij aansprak in nauwelijks getemperd
Hilversum 3-Hollands. Want het ziet
ernaar uit dat dat de lingua franca in
het hele koninkrijk aan het worden is.
Niets daarvan in West- en Oost-Vlaanderen. Vooral in West-Vlaanderen
wordt het prachtige dialect van hoog
tot laag gesproken bij alle gelegenheden. In officiele toespraken worden de
'uuzn (huizen) wel eueujz'n of zelfs
geueujz'n en de tied'n (tijden) teeejd'n,
maar daar houdt het dan ook bij op. In
de betere kringen is de echte cultuur-
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taal trouwens nog altijd het Frans.
Vooral in Kortrijk en Brugge voelt men
zich zeer verwant met die taal en beschouwt men Noord-Frankrijk nog altijd als eigen gebied. De eeuwenoude
grenzen van het graafschap Vlaanderen
wis je niet zomaar uit.
Die Westvlaamse dialecten - en alle dialecten in Nederlandstalig Belgie verschillen van dorp tot dorp. Dat kan
heel ver gaan. Zo wordt lopen soms uitgesproken als loep'n, elders ongeveer
als loewe'm. Een emmer heet hier seule, verderop oaker. Heel veel woorden
klinken Hollanders die willen luisteren
vertrouwd in de oren, bijvoorbeeld het
voornaamwoord van de tweede persoon
enkelvoud (je en niet het Brabantse gij)
n'uch'nd voor ochtend, tuksjtje voor
slaapje (tukje). Ik vind het jammer dat
Westvlamingen zich in hun pogingen
om Nederlands te spreken Brabantse
woorden laten opdringen (bijvoorbeeld
het lelijke voormiddag in plaats van
ochtend).
Op Gents ben ik dol. Ik vind het een
vertederend ruwe taal, het doet me denken aan een kolensjouwer die een kind
wiegt. Gents is een traag dialect, zijn
klanken slepen. Een strop (hun eigen
bijnaam) is ne stroowp, pakken wordt
paaakken. De r en de g van de Gentenaars zullen de Nederlanders fascineren. Die g is namelijk keihard, bijna
een keel-r. Als je niet beter zou wet en,
zou je denken dat de Gentenaars hun
stad Rent noemen. De r van de Gentenaar is bijna Frans. Gent heeft het vanouds goed kunnen vinden met het
Frans. Ook hier bestaat nog een sterke
Franstalige bourgeoisie.
Voor de rest is Gents een moeras van
glijdende klanken die nergens echt bijhoren, die je zelfs in fonetisch schrift
nauwelijks kunt vangen.
Ik hoorde eens Christine D'haen op
Poetry International haar gedichten
voorlezen. Haar Nederlands klinkt wat
plechtig en heel zuiver. Ik wist dat ze
geboren is in een Gentse voorstad. Heel
de subtiliteit van het Gentse dialect
klonk en sourdine in haar glanzende
Nederlands. Even maar, precies genoeg om het een vibrerende diepte te
geven. Ik zei haar achteraf dat ik precies dat zo mooi vond. Ze begreep me
helemaal verkeerd, vond mijn opmer-

king bijna beledigend.
Ten oosten van Gent houdt het Vlaams
op. Wij spreken Brabants, hoewel we
dat ook wel Vloms noemen. Ook bij ons
verschuift het taalgebruik van dorp tot
dorp. Wat in Leuven voelbak heet
(vuilnisbak), is twee dorpen verder al
veelbak geworden, het gaat van stroat
(Antwerpen) via straat (Mechelen) tot
stroet (Brussel).
In dat gebied zijn de Antwerpenaars
ongecompliceerdedialectsprekers.
Zonder een seconde na te denken, nemen ze aan dat iedereen die ze tegenkomen hun dialect meteen begrijpt. Dat
klopt niet. Westvlamingen en Limburgers hebben er soms de grootste moeite
mee. Het zal de Antwerpenaren een
rotzorg zijn. Ik ken mensen die bij de tv
werken en die alleen voor de microfoon
geen Antwerps spreken. Ik vind dat ze
dus ook geen Nederlands kennen, maar
als je hun dat zegt, dan zieverde (dan
zever je). Ik heb geen bezwaren tegen
tongvallen en dialecten, maar dan wel
met gelijke rechten voor iedereen, niet
alleen voor de Antwerpenaars.
En laat er geen misverstand bestaan. Ik
laaf mijn sombere geest vaak genoeg
aan de spitse, snelle, zeer geestige Antwerpse conversatie. Maar het is jammer dat hun tong een onding in hun
mond wordt zodra ze een beetje algemeen Nederlands beginnen te praten.
Ook in Antwerpen wordt het dialect
van hoog tot laag gebruikt. Daar zit
toch, net zoals in West-Vlaanderen, iets
democratisch in, iets solidairs, zeker in
ons land, waar taal zo vaak misbruikt is
om sociale verschillen te benadrukken.
Limburg is bij ons, zoals in Nederland,
een geval apart. Ik heb altijd de indruk
dat die Limburgers elkaar, over de
staatsgrenzen heen, beter begrijpen
dan de overige bevolking van de landen
waar ze, jammer genoeg gescheiden
van elkaar, nu eenmaal bijhoren. Hun
dialecten vormen een duidelijk afgebakend geheel dat zich over de Nederlandse en de Belgische provincie uitstrekt. Maastricht is de enige Nederlandse stad waar ik in de winkel vaak in
het dialect word aangesproken.
De kennis van de wereld begint voor de
meeste Vlamingen (Brabanders, Lim-
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burgers) bij de kennis van een dialect.
En met dialect bedoel ik dialect, niet
wat de Nederlanders daar soms voor
aanzien.
Tot mijn pijnlijke verbazing kreeg ik
eens van een Hollands jongetje te horen
dat ik zo'n raar dialect sprak (soowun
waajju djullekt). Als ik dat werkelijk
had gedaan, had hij gedacht dat ik Hongaars sprak, denk ik.
De dagelijkse overmacht van het dialect, maakt echter wel dat er nauwelijks
nog plaats is voor Nederlands. Dat
wordt geleerd op school, maar bijna als
een vreemde taal, net zoals Zwitsers
Hoogduits leren.
Dat heeft gevolgen voor het taalgebruik.
Als je toch Nederlands spreekt, is het
dooraderd met dialect, in woorden, in
klanken, in zinsconstructies. Dooraderd, dat klinkt alsof het dialect de taal
ook vers bloed geeft. Mij valt het omgekeerde op. De taal lijdt aan bloedarmoede omdat je niet echt iets van jezelf
spreekt. Je durft bijvoorbeeld een
woord niet te gebruiken, want het zou
dialect kunnen zijn. Ik hoor het hem
nog zeggen, die Leuvense hoogleraar:
'Dat tink voor de rolstores op t'ale' (dat
ding om de rolluiken op te halen). Hij
kende het woord zwengel niet en durfde zwingel niet gebruiken, want dialect
en hij hoogleraar. Het resultaat is wrakhout.

fleerd als ons soort Nederlands is het
Frans opgerukt tot bij Roosendaal.
Daaraan merkt de Nederlander die de
rijksgrens richting Belgie oversteekt
dat hier een andere taal wordt gesproken. Bedorven Nederlands en hij ziet
het voor Vlaams aan.

door filologen en lingui'sten, over een
Belgische variant van het Nederlands.
Ik weet dat taalgeleerden verschijnselen bestuderen en niet beoordelen.
Maar ik doe dat wel. Ik haat die nieuwe
halftaal omdat ze mijn taal, het Nederlands, bedreigt en haar voedingsbodem, het dialect, vertrapt. Een Vlaams
gewest is er al, ze zijn nu ook nog een
Vlaamse taal (NIET die van Gezelle,

Er is trouwens nu iets nieuws, iets vuils
de taal in de zuidelijke Nederlanden
aan het aantasten. Een manke usurpa- NIET die van den vos Reynaerde, NIET
tor in kale kleren, maar hij heeft de ver- die van Heer Everzwijn) aan het stowaandheid en de lompheid van een par- ven. Alle smaak is er allang uit.
Nee, ik hou van de 'Spannung zwisvenu. Hij heet Verkavelingsvlaams.
Het is de taal die gesproken wordt in de chen Mundart und Schriftsprache'
betere villa's op de verkavelde grond (Max Frisch, niet toevallig dat een
van onze verminkte dorpen. Het is de Zwitser dat schrijft) en totterdood zal ik
taal van de jongens en de meisjes die me verzetten tegen de Vlaamse kromtanaar een deftige school gaan en andere ligheid. Dat vecht dan 150 jaar om Nekinderen uklachen omdat die zo onbe- derlands te mogen spreken, en mag het
schaafd praten.
dat eindelijk, dan maakt het er een potDe woordenschat van die jongens en je van. De Franstaligen hebben ons almeisjes is niet plat, o nee, maar arm. tijd het verschil tussen flamand en
Hun zinsbouw is niet dorps, maar neerlandais voorgehouden om ons
krom. Hun ukspraak is niet echt lelijk, klein te krijgen, nu zouden we er nog
prat op gaan ook.
maar karakterloos.
Geef mij Hooghollands of boerenmeetjeslands, geef mij arbeidersgents van de De dialecten zijn bij ons nog springleMuide of de Statenvertaling, geef me vend. Gelukkig maar, want het zijn
alles maar dat niet.
tientallen kleine afzonderlijke taaltjes
Bovendien denken ze dat ze fatsoenlijk met alle rijkdom vandien. Wie ze niet
Nederlands spreken! Waarom? Ze zijn kent, kan zich ook niet koesteren in de
te goed voor dialect en met Hollands kleine kring van hun warmte. Maar ook
moet je niet aankomen. Het zijn de jammer, want het gebruik van het Nemensen die vragen oe noemde gij, ze derlands lijdt eronder en de ziekte die
bedoelen hoe heet je, omdat ze hun nu meer en meer wordt gesproken moAls je daar de sporen aan toevoegt die neus ophalen voor het oe-sj-kte-gae gen ze voor mijn part met zwaar matede jarenlange overheersing van het (hoe heet-e-gij) uit het dialect. Het zijn rieel uitroeien.
Frans in onze taal heeft nagelaten, krijg de Westvlamingen die tevergeefs gij Toch gaan de dialecten achteruk. Ze
je wat dikwijls Vlaams wordt genoemd. proberen te gebruiken in plaats van jij verliezen veel oude zuivere woorden.
Een gemeenschappelijk gebrek, van de zoals in hun dialect (het wordt toch al- Die worden dan meestal vervangen
kust tot de Maas, over alle dialecten tijd hij, met een hee voor een gaa). Het door Brabantse (Antwerpse) import. In
heen, dat hardnekkig onze taal blijft zijn de mensen die vragen wadduur iest Nederland domineert de taal uit de
teisteren. Want hoe sterk ook de dialec- (wat uur is het, een letterlijke vertaling Randstad op een hinderlijke manier.
ten van Noord-Brabant op die van de van quelle heure est-il) om te weten hoe Bij ons domineert de taal uit de drieKempen lijken, Noordbrabanders zijn laat ze naar een Vlaams-nationale ver- hoek Antwerpen-Brussel-Leuven. Alnook gevoelig aan iets, verhelpen nook gadering moeten gaan.
leen de disc-jockeys proberen de Randaan iets en zeggen nook zo'n din- Van het Verkavelingsvlaams verlos ons stad te imiteren. Wat zij de ether in bragen - dat zijn gallicismen, er zijn er Heer!
ken tart de stoutste verbeelding. Hun
honderden, en ze hebben onze taal ver- Het is de taal van een nieuwsoortig, pogingen om harde g's uit te stoten gepest. Ten eerste hebben ze goeie Neder- door en door vals Vlaams zelfvertrou- ven me dezelfde rillingen als het bloedlandse uitdrukkingen, voorzetsels, zelf- wen, het is een taal die uit angst voor stollende krijtje van de schooljufinderstandige naamwoorden enz. verdron- dialect en uit angst voor het Neder- tijd. Hun woordenschat is slecht Engen, zelfs in die mate dat mensen het lands is geboren, een wangedrocht is gels, Verkavelingsvlaams en Hilversum
echt Nederlandse equivalent onnatuur- het, die taal van de Vlaamse intellectue- Drie's. Hun taalgruwelen zijn die van
lijk vinden, en ten tweede hebben ze, le luiheid.
de modale Vlaming: gallicismen, galliprecies waar de rijksgrens loopt, een
cismen, gallicismen. Het Dj-Vlaams
kleine taalgrens getrokken. Gecamou- Er wordt inderdaad gesproken, ook zou wel eens een concurrent van het
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Verkavelingsvlaams kunnen worden.
Of misschien groeit er tussen die twee
wel iets biezonder lelijks.
Maar veruit het slechtst van al praten
onze politici. Ook in Nederland (of
Frankrijk of de Bondsrepubliek) wijzen
de tekenen op ernstig taalverval in de
politiek: wolligheid, huichelarij, oneigenlijk woordgebruik, vaagheid. En de
reclamejongens die tegenwoordig door
de partij en worden betaald, zijn professionele taalvernielers.
Vlaamse politici mishandelen hun taal
nog wreder dan hun buitenlandse collega's. Ze combineren de typische trues
van alle politici met het gebrekkige Nederlands dat zoveel Vlamingen gebruiken. Uitzonderingen, mensen die gewoon spreken en zelfs af en toe onomwonden zeggen waar het op staat, worden dan ook beschouwd (bejubeld of
gehaat) als fonteinen van welsprekendheid: de sarcastische socialistische fractieleider Tobback, het zakelijke vukamerlid Schiltz, of de wat krullerige
cvp-er Eyskens, er zijn er nog wel een
paar. Maar de grote meerderheid spuwt
een smakeloze, grauwe, ondoorzichtige
woordenpap over de kiezers uit.
En dan is er nog de Belgisch-Byzantijnse stijl. Daaraan ontsnapt niemand helemaal. Wat denkt u van deze zin: 'De
finalisering van het decumuldossier
moet nog genegocieerd worden.' Of:
'Wij voorzien concertatie met de syndicaten voor het responsabiliseren van de
agenten van openbare diensten.' Of:
'De medico-mutualistische commissie
gaat het matigingsticket herzien.' Ik
zuig geen woord uit mijn duim. Dat en
nog veel meer kun je iedere week met
de grootste ernst horen vertellen op
persconferenties door politici die geen
spier vertrekken; je leest het in kranten,
je kunt het zelfs niet uit de ether houden en niemand maakt er zich druk
over.
Het heeft niets te maken met de structuur van de Belgische politieke instellingen. Dat je bij ons een Kamer en een
Senaat hebt en in Nederland een Eerste
en Tweede Kamer of dat wij schepenen
hebben en Nederland wethouders,
heeft er niets mee te maken. Dat is het
gevolg van 1830. Sindsdien bestaan er
twee afzonderlijke staten en die hebben
zo hun eigen instellingen. Die heten

16 HUNT 1988

ook niet hetzelfde in de Bondsrepubliek, Oostenrijk en Zwitserland of in
Frankrijk en Wallonie. Waarom zouden
ze ook?
Ik bedoel iets anders. Je kunt die geciteerde zinnen perfect omzetten in begrijpelijk Nederlands. Begrijpelijk, dat
geldt in de eerste plaats voor ons, want
wij kiezen die kerels. En Nederlanders
snappen natuurlijk meteen dat wij willen praten met de bonden om de ambtenaren meer eigen verantwoordelijkheid
te geven of zoiets. (Raadseltje: welk
voorbeeld van de drie is hier vertaald?)
De Belgisch-Byzantijnse stijl is een extreme vorm van politieke taalmishandeling. Het is brutale onverschilligheid
voor taal, ook van politici die beweren
dat ze voor de Vlaamse zaak opkomen.
Ik kan er begrip voor opbrengen dat je
gauw Franse woorden overneemt als je
de hele tijd met Franstalige ministers in
de kabinetsraad zit. Een Vlaams politicus hoort dat te weten en dient dus dubbel uit te kijken. Maar taal laat hen siberisch koud. Ze hebben zo al genoeg
taalproblemen aan hun hoofd. Het
komt hun bovendien goed uit. De mist
der onbegrijpelijkheid wordt er alleen
maar dikker van.
Het is een dooddoener te zeggen dat
een volk de politici heeft die het verdient. Toch kun je in Vlaanderen zeggen dat de politici de taal spreken die
het volk verdient.
Dat is toch zo vreemd in mijn land:
vechten voor de eigen taal en weigeren
die taal fatsoenlijk te spreken en te
schrijven. Mensen via school, krant of
radio de stuipen op het lijf jagen met
vermaningen over taalzuiverheid, en
anderzijds nauwelijks weten dat je die
taal spreekt. Ik kom er niet uit.
Ik heb al verwezen naar Zwitserland.
Maar in dat land is het Duits, Frans of
Italiaans nauwelijks onderdrukt. Men
heeft daar zelfs het Rhaetoromaans erkend, ongeveer toen bij ons de grote
taalwetten werden goedgekeurd, in de
jaren dertig.
Je zou verwachten dat mensen die
vechten voor iets, dat iets dan ook als
een groot goed beschouwen en het bijgevolg met de grootste zorgen zullen
omringen. Of hebben de Vlamingen gevochten voor hun dialecten? Wellicht

ook, maar juist de Vlamingen hebben
altijd zo nostalgisch gestreefd naar de
eenheid van de Nederlandse taal en cultuur; Holland had daar niet meteen een
boodschap aan. Dat kon terugkijken op
de Gouden Eeuw, en toen hoorden wij
er al niet meer bij. We hebben er al die
jaren heel zorgvuldig op gelet dat in
wetteksten onze taal Nederlands zou
heten en niet Vlaams. Waarom praten
we die taal dan niet?
Ik heb sterk geaarzeld voor ik dit
schreef: het is onze taal niet.
De Vlamingen hebben zich verzet tegen het opgedrongen Frans omdat dat
miskende wat ze met de moedermelk
hadden ingezogen: hun moers taal. En
dat was hun dorpse dialect. Ik heb daar
respect voor. Frans was alles, sociaal,
internationaal, intellectueel, Vlaams
was niets. En toch wilden die mensen
zichzelfblijven.
Een voorbeeld. Een ambachtsman
- hij is gepensioneerd nu - stuurde
zijn kinderen in Brussel naar de Nederlandstalige school. De oorlog was pas
voorbij en makkelijk was de keuze voor
Nederlandstalig onderwijs zeker niet.
Alles wat met Nederlands te maken
had, rook in de opgetrokken neuzen der
Franstaligen naar collaboratie. Dat was
belachelijk, de man had trouwens niets
met collaboratie te maken gehad en de
nazi's had hij altijd verafschuwd. Toch
verloor hij er werk mee. Maar hij hield
vol 'want anders kunnen ze straks mijn
eigen vader en moeder niet meer verstaan en hoe moet ik dan nog bij die
mensen binnenkomen?'
Die man is niet erg geletterd. Hij kent
wel uitstekend Frans (dat heb je vaker
in Vlaanderen), maar hij blijft zijn eigen taal spreken. Nederlands? Filologisch wel, maar voor hem niet. Hij
spreekt het dialect van de noordkant
van Brussel. Hij zal, wegens het algemene spraakgebruik, nu wel toegeven
dat hij Nederlands spreekt, maar hij
kan alleen door ingespannen te luisteren bij benadering snappen wat een
Hollander zegt.
De kinderen van die man zijn van mijn
generatie. Ze hebben op school Nederlands geleerd, als een vreemde taal, ik
zei het al. Zoals hun ouders op school
Frans leerden als een vreemde taal, zo
hebben zij Nederlands geleerd. Alleen

HEER BOMMEL
EN DE STATENBIJBEL
sluit Nederlands gelukkig veel dichter
aan bij de taal die ze thuis gebruiken,
gaat het terug tot een verleden dat ik
niet graag zou willen missen.
De voedingsbodem voor het verzet tegen het Frans was dus het dialect. Dat
heeft de doodgewone mensen - niet allemaal, veel zijn er verfranst, vooral in
Brussel - de kracht en de warmte gegeven om te weerstaan.
De notie Nederlands heeft geholpen
om die dialecten respectabel te maken,
er een taal van te maken die dezelfde
rechten verwierf als het Frans.
Het resultaat was en is bevreemdend.
Je neemt massa's woorden en constructies uit het Frans over en tegelijk verwijt je de Nederlanders dat ze te veel
Franse woorden gebruiken. Je trekt het
toilet met een chasse door, maar je
vindt etage en etalage belachelijk. Je
zegt vest (veston in het Frans) voor jasje
en gilet voor vest en je vindt het raar dat
een broek in Nederland een pantalon
is.
Meteen heb je een waterdicht excuus
voor je eigen luiheid. Het is een redenering waarmee Vlamingen onvermoeibaar blijven aankomen. Die redenering
werkt als het mechaniekje van een valdeur. Ik maak daar een stekelige opmerking over, de knop met 'Franse woorden van Hollanders' wordt ingedrukt,
het vooroordeel valt tussen mij en de
ander in, de discussie ontaardt in welles
nietes. Maar het geroep dringt nauwelijks door de deur heen.
Anderzijds kun je bij ons een
krampachtig streven naar taalzuiverheid waarnemen, dat gepaard gaat met
een raar soort betutteling. Taalrubriekjes floreren in de kranten, al ziet het er
de laatste tijd naar uit dat ze op radio en
tv verdwenen zijn. Maar daar werkt
dan weer intern een taalraadsman. Ik
weet wel dat bij andere omroepen ook
zulke raadslieden werken. Maar bij ons
hebben deze 'wenken voor goed taalgebruik' andere achtergronden dan in het
buitenland.
De eerste is het Franse model. Geen
land is zo gecentraliseerd als Frankrijk,
geen dialect heeft met zo veel succes
niet alleen de status van nationale taal,
maar ook van universele taal, verworven als dat van het He de France. Op

dat gebied eisen de Fransen volledige
onderwerping. Wie zich onderwerpt,
wordt geaccepteerd. De pikzwarte Senegalees Leopold S. Senghor doceerde
Frans aan Franse kindertjes, hij kende
hun taal beter dan zij, done, e'est logique, quoi?
Wij wilden het even goed doen. Vandaar een hang naar accentloos praten,
vandaar dat verwoede wieden in de
overwoekerde taaltuin van ons Nederlands. Er is maar een taal, een uitspraak, die van Parijs, ik bedoel, het
ABN.

Een tweede drijfveer is het verzet tegen
het Frans. Als iedereen zegt dat je geen
taal praat, ga je je uiterste best doen om
wel een taal te praten en dan liefst zo
goed mogelijk. En aangezien de onderdrukkende taal het Frans is, gooi je al
die Franse woorden emit. Dus wordt
centrifuge droogzwierder, exploitant
uitbater en telefoon spreekdraad. Vandaar dat een enkele Nederlander denkt
dat wij zuiverder praten dan zij. En als
ik heel eerlijk ben, die droogzwierder is
toch erg mooi.
Beide drijfveren zijn ingegeven door
ons minderwaardigheidscomplex.
Praatten we in eigen land Nederlands,
dan werden we weggehoond omdat we
de wereldtaal Frans verwierpen. Dat
we dat niet deden, dat we integendeel
ijverig Frans leerden en het tot onze
vreugde zeer goed leerden lezen, spreken en schrijven, deed niet ter zake. Je
tastte de naadloze hegemonie van het
Frans aan, dat was een zonde tegen de
Heilige Geest. Praatten we in ons eigen
taalgebied, ten noorden van de rijksgrens, Nederlands, dan werden we net
zo goed weggehoond want we praatten
plat, met een bizar accent, sappig, ouderwets, enfin, alles behalve gewoon
Hollands. Je zou van minder een complex krijgen. Maar het betert. De
Franstaligen durven ons nog maar sporadisch uit te lachen, we trekken ons
van Nederlandse spot minder aan. Alleen houd ik niet zo van het opgeblazen, luie, valse zelfbewustzijn dat ons
fraai gelaagde complex aan het verdringen is.
Zolang de dreiging van het Verkavelingsvlaams over onze gewesten blijft
hangen, zal ik de boetepredikers der
taal verdedigen. Zolang zij irritant betweterig peuteren aan de restanten van

ons Franse koloniale verleden, zal ik
hen toejuichen. Alleen als zij de overgang van dialectwoorden naar het algemeen Nederlands willen tegenwerken,
zal ik hen bestrijden. De meesten van
hen zijn trouwens niet meer tegen die
verrijking van hun moedertaal gekant.
De algemene taal heeft die dialecten
van ons broodnodig.
Het Nederlands, zo leerden wij op
school, is schrijftaal, algemene omgangstaal geworden dank zij de Statenvertaling. Wij wisten nauwelijks hoe
die er uitzag, hoe die klonk, wij waren
katholiek. En onze spreek- en schrijftaal is er maar zeer onrechtstreeks door
bei'nvloed. Toch werkten aan die vertaling lang niet alleen Hollanders mee.
Ten eerste barstten de staatse steden uit
hun voegen door de toevloed van voortvluchtige protestanten uit de zuidelijke
Nederlanden. Ten tweede hebben de
Hoogmogende Heren van de StatenGeneraal en de leden van de Nationale
Synode te Dordrecht er streng op toegezien dat in de vertaalcommissie bekwame geleerden zaten uit alle Nederlandse gewesten. Alle, dat betekent van
Steenvoorde (Dpt. du Nord, Frankrijk)
tot Groningen via Hoogstraten (Belgie). Zo was Bogerman een Fries, Gomarus een Bruggeling en kwam Baudartius uit Deinze, ten zuiden van
Gent. Ook Thysius en Walaeus kwamen uit het zuiden. Meer dan gewone
Hollandse protestanten wel vermoeden, is de Statenbijbel dus doorspekt
met Vlaams en Brabants.
Sinds de tweede wereldoorlog zie ik een
nieuwe heilzame invloed op het dagelijkse taalgebruik inwerken en ook ditmaal bijna uitsluitend binnen de Nederlandse rijksgrenzen. Over die invloed hebben we op school niets geleerd, maar nu verschijnen er geleerde
artikels over. Ik bedoel de Bommel-verhalen. Dank zij mijn goede vader (tja)
lazen wij die thuis en, net zoals in Nederland, begonnen 'de eenvoudige
doch voedzame maaltijd' en 'met uw
welnemen' tot onze dagelijkse omgangstaal te behoren. Toen ik nog voor
het departement Sociologie van de
Leuvense Universiteit werkte, verving
ik systematisch het lelijke, rammelende
woord referentiekader (frame of refe-
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OREN HEBBEN IS GOED MAAR JE MAG
ER GEEN SLACHTOFFER VAN WORDEN
De voorstelling is nagenoeg perfekt. Onfijlbaar voegt een nieuwe kleur toe aan het palet van de Vlaamse groepjes die ons komen
vermaken. Martin Schouten (De Volkskrant)

VARIATIES OMTRENT
EEND
'The Duck Variations' van David Mamet is
een partituur-voor-twee-stemmen waar
muziek in zit.
Twee heren doden de tijd op een bank in
het stadspark. Veertien keer kijken ze naar
de ogenschijnlijk zelfde, maar toch steeds
andere rondjes die eenden in een vijver
zwemmen. Veertien keer spreken ze met of
langs elkaar heen hun ogenschijnlijk zelfde
maar toch steeds weer andere rondjes
anekdotiek en levensvraagstukken ult.
Veertien keer tasten twee mensen het
wezen van de dialoog af, vertellen of verbergen ze iets van hun hart, zingen of zwijgen ze over zichzelf.
De twee heren worden vertolkt door Daan
Hugaert en Dirk Buyse. De muziek is van
Vincent D'Hondt, life uitgevoerd door Bart
Defoort op enkele gevoelige saxen en op
de piano begeleid door de componist.

Een intelligente voorstelling voor een ruim
publiek. Fred Six (De Standaard)
Een rustpunt dat, wat kleinschalige produkties betrett, een hoogtepunt wordt.
Roger Arteel (Knack)
Een prachtig staaltje van hoogwaardig hedendaags toneelwerk, zowel in schriftuur
als in de zeer gave uitwerking. Met de
'Variaties ' heeft Onfijlbaar een erg boeiend
en grappig stuk gebracht dat een zeer
ruime belangstelling verdient.
P. en. (De Nieuwe Gazet)
Een van de leukste stukken van het seizoen. 'Ogen hebben is goed, maar je mag
er niet het s/achtoffer van worden' roept
akteur Dirk Buyse. In het geval van
Variaties omtrent Eend loopt u geen gevaar.
Dirk Van Den Eede (De Morgen)
Klein maar fijn. Een prettige variant op
Beckett. W.J.A. (Het Volk)

DE VOORSTELLING IS OPGENOMEN IN HET VOORKEURAANBOD 1988·'89 VAN DE DIENST
VOLKSONTWIKKELING. U KAN DUS RISICOLOOS ORGANISEREN JONGELUn
VOOR DE RAPPE: 091/236530 OF: ONFIJLBAAR PRODUKTIES, HAM 43,8·9000 GENT

'Twee oude mannen treffen elkaar
dagelijks op een bank aan de oever
van een meer. Ze praten over wat
ze zien, eenden dus, en troeven
elkaar af met weetjes over bijvoorbeeld de chef-eend. In veertien gesprekjes varteren ze op het thema
eend en steeds draait het als vanzelf ook om verlies, ondergang en
dood.
Het duo doet denken aan Vladimir
en Estragon uit 'Wachten ap
Gadat' van Samuel Beckett: twee
mannen die de tijd proberen door
te komen die ze nog scheidt van
hun dood. Pratend en verhalen verzinnend gaven ze vorm aan hun
leven.
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HEER BOMMEL
EN DE STATENBIJBEL
rence) door denkraam. Geen van de
professoren, wetenschappelijke medewerkers of andere breinbazen wist waar
het woord vandaan kwam. Ik merk nu
dat het vrij algemeen gebruikt wordt.
Een andere invloed moet uit Vlaanderen komen. Je begint er al iets van te
merken. Heel langzaam vinden enkele
van onze prachtige dialectwoorden hun
weg naar het algemeen Nederlands in
Holland. Marten Toonder waardeerde
zulke woorden al lang. Een voorbeeld
uit De Kwanten:
'Kijk, dat vind ik nu leuk,' riep heer
Ollie uit. 'Dat is nu net iets voor een
heer van mijn stand. Ik ga mee naar
Goesting, jonge vriend.'
'Waarom?' wilde de chauffeur weten.
'Omdat ik daar zin in heb/ zei heer
Bommel, 'dat spreekt!'
Einde citaat.
Hoe kun je mooier zeggen dat een man
geil naar een prachtige, onbereikbare
moordgriet staat te kijken dan: 'Ik
stond daar met mijn broek vol goesting.'?
Als je zulke dingen afwijst, wordt je
taal abstract en iel.
En het is de taal van noord en zuid, voor
wie daar nog aan mocht twijfelen.
Naar buiten treden als een eenheid is
voor de Nederlandse taal en cultuur
een zaak van leven of dood. Onze taal
wordt door twintig miljoen mensen gesproken. Weinig is dat niet, echt veel is
het ook niet. Het is meer dan Zweeds,
Deens, Noors en IJslands samen, het is
minder dan Pools.
De grote talen in het Europa der twaalf
(Frans, Engels, binnenkort ook Spaans)
hebben de krachtige neiging de andere
(Nederlands, Deens, Grieks, maar ook
Italiaans, Portugees en Duits) weg te
drukken. Als we willen dat onze taal
overleeft, moeten we eendrachtig voor
haar opkomen.
Voorstellen om aan de Nederlandse
universiteiten maar meteen in het Engels te doceren, zijn dus uit den boze.
Wij weten wat dat betekent. Nog geen
eeuw geleden zei kardinaal Mercier dat
het Vlaams niet geschikt was voor wetenschappelijk werk. Kamerlingh Onnes had net de Nobelprijs gekregen en
Huizinga's eerste boek was al gepubliceerd. Als je een taal van haar hoger on-

derwijs berooft, vernietig je haar op termijn. Hierboven heb ik me boos gemaakt op de luiheid en de zelfgenoegzaamheid van mijn landgenoten. In het
dagelijkse leven maken zulke aanvallen
van woede mij voor veel mensen onuitstaanbaar hooghartig. Ik wil bij gelegenheid ook wel eens schelden op de
zelfgenoegzaamheid en het provincialisme van de Nederlanders, maar dat is,
vind ik, een privilege dat in de eerste
plaats aan de Nederlanders zelf voorbehouden dient te blijven.
Hoewel: het Hollandse, randstedelijke
provincialisme dient te worden opengebroken. Die smalle normen voor taalgebruik en accent dienen te worden verbreed, opengegooid voor wat de rest
der Nederlanden te bieden heeft. Het
Vlaamse nouveau-riche-provincialisme
hoort schoppen te krijgen. Die vettige
eigendunk, die nergens op steunt, verpest onze taal en cultuur. Maar het
waardevolle van dat provincialisme
verdient zorgvuldige koestering: de
oprechte liefde tot de taal, een liefde die
bittere ervaring achter de rug heeft, en
de baldadige vreugde van de dialect en.
GEERT VAN ISTENDAEL
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Wachten
Jan Bauwens
Wanneer zijn oudste zus verdwijnt begint voor Lieven een
jarenlangezoektocht. Een verhaal over hoop en wanhoop,
pijn en ontgoocheling en koppig vertrouwen op de liefde.
ISBN 90-5020-009-5
prijs 475 bfr

Terugkeer naar
Kantelberg
Patrick Bernauw
Waar begint bij Bernauw de
realiteit en waar eindigt de fictie? In Kantelberg is alles
mogelijk. De dunne lijn tussen
schijn en wezen moet de lezer
zelf trekken.
ISBN 90-5020-010-9
prijs 450 bfr

Het Engram
Bart Stouten
Een boeiende wereld van indrukken en beschouwingen
waarin de gaten tussen toen en
nu zichtbaar aanwezig zijn.
Elke bladzijde heeft zijn eigen
picturale dimensie.
ISBN 90-5020-011-7
prijs 395 bfr
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Uitgeverij Pandora
Pleinkensstraat 6
2990 Wespelaar

Voren
VIJF GEDICHTEN

GROOTMOEDER

Vader en broers in mijnen.
Zij die dorre grond bewerkte.
Hoe ze haar afkomst vervloekte,
hoe haar dat later speet.
Nog steeds bovengronds trok ze
fanatiek voren, alsof ze voor hen
een blik op de hemel opensneed.

ZOON
ZOON

hoeft
hoeft geen
geennageslacht.
nageslacht.

GROOTVADER

ZOON

Hij kuchte. Teken voor haar
dat hij het niet kon laten.
Oude plunje aan naar buiten.

Wie onder een dak woont
hoeft geen nageslacht.

Het slobberde. Ter plekke
voelde hij hoe - schop
omhoog - zijn broek al vluchtte.

Je hoort elk voorjaar
de mussen: het schreeuwen
van de jonge bekken.
Tevreden in slaap.
Alleen. Gevallen
in je eigen kussen.

VADER

Zijn ziekte. Eerst tolt hij,
dan de val. Hij brengt zichzelf
ter wereld zoals geen vrouw
een kind.

ZEE

De zee is tevreden voor wie
niet zien en horen wil.

Nadien het spartelen. Zoekt
houvast. Jouw been? Jij stapt
opzij.

Onder de spiegel
woelt het.

Laffe getuige van een vader
die in de keuken verdrinkt.

Hartzeer - de verliefdheid
op een meer.

Adam schiep de dieren en de
vogels door ze namen te
geven. Hoe meer taal er is,
hoe meer er bestaat.
En taalleer je, behalve al
pratend, ook in stilte:
praten in en met jezelf
Het onhoorbare zoemen van ons menszijn, noemt William
Gass het. Of nog: het
ophalen van water
uit de waterput van
onze ziel.
EENESSAY
EENESSAY
DOOR
DOOR
WILLIAM
WILLIAM GASS
GASS

Adam schiep de dieren
vogels door zeAdam
namenschiep
te de dieren
vogels
geven. Hoe meer
taaldoor ze namen te
geven. Hoe meer taal
hoe meer er bestaat.
meer er bestaat.
En taalleer je,hoe
behalve
taalleer je, behalve
pratend, ook inEnstilte:
pratend,
praten in en met
jezelfook in stilte:
praten
zoe- in en met jezelf
Het onhoorbare
Het onhoorbare zoemen van ons mens22"'1988
22"'1988
men van ons mens-

.\n.~:'thaa.ltij{lis, stellen we ons voor, aan-

Waarheden als deze hebben ons gedurende ons hele leven vergezeld, en dus
zien we ze dikwijls over het hoofd, net
zoals we het vertrouwde moedervlekj e
-eel:lPiKant~-'sap.s,:zepr~~le~de~eest. op onze kin niet zien, zelfs niet als we
.Ze;'laten detiidaangenaampasseren. het wegpoederen of er met een scheerEen' ". gedac.hte, 'Y0rdt.~~~gQildop'e~~,·· mes over heen gli jden.

gelandbijzijn tweede wijn. We wisselengrapjes,'t.tit::,.g~roqd~l,~erhalen, ge::?va(l.r~ij~ s~i~seoptI1,e~kin.g:erl. . ;~e zijn als

-~~~;~~I~~![!£i!3i;f~T:~!~,_/=~:~~e;;:;::~~~~~~::~~1~~

als het zilver. Geduldig luisterenwe spreken zijn we aanwezig, hoe zorgvul.Je~wijlallderJP ~raten, wa~tiedereJ~o.s dig~~::.9ns ook vermommen. Het we-zoIeert oDze.i":etiquette, rn0et .de k~ns:r : zen <.1..;.a.·.t.·.>:.~:y:t.: ve.rkiezen te zijn tijdens het
"'k1'1jgen onl,iets'1:~zegge~"W~\Vac~t7!1~'. garnaval z~'gtiets over het wezen dat we
Wetekenen ophet tafelkleed met ()ng~:7' ·.:'zijn.. , Ik benvaak als mezelf naar verbruiktem~~.sen. Onzeidrinkglazen .:kleegp(\rt.Uengegaan, en in die gedaan-draaiennet zoJang~aatiial~::d~:,aard~~: . :::c:::::<£e wist niemand.dat ik er was.
:.. ::Op· dit ogenblikbent u aaitiietle~e:n. Ik,uu:':·,.·.Niet ~.'~ysprel\~n - te worden gekneveld,
benafwezigrNietteminzal ik doen aEF': . gefsoleerd.rbuiten gehoorsafstand gepfik praat.Do~tu alsof uluistert te:- brachtr-is in zekere zin hetzelfde als
\yijl.:u ;l~.est? Ik. zal do~~.;als~r.ik~r~at van;·~~y.::werel~·.:te:\vorden verwijderd
··e.·.·.··.·..·•..

'tt;i'wiiLikseh~iifrsht;l,~.t;!:J,Iate,11~tt~;.,.,~t;gg~~9J;1.1:eeu""Q;,~geeensureerd,tot
eenzame avond?J,e··. "we'etnet zOthln zwijg¢t1.;;:g·e:~wonge:n~n~n niet aangesprowaar een stern vandaan komt als hij'ip': ken te.worden.Inde ban gedaan wor~r~k verschenen isalsdat.jeweetwaar

den, b~?nen we.. d~~ . .n iet altijd even

··.:<~t:,.JI:~~hir~-:l~e~:~~1'~~i~e(),1'~~,:,--jr~~~i~~l:r::t~~:~:~e~r:~~s: :
tild van eenkussen om.'te,luisteren B':aar:"

ders zij:ri;:maarriietkunnen vertrekken,
gaan Vl.t;';J11okkell... Degene met wie ik
.t1.l.aties:'iV::larin;v~verkeren - h~t:"kan ... nietwilpraten, zegt.miin houding, beie;~dat .inje/b.l1is .hoo~~?.~ouden.de si-

. z~Hs,~ijll'da.lik nietil1,~1lbepaalc4~,._~i - '.staat I,fi_~,l. ,:,:,,:
tuatieverkeer - ooit sterker van elk~llr . ·'Plat():'.·~·~g,:oeziel·.~ls een vurige deba-

kunnen verschillen?
ting-club, waaronzediverse belangen
Ik wit met u praten over-praten, diege- ...elk hUIl:'z~-a~ bepleitten; en er waren
.. '*7:ponstevan.:alJe activit eiten.·.·?ie,\\7~ He- -: e:rlij k,e,:,'" t9.~~praKen en oneerlijke; er
. .wust bedrijven, ;Praten is onzeopenba- wa~~·de'ireg..~e·;··helder..enopen en prachtig
re verbinding met elkaar: ~et is eenb~-' als denaaktheidvan de goden, waar de
hoefte; h~tis:.etn -. kunst;.;~etjs her:b~- .waarheid-haar jongste vriend vond en
langrijkste -gereedschap vo~r alle S6o~~ adelfiiHktassieke welbespraaktheid: en
ten ohderricht: hetis.. he·~:'Il~rsoonlijkste .... er w<1:~:"'0pk,star-ogig fanatisme, bedrog
aspect.vanonsprive-leven. Voordege-' . en achterbaksheid, een grofheid als van
.11eti·die.ons.optteden.?p ·de.wereld.g.e-:· zand.. ·.gestold vet; er was omkoperij
·sHonsot;d.,~ebqen, is het.:;.eer,§:te,.g~geI)k.~, .en~i~rleiding, vleierij, intimidatie en
:':):'Naardig~<:l'i1om'en~ na ons:Q;p.etl.il1.gs'ge:::\· ':.'l)orp:J?ast. In dat opzicht is er weinig
bruI,de onbeholpen geboorte van ons.veranderd, in onze ziel noch in de maateerste woordj~ . Dar ishet geluid, eell.>schappii; want de grote Grieken hadklan~.die~7ensiDJ.p'el si,!"\na~lDJ.~er his' den gelijk: het leven moet ge1eid wor-

i#·,..

,~~~~w~~:?~~~:t~~~t~~V;~it~'" ~~:~~ ~v~:ee~~::m~~~; ~:t : : i~i:~~

b~staanvaJ:l<;:een.begiilp'endverstand,
datonstoelaar in. de, wereld der men...s~1J.}':erstWas(:rSlec;hts energie, opna.n:)1.1~ en afschelding; nu is er een persoon

. begonnen, En allerminst in onbeduidende, gewone of grappige zin, zijn
woorden datgene wat dat wezen zal
worden. Het is taal waaraan een mens
het best gekend kan worden. Ben Jonson heeft gezegd: 'Spreek, opdat ik u
zie.' En Emerson valt hem geenszins
af: 'De mens is slechts half zichzel~' zei
hij. 'De andere helft is wat hij zegt.'

den - en zo werd het zoeken ernaar, de
beheersing ervan, de volste, beste en

meest oprechte uitdrukking ervan, de
verdediging ervan, het hart van een levenslange opvoedkundige ondernemingo
Weten is, in bijna onmeetbare mate, beschikken over woorden, en ieder van
ons die zowel in de buitenwereld als in
zijn eigen binnenwereld leeft, is er zich
van bewust dat hij een woud van symbolen bewoont; we wonen in een context van teksten. Adam schiep de die-

ren en de vogels door ze namen te geven, en wij geven onophoudelijk namen, waardoor we prestaties en gewoontes, en landen die niet meer bestaan, bijzetten in het museum van het
menselijk geheugen. Maar het gaat niet
alleen om de boeken die we als een
bouwwerk om ons heen stapelen, of om
de stukken die we moeizaam samenstellen, de examens of de brieven die we
schrijven, de berekeningen die we uitvoeren met behulp van mystieke diagrammen, mathematische symbolen,
astrologische kaarten of andere goed- of
slechtgetekende plattegronden van de
geest; het gaat nict uitsluitend am de talen die we leren verkeerd uit te spreken,
de lijsten, argumenten en rijmpjes die
we uit ons hoofd leren; het gaat zelfs
niet om onze neiging am hetgeen ongeschreven is met een blik in schrift te
veranderen, zodat rotsen opeens hun
leeftijd, afkomst en activiteiten vertellen, of gevoelloos vlees en blootliggend
bot uitroepen dat knabbelen op snoep
ze fataal werd, of kanker, of knuffelen,
de letter K als een klap op een slagader;
nee, het is niet het onmiskenbaar belang van deze dingen dat mi j er toe
brengt zo veel waarde te hechten aan
het woord; het is veeleer ons innerlijke
ik waarmee ik ben begaan, en daardoor
ook met de taal die voortkomt uit de
meest teruggetrokken en innerlijkste
delen van onszelf, en ons evenbeeld is
zoals een kind dat van zijn ouder: de
woorden die we gebruiken om elkaar
onze liefde te betuigen ofom onze angst
te bezweren; de woorden die kunnen
overtuigen, overreden, duideli jkheid
geven, de veelheid onder de noerner
brengen; de woorden waar ik naar luister als ik wacht tot een speech bij een
diner wil afgelopen zijn; woorden die
kunnen troosten en bedaren, schaden
en verrukken, vermaken en ontstellen;
maar bovenal de woorden die ie ontsteekt als lichtbakens tegen de duisternis, en die samen de gemeenschap van
het zwijgend sprekende ik vormen;
want al deze woorden zijn slechts nederige echo's van de woorden die de dichters gebruikt als zij spreekt over passie,
ofde historicus als hij zijn spijkers door
de tijd slaat, of als de psycho-analyticus
onze verlangens profileert alsof hi; ze
afleest uit de theeblaadjes die in onze
dromen bezonken zijn.
Zelfs als de wereld zo visueel gericht
wordt dat woorden zich gezichten moeten verschaffen om hun huid te redden,
en hun glimlachjes door welriekend
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SWING
SWING
SWING
In zijn 25ste seizoen swingt de Beursschouwburg
traditiegetrouw op vele fronten: theater, muziek,
video, lezingen, tentoonstellingen, kindertheater,...

BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE
«De Meeuw», Anton Tsjechov
regie Luk Perceval
2 tot 5 nov, 20u30
premiere

SANDBERG THEATER
«De nacht juist voor het woud»
. Bernard-Marie Koltes
regie Hans Royaards
10 en 11 nov, 20u30

X-LEGGED SALLY
is de nieuwe groep van

PETER VERMEERSCH,
in premiere op
12 nov, 20u30
(compositie-opdracht Beursschouwburg)

NIEUW WEST
«Rinus»
Marien Jongewaard
over M. van der Lubbe
18 nov, 20u30

TIEDRIE
Marcel Broodthaers: «You seem to sit there with a sense of optimism in immortality.'
Jeremy Bentham: «ls that not preferable to mortel optimism?»

MARCEL BROODTHAERS
«Figures of Wax»
12 onuitgegeven 16 mm-films
do 17 nov, 20u30
Belgische premiere

«Bekentenissen uit de tussenwereld»
van Ken Kelountang
23 en 24 nov, 20u30

QUADRO QUARTET
speelt nieuw werk van

WALTER HUS,
in premiere op
26 nov, 20u30
(compositie-opdracht Beursschouwburg)

KAMAGURKA & HERR SEELE
«Stand-up Comedy»
9 en 16 dec, 20u30
premiere

NWT - LIVE
nieuw proza in VL en NL
13 dec, 20u30

TONEELGROEP AMSTERDAM
«Gesprekken over Goethe»
van en in regie van Frans Strijards
17 dec, 20u30

BEURSSCHOUWBURG
1988-89: het 25ste s e i z o e n !
August Ortsstraat 22 (metro Beurs)
1000 Brussel
Gratis programmapocket?
Bel 02/513.82.90
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Kritisch Denkerslexicon:
moderne denkers en nun werk.
Unieke documentatiebron
met blij vende waarde
Tot op heden ontbrak een overzicht van de
moderne denkers, terwijl daar toch behoefte
aan is. Het Kritisch Denkerslexicon heeft een
grote waarde als naslagwerk voor wie beknopte,
maar diepgaande informatie over een bepaalde
denker zoekt. Het zal ook als gefiindeerde basis
dienen voor wie aan zijn eigen lezen en studie
richting wil geven.

Dit is de opzet van het
Kritisch Denkerslexicon
Deskundige auteurs schrijven monografieen
over de denkers van 1945 tot heden. Na een
korte biografie volgen een beschrijving en een
kritische beschouwing van het werk, daarna
een primaire en secundaire bibliografie. In de
regel worden 10 a 12 bladzijden aan een denker
gewijd.

Brede scala
Het Kritisch Denkerslexicon is een losbladige
uitgave die door middel van afleveringen wordt
opgebouwd. Deze bestaat nu uit een opbergband
met ca. 600 bladzijden. Elk jaar worden daaraan
3 maal ca. 100 bladzijden toegevoegd.
Het lexicon groeit zodoende uit tot een zeer
breed overzicht van denkers van de laatste
decennia: filosofen, maar ook denkers op het
gebied van geschiedenis, theologie, sociologie,
psychologie, psychiatrie en economic
Bij de keuze van de in het lexicon op te nemen
denkers is een van de criteria hun maatschappelijke en politieke betekenis geweest.
De volgende denkers zijn voorlopig
geselecteerd voor opname in het lexicon:
A. Adler, Th. W Adorno, H. Arendt, L. Althusser,
L. Apostel, R. Aron, A. Ayer, KL Barth, R. Barthes,
S. de Beauvoir, Ben Gurion, J.H. van den Berg,
E. Berlinguer, E. Bloch, D. Bonhoeffer,
J.L. Borges, P Bourdieu, M. Buber, R. Bultmann,
A. Camus, F. Capra, R. Carnap, E. Carp,
M. Che Dong, Che Guevara, N. Chomski,
E.M. Cioran, R.G. Collingwood. J. Derrida,
J. Dewey, M. Djilas, W Drees, ¥L von Diirkheim,
U. Eco, A. Einstein, M. Eliade, N. Elias, E Fanon,

P. Feyerabend, M. Foucault, R Freire, B. Friedan,
M. Friedman, E. Fromm, H.G. Gadamer,
J.K. Galbraith, R. Garaudy M. Ghandi, A. Gorz,
J. Habermas, D. Hammarskj0ld, M. Heidegger,
D. Hofstatter, M. Horkheimer, J. Huizinga,
I. Illich, L. Irigaray R. Jacobson, K. Jaspers,
C.G.Jung, M.L. King, H. Kissinger, A. Koestler,
L. Kolakowski, J. Kool-Smit, J. Kristeva,
Th. Kuhn, H. Kung, J. Lacan, R. Laing, C. Lasch,
E. Le Roy Ladurie, C. Levi-Strauss, E. Levinas,
B. Malinowski, E. Mandel, G. Marcel,
H. Marcuse, A. Maslow, M. Merleau-Ponty
G. Myrdal, K. Nkrumah, R. Nozick, J. Nyerere,
Ortega y Gasset, J. Piaget, K. Popper, J. Presser,
J. Rawls, P Ricoeur, C. Rogers, A. Roling,
A. Romein, J. Romein, Th. Roszak, G. Rubin,
J.P Sartre, E. Schillebeeckx, A. Schweitzer,
B.E Skinner, D. Solle, G. Steiner, S. Suzuki,
R Teilhard de Chardin, E. Thompson, R Tillich,
J. Tinbergen, R Togliatti, A. Toynbee,
R Watzlawick, F. von Weizsacker, A.N. Whitehead,
en L. Wittgenstein.

Deskundige auteurs
De redactie bestaat uit dr. H.J. Achterhuis,
prof. dr. J. Sperna Weiland en dr. J. de Visscher.
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ex. Kritisch Denkerslexicon a 3154 F en
abonneer mij tevens - tot schriftelijke
wederopzegging - op de komende afleveringen die mij berekend zullen worden tegen
de dan geldende paginaprijs (ca. 8 F).
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Opgelet! Betaal eerst na ontvangst van de factuur.
De vermelde prijzen zijn inclusief kosten en BTW
Prijswijzigingen voorbehouden.
*Terugsturen naar Ced-Samsom,
Louizalaan 485, 1050 Brussel, Tel. 02/723 11 11.
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oyer honden en vernielzuchtige straat.:'" 'nio~mels,ep i~.g~d~¢~ten vertel ik ie'<·:;:';der,eenpreEies··:w~fn~e'·yoor • mijn part
· kunnengaan doen. ':'
.',

wegen, of een wetsvoorstel bespreken

of een aanklacht voor het hof verdedigen; zo lang een echtgenoot zeurt ofeen
oplichter de taal oplicht, zo lang ideeen
.:D,~g5nen~ie bekend s~aan":al;~"g~~de door de prof worden uitgelegd tot een
caus~urs~:nken,:.~:~~!,,~0~.9:W;1l:.~t)·':dat·:fiie~:;;;,. punt voorbi j de ondoorgrondelijkheid;
mand anders de,::u~~l1s'krih~t.:om~,~li zolang is de vreselijke dag van het exa_mondopel1te4orn,.~etfls NaBol~on .men nog niet aangebroken, is de uit-
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stein dacht moeizaam hardop, alse~n. . ·ma~rer valt.veel te zeggen voor praten,
chirurg.jivlaar Sqsrates'~faatte,'••.ge~:;: ... niY,t.•:.ln. delaatste plaats voor zijn rijm
· waagd,. yroHj ~,yer1iefd,~elg.~spr:lakt,:, .•, dat veel-ongerijmdheid samenbrengt.
godvruchtig .,.hijpraattegevat, gepas-.,.. Q.Ilze-gedacllt~n bewegen zich voor ons
siolleerd, oprechtj.hii vro~g;.,~ij ani- ~i!'S(),;:lls, ~lsw'~:V1estwaarts lopen, onze
_\\l!'1or4de;_,h~j 0YT,r,wo8g;hiJcljS~B§si~er- sghgftuw in d,~_fyroege morgen, hun sil-

'<f-eihH--9i:iderhieia.g hijIIlaalttevan;z!iil
&~esta~eenboul~v~rd voordat ernog,
maareen Frankrijkbestond.
"~1<,'.herinner.111e ~\;'ii,'~.'.:,pel1.~~'f'~ een 'ver]~:~"u::
den - cieels.omda1:"mijn·'yrienderi: . . en
.mijn fa~iliAm,~l.Qcestaa~.Tijngeschie-.
denis .t~.herhalenel1.Qp:<'te pOTt§~P; ·..
. . soms bereiken ze evengrot~hoogtell111s
· debonenstaakwaarjapie in klom op

hou~t_ .vlak V~rOfiS, zodat we kunnen
ziefi'~11 _ g8¢akel1teIl; of wijzigen en
schr~:p'peIl;?:'wat::w'e:~)];:t,het punt staan te
gaan zeggen. Dit-is'meestal de enige repetitie, dieonze conversatie ons toelaat;
Il19:arditis,:qok"eenreden waarom we
ons Qphet9li~he. storten alsof het een
divanisjen.geenzwaard; want we hebben:'ggedemOfg~J}'".'hoe gaat het?' en
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boekmoerstellenj.Tedereen zou inzo- wa~,,-;QIlze.1:6rigals een oudbakken
';'"verre:'kunsneuaar moeten.zijU"" zei 'al-' b.".',.r., ,.:.9. d.:,.,.:j., ·.:,.e•. :,'. ,.",'"i", u"',:. '.0'. ,..,:",..n,'.:'.?e. .,.:.·.nond
m.·
zit; en we heb:/·:w·,·:.,
..·. .,,.·.e·.·,·,.·'..':.e·:.'
' .r··. . ·
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T
'l;','.,.:i n.':ee,. n'. '.'g""es..Fbe:py'g~p1"aat,?X~t(le.!anden
k,.:.'.,.' . . , ...,." .,.".' .·u .:
van Tommy
kan verhalen wat hem overkomen is.' en.hetverraad 'van de koude, afslaande
auto; . overde-affectie van onze slobbe·.. Woorcietl'oyerkwamen '. Emersol1~~~1~
· Hijhiel4~waar hij<o?k.was,.toesprak~n reii(1eh()nd~n "de astma van Alice en
yoorpubliek en,·"pp·:papiei~j.en totdat: het n~eu\Vsf~\·:zoeteliefje van Hazel, dat
ziin g~d~f~teny~randerdelJ.:):lJ.een~~ hij godzijdank ~11,~~h maar zwart is, en niet
altijdwar'hij zei.9~~wijl§yerand~rden.. homofiel zoalshaar vorige; we hebben
zijn gedachten v.Q~rdat·.·· hij,w·e5n·. concl1J..,-··-",onze.l~ge . . potjes als wijd-broekige kosie had.bereikt: Zij~hartlladi~L:,ii~ Illiel\~llin zo veel voorstellingen over
hoofdde taal.van de'.andeJei::k~nt::.(g,~·-· ': elkil.~t,>·uitgegoten, dat we nu met de·.'::.hb·ord.".,·W:':l;::\.,'
:,........: -"':'+.L:.."·'.·'::"l'>' "",: ·:'.. 'zelfd'eadem als waarmee we een olijfin
Praten i~'natuurlijknietaltijdc()mmu-- een';servet spugen, kunnen dromen
iIli~atie. Vaaki~,het"Iliets meer daIleefl:oyer' Cannes en klagen over Canada,
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,;ui,tde hlCl1tis. \Xle,:~unn~~::qet ~or~111P- doen - en zelfs moeten; en het is inder",.,.0"
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Praten~anzowJ:ee4 en kwetsend zijn
. . ~<\~at . ·je";';t:I'\::.:)Ja.ng' van': wordt; een juist
"~::' 'vioordct~t" verkeerd wordt gebruikt kan
. iemanct'neerslaan als een knuppel, kan
een hart voor eeuwig in duisternis hullen, ieder gevoel bevriezen; niettemin,
zo lang de dief dreigt ons geld of ons leven te nemen, moet hij nog altijd een
van beide doen;
en zo lang woorden bemiddelen in een
arbeidsco~flict, of een aantijging in de

zelden heeft de geest nog geest over nadat deze met elkaar verbonden cliches
hem hebben overgenomen: je kunt nog
beter kamers verhuren aan vandalen
die op de muren tekenen en het meubilair in elkaar rammen, want onze gestandaardiseerde uitdrukkingen raken
niets, ze houden het hoofd hoI door de
gedachten eruit te verdringen, ze vullen aIle stoelen met billen als baIlonnen, ze worden niet gevoed, noch voe-

den ze, ze zweven rond als stof, ze weigeren adem te halen.
We vergeten soms dat we leven met
onszelf - tegenslag, waarschijnlijkzowel als in onszelf. Het hoofd dat we
bewonen is een huis waar het spookt.
Niettemin luisteren we dikwijls niet
naar onze eigen stem, als die tegen ons
zegt: 'Denk aan mij, ik ben je heilige
geest.' Maar onze eigen flauwekul verveelt ons. Waarom zouden we anders
nog verliefd worden, als het niet was
om dezelfde lieve onzin eens van een
ander te horen? Toch moeten we bedenken dat we opgebouwd zijn uit echte Siamese tweelingen, verbonden door
taal en gevoel, beter getrouwd dan enig
bed dat kan; want als we tegen onszelf
praten, delen we ons op in het ik dat
een en al oor is, en het ik dat een en al
mond is. Maar welke van die twee is
ODS? Is een en dezelfde ik het grootste
deel van de tijd aan het woord, terwijl
de andere ik het allemaal opslorpt, of is
er een eeht gesprek gaande?
Regelmatig zetten we als producenten
toneelstukken op de planken: een stem
is van de zuster, schel en onvervaard
stom; een neefje heeft een andere (hij
wil een koekje); dan volgt de baas - die
hebben we de rol gegeven van boerse
bullebak; en dan is er nog een bediende
ofeen echtgenoot, zuur en tegendraads.
AIlemaal praten ze zoals via hen wordt
gepraat; elk van hen rent rond in zijn
rol als een eekhoorn in een kooi, terwijl
een publiek dat we ook bedenken (geduldig, zichtbaar, te gemakkelijk
geinteresseerd, snel vermaakt) applaudisseert voor de heldin of de held die
onrecht heeft hersteld als een wrekende
engel, die iedere uitdaging heeft beantwoord als Lancelot, iedere vraag als een
orakel en iedere gelegenheid heeft aangegrepen als een perfecte Romeo, elke
romance als een levende pop. Als het
stukje dat we opgezet hebben ons echt
bevalt, zal het waarschijnlijk een hele
tijd lopeno
Is het weI zo belangrijk hoe rijk en
oprecht en goed we praten? Hoe staan
we tegenover onszelf; welke toon slaan
we aan? Denk eens aan Hamlet, een figuur die ontsnapt aan zijn situatie en
tot grootheid komt ondanks het feit dat
zijn wil wankelt of dat hij zich de bezweringen van de geest van zijn vader
niet kan herinneren. Het is in ieder geval niet omdat hij een Oedipuscomplex
heeft dat het hem lukt (dat schijnen we
allemaal te hebben); maar weI omdat
hij mooier tegen zichzelf praat dan
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haast
nooit iemandstellen
heeft we
gedaan.
Denkaan- Waarheden als deze hebben ons gedu.\n.~:'thaa.ltij{lis,
ons voor,
aangelandbijzijn
zijn passie, zijn
welsprekendheid,
tweede wijn. We wisse- rende ons hele leven vergezeld, en dus
zijnlengrapjes,'t.tit::,.g~roqd~l,~erhalen,
stijl, zijn bereik, zijn esprit: '0, ge- zien we ze dikwijls over het hoofd, net
wat
een schurk
en vuige slaaf. .ben
ik,' als zoals we het vertrouwde moedervlekj e
::?va(l.r~ij~
s~i~seoptI1,e~kin.g:erl
;~e zijn
roept
hij uit. 'Nu kan ik heet bloed
-eel:lPiKant~-'sap.s,:zepr~~le~de~eest.
op onze kin niet zien, zelfs niet als we
drinken,'
snoeft
hij. 'Bestaan ofniet be.Ze;'laten
detiidaangenaampasseren.
het wegpoederen of er met een scheerstaan,'
hij zich
af. '0,' hoopt hij,
Een'vraagt
". gedac.hte,
'Y0rdt.~~~gQildop'e~~,··
mes over heen gli jden.
'dat dit al te massiefvlees kon smelten,'
en hij klaagt dat alles hem aanklaagt.
En wij, wat doen wij? Likken we onze
eigen
en spelen
we voorluisterenwe
spaniel?
als hand
het zilver.
Geduldig
spreken zijn we aanwezig, hoe zorgvulGaan
we
jengelen
en
janken,
ofbrabbe.Je~wijlallderJP ~raten, wa~tiedereJ~o.s dig~~::.9ns ook vermommen. Het welen
als een baby?
Kunnen wern0et
uiting
-zoIeert
oDze.i":etiquette,
.degek~ns:r : zen <.1..;.a.·.t.·.>:.~:y:t.: ve.rkiezen te zijn tijdens het
ven
aan onze
woede in verontwaardig"'k1'1jgen
onl,iets'1:~zegge~"W~\Vac~t7!1~'.
garnaval z~'gtiets over het wezen dat we
de Wetekenen
woorden of rest
onstafelkleed
slechts temet
schelophet
()ng~:7' ·.:'zijn.. , Ik benvaak als mezelf naar verdenbruiktem~~.sen.
als soldaten? Allemaal
voeren we .:kleegp(\rt.Uengegaan, en in die gedaanOnzeidrinkglazen
drama's
op,
maar
waar
krijgen
we onze . :::c:::::<£e wist niemand.dat ik er was.
-draaiennet zoJang~aatiial~::d~:,aard~~:
training?
vinden we
de gelegen- Ik,uu:':·,.·.Niet ~.'~ysprel\~n - te worden gekneveld,
:.. ::Op· dit Waar
ogenblikbent
u aaitiietle~e:n.
heid
om de kinderachtige voorstellinkbenafwezigrNietteminzal
ik doen aEF': . gefsoleerd.rbuiten gehoorsafstand gejes pfik
van onze
ouders tealsof
verbeteren,
alste:- brachtr-is in zekere zin hetzelfde als
praat.Do~tu
uluistert
het\yijl.:u
niet hier
is, temidden
van de spelen
;l~.est?
Ik. zal do~~.;als~r.ik~r~at
van;·~~y.::werel~·.:te:\vorden verwijderd
en'tt;i'wiiLikseh~iifrsht;l,~.t;!:J,Iate,11~tt~;.,.,~t;gg~~9J;1.1:eeu""Q;,~geeensureerd,
perikelen van Pirandello en de dialotot
geneenzame
van Plato,
de opera's
van Puccini
avond?J,e··.
"we'etnet
zOthln zwijg¢t1.;;:g·e:~wonge:n~n~n niet aangesproen waar
al die een
andere
grote
P's? komt als hij'ip': ken te.worden.Inde ban gedaan worstern
vandaan
Als~r~k
we denken
dat bewustzijn
is als waverschenen
isalsdat.jeweetwaar
den, b~?nen we.. d~~ . .n iet altijd even
ter dat vrolijk kabbelt in zijn stroompje, dan hebben we geluisterd naar de
::
verkeerde
wantom.'te,luisteren
datgene wat we
tild van James,
eenkussen
B':aar:" ders zij:ri;:maarriietkunnen vertrekken,
beseffen
is.inje/b.
grotendeels
opgebouwd uit si- gaan Vl.t;';J11okkell... Degene met wie ik
ie;~dat
l1is .hoo~~?.~ouden.de
teksten
en tekens, uit de een of -andere
.t1.l.aties:'iV::larin;v~verkeren
h~t:"kan ... nietwilpraten, zegt.miin houding, besoort
taal: we worden
wakker van een - '.staat I,fi_~,l. ,:,:,,:
. z~Hs,~ijll'da.lik
nietil1,~1lbepaalc4~,._~i
wekker,
lezen het- soort
weer af van
van elk~llr
de
tuatieverkeer
ooit sterker
. ·'Plat():'.·~·~g,:oeziel·.~ls een vurige debahelderheid
van een streep op het plakunnen verschillen?
ting-club, waaronzediverse belangen
fond,
de met
stemming
van
onze geliefde
Ik wit
u praten
over-praten,
diege- ...elk hUIl:'z~-a~ bepleitten; en er waren
van
de nachtelijkelJe
kramp
in de mor-He- -: e:rlij k,e,:,'" t9.~~praKen en oneerlijke; er
.. '*7:ponstevan.:a
activitdie
eiten.·.·?ie,\\7~
gen
nog
in
haar
lichaam
gebald
zit; dat
. .wust bedrijven, ;Praten is onzeopenbawa~~·de'ireg..~e·;··helder..enopen en prachtig
we re
trillen
zegt
ons
dat
we
een
kater
verbinding met elkaar: ~et is hebeenb~-' als denaaktheidvan de goden, waar de
ben;
we vegen
ons gat
af met een symhoefte;
h~tis:.etn
-. kunst;.;~etjs
her:b~- .waarheid-haar jongste vriend vond en
bool
van zachtheid,
wrijvenvo~r
een alle
adverlangrijkste
-gereedschap
S6o~~ adelfiiHktassieke welbespraaktheid: en
tentie
ons gezicht;
de weegschaal .... er w<1:~:"'0pk,star-ogig fanatisme, bedrog
ten over
ohderricht:
hetis.. he·~:'Il~rsoonlijkste
springt
naar een getal dat zegt:
'te
aspect.vanonsprive-leven.
Voordege-'
. en achterbaksheid, een grofheid als van
zwaar',
en
de
binnenzolen
van
onze
.11eti·die.ons.optteden.?p ·de.wereld.g.e-:· zand.. i#·,..·.gestold vet; er was omkoperij
schoenen
zeggen hush!'
En zo, al heb·sHonsot;d.,~ebqen,
is het.:;.eer,§:te,.g~geI)k.~,
.en~i~rleiding, vleierij, intimidatie en
ben
we nog geen woordnagezegd,
hebben
:':):'Naardig~<:l'i1om'en~
ons:Q;p.etl.il1.gs'ge:::\·
':.'l)orp:J?ast. In dat opzicht is er weinig
webruI,de
de ochtend
tot nu toegeboorte
doorgebracht
onbeholpen
van ons.veranderd, in onze ziel noch in de maatmeteerste
lezen.woordj~
Tekens. Dar
stromen
Mis-eell.>schappii; want de grote Grieken hadishetniet.
geluid,
schien
dat
ze
wat
achterblijven,
maar
klan~.die~7ensiDJ.p'el si,!"\na~lDJ.~er his' den gelijk: het leven moet ge1eid wordoorgaans marcheren ze. Taal verenigt
zich met orde. Zelfs taalfragmenten
::
wekken
de indruk van
syntaxis, eenb~staanvaJ:l<;:een.
begiilp'endverstand,
den - en zo werd het zoeken ernaar, de
heid
en regelmaat, in.
ookde,alwereld
vindender
velen
datonstoelaar
men- beheersing ervan, de volste, beste en
van
ons het gek om zich inenergie,
complete
...s~1J.}':erstWas(:rSlec;hts
opna- meest oprechte uitdrukking ervan, de
zinnen
totafschelding;
zichzelfte richten.
.n:)1.1~ en
nu is er Retoriseh
een persoon verdediging ervan, het hart van een legestruetureerde
alinea'
s vindeninwe
pre. begonnen, En
allerminst
onbeduivenslange opvoedkundige ondernetentieus,
in eenzin,
spie-zijn mingo
dende,alsofwe,
gewone alvorens
of grappige
gelwoorden
naar onszelf
te kijken,
een zal Weten is, in bijna onmeetbare mate, bedatgene
wat dateerst
wezen
smoking
moesten
aantrekken;
en dit
worden.
Het is taal
waaraan een
mens schikken over woorden, en ieder van
houdt
datgekend
alles wat
eeht
belangrijk
het in
best
kan
worden.
Benis,
Jon- ons die zowel in de buitenwereld als in
ieder
dat zorgvuldigheid,
son besluit
heeft gezegd:
'Spreek, opdatbeik u zijn eigen binnenwereld leeft, is er zich
daehtzaamheid,
emotionele
afstand
en
valt hem
geenszins
van bewust dat hij een woud van symzie.' En Emerson
eenaf:volwassen
met ie-zei bolen bewoont; we wonen in een con'De mensoordeel
is slechtsvereist,
half zichzel~'
mand
uitgepraat
hij. anders
'De andere
helft is moet
wat hijworzegt.' text van teksten. Adam schiep de die-
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ren en de vogels door ze namen te geven, en wij geven onophoudelijk namen, waardoor we prestaties en gewoontes, en landen die niet meer bestaan, bijzetten in het museum van het
menselijk geheugen. Maar het gaat niet
alleen om de boeken die we als een
bouwwerk om ons heen stapelen, of om
de stukken die we moeizaam samenstellen, de examens of de brieven die we
schrijven, de berekeningen die we uitvoeren met behulp van mystieke diagrammen, mathematische symbolen,
astrologische kaarten of andere goed- of
slechtgetekende plattegronden van de
geest; het gaat nict uitsluitend am de talen die we leren verkeerd uit te spreken,
de lijsten, argumenten en rijmpjes die
we uit ons hoofd leren; het gaat zelfs
niet om onze neiging am hetgeen ongeschreven is met een blik in schrift te
veranderen, zodat rotsen opeens hun
leeftijd, afkomst en activiteiten vertellen, of gevoelloos vlees en blootliggend
bot uitroepen dat knabbelen op snoep
ze fataal werd, of kanker, of knuffelen,
de letter K als een klap op een slagader;
nee, het is niet het onmiskenbaar belang van deze dingen dat mi j er toe
brengt zo veel waarde te hechten aan
het woord; het is veeleer ons innerlijke
ik waarmee ik ben begaan, en daardoor
ook met de taal die voortkomt uit de
meest teruggetrokken en innerlijkste
delen van onszelf, en ons evenbeeld is
zoals een kind dat van zijn ouder: de
woorden die we gebruiken om elkaar
onze liefde te betuigen ofom onze angst
te bezweren; de woorden die kunnen
overtuigen, overreden, duideli jkheid
geven, de veelheid onder de noerner
brengen; de woorden waar ik naar luister als ik wacht tot een speech bij een
diner wil afgelopen zijn; woorden die
kunnen troosten en bedaren, schaden
en verrukken, vermaken en ontstellen;
maar bovenal de woorden die ie ontsteekt als lichtbakens tegen de duisternis, en die samen de gemeenschap van
het zwijgend sprekende ik vormen;
want al deze woorden zijn slechts nederige echo's van de woorden die de dichters gebruikt als zij spreekt over passie,
ofde historicus als hij zijn spijkers door
de tijd slaat, of als de psycho-analyticus
onze verlangens profileert alsof hi; ze
afleest uit de theeblaadjes die in onze
dromen bezonken zijn.
Zelfs als de wereld zo visueel gericht
wordt dat woorden zich gezichten moeten verschaffen om hun huid te redden,
en hun glimlachjes door welriekend
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chausendat. werd door zijn sterke vereindeloze verwikkelingen zijn leven
halen.iof'dedichter van Piers Plowman volstrekt zouden veranderen; anders
was hij misschien niet naar de superdoor de adembenemende alliteraties.
AlsRichardsvormkennelijk die van markt gegaan zonder lijstje; anders had
het radi9~v~rslag\Vas,dan W~11 demi jne
hi j zich misschien niet die ene keer exdelezing.Jkjealiseerde lll~cf~tik,alsik tra opgedrukt; hij had misschien beter
's ocl1tehds"'w(ikkerwerd,:llit:'bedkwam in bed kunnen blijven met de dekens
alsofik de nacht metslapelozeexplica- strak over zijn stomsnaterende kop.
ties had dQorgebracht,enrl klaarstond In mijn onderzoek werd de geschreven
o~d~ wereldtevragel1ofer.<~p~vragen· innerlijke monoloog met een straatwar~J.l.lk.b~:n, praktiseh vah~f.j11itnge- Jertgt.,e:'':verschil geklopt door de orale.

~voa:te~~a~::a1~;:"na~~~~~~ft:~~.~~g~~~~a~~~ut~~n~~~r~:;~;~:~~r~

Stein zei vfin' Ezra Pouncl.. 7"" een dorps- onderverdeling van de spreker in veruitlegger - waar, zei zii,tliets op tegen slaggever;' toeschouwer en sporter,
was als j~:'e~ll dorp wa§,'>~aarzQ.niet, Y09:~~Lophetgrootstedeel van de conh~~lve~l; en Jllvoor .het.L,~PP1;legIore~ .currentie.
hadik.mjj.gestort . in oI1geuit.e/uitwei-· ..•. T~hs~otte waren er nog belangrij ke verdingel1ovetd7 komst yah dt: inrierlij ke sclli11en tussende . seksen: geen enke1e
rede, .een.,l~zing.die ik :veIe:':'malen zou
V(o.q)\i.gaftoedat·ze haar leven versloeg
hebbengehouden, zijhet. zelden hard- alsofheteenof andere wedstrijd was,
op. . .
~11.: m~t:.nal11e. de'~p~rtieve dames' niet,
Sindsdien .heb ike~n aa~.~~l me~sen~ die regelmatig een rql,opnieuw opvoervanwie 'soIDmig~n,~e,:l1...tgt~rl ve~~chil~ den waarvan.zezteh voorstelden dat
lende~l:ht~rgrond.hadQ.en:'\ gevraagd hun rno~(fet diehad gespee1d: seks gewe1kevorm,.hun innerlijkepraten aan-. venenergeldyoorkl'fjgen.
nam,:el:1: ten eerste .pptclekt (waar ik Tochzou ik willenstellen (hoe flauw
het zeer zekerook.isjdat de kern van
geen beleefd-geamuseerd . lachje zag,
dat we,~g.·:op onover~.oIl1elijke vveer- het.ikzelfwordt.gevormd door deze gestand)4atzij instemdenjnet het feitdat heirp.e,9bsessievej>v~akdomme en bijdeze··:··,::~()i;'inetl .aanwez'ig,:,""'en belangrijk .n
..:":a.".: :.:.:.;.•;'.o n.,.·,.·:,.'o.P·.,.ho.,.u.' d, elij.·.k., '.klinkende stem, het
. :. ..··.·'.•· . ·:.·' n'·.:.:,•
.·: ..~,.:'.:.·e· "·n' :;d'.·..' ·,·' .'.a.';·.t'·,>"een 's·.·.·'.o..·.'. ·. o· .· .fr.. t.·. .,·:. .,:.·.•1.·'.·.·.n'.:·.·'.u erda:.::..:. :a. . d:..·.··v·.· ·.·.·.a· .·.'··a".k.' ::.zeK~rs,:ti:¢·teken
". :.,.:
d'"
.,," Ieven; d at een van
,:' "a'..r. •. :. e:
W
·:~rvve
de anderedomineerderheel vaakwas
de.f~gda·ment~le:·functies van taal behet .radioof televisie - nooit de lezing, staatuit "communicatie met dat ik die
albenik weleen preek en verstheidene~ii:mogelijk maakt; dat er, zonder dat er
oP'Nekkil1.gs~.chtigegebedentegengek9~
iy~ang.·:spreekt,j~llland luistert, en iemen;va~k$peeldehet.zi.Gh af'.in de ..ntau(fdietwee hoort, ze1fs geen vollerech~s?aill:>.• . \'\Taariem~in~,:.als·::;(l)nvervaar~. :.·;dig U~,':~al1bestaan: dat als de maatde aaJ.l~l(,l~~r,of trio1llfarll~J~jke.verde- sch~J)pij-- degezinnen en de fabrieken
diger optrad; regelmatig.was het een en de congressen en de scholen - zich
herhalingvaneen ofanderollderlijk er- Van haartaak heeft gekweten, ieder van
varin~sl?atroon, de ro~tinevanf~~ilie- .(.)ns·.~p.~~ dag een stapje dichter dan
gssprel~~~p.·en hung~~onp.ili9p.7erde . daarvoorzou moeten genaderd zijn tot
antwoof5i.:en,· het.~ram~ bl,@~,~:'.l??pulaif '''.>de gelukkige toestand waarin ons leven
tezijn, evenals pornografische werken, ·hog\slechts een rijke, mooie, grote conalwerden erin de Iaatste.categoriemeer 'versatie is.
films ..... vertoond danwoorden ge-Toen Richard op z'n fiets naar school
zegd~jalllmergenoeg,\Vantaanbeide reed, fietste de fietser, gaf de radio
kan.n~gal'Nat.. verbe~~·~d·')Vor~el1. ..Er
goedkeurend commentaar, en juichte
waren:D:1On:ologenzoalsii,Bl'owning ze de wereld er omheen zijn rit toe. We
weten dat het in werkelijkheid vaak anhad: . . ku.IlIl:~n':·.peerschrifve,11:· de grootspraa~,"q.e·'dreiging, de weeklacht, het
ders gaat; dat deze elementen soms vijgezevervdenecrologie van jezelf; er was
andig tegenover elkaar staan, en dat exzelfs hetverhaal voor het slapengaan, terne conflicten veranderen in interne
het dagboek, de kroniek en, natuurlijk, woestheid. Wat een neutrale of goedgede roman, gotisch van aard, of in ieder zinde driehoek zou kunnen zijn - spregeval vol met intriges en spanning.
ker, luisteraar, toehoorder - wordt geWilliam Gass kon moeilijk bevroeden, woonlijk ingevuld met surrogaten van
toen hij die mooie morgen in mei op- onszelf, onze ouders en onze collega's,
stond, op zijn borst roffelde en zich zondebokken, schurken en slachtoffers,
naar zijn tenen boog, dat hij zich al snel en soms zelfs door rechters, jury's en de
zou storten in een avontuur waarvan de politie. Dan kunnen we niet tegen ons'.13.:.:

r.:

zelf praten uit angst dat iemand ons
hoort. Maar ik vermoed dat tirannieen,
en tirannieke situaties, al dwingen ze
velen door vrees tot een openbare stilte
die ook hun innerlijk tot zwijgen
brengt, een intense, ver-reikende, razend explosieve confrontatie teweegbrengen: de eerste aanzet tot dissidente
en revolutionaire werken.
En hier overal, in mijn huidige afwezigheid - in jouw stilte, lezer, waar jij,
of een deel van jou, tussen de verspreide, luisterende stoelen zit als een koor
voordat het in gezang losbarst - is het
ondergrondse gemurmel van ons allemaal: ons blije, vechtlustige, onheuse,
grootse, onbeduidende praten tegen
onszelf, het onhoorbare zoemen van
ons mens-zijn; zonder dat - stel je
voor! - zouden we misschien niet wakker zijn; zonder dat - denk je eens
in! - zouden we misschien niet leven;
want als we spreken, leven we daar ergens bovenaan ons lichaam in de geest,
en er is hoop zo lang we blijven praten;
zo lang we blijven spreken, blijven zoeken naar welsprekendheid, zelfs in geluk of me dedog end verdriet of woedende wraak, zelfs als ons niets meer rest
dan de veronachtzaamde verzuchting,
de vraag van Christus, de stille veroordeling: 'Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten?
WILLIAM GASS

© William Gass
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PARI J8E KRONIEK HET BOEK VAN NET
DOOR
CHARLES WENTINCK
Over Matthieu Galey viel tot voor kort
niet veel meer te vertellen dan dat hij
chroniqueur was der Franse letteren,
schreef voor in aanzien staande periodieken, en dit bekwaam deed. Zijn oordeel had gewicht; het was vaak scherp
en geestrijk geformuleerd. Maar wie
Matthieu Galey was bleef - behalve in
kleine kring - onbekend.
Daarin kwam verandering toen hij aan
het begin van de jaren '80 zijn gesprekken met Marguerite Yourcenar te boek
stelde. Meestal zijn interviews de uitkomst van de ontmoeting tussen een
dom iemand die nutteloze vragen stelt,
en een intelligent persoon die zich met
deze vragen geen raad weet. Galey was
een uitzondering op deze regel. Les
yeux ouverts - zo heette het boek - behelsde de gesprekken tussen twee mensen wier geestelijk niveau niet te veel
verschilde.
Sindsdien publiceerde Grasset het
Journal van Galey, die in 1986 stierf.
Dit dagboek is begroet als het equivalent van de kronieken der gebroeders
Goncourt: als de Goncourt van de
twintigste eeuw. In hoeverre dat oordeel steek houdt, is nog niet te zeggen;
de 2iste eeuw mag dat doen. Voor ons,
Galey's tijdgenoten, is zijn Journal in
de eerste plaats een introductie in de intimiteiten van het Parijse literaire leven
der na-oorlogse jaren. De lezer ontmoet
de intimi van Galey: Chardonne, Jouhandeau en Aragon. Galey introduceert hem bij Julien Green, bij Morand
en Haedens, bij Mauriac en Paulhan,
bij Katherine Anne Porter, Christiane
Rochefort, Elsa Morante en Roger Peyrefitte. Ook met Pompidou onderhield
Galey goede relaties.
De ontmoetingen vinden plaats in de literaire cafe's, de chique restaurants en
palaces, de bistro's en brasseries waarvan de renommee wereldbekend is. Galey's beschrijvingen zijn briljant en lucide; een gids met meer esprit ware
moeilijk te vinden. Hij is voldoende
boosaardig om niet vervelend te worden. Zijn onthuUingen betreffende het
liefdeleven van Marcel Jouhandeau
mochten niet lang onthullend blijven:
sindsdien werden er drie geschriften

van Jouhandeau gepubliceerd die wat
dat betreft alle verwachtingen overtreffen. De libidineuze capaciteiten van de
grijsaard Jouhandeau zijn, in het literaire milieu, ongeevenaard.
Galey, wiens erotiek eenzelfde orientatie vertoont als die van Jouhandeau,
onthult in zijn Journal dit aspect van
zijn eigen talenten op een nogal verrassende manier. Voor hij zijn dagboek
publiceerde, bleef hij - commentator
vooral van wat anderen schreven
- min of meer anoniem. Sindsdien
kreeg zijn onbevangenheid als criticus,
zijn onafhankelijkheid als beoordelaar,
een menselijk supplement, dat maar
weinigen hadden vermoed.
Krasse onthuUingen over zijn bewogen
bestaan brengt ook Jean Edern Hallier
te berde in zijn Carnets Impudiques.
Galey had het niet begrepen op Jean
Edern; zijn ontmoetingen met deze
omstreden figuur inspireerden hem tot
hatelijke commentaren. Hij stond daarin niet alleen; Hallier kon zich verheugen in wat De Montherlant noemde
Tapre plaisir de se savoir deteste'. Wie
zijn Carnets leest, begrijp terstond
waarom. Van vrijwel niemand laat Jean
Edern iets heel. Sartre en de sartreuse - Simone de Beauvoir - krijgen een
plaats aangewezen die - zacht gezegd - neerkomt op een kosteloze begrafenis. Bernard Henri Levy vergaat
het niet beter, evenmin als Regis Debray. Wat zijn tijdgenoten betreft, bewondert hij Cioran het hoogst, Gallo
nog minder dan Sulitzer, Gallo beschrijft hij als de 'Rastignac de la salade
ni^oise'. Geen betere definitie ware
denkbaar.
Hallier die heel Parijs tegen zich in het
harnas joeg door te beweren dat hij vrijer leefde in het Chili van Pinochet dan
in het Parijs van Mitterrand, die Kadhafi verdedigde, die het huis Gallimard
elk belang ontzegde en de Pleiade een
reeks noemde voor notabelen in de provincie: Tepate-Rotary'; Hallier die Pivot en diens 'Apostrophes' zijn waarheid zegt - en desalniettemin uitgenodigd blijft - , die La Cause du Peuple
ventte in de straten van Parijs aan de
zijde van Sartre en Simone, die Mitterrand bij zich thuis ontving; die, oudstrijder van Mei '68, nu Louis Pauwels
bijvalt wanneer deze de jeugd ervan be-

ticht, te lijden aan de 'sida mental'.
Jean Edern Hallier, wiens extravagante
leven gesubsidieerd werd door Jean
Cocteau en door de communistische
miljardair Doumeng; die zijn waardering voor Matzneffuit in de regel 'Dorian Gray a peine vieillissant de nos
belles lettres', die Henry Miller hoogacht omdat deze aan de literaire sexualiteit zijn 'lettres de noblesse' verleende:
deze Jean Edern Hallier acht ook de
hooggeprezen romanciere Marguerite
Duras een produkt van de heersende
intellectuele verwarring in Frankrijk.
Met haar is de graad nul van de literatuur bereikt, 'celui de la nullite'.
Op zichzelf maken zulke oordelen een
boek nog niet lezenswaardig; Hallier
beschikt echter over een verblindende
stijl, over een parate eruditie en een intelligentie die, ook waar de lezer er anders over wil denken, imponeert. Of de
Carnets impudiques een dagboek vormen, dan wel als een roman beschouwd
moet en wor den, doet eigenlijk niet ter
zake. Waar Hallier intieme ervaringen
onthult, is hij misschien minder amusant, maar daar treden zijn eigen literaire kwaliteiten dan weer duidelijker aan
het licht. De vrouwen - meestal omtrent de twintig - die de carnets bevolken krijgen sterren toebedeeld op de
wijze der restaurants in de Guide Michelin. Vormt de doorgebrachte nacht
een hoogtij, dan vermeerdert het aantal
sterren. Naast de avonturen in kort bestek houdt zich een vrouw staande - bij wijze van spreken - met wie
de auteur een lange reis naar ZuidAmerika maakt. Aan haar wijdt hij wellicht de blijvendste bladzijden van zijn
boek.
Matthieu Galey en Jean Edern Hallier
hebben waarschijnlijk meer te maken
met de Parijse literatuur dan met de
Franse. Een maand lang zijn hun geschriften de 'talk of the town' en moet
men ze gelezen hebben. Halliers Carnets bereikten dan ook in korte tijd een
oplage van bijna honderdduizend
exemplaren.
Dit geluk was Claude Michel Cluny
niet beschoren, ook al liet hij ongeveer
terzelfdertijd drie nieuwe boeken verschijnen. Ik kocht ze blindelings, benieuwd naar hetgeen deze auteur zou
laten volgen op een jaren geleden gepu-

ZWART EN HET GOUD
bliceerde roman, Un jeune homme de
Venise, opnieuw verschenen in de Folio-reeks. Tegen poetisch proza valt op
goede gronden veel in te brengen; Cluny's roman verdient die kwalificatie
dan ook niet. Het is het proza van een
dichter, maar voor hem geldt wat Fernando Pessoa schreef: 'Om goed proza
te schrijven, moet een man dichter zijn,
want een man moet dichter zijn om hoe
dan ook goed te schrijven'. Niet verwonderlijk dat Cluny aan Pessoa een
essay wijdde.
Pessoa vond het belangrijker te schrijven dan zijn werk te publiceren. Hij
stierf in 1935; de jaren '80 beleefden
zijn wederopstanding. Zijn verzameld
werk is bezig te verschijnen, in Franse
vertaling. De Erostratos die Cluny inleidde is maar een beknopt fragment
van het oeuvre; het geeft echter een
goede indruk van Pessoa's denken en
stijl. Ook Cluny's essay behelst een
afrekening met Sartre. Naar zijn mening verspilde Sartre zijn tijd zodra hij
zich aan de literatuur waagde; als filosoof laat Cluny hem nog gelden, ook al
heeft hij geen goed woord over voor het
politieke journalisme van Sartre.
Tegelijk met zijn essay over Pessoa publiceerde Claude Michel Cluny een
band aforismen onder de titel Feuilles
d'Ombre en een novelle Disparition
d'Orphee. De Orphee is een schilderij
van de bijna vergeten meester Girodet,
dat op mysterieuze wijze verdween. In
dit verhaal treedt de Cluny naar voren,
die de lezer leerde kennen dank zij he
jeune homme de Venise. De drie facetten
van Cluny's persoonlijkheid: het wijsgerige, het aforistische en de dichter - opgedeeld in de drie recente publicaties - zijn in de Jeune homme de
Venise verenigd. De roman deed, indien
ik mij goed her inner, bij zijn verschijning weinig stof opwaaien. Maar hij
bleef, ook bij herlezing, een van de
hoogtepunten van de na-oorlogse literatuur in Frankrijk. Er zijn - zwakke? - ogenblikken waarop ik zou zeggen: het enige. Het enige, in elk geval,
dat meer dan alle andere een Prix Goncourt verdiend zou hebben. Niemand
schreef een roman die, zonder historisch te zijn, een tijdperk - de achttiende eeuw - zo fascinerend, zozeer beleefd tot in zijn geheimste aspecten, be-

schreef. Vivaldi en Tiepolo, Guardi en
Marcello, zonder dat ze ooit genoemd
worden, zijn present in een proza dat
tegelijk beeldend en muzikaal is. Un
jeune homme de Venise is onleesbaar; dat
wil zeggen, na enkele bladzijden moet
je het wegleggen, op dezelfde wijze
waarop je een fles Bourgogne niet in
een teug leegdrinken kan; glas na glas
wil aandachtig geproefd zijn. Dan echter beleef je een stad en een tijdperk, zoals geen ander boek je dit toestaat. Je
kunt je een reis naar Venetie besparen;
deze stad bestaat reeler en overtuigender in Cluny's roman dan ergens aan de
Adria. Niet in de zin, dat men dit boek
als reisgids zou kunnen benutten; het
raakt aan geen enkele werkelijkheid,
aan bouw- noch kunstwerk. Het ademt
al evenmin de macabere morbiditeit die
anderen talloze malen exploiteerden.
Geen zwartgalligheid; maar het leven
in Un jeune homme de Venise is zwart
van kleur, zij het met goud aan de randen.
Het boek is bijna vergeten. Maar ik
wou hierbij graag een vereniging van
kinderlijke, koppige niet-vergeters oprichten.

[Matthieu Galey, Journal 19531973. Grasset,
Paris 1987
Jean Edern Hallier, Carnets Impudiques. Michel
Lafont, Paris 1988
Claude Michel Cluny, Disparition d'Orphee. La
Difference, Paris 1988
Claude Michel Cluny, Feuilles d'Ombre. Editions
de la Difference, Paris 1988
Fernando Pessoa, Erostratus, suivi de Le Fleuve et
PEcho par Claude Michel Cluny. Editions de la
Difference, Paris 1988
Claude Michel Cluny: Un jeune homme de Venise.
Editions Denoel, Folio, Paris 1983
Marcel Jouhandeau, Ecrits secrets. 1. Le voyage
secret; 2. Carnets de Don Juan; 3. Tiresias. Arlea, Paris 1988]
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Kristien Hemmerechts
WEERBERICHTEN
Weerberichten omvat 20 verhalen van
Kristien Hemmerechts. Op een enkele
uitzondering na treedt als
hoofdpersonage telkens een vrouw op
die er niet of gedeeltelijk in slaagt een
relatie aan te gaan met haar mannelijke
of vrouwelijke tegenspelers. De titel van
de bundel verwijst niet naar een van de
verhalen maar wel naar de stijl die de
auteur hanteert. Zoals in een weerbericht
wordt op min of meer afstandelijke wijze
verslag uitgebracht over wat men de
werkelijkheid pleegt te noemen. De
verhalen leggen er echter het
bevreemdende en onwerkelijke karakter
van bloot. En stuk voor stuk zijn het
teksten die meer vragen oproepen dan
dat ze antwoorden formuleren.
Kristien Hemmerechts (Brussel, 1955)
debuteerde vorig jaar met de roman Een
zuil van zout, waarover men in de NRC
kon lezen '.. .een sober en gevoelig,
maar ook een rijk en intelligent
geschreven roman.'
Een aantal van de verhalen uit
Weerberichten verscheen eerder in
tijdschriften in binnen- en buitenland
(NWT, Hollands Maandblad, Yang,
Writing Women e.a.) en in
verzamelbundels {First Fictions:
Introduction 9 en Knap woud, vooral de
bomen).
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soms, als we die begrafenis
soms, als we die begrafenis

EENVERHAAL
VAN
FRANK ALBERS

-

De mensen in dit verhaal van Frank Albers
zijn oud en wachten op de dingen die voorbij
zouden moeten gaan, maar dat nog niet
willen.
'Een begrafenis heeft nog iets feestelijks. Je
bent verdrietig, dat spreekt, maar je verdriet
wekt belangstelling. Mensen staan er voor op,
annuleren eerder gemaakte afspraken, trekken .
nette kleren aan, zien er ingetogen uit.
Het zou allemaal veel draaglijker zijn, denk ik
soms, als we die begrafenis af en toe konden
overdoen.'
32"1888

Vannacht heeft ze opnieuw hardop gedroomd. En weer van
die korte, hevige rillingen. Alsof ze koorts heeft. Een zeil dat
schrikt van de wind. Het licht aanknippen, haar hand nemen, haar iets toefluisteren. De onrust bezweren, een einde
maken aan haar duistere alleenspraak. Soms houdt ze bruusk
op met murmelen, alsof ze mij hoort en zich daar in haar
slaap over verwondert: dat ze mij in een andere wereld hoort
spreken.
Een jaar vandaag.
Ze schminkt zich niet meer. Haar wimpers zijn weg. De
vlekken in haar gezicht. En altijd datzelfde nachtponnetje
van lichtblauwe zijde. Soms ook overdag.
Soms grinnikt zij in haar slaap.
In de lade van het nachtkastje heb ik een foto van haar. Genomen op onze trouwdag. Ze lacht en wijst naar iets of iemand
buiten de foto. Een wit kroontje in haar zwart golvend halflang haar. Je kan haar wimpers zien. Vierentwintig was ze
toen.
Vannacht duurde het langer dan anders.
Door de neergelaten rolluiken dringen streepjes licht de kamer binnen. Geruisloos stap ik uit bed. Mijn benen zijn
stram. In de badkamer drink ik een glas water. Door het raam
zie ik hoe het meisje van de bakker haar fiets heel voorzichtig
tegen het tuinhek zet, als was de fiets of het hek breekbaar.
Ze klapt een gevlochten mand open, ze houdt een rose vierkante doos vast met een blauw lintje eromheen, ze loopt het
tegelpad op. Ik zou willen voorkomen dat ze aanschelt maar
zo gauw kan ik niet bij de voordeur zijn. Wanneer ik in het
deurgat sta en de klamme ochtendlucht voel, weet ik dat ik
mijn kamerjas niet heb aangetrokken. Ik kijk het meisje heel
strak aan, in de hoop dat ze haar blik niet lager zal richten. In
de broek van mijn pyjama zitten vlekken.
'Een taart. Heeft uw vrouw gisteren besteld.'
Ik tracht mijn verbazing te verbergen. Daar heeft ze me niets
over verteld. Het meisje slaat de klep van de mand dicht en
fietst zonder om te kijken de straat uit. In de keuken trek ik
het lintje opzij, maak met mijn pinknagel de cellotape over
de vouwen los. Een aardbeientaart, met slagroom afgebiesd.
Eenentwintig kaarsjes, kale kleurige stammetjes, omcirkelen
een geribd schijfje licht groene marsepein waarop in chocolade schrijfletters Thomas staat. Ik doe de doos dicht en schuif
hem onder in de koelkast.
Door het venster boven het fornuis zie ik twee spreeuwen die
rondhuppen op de houten tafel in de achtertuin. Hoe ze de
dingen verwart. Zijn verjaardag met de dag van het ongeluk.
In het gras ligt een cirkel van grijze vogelveren. Na de regen
van vannacht heeft de forsythia haast alle geel verloren. De
viooltjes die ik vorige week heb geplant hangen slap voorover. Zoals ze daar staan in het perk bij de muur met hun
koppen omlaag lijken ze wel oude mannetjes die moe en heel
erg dronken zijn. De spreeuwen zijn ineens weg.
'Was daar iemand?'
Wie schrikt wil boos worden omdat wie schrikt lachwekkend
is. Lichtblauwe zijde. Ze heeft bijna geen borsten meer. De
knokige, paarsgeaderde voeten die ze nu in haar verschoten
muiltjes heeft verborgen, heb ik in geen maanden nog aangeraakt. Iedere dag zie ik een nieuwe rimpel in haar hals.
'Waar kom jij vandaan?' (Ik ben geschrokken.)
Ze haalt haar wenkbrauwen op en bolt haar wangen, alsof
mijn vraag haar ontzettend verbaast. Met beide handen
houdt ze zich links en rechts aan de deurlijst vast. Dat opgeblazen gezicht.

Vierentwintig.
Een begrafenis heeft nog iets feestelijks. Je bent verdrietig,
dat spreekt, maar je verdriet wekt belangstelling. Mensen
staan er voor op, annuleren eerder gemaakte afspraken, slaan
hun ochtendwandeling over, trekken nette kleren aan, zien er
ingetogen uit. Een paar uur, een dag misschien, is het verdriet een spiegel die de genegenheid van anderen weerkaatst.
Onrechtstreeks, een paar uur, maar het scheelt. Daarna
wordt de spiegel dof en begint het pas.
Twee weken later, aan zee, begon ze voor het eerst sinds de
begrafenis weer te grienen. Tijdens het televisiejournaal.
Terwijl ze de dagen voordien opmerkelijk vrolijk was geweest. Maar met verdriet is het als met een hoge regent on: zo
lang hij niet overloopt weet je niet hoe vol hij is. Hoeveel van
die beelden heb ik het afgelopen jaar verzonnen? Beelden die
niets veranderen maar soms helpen ze, zoals knielappen helpen. Het zou allemaal veel draaglijker zijn, denk ik soms, als
we die begrafenis af en toe konden overdoen. De mensen
weer uit hun bed halen, verse bloemen, aandacht. Op een
dag als vandaag bijvoorbeeld. Vorig jaar was het kouder,
grauwer. In lange donkere jassen liepen familie en vrienden
achter ons aan. Plechtig en traag, bijna sloom, kronkelde een
sliert van medeleven tussen de graven naar de strooiweide.
Wij staan in een halve cirkel. Rafelige wolken dweilen over.
Op een boomstronk aan de overzijde van het gazon zit een
eekhoorn, onbeweeglijk, en kijkt ons aan. Statig, met iets wat
op een ijsemmer lijkt tussen zijn witte handschoenen geklemd, loopt de ceremoniemeester het perkje in. In een vloeiende maar langzaam uitgevoerde S-beweging wordt de as
verstrooid. Ik krijg een waas voor mijn ogen. In mijn hoofd
schuiven muren weg, mijn bloed staat stil, ik adem drijfgas
in. Een witte vlek in het bedauwde gras, vlak bij een jonge
vlier. lets groter dan een keukenhanddoek. Ik hoor zijn stem
in een tunnel, klanken die kaatsend op mij toe golven, zinnen
die in een estafetteloop van woorden en echo's hun betekenis
verliezen.
Gearmd en zachtjes pratend wandelen groepjes mensen het
kerkhof af. Gadegeslagen door een roerloze eekhoorn blijven
mijn vrouw en ik even na. Ik licht haar krippen sluier op,
raak met mijn lippen haar neus aan. Natuurlijk glanzen haar
ogen, is haar make-up uitgevloeid. In de vlier wipt een vogel
dichter en dichter naar het uiteinde van een doorbuigende
twijg toe, poept in de witte vlek en vliegt luid kwetterend
weg.
Ik begon honger te krijgen.
'Scouts. Of we geen lotje wilden nemen.'
Traag en heel voorzichtig wendt ze haar lichaam in het deurgat om en schuift het met korte haaltjes de woonkamer in. Ik
ga me in de badkamer verkleden. Met mijn wijsvinger strijk
ik over haar tandenborstel: droog. Haar washand: droog.
Dan zal het raam in de slaapkamer ook nog dicht zijn. Tegen
twaalf uur vanmiddag is ze dronken. Heeft ze de gordijnen
toegeschoven. Zit ze mij in dat onwerkelijke schemerdonker
aan te star en, iemand die ze zich vaag herinnert. Vragen,
steeds dezelfde vragen. Dit wordt de traagste dag van het
jaar. Tandenborstel, washand, raam: sleutels die mij in staat
stellen het geheimschrift van haar stemmingen te ontcijferen, sporen die mij verwittigen.
Lippenstiften, potjes mascara, oogpotloden, een epileerpincet, pommades, flacons. Mettertijd zijn de voorwerpen op
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het geemailleerde plankje onder de spiegel verstild tot een
verzameling merkwaardige relikwieen uit een ver verleden.
Zolang deze souvenirs niet in een vuilniszak verdwijnen is er
nog hoop voor mij. Hoop: dat zij op een dag weer tegen de
wastafel leunend voorover zal buigen, op haar tenen staande,
haar gezicht zo dicht bij de spiegel dat het glas beslaat terwijl
ze haar lippen aanzet, haar wangen poedert en nog maar eens
dat ene haartje boven haar linkerwenkbrauw weghaalt.
Hoop: dat ik weer op de rand van het bad zal zitten, kijkend
naar dat vooroverhellende lichaam, mijn keel dicht van verrukking. Tot voor een jaar was zij wat men noemt: een goed
geconserveerde vrouw. Ook tijdens de eerste maanden na
Thomas' dood, toen ik op kantoor voor onbepaalde tijd vrij
had gekregen ('Je ziet maar'), hield haar lichaam behoorlijk
stand. Ze at regelmatig en iedere namiddag, behalve wanneer
het regende, kwam ze met haar jas over de arm de woonkamer in, zei niets, keek mij aan, het hoofd een beetje schuin
houdend: wandelen.
Uitstapjes, vrienden, theater. Na de zomer was ze door het
ergste heen, zo leek het. Ik ging weer aan het werk. Eerst halve dagen. Soms ging ze's ochtends alleen een paar straten om
maar vaker wachtte ze tot ik omstreeks lunchtijd thuis kwam.
Dan gingen we na het eten samen het park in waar een kwarteeuw geleden de foto is genomen die ik in mijn nachtkastje
bewaar. Het gevoel geen ouders meer te zijn werd tijdens die
wandelingen op een vreemde manier draaglijk. Alsof wij
door de zwaartekracht tijdelijk werden ontzien en in een aangename duizeling, vederlicht, langs bomen en spelende kinADVERTENTIE
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deren gleden. Ze zei zelden wat, maar aan de wijze waarop ze
naar mij knipoogde over het kopje thee dat wij op de terugweg gebruikten in De Nachtegaal, zag ik dat ze het toch een
beetje goed vond zo, zij en ik, met z'n tweeen.
De ontreddering die langzaam wijkt, verkleurt, tijd die weer
vloeibaar wordt. Ik dacht dat het zou lukken. In november
ging ik opnieuw hele dagen naar kantoor. 'Een kind is altijd
askant.' 'Beter zo dan aan de spurt.' 'Uitgerust?' Het bevrijdende cynisme van collega's. Telefoons, eeuwig durende vergaderingen, vloeken in files. De genadige verdoving van
haast en routine. Sommige dingen waren niet te voorzien,
niet te ontwijken: het geloei van een ambulance; een van zijn
vrienden die je aanspreekt in een warenhuis; op de pagina
Overlijdensberichten een foto van een jongen die je toelacht
met een aandoenlijke blufferigheid, alsof de randen om hem
heen slechts opmaak zijn. Dan stremde de tijd heel even, een
luwte, een spoel die hapert, maar even gauw ging alles gewoon verder. ('Zo zie je maar.')
Ik ga op mijn sokken de trap af. Ze staat bij het raam dat uitziet op de achtertuin. Ter hoogte van haar hoofd houdt ze
haar handen met gespreide vingers tegen het glas, de houding van iemand die wordt gefouilleerd. Zonder zich naar
mij om te draaien zegt ze:
'Moet je die forsythia zien. Bijna helemaal kaal geregend.'
Haar gehoor, haar gehoor is nog uitstekend. Waarom kan ik
niet antwoorden? Naar haar toe gaan, haar zachtjes in de nek
kussen, mijn wang tegen de hare aan drukken. Verlangens
die mijn lichaam niet meer in beweging brengen maar in
mijn gedachten nog af en toe opflakkeren. Verlangens die ik
mij herinner.
'En die viooltjes. Zie je die viooltjes?'
Ik wil 'ja' zeggen, ik zie het woord voor me, daar, op de rug
van haar blauwe pon staat het woord 'ja5, maar ze voelt het
niet.
'Die heeft je vader gisteren geplant.'
Begin december. Het licht van drie uur 's middags is geen
daglicht meer, lucht die ook wanneer het niet regent doornat
blijft, chagrijnige wind.
Wandelen deed ze steeds minder.
Onderweg naar een klant die hier in de buurt bleek te wonen
zou ik even langs rijden, haar naar het raam toeteren, wuiven. Net voor de auto bij de trottoirband tot stilstand kwam,
mijn hand op weg naar de claxondop, zag ik dat in de twee
woonkamervensters aan de voorkant de donkergroene gordijnen waren dichtgeschoven. In mijn hoofd gaat een gong.
Ze lag op de sofa te slapen. Lichtblauwe zijde. Een arm hing
slap omlaag, de andere languit op de rugleuning waar haar
hoofd schuin tegenaan was gezakt. Haar rechterbeen op de
kussens, de japon tot boven de knie omhoog geschoven. Op
het bijzettafeltje een fles sherry en een nog half gevuld glas.
In die houding, die jaren lang - jaren geleden - verleidelijk,
opwindend was geweest, zag ik nu alleen maar weerloosheid
en ontreddering, een indruk die nog werd verhevigd door de
ongewilde vulgariteit van haar pose. Mijn vrouw: een bezopen, door de'jaren verraden mannequin, een verlept fotomodel dat daar haar roes lag uit te slapen. De ton was gebarsten.
Het verdriet was steeds minder zichtbaar geworden maar
niet vervluchtigd. Het was blijven stijgen als een traag, wispelturig getij dat haar die middag had overspoeld. Beelden,
altijd weer beelden.

ADVERTENTIES

Links, op de muur aan de tuinkant, hurkten Thomas en twee
van zijn vrienden neer op het dressoir en keken lachend de
kamer in. In de achtergrond herkende ik de Acropolis. Pas na
enige tijd besefte ik dat dit onwezenlijke tafereel werd begeleid door een zacht maar aanhoudend gezoem: door het bijna
zwarte gebladerte van de grote ficus achter de sofa bemerkte
ik de lichtbron van een diaprojector. Het groenige licht dat
door de gordijnen drong kleurde de kamer tot een akelig
droombeeld. Planten, meubels, de lachende jongens in het
behang, mijn slapende vrouw - onwerkelijk was hun nadrukkelijke onbewogenheid. Ik bevond mij in een in groen
cellofaan verpakte maquette. Een rustverstoorder, een indringer. Door mijn aanwezigheid werd een geheime reiinie
verbroken. Gauw weggaan, spoorloos verdwijnen in het verkeer? Ik bleef staan. Wilde haar niet wekken. Misschien was
dit haar een troost, deze meelijwekkende enscenering van
wat ten enenmale uitgesloten was.
Er zijn illusies die je niet vernielt.
Ik glij op mijn sokken de kamer uit, ga naar de keuken, dek
met veel gestommel de tafel. Doe brood in de toaster, zet koffie. Ik kijk door het keukenraam. Mijn uitzicht verschilt nauwelijks van wat zij in de kamer hiernaast waarneemt, en toch.
De kerseboom, de houten tafel, de ruiende forsythia, de
viooltjes - voor haar is dit wellicht een bont decor, een veelkleurige nevel waarin haar waanbeelden duidelijke contouren aannemen. Het koffiezetapparaat pruttelt, uit de toaster
springen bronzen sneetjes. Ik hoor hoe ze bij het raam vandaan schuifelt. Met de armen gestrekt voor zich uit, steunend op lucht komt ze de keuken in. Zoals ze het melkkannetje optilt, haar mes neemt, jam uitsmeert - traag en uiterst
omzichtig voert ze de meest banale handelingen uit, alsof ze
zich verbaast over de concrete, simpele werkelijkheid om
haar heen, over iedere doeltreffende beweging.
'En, heb je een lotje genomen?'
Met wijdopen ogen kijkt ze mij aan, ogen die de vraag niet
meestellen maar in hun starre verwondering door mij heen
kijken. Misschien is er ergens een draadje weggesmeuld, het
contact tussen stem en blik verbroken.
'Nee', zeg ik.
'Waarom niet?'
'We winnen toch nooit wat.'
Langzaam, alsof ze moet nadenken over wat ik zojuist heb
gezegd, eet ze verder. Af en toe prikt ze met de top van haar
wijsvinger kruimels uit haar bord, likt de kruimels van haar
vinger. Haar nagels zijn schoon. Haar polsen lijken dunner
dan vroeger.
Hoe secuur en hardnekkig ik haar ook observeer, in iedere
waarneming schemert het beeld door van de foto die ik in
mijn nachtkastje bewaar. Terwijl ze van tafel opstaat zie ik
haar in het park, bij de vijver, in een blauwe japon. Omringd
door kinderen en fotografen knielt ze neer bij het water, zwanen komen plechtig aandrijven - en dan, alsof een projector
plotseling scherp wordt ingesteld, zie ik hoe ze de deur van
de koelkast opentrekt, kaas neemt, de deur sluit en weer tegenover mij aan tafel komt zitten.
'Een jaar vandaag', zegt ze vlak, terwijl ze de kaas uit de plastic verpakking haalt.
'Ja', zeg ik, iets te snel, te hard misschien.
Zwijgend, zonder elkaar aan te kijken eten wij verder. Het
zonlicht dat schuin door het raam staat bereikt de tafelrand,
veegt het grijs van het blad en nadert traag maar zeker onze
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handen. Nog even en het melkkannetje dat zij precies tussen
ons in heeft neergezet zal aan de ene kant oplichten en zilverachtig beginnen te glanzen, terwijl de andere kant dof en
donker blijft.

FRANK ALBERS
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Het hiernamaals
van de kunst

tt)

In 1968 maakte Marcel Broothaers een
kunstwerk dat een museum was:
LeMusee d'art rnoderne. Het werk
bestond uit een aantal lege houten
kisten, bestemd voor het vervoer van
schilderijen. Op de muren was een
aantal prentbriefkaarten met
reprodukties van klassieke kunstwerken
bevestigd. Niet alleen werd het
kunstwerk vervangen door zijn
transportverpakking, maar 00k speelde
de kunstenaar de rol van cultured
ambtenaar, door zich tot
museumdirecteur uit te roepen.
Daarmee is het ondenkbare gebeurd:
kunst is voortaan een onderneming die
wordt geensceneerd in het museum,
geconcipieerd door managers en o.a.
kunstenaars, waarin evenveel op het
spel staat als in de mode:
pijnlijk weinig.
Lieven de Cauter over
postmodernisme.

DOOR
LIEVEN DE CAUTER
i De idee van het einde van de kunst
is stokoud. Bijna twee eeuwen geleden
moet ze, op een mooie dag, opgedoken
zijn in het brein van een geleerde professor, als onvermijdelijk gevolg van de
wording van zijn absolute geest. De
kunst zou, volgens Hegel, opgaan in
theorie, in het zelfbegrip van die absolute geest; ongeveer zoals beeldspraak
ophoudt beeldspraak te zijn wanneer
zij wordt uitgelegd. De kunst zou tot
haar begrip worden herleid. Maar, hoe
oud 00k de gedachte, we zijn er nog
steeds niet aan gewend. En de kunst is
niet opgegaan in de absolute geest. Omdat de beeldspraak niet opgaat in haar
verklaring.
Even heeft het erop geleken dat Hegel
toch nog gelijk zou krijgen toen de conceptuele kunst het beeld radicaal ondergeschikt maakte aan het woord. Het
kunstwerk werd vervangen door zijn
opschrift, kunst door haar definities:
'Kunst is commentaar op kunst,' zei
Kosuth. Maar nu 00k dit geluid allang
is weggestorven en vergeten, nu de
mensen zo massaal de supermusea bezoeken, dat men met Bourdieu van een
'kunstreligie' is gaan spreken, lijkt het
einde van de kunst meer dan ooit onwaarschijnlijk. Helemaal onvoorstelbaar wordt het, wanneer we ons de idee
van het einde van de kunst voorstellen
in het licht van haar feitelijk voortbestaan. Het ondenkbare van de toestand
is, dat kunst voortbestaat, of zelfs een
nooit geziene bloei kent, met veel takken en uitlopers, ontelbare manifestaties en verschijningsvormen - terwijl
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ze eigenlijk al dood is. We kunnen ons
die toestand alleen maar voorstellen als
een vorm van eeuwig leven. Als het
hiernamaals van de kunst.
Om te wennen aan een onvoorstelbare
toestand kan men het beste met behulp
van analogieen te werk gaan. In moeilijke kwesties grijpt men naar vergelijkingen, schetst men contexten. Want het
ene hiernamaals verwijst naar alle andere. Naar het hiernamaals van de utopie bijvoorbeeld. Baudrillard denkt dat
we alle mogelijkheden en hun tegengestelden gerealiseerd hebben; dat alles in
zijn extatische en hyperreele vorm
voortbestaat. Er zal geen laatste oordeel
zijn. We zijn ongemerkt overgegaan
naar het hiernamaals: 'Tant Pis. Nous
sommes au paradis.' Of, hetzelfde
anders bekeken: het hiernamaals van
de vooruitgang. Weliswaar heeft de
eenheid van techniek, markt en wetenschap, wat Lyotard technoscience
noemt, op basis van haar onverbiddelijke logica van groei en efficientie,
nog een ontwikkeling teweeggebracht,
maar, zegt Lyotard, vooruitgang durven we dat niet meer te noemen. Of
concreter nog, het hiernamaals van de
godsdienst: zij bestaat nog wel als institutie, de constructie functioneert nog,
de gebouwen staan nog overeind - zoals iemand scherpzinnig opmerkte maar God is dood. Zelfs wanneer de
mensen niet meer warm lopen voor het
leven na de dood, de Kerk zelf lijkt eeuwig te zullen leven.
Wat wij 'De Kunst' noemen, ontstond
toen het vervaardigen van konterfeitsels en schilderijen geen ambacht meer
was in dienst van de religieuze of wereldlijke macht. Vanaf de Renaissance
en zeker na het einde van het Ancien
Regime, werd de kunstenaar een zelfstandige, zelfbewuste schepper, en het
kunstwerk een object dat bekeken werd
als doel op zichzelf. Kunst werd een autonome institutie. Met eigen tempels:
musea; een eigen cultus: het schone; en
met eigen inwijdingsrituelen: de academies, de prijzen en de salons.
De meeste mensen hebben de neiging
het feit dat kunst een institutie is te negeren. Of hooguit als iets bijkomstigs te
beschouwen. Dat is jammer. Het institutionele karakter van de kunst bepaalt
haar wezen. Het hele moderne probleem van het volgen of doorbreken
van artistieke regels, de onophoudelijke
zelfbezinning van de kunst, de aan vijandschap grenzende meningsverschillen over geengageerde of ascetische
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kunst (tussen Brecht en Adorno bijvoorbeeld) - het is allemaal niet te begrijpen zonder die institutionele autonomic Geheel in beslag genomen door
de ontdekking van haar autonomic, ik
parafraseer Sartre, wordt de kunst zichzelf tot object. Zij is de reflexieve fase
ingegaan; zij beproeft haar methodes,
breekt met de oude kaders, tracht langs
experimentele weg haar eigen wetmatigheden te bepalen en nieuwe technieken te ontwikkelen.
Toen de gedachte van de autonomic
van de kunst, in de vorm van 'L'art
pour L'art' (de kunst om zichzelf en om
niets anders), helemaal ingeburgerd
was, verscheen de avantgarde ten tonele. Alle avantgardes hebben een ding
gemeen: hun onvrede met de kunst als
institutie. De historische avantgarde
kan men met Buerger definieren als 'de
zelfkritiek van de institutie kunst'. De
avantgarde begint en eindigt met een
aanval op het museum, en dat is niet
toevallig. Op 20 februari 1909, symbolische begindatum van de avantgarde,
kon men in Le Figaro onder andere dit
lezen: 'Musea: ... kerkhoven! (...) Musea, publieke slaapzalen waar men
voorgoed naast gehate en onbekende
wezens rust! Musea, absurde bloedbaden van schilders en beeldhouwers die
elkaar wreed afslachten met houwen
van kleuren en lijnen, langs wanden
waar om gestreden is (...) Wij willen er
niets meer mee te maken hebben, met
dat verleden, (...) Verleg de loop der kanalen om de musea te laten onderlopen!
Oh, wat een vreugde de oude doeken,
verscheurd en met uitgelopen kleuren,
te zien afdrijven.' Met Marinetti's manifest barstte de avantgarde los.
In 1968, het jaar dat men voor postzegelverzamelaars als sterfjaar van de
avantgarde kan opgeven, maakt Marcel
Broothaers een kunstwerk dat een museum was: Le Musee d'art moderne (Section XIXe siecle). Het werk bestond uit
een aantal lege houten kisten, bestemd
voor het vervoer van schilderijen van
grote waarde. Op de muren waren een
aantal prentbriefkaarten met reprodukties van klassieke kunstwerken bevestigd. Niet alleen werd het kunstwerk
vervangen door zijn transportverpakking, maar 00k speelde de kunstenaar
de rol van cultured ambtenaar, door
zich tot museumdirecteur uit te roepen. Broothaers wist: wanneer de kunst
samenvalt met haar institutie, met het
museum en de markt, dan is het met
haar gedaan. Kunst kan alleen overle-

ven in de marge van de institutie, niet
in het centrum ervan. Dit veronderstelt
een doorbreken en bekritiseren van de
heersende tradities en codes binnen de
institutie, en het bewaren van een kritische afstand tegenover de buitenwereld. Het ondenkbare is gebeurd: de
kunst is thans een onderneming die
geensceneerd wordt in het museum, geconcipieerd door managers en andere
culturele ambtenaren, onder wie de
kunstenaars; een activiteit waarin evenveel op het spel staat als in de mode, dat
wil zeggen: pijnlijk weinig.
2 De geschiedenis van de kunst was,
vanaf de renaissance, een geschiedenis
van strijd tussen esthetische codes. Nu
is die strijd voorbij. Er is een codeloze
kunst. Met een slogan van de postmodernistische wetenschapstheorie, die
00k in de kunst nagalmt: 'Anything
goes.' Van neo-expressionisme tot designkunst, van neo-neoclassicisme tot
neo-geo (het opwarmen van de zogenaamde koude abstractie), alles kan.
Dat is al een hele tijd zo en het ziet er
niet naar uit dat daar snel verandering
in zal komen. Men zou kunnen zeggen,
in termen van diezelfde wetenschapsfilosofie: het oude paradigma is uitgehold, maar er is nog geen nieuw. De
avantgarde als nieuw begin is zelf aan
haar eind gekomen, zij heeft de strijd
tussen de codes uitgestreden. Nu kan
men (voorlopig) alleen zoeken naar reacties, houdingen tegenover het verlies
van zowel de traditie als de avantgarde.
Het ideale postmodernisme dat Lyotard voor ogen staat is een vorm van
rouwarbeid, het verwerken van het verlies van een object (het verloren object
is bij hem de universele geschiedenis
die de gehele mensheid naar bevrijding
zou voeren, in onze gedachtengang is
dat het avantgardistische elan). Nu zijn
er verschillende manieren om te reageren op een verlies: verdriet, zwaarmoedigheid en melancholie, defaitisme,
vertwijfeling, opstandigheid, wrok,
wraakgevoelens, regressie, berusting,
verdringing, vergeten, en zelfs euforie.
Ook in de hedendaagse kunst zijn er ontelbare strategieen om het gat dat de
avantgarde geslagen heeft te dichten.
Het pluralisme is een programmapunt
geworden. Van echte rouwarbeid is
echter weinig te merken. Euforie en regressie lijken te overheersen. Misschien zelf met af en toe een ondertoon
van wraak.
Ondanks de onoverzichtelijkheid eigen

Salome, Blutsturz, 1979

aan het pluralisme, kunnen we de postmoderne situatie in de beeldende kunst
tot drie formules herleiden. Naast het
einde van de avantgarde, als voldongen
feit en uitganspunt, is er: het teruggrijpen op de geschiedenis volgens de logica van de mode, en het spel met de institutie binnen de institutie. Deze nogal
saaie formules worden op voorbeeldige
wijze belichaamd door twee stromingen, waarvan de ene al achter ons ligt,
het neo-expressionisme, en de andere
brandend actueel is, het meubelmaken.
Als postmoderne strategieen lijken ze
diametraal tegenover elkaar te staan,
maar als schoolvoorbeelden vullen ze
elkaar wonderwel aan.
3 Eind jaren zeventig, begin jar en
tachtig maken de Italiaanse Transavanguardia en de Duitse 'Nieuwe Wilden'
furore. Na de intellectualistische of uitgelaten avonturen van de conceptuele
en performatieve kunst (fluxus, land
art, body art, transformer) eindelijk
weer genietbaar en verkoopbaar werk.
Ook na de steriliteit van het hyperrealisme moet het een opluchting zijn geweest. Het ging om erg jonge schilders,

Rainer Fetting, Selbstpotrait als Indianer, 1982

wier gemiddelde leeftijd dertig was.
Via prestigieuze tentoonstellingen werden zijn onmiddellijk naar de top van
de artistieke wereld gekatapulteerd. Ze
zijn alweer verdwenen. De nieuwe
schilderkunst is niet alleen modieus
omdat ze wordt gelanceerd als modetrend, ze is modieus in haar kern. Het is
eigen aan mode het verleden op een
willekeurige manier te citeren. Het
leeghalen van de garderobe van de geschiedenis. Volgens Barthes is mode:
tekens zonder betekenis, uitspraken
zonder boodschap. Kunst die samenvalt met mode is derhalve een betekenisloze kunst, decoratie, cosmetica, en
dus, volgens mijn verzwegen definitie,
geen kunst meer.
Mode gebruikt het verleden als couleur
locale. Ook de nieuwe schilderkunst
neemt bestaande stijlen en bekleedt die
met een nieuw gewaad. Vooral bij de
Duitse neo-expressionisten is dit overduidelijk. Zij grijpen letterlijk terug op
de lokale kleuren van het Germaanse.
Volgens de verdedigers gaat het om een
zoektocht naar de traditie. Na de ontnuchtering, het besef van het einde van
de groei, wordt zowel van het vooruit-

gangsgeloof als van de utopie afstand
genomen. Men grijpt terug op regionale, nationale en minderheidstradities.
De beproefde postmoderne remedie: na
het universalisme en internationalisme
terug naar het lokale. Daar valt wellicht
iets voor te zeggen. Maar het expressionisme is geen minderheidstraditie. Het
is een klassiek geworden, geconsacreerde stijl, de meest gevierde code van de
vroege avantgarde.
De Nieuwe Wilden abstraheren het expressionsime van zijn historische context, en gebruiken vervolgens de stijlmiddelen als een pasklare esthetica.
Daarom zijn hun werken zo bevallig.
Er staat niets op het spel. Iedereen is
onderhand vertrouwd met de vormentaal van het expressionisme. Maar het
waarom van die code is weg. Het expressionisme was de eerste beweging in
Duitsland die met het academisme wilde breken. Maar het neo-expressionisme is zelf een vorm van academisch
schilderen. Een soon regressie naar een
vroeger stadium in de ontwikkeling van
de kunst, waarbij de complexiteit die in
die ontwikkeling lag besloten als het
ware dwangmatig wordt vergeten. De
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benamingen 'Heftige Malerei', 'Neue
Wilden' en 'Muelheimer Freiheit' klinken zelfs euforisch. De Euforie van de
regressie, noemen Buchloh en De Vylder dat. Die regressie beperkt zich niet
tot de vormentaal, maar is ook aanwijsbaar in de behandelde thema's: de
spontane uitdrukking van het subjectieve, de morbide of gewelddadige vormen van seksualiteit, de stad en het
nachtleven, archai'sche, mythologische
thema's, koningen en Indianen, en
zelfs een enkele keer landschappen.
Dus ook thematisch staat er niets op het
spel. Het zijn oude, klassiek geworden
moderne thema's. Maar terwijl toen,
begin deze eeuw, het primitieve (de natuur of de mythologie), het marginale
(de hoer en het nachtleven) en de morbide erotiek haaks stonden op de burgerlijke deftigheid, zijn het nu opgewarmde mythes.

naar een geensceneerde sodomie. Door
haar ietwat goedkope theatraliteit, die
van travestieten in nachtclubs, dreigen
zijn werken al bij voorbaat decoratief te
zijn. De grimmige, spichtige hoeren
van Kirchner zijn ver weg.
Rainer Fetting lijkt op zoek naar een
verbinding tussen het hedendaagse en
het voorwereldlijke. Bijvoorbeeld in
een zelfportret als Indiaan. Stilistisch
knoopt hij aan bij Kirchner en het fauvisme, Gaugin en van Gogh. 'Teruggrijpend op expressieve tradities, vooral in het koloriet, werken deze schilderijen toch niet als het ingespannen
voortzetten van een gegeven schilderkunst. Men zou ze zelfs als het tegendeel ervan kunnen betitelen: als het
leegschilderen van de expressieve houding, als het bewust vergroven van bestaande stijlmiddelen en als berekende
toeeigening' (Hunger nach Bildern). De
In Een koning valt niet uit de hemel van pastiche als herdenking en wraak.
Peter Boemmels vormt de wens een In Gedanken sind Feuer van Walter
herinnering aan de kindertijd uit te Dahn en Georg Jiri Dokoupil, is het
beelden het uitgangspunt. Boemmels niet meteen duidelijk over welke ontbeeldentaal - ik citeer uit Hunger nach vlambare gedachten het gaat. Wei dat
Bildern van Faust en Devries - 'is ver- het hen te doen is om de directe uitankerd in de poging, subjectieve beeld- drukking ervan, om een heftig en sponobsessies direct en zonder oog voor taan denken. Er is geen tijd om stil te
stijlproblemen over te brengen. Voor staan bij de formulering of de stijl, zo
hem is de schilderkunst slechts een lijkt het. Het is 'Heftige Malerei' voorhulpmiddel voor de omzetting van vi- waar. In feite gaan de werken van Walsionaire thema's en associatieve beeld- ter Dahn meestal terug op kleine schetvindingen' (zoiets kun je alleen in ger- sen die op het doek worden geprojecmanismen uitdrukken). Zelf zegt de teerd en dan op een wilde manier ingekunstenaar: 'Het gaat mij in mijn schil- kleurd. Het gaat om een berekende
derijen om mezelf. Ze stellen de vraag werkwijze. Het spontane is dus een genaar mijn identiteit en ik ontdek, dat speeld effect.
identiteit niets vasts is (...) Ik wil iets Wat nu te denken van de 'nieuwe submet waarnemingen proberen en niet jectiviteit', die zowel bij de Nieuwe
bang zijn die aan andere mensen mee te Wilden als bij de Transavanguardia
delen.' Dat de identiteit geen vast gege- hoog in het vaandel wordt geschreven?
ven is, vormt, een halve eeuw na Freud, Onze auteurs, Faust en Devries, geloeen hele ontdekking en die ontdekking ven dat die nieuwe subjectiviteit een
dan ook nog meedelen aan anderen is nieuwe spontanei'teit bevat. Het schijnt
lovenswaardig en aandoenlijk.
hen toe dat de 'ontsubjectivering' van
Het werk van Salome is niet intimis- de kunst weliswaar een inwendige
tisch, maar toont intimiteiten. De noodzakelijkheid bezat, maar dat juist
Koorddanser, dat stilistisch aan Kirch- daardoor 'vandaag in de schilderkunst
ner doet denken, is een geschilderde de betrekking tussen werk en persoon
weergave van een performance met Lu- nieuw en veranderd kan worden opgeciano Castelli. Salome, in het dagelijks vat'. Het ik van de kunstenaar gaat een
leven Wolfgang Citarz, speelde er verbinding aan met het beeld. Een onkoorddanser. Het gaat om een enscene- middellijk en spontaan beeld maakt een
ring. De kunstenaar is exhibitionist, en zelfontdekking mogelijk. Er is volgens
de toeschouwer voyeur. De mise en sce- hen sprake van een nieuw existentieel
ne van een excentrieke, sterk homosek- moment, van een nieuwe zelfuitdruksueel gekleurde, licht sadomasochisti- king (weer zijn de germanismen onversche erotiek, is nog frappanter in Blut- mijdelijk). In een postmoderne situatie,
sturz. Waarom shockeert dit werk niet? die van een geinformatiseerde, gemeDoor de stilering. Je kijkt alleen maar diatiseerde samenleving (hier heb je
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met gallicismen van doen), komt het
echte zelf niet zonder meer aan het
woord. Het echte zelf heeft veel weg
van het onbewoonde eiland, dat een obsessioneel beeld is uit de reclame, maar
waar hopelijk niemand echt in gelooft.
Als het echte zelf al aan het woord zou
kunnen komen, dan toch zeker niet
door een historische stijl over te nemen
als 'natuurlijke' uitdrukkingswijze.
Dat is de contradictie waarop de Nieuwe Wilden steeds weer hun tanden hebben stukgebeten. Dat deze contradictie
in hun werk openlijk wordt uigesproken, vormt de eerlijkheid ervan. Dat is
het verschil tussen kunst en commercie. Hal Foster, een Amerikaans kunstcriticus, is niet zo zeker van dat verschil. Hij zegt: '... deze kunstenaars
drijven handel, zoal niet in bedrog en
pastiche, dan toch in simulaties van authenticiteit en originaliteit... Goed, in
dit bedrog is het neo-expressionisme in
zekere zin "authentiek" als een symptoom van het historische moment.
Maar in plaats van een terugkeer naar
de geschiedenis te zijn, getuigt de recente cultuur van een uitzonderlijk verlies van geschiedenis - of eerder een
vervanging ervan door het pseudohistorische.' En hij besluit, zwaar op de
hand maar ter zake: 'Het neo-expressionisme verschijnt als een problematisch
antwoord op het verlies van de geschiedenis, van de realiteit en het subject...
de gebaren die de nadruk leggen op het
historische, het reele en het subject getuigen vooral van de wanhoop om hun
verlies.'
4 Een heel ander soort van postmodernisme zou men designkunst, architectuurkunst, of nieuwe objectkunst
kunnen noemen. Het gaat niet om een
beweging zoals de Neue Wilden of de
Transavanguardia. Maar als men de vele voorbeelden ervan in ogenschouw
neemt, wordt er toch onmiskenbaar een
trend zichtbaar. Tijdens Documenta8,
vorig jaar in Kassel, werden deze kunstenaars officieel geconsacreerd. De
kastenbouwers: Armanjani, Mucha,
Thomas Schuette, Armleder, Niek
Kemps, Gloria Friedmann, Eberhard
Bosslet, Klaus Jung, Francois Bauchet,
Scott Burton en Jan Vercruysse. Hoe
verschillend ook de invalshoeken, allemaal maken ze werk dat op een of andere manier verwijst naar architectuur en
vooral naar meubelkunst.
Het postmodernisme is pluralistisch en
de kunstgeschiedenis kent een pendel-

Reinhard Mucha, Hagen - Vorhalle, 1983

beweging. Ook de kastenbouwers hebben hun plaats gevonden in de pendelbeweging van de recente kunstgeschiedenis. Men kan het fenomeen opvatten
als een soort derde moment, het moment waarop twee vorige slingerbewegingen elkaar even lijken te kruisen of
te verlammen. Na: 'design weg van de
kunst' (Loos, Bauhaus tot het afgekookte functionalisme van het dagelijks leven); en na: 'design terug naar de
kunst' (Memphis en de radicale design); nu: 'design binnen de kunst'. Na
alle mislukte pogingen om de autonomic op te heffen door uit de institutie
kunst te breken, na het uitputten van
alle mogelijke codes en hun overtredingen, wordt nu gespeeld met de autonomic van het kunstwerk zelf. Erg nieuw
is dit overigens niet.
Duchamps trachtte, met zijn befaamde
urinoir, de autonomic van het kunstwerk aan te tasten, en de burgerlijke
kunstopvattingen te ondergraven; de
onuitroeibare waarheden over het
kunstwerk als uniek object, over de

kunstenaar als genie en over de kunst
als het domein van de hogere waarden.
Het ging om een aanval op de institutie. Misschien wel de radicaalste. Hier
niet. De kastenbouwers blijven veilig
binnen de aangegeven grenslijnen. En
maken wat sierlijke schijnbewegingen,
sierlijker dan die van Duchamps. Dat is
het nieuwe, het postmoderne eraan.
Een kosmetische variant op een iconoclastisch gebaar.
Om te ontkomen aan de impasse van de
beeldende kunst wordt uitgeweken
naar andere disciplines, toegepaste
kunsten als architectuur en design.
Maar dat uitwijken is slechts schijnbaar. Het blijft allemaal uitdrukkelijk
plastische kunst. Het architecturale en
bruikbare wordt enkel opgenomen in
een soort esthetische geste. '... de reflectie, de omgang met de vooronderstellingen die het kader vormen van de
kunst - een voortgezette onderneming
sinds Duchamps klassieke geste van het
binnenbrengen van een ordinair alledaags voorwerp in het kader van de

kunstpresentatie, wordt opgevoerd als
een eigen artistieke stijl en wordt opgetild tot een soort van moderne rococo'
(Ludwig Locker over Reinhard Mucha, een van de tenoren onder de kastenbouwers).
Er zijn velerlei manieren om moderne
rococo te vervaardigen. Je kunt meubels omgekeerd op elkaar stapelen, zoals Mucha doet. Je kunt ook maquettes
maken. In tegenstelling tot de door de
avantgarde uitgeputte plastische middelen, kan de maquette nog tot de verbeelding spreken. Omdat zij een terrein
bezet tussen werkelijkheid en utopie.
De ontegenzeggelijke kracht ervan ligt
in het ontwerpkarakter, de belofte, de
voorafspiegeling van iets, zonder dat
het al vastgelegd is in het al te concrete,
de soms ontgoochelend beperkte, of
ronduit mislukte uitvoering. Maquettes werken altijd. De absolute maquettes nu, bijvoorbeeld die van Klaus Jung
of Thomas Schuette, willen eigenlijk
naar niets verwijzen. Zij willen enkel
parasiteren op de natuurlijke kracht, de
fascinatie die van een maquette uitgaat.
De naar zichzelf verwijzende maquettes veinzen een verschuiving binnen de
institutie, van de schone naar de toegepaste kunst, maar zonder echt iets te
verschuiven. Ze doen dat alleen om een
esthetisch effect te bereiken, en binnen
de onveranderde conventies van het
museum uit te buiten. Maar het is
mooi, want maquettes zijn sterk.
In een andere versie van hetzelfde simulatiespel speelt men met meubels,
kasten en stoelen. Het spel is simpel.
Het object kunstwerk kan geen ding
zijn tussen de andere dingen, zoals gebruiksvoorwerpen, want dan is het
geen kunstwerk meer. En toch is het
kunstwerk een ding. Dus: men maakt
objecten die tegelijk een soort gebruiksvoorwerpen zijn en kunstwerken. Hier
valt de kunst samen met haar institutie.
Drie figuren spelen hier perfect hun institutionele rol: de kunstenaar, natuurlijk, maar vooral de suppoost en de criticus. Of, anoniemer uitgedrukt, drie
instanties: het materiaal en zijn connotaties; de context van het museum, de
galerij, het gebouw; en het commentaar, de catalogus. Om niet het effect
van gewone maar absolute meubels te
verkrijgen, gebruikt Francois Bauchet
gelakt hout en brons, Scott Burton graniet. Het zijn sculpturen waarvan de
vorm verwijst naar een stoel of een zetel. Kan men erop gaan zitten?
Hier komt de suppoost op de proppen,
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is het - net als bij de maquette - een
diefstal van esthetische kracht, zonder
dat aan de grenzen van de institutie
wordt geraakt. Stoelen en kasten zijn
mooi. Ze hebben een kracht die picturale of sculpturale beelden allang verloren zijn.
Belangrijker, oneindig veel belangrijker dan de suppoost en het kunstwerk,
is de catalogus, het commentaar. De
criticus heeft tot taak door middel van
de tekst het kunstwerk, 00k het kunstwerk dat verdacht veel op een mahoniehouten meubel lijkt, allerlei betekenissen te ontfutselen, die de ge'interesseerde bezoeker doen duizelen. Zo blijkt uit
het werk van Jan Vercruysse een kritiek
op de burgerlijke kunstopvatting te
spreken. Verder gaat het om een vraagstelling naar de relatie tussen kunst en
maatschappij. Herhaaldelijk wordt de
nadruk gelegd op de negativiteit; of elders op het maken van een cultusplaats.
Iemand voegt daar veelbetekenend aan
toe: 'Vercruysses werk gaat over begeerte.' Tenslotte is er onvermijdelijk
de melancholic Zijn werken zijn (ik citeer Marianne Brouwer uit Museumjournaal) 'relicten van een wereld die er
nooit geweest is en er nimmer kan zijn.
Het zijn oorden aan gene zijde van een
wereld die men niet betreden kan...' In
de gladde kasten en lege kaders van Vercruysse kan de leek wellicht enkel de
ijle kosmetica van onze tijd weerspiegeld zien.

Frangois Bauchet, A Denis Laget, 1986

als de belichaming van het museale bewaren. Hij krijgt iets van een mythische wachter van het dodenrijk. Het is
zijn taak de grens te bewaken tussen het
rijk van het dagelijks leven en het hiernamaals. Hij maakt u, als het moet met
de nodige strengheid, duidelijk wat
kunst is (iets om naar te kijken) of geen
kunst (iets om op uit te rusten na het
kijken). Natuurlijk, wij zijn getraind,
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we merken het verschil zelf wel, meestal helpt 00k de kunstenaar in zijn vormgeving een handje, en er is steeds de regel, dat alles wat in het museum staat
kunst is. Behalve de stoel van de suppoost of de bank voor de bezoeker. En
zo kan men weer gaan twijfelen... Deze
overdrijving brengt het institutionele
spel dat de absolute meubelmakers spelen aan het licht. Op esthetisch niveau

Wie dacht dat het hiernamaals als ondenkbare toestand van de kunst slechts
beeldspraak was, krijgt hier (aan gene
zijde van een wereld die men bovendien niet eens betreden kan) het bewijs
dat we wel degelijk in het Jenseits zijn
aanbeland. Misschien is het wel omdat
de kunst het eeuwig leven is ingegaan,
dat de kunstenaars en hun commentatoren zich terugtrekken in hogere sferen. De kunstwerken worden cultusobjecten. Dat is onvermijdelijk, maar er
zijn grenzen. Adorno had daar als geen
ander oog voor. Kunstwerken die niet
fetisjistisch op hun volmaaktheid staan,
en doen alsof ze het absolute zijn, hoewel ze dat niet kunnen zijn - hij beschouwde ze bij voorbaat als waardeloos. Maar hij voegde daaraan toe: 'Wel
wordt het voortbestaan van de kunst
precair zodra zij zich van haar fetisjisme bewust wordt en... daar in verkrampt.' En dat is nu net wat in het
hiernamaals gebeurt: de kunstwerken
verstijven tot tijdloze fetisjen.
De commentatoren zijn de hogepries-

Scott Burton, Pair of granite Chairs, 1986

Jan Vercruysse, (Comme Dans Une) Nature Morte, 1987

ters. Maar meer dan het heilige omringen met zwaarwichtige woorden kunnen zij niet doen. Ritueel en Kritiek
sluiten elkaar uit. 'De catalogi van de
nieuwe objectkunstenaars vormen het
scharnier van dit systeem,' schrijft
Pierre Restany in de catalogus van Kassel. U ziet: wat de commentator schrijft
is niet zo belangrijk. Ook al zegt hij dat
deze designkunst een puur institutioneel spel speelt, hij is een pion binnen
de institutie, zoals ook de kunstenaars
en de suppoosten dat zijn. Bovenaan
staan natuurlijk de managers, die het
spel regisseren - maar ook zij zijn uiteindelijk stukken in het schaakspel
kunst. In het hiernamaals van de kunst
speelt men schaak. Dat is een aangenaam tijdverdrijf. En omdat er voor
grof geld gespeeld wordt, is het voor
sommigen meer dan alleen maar aangenaam.
Aan het begin van zijn jongste boek beschrijft Jencks, de profeet van het postmodernisme, het domein dat hij zal behandelen als 'het speciale reservaat van
wat wel eens een van de snelst groeiende wereldmarkten zou kunnen zijn,
naast de micro-chips en de rubik-cubes
- de kunstwereldmarkt.' Hier vervloeit het beeld van de Elyzeese velden
der kunst met dat van Silicon Valley.
5 Eindelijk valt de beeldende kunst
helemaal samen met haar eigen institutionele defmitie: 'Kunst is, wat een
maatschappelijke groep op een gegeven
moment als kunst aanvaardt' (Marcel
Mauss). Het met zichzelf samenvallen
is de extase, de paradijselijke toestand
van de kunst. De kunst is niet dood
maar in de zevende hemel. We kunnen,
misschien zonder veel genoegen maar
ook zonder vrees, verder slaapwandelen door de museumzalen. Want, zei
David Byrne: 'De hemel is de plaats
waar nooit iets gebeurt.'
LIEVEN DE CAUTER
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UHT1
UHT1 DE S1ECHTE MAHIEREN VAN DE
DOOR
HERMAN DE CONINCK
Het doet me vaak aan Provo denken.
Er was geen stijver, calvinistischer,
theedrinkender volkje dan het Hollandse, en nergens werd de wereld vanachter schonere gordijntjes bekeken. En
uitgerekend daar moest Provo uitbreken. Dat was mijn eerste gedachte. En
de tweede, onmiddellijk daarna: ja natuurlijk, waar anders?
Zo is het even vanzelfsprekend dat ook
weer juist in Holland een poetische revolutie in de lucht schijnt te hangen. In
elk geval klinkt er de roep om meer
straatrumoer in de poezie, noemt een
aantal vrouwen zich Nieuwe Wilden,
oehoe-oehoe, en geeft een aantal ontevredenen met het minimalisme van
poezie-op-de-vierkante-centimeter zich
maar ineens de naam maximalen.
Het was daar ook nodig.
Het is nog niet zo lang geleden dat ik
met een aantal Hollandse collega's een
discussie had over de titel Over de troost
van pessimisme. Dat was een duidelijk
Vlaamse titel. Je valt altijd wel door de
mand: omdat je een hond in het kegelspel zegt, in plaats van een aap in de
porseleinkast. En als je dat afgeleerd
hebt (daarna komt gelukkig een periode
dat je het koppig weer bijleert) blijf je
nog altijd Vlaams omdat troost zo'n gevoelig woord is, een beetje genant, een
Nederlander zou daar over de weerbaarheid van pessimisme van maken, of
over het tandengeknars van de uitzichtloosheid of zo.
Ik geef toe dat de Nederlandse poezie
de beste van Europa is, en Kouwenaar
is een knap dichter, maar vijf Kouwenaars gaan vervelen, en Faverey is een
knap dichter, maar vijf Favereys gaan
vervelen, en de hele Arbeidersperspoezie van Robert Anker tot Ad Zuiderent,
om maar even het hele alfabet te omspannen, is best kunstig en van een niet
onaangename academische ingetogenheid en vol slechts zijdelings uitgesproken meningen, en zo heb ik meningen
graag, en ik bewonder de vindingrijkheid waarmee de complete vier seizoenen in een daktuintje blijken te kunnen, en dat daktuintje vervolgens in
een sonnet, enzovoort.
Maar ik geef eveneens toe dat ik sinds
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zichten geen manieren. Om te beginnen letterlijk. Blijkens een gedicht op
p. 21 slaat hij zijn geliefde, 'met grote
Natuurlijk leidt meer durf niet noodza- inspanning en hartstocht' dan nog. Hij
kelijk tot betere poezie, wel tot meer af- heeft er een uitleg voor ('als ik je sla, is
wisseling. Ik zie in de hele Nederlandse het omdat ik je redden wil'), maar - die
poezie niemand die wijsheid aandurft hebben ze in het mannenhuis allemaal.
zoals Yehuda Amichai dat durft, nie- En enkele bladzijden voordien besluit
mand die zoals Raymond Carver van hij een liefdesgedicht met de regel: 'ik
een gedicht gewoon een nog geserreer- zie je grootheid in het voor mij zorgen'
der kort verhaal durft te maken: behal- (p. 18). Gelukkig kun je dat ook lezen
ve bij de jonge Campert heet dat hier als: in de manier waar op je voor me
nog altijd anekdotiek. (Carver schrijft zorgt, in die kleine dingen, toont zich je
gedichten zoals Hemingway ze ge- grootheid. Maar helaas is het de eerste
schreven zou hebben, zei George Mac- betekenis die zich opdringt: ik heb bebeth, en natuurlijk klopt dat, hoor ik de sloten dat je voor me moet zorgen en
Hollandse kritiek al zeggen, want He- dat je grootheid zich daarmee tevreden
mingway schreef niet voor niks geen zal moeten stellen. In elk geval is Wieg
gedichten.) En zo zijn er nog wel meer niet omzichtig genoeg geweest om door
dingen die ik niet zie. Ik denk dat ik met een eenvoudige ingreep die tweede betwee Hollandse Carvers erbij en drie tekenis - die hij vermoedelijk ook niet
Hollandse Amichais Gerrit Kouwe- bedoelt - uit te sluiten.
naar gemakkelijker opnieuw zou gaan Dat komt omdat Wieg ook poezietechnisch geen manieren heeft. Gelukkig
zien als de ene grote Kouwenaar.
heeft hij ook nog geen manierismen, de
Ik zou dus blij moeten zijn met het overtreffende trap van manieren. Maar
nieuwe straatrumoer. Maar de maxi- anderzijds gedraagt zijn Nederlands
malen lijken mij heel slechte Lucebert, zich lang niet altijd zoals het hoort.
de Nieuwe Wilde Dames lijken me De meeste uitgeverijen hebben vanslechte Elly de Waard (en Elly de daag de dag een eindredacteur in
Waard zelf lijkt me sinds haar bundel dienst, maar ik heb niet de indruk dat
ze die op poezie loslaten: wat dat betreft
Furie eveneens slechte Elly de Waard).
staat
poezie nog altijd in een geur van
Er lijken mij echter wel een paar inteheiligheid.
Rogi Wiegs bundel is een
ressante nieuwe dichters te zijn die vangroot
ongewild
pleidooi om toch in
uit hun open venster naar al dat straatgodsnaam
ook
af
en toe een eindredacrumoer kijken.
teur naar poezie te laten kijken. Misschien zou die overbodige vaagheden
i.
kunnen
wegwerken - al zijn vaagheEen van de regels bij het bedenken van
den
altijd
overbodig. Het begint nameeen titel voor een poeziebundel is dat je
lijk
al
in
de
allereerste strofe van het almoet uitkijken dat hij niet tegen je gelereerste
gedicht:
wat moet ik me voorbruikt kan worden.
stellen
bij
'de
toon
van alle golven' die
Wat dat betreft heeft Rogi Wieg zijn
de
kledij
van
de
geliefde
'doet verbloenochtans mooie titel De zee heeft geen
men'
(p.
9)?
Hoe
verdienstelijk
is het
manieren wel erg onbekommerd gekodat
de
dichter
van
deze
geliefde
houdt
zen. De eerste criticus die ik erover
sprak zei onmiddellijk heel boos en 'zonder omstandigheden' (p. 35)? Wat
armzwaaiend: Rogi Wieg heeft geen betekent de mededeling dat de ikfiguur 'niet voldoende (verandert) in
manieren!
Ook binnenin zijn bundel maakt Rogi een richting die van waarde lijkt'
(p. 10)? Wie leert Wieg dat hij een geWieg het de kritiek gemakkelijk waar
slaagd beeld niet moet bederven met de
hij zichzelf 'een jongeman met vage
toevoeging 'al voelt dit vaag' (p. 13)?
wijsheid, heel verwarde lippen' noemt
Dat 'ik huiver ergens' lelijk is (p. 17)?
(p. n) of zichzelf corrigeert 'nee, zo
Dat een vrouw die 'ploeger naar
mag je dat niet zeggen' (p. 12). Inderonaardse heelheid' is (p. 18) aan een
daad, zo niet.
boerin doet denken, dat het het pathos
is en niet de (p. 25), dat 'zich wennen
Rogi Wieg heeft in verschillende opdie discussie de Hollandse poezie
taxeer op haar durf.

POEZIE
aan' iets (p. 27) het gallicisme van het
jaar is, en dat de zin 'dat ik naar liefde
wenk' (rijmend op denkl) mij zowel
rijmdwang suggereert als een vulgaire
knipoog?
Waar heeft Wieg in godsnaam leren rijmen? vroeg ik me al na drie gedichten
af. Na nog eens drie wist ik het: nergens. 'Eeuwigheid' rijmt op 'persoonlijkheid' (p. 10), 'jongheid' op 'wijsheid' (p. 13), 'volledigheid' op 'levensechtheid' (p. 14). Gelukkig krijgt Wiegs
poezie in de tweede helft van de bundel, zonder rijm, met regels die vallen
zoals ze dat zelf willen, en dat hebben
regels graag, een veel vanzelfsprekender plechtstatigheid. Maar 00k daar
trekt hij zich niet veel aan van de literaire etiquette, die bijvoorbeeld zegt
dat grote gevoelens achter de hand gehouden moeten worden, net als hoesten
en boeren; dat poezie met dezelfde hyperbeschaafde voorzichtigheid geblazen wordt als Chinees porselein, waarbij lezen zoiets moet zijn als met een lepeltje in de thee roeren en dan tinkelt
het even.
In die literaire salon struikelt Rogi
Wieg over het tapijt en verontschuldigt
zich vervolgens veel te luid.

dat me opjaagt, de tijd zelf drijft
mij tot diepgang in het gedicht.
Maar is het verdacht als je liefhebt
zonder symbolen, want er is geen
[toekomst
in dingen, maar 00k niet in ons. Wat
[wegebt
in mijn liefde is weg, en niet meer op
[komst.
De zee heeft geen manieren, geen
[theater,
het licht blijft onaangedaan
vallen op het water.
Is het verdacht om de maan
te laten hangen, om geen sterren
aan te wenden voor je eigen bestaan.'

Rogi Wieg

(p. 20)

Afgezien van het feit dat er drie vraagtekens te weinig en een 'maar' te veel in
dit gedicht staan, is het een pleidooi om
het leven zeker niet mooier te maken
dan het is, het moet zo maar in een gedicht kunnen, zo betekenisloos als het
blijkbaar graag wil zijn. Ook de zee
heeft tenslotte geen manieren, geen
stijl, want ze is te groot om stijl nodig te
hebben, stijl is futiel, en geen tact, want
'Ik droom nog wel eens dat
juist haar onverschilligheid is haar
ik schrijf over mijn vader'
kracht, en op iets van die kracht hoopt
zegt hij bijvoorbeeld, om zich meteen Rogi Wieg. Dat is, denk ik, wat hij wil
zeggen.
te excuseren:
Maar er is ook iets wat hij niet wil zeggen, en ongewild, of slechts half ge'Wie verder komt in de poezie
wild, of misschien juist heel geraffischrijft niet meer over zijn vader.'
neerd in de verzwijgende wijs, toch
zegt.
(P- 30)
Zou dit nu deconstructivisme zijn? (Ik
Maar eigenlijk is dit geen echt excuus. heb professoren onder mijn beste
Rogi Wieg wil niet zo ver komen in de vrienden.) In elk geval kan een dichter
poezie dat je je alleen nog in vage sym- denken dat hij een bepaalde boodschap
boliek (on)verstaanbaar kunt maken. suggereert, terwijl uit de reten en kieHij kiest voor zijn gebreken - en hij ren van de taal een heel andere, onbeheeft er nogal wat, ze kunnen rustig sa- doelde, boodschap opwaait. Om het
men whist spelen - omdat de keerzijde simpel te houden: je kunt in een afvan die gebreken kwaliteiten zijn.
scheidsgedicht zo hard roepen dat je
Zijn ongemanierdheid is dan 00k een een vrouw totaal vergeten bent, dat niebewuste ars poetica.
mand het gelooft. Maar je kunt ook, zoals Adriaan Roland Hoist, denken dat
De titelregel komt uit het gedicht Je be- je een aardig gedicht voor prinses Beatrix schrijft, en niet in de gat en hebben
staan:
dat je de grootsheid, waar je poezie niet
over
zwijgen kan, daarmee defmitief in
'Is het verdacht als je schrijft
de buurt van staatsie brengt.
over concreet verval. Want het licht

Zo is er ook iets met Wiegs ars poetica.
Die klinkt als een neorealistische beginselverklaring, maar ze wordt te hard geroepen. Rogi Wieg wil er niet zozeer
anderen, maar vooral zichzelf mee
overtuigen. Eigenlijk is hij immers een
wanhopige romanticus die zich helemaal niet wil neerleggen bij al dat realisme. Hij roept veel te retorisch hoe
gewoon het leven wel is, in de hoop dat
iemand hem tegenspreekt. Helaas doet
niemand dat, en daarom moet hij de
vraag ook drie keer stellen - de verkeerde vraag. Want natuurlijk is het
niet verdacht als je schrijft over verval,
liefde zonder toekomst, een bestaan
zonder glans: het is alleen verdacht dat
je daar zo pathetisch over doet.
In plaats van voor onverschilligheid
staat de zee dan ook veeleer voor pathos. Niet voor theater, zegt Wieg uitdrukkelijk, maar voor de grote gebaren
van eb en vloed, voor de grootste leegte
die er is - en voor het eindeloos met alle golven die je ter beschikking hebt
daartegen tekeergaan.
Een tweede ars poetica-gedicht, een
tweede titelgedicht ook, gaat als volgt:
'Zeg maar gerust dat je terugkomt
uit de dood, primitiever en zelfs
niet goedgemanierd, maar je zult zijn
als mooie poezie (...)
Er is dan opnieuw die treurigheid
van nog heel jong zijn,
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zingen bezig is. 'Ik schrijf geen liefdes- 'In de namiddag vangt het water het
[licht
poezie, want ik houd werkelijk/ van iemand', schrijft hij in het voorlaatste ge- als een gouden kettingbrug, en zie maar
dicht, alsof de titel daarvan niet Liefdes- hoe je oversteekt, hoe je grote woorden
[vindt
gedicht is, en alsof dit niet het mooiste
compliment is dat je iemand kunt ma- voor al dat algemene.'
ken, en daardoor juist weer wel liefdes(P-33)
poezie.
(P. 36)
Opnieuw gaat het om een utopische ars En zo schrijft hij op p. 27: 'Wat mij bepoetica, ondanks de schijnbare 'letter- angstigt is niet/ dat het leven virtuoos is Daar wil wijsheid ook naar toe: naar het
lijkheid'. Ook de dood heeft geen ma- en niet veel meer', alsof dat al niet vre- algemene. En zelfs de allerindividueelste expressie probeert verlossing uit
nieren, en net als van de zee kan de selijk veel is.
zijn ikkigheid te vinden door de veraldichter daarvan iets leren, de kracht
van het elementaire bijvoorbeeld. En Vanuit die spannende leugenachtig- gemening van een beeld of zo, dat deed
merkwaardig genoeg ook treurigheid, heid, vanuit dit gevecht om - en te- ook Kloos, daar blijft na een eeuw niet
alsof dat iets is om na te streven. Treu- gen - aanvaarding, schrijft Rogi Wieg veel allerindividueels meer van over.
righeid van nog heel jong zijn' dan nog zijn beste, paradoxale, wijze en onwij- Het gevaar is dat je al gauw terechtwel: niet omdat alles voorbij is, maar ze, gedurfde en toch voorzichtige stro- komt in de vervelende eeuwigheid van
omdat het er nog volop is, blijkbaar, fen.
grote woorden.
veel te veel eindeloosheid, en je bent Het eerste wat me opviel was zijn onge- In zijn beste gedichten lost Rogi Wieg
helemaal alleen om ik te zijn, het is een geneerde wijsheid: dit leek wel poezie dat op door middel van het paradoxale
bijna jubelende treurigheid, een soort van iemand die twee decennia ouder adjectief, waar door het gewone ongeheel jonge plankenkoorts te midden was. Maar zo iemand zou natuurlijk woon wordt, en waardoor het vanzelfvan het heelal, te midden van te veel nooit in voile ernst de zin 'heel veel is sprekende om zich heen kijkt in de ver'hevige letterlijkheid' ineens.
onmogelijk' (p. 25) durven op te schrij- wondering van een perfecte zin.
Wiegs realisme is dan ook bedrieglijk. ven - en juist die voile ernst is er mooi Zo verrast eigenlijk de laatstgeciteerde
Zijn letterlijkheid oogt realistisch, aan. Je mag niet al te wijs zijn om je in strofe al door een omkering: ik had 'almaar is het tegendeel. Het is een ars poezie aan wijsheid te wagen. Je moet gemene woorden voor al dat grote' verpoetica waar haast niet aan te beginnen soms ook zomaar wat onzin opschrij- wacht, en dat was minder sterk gevalt, die van poezie vraagt dat ze, gehol- ven in de hoop dat het wijs klinkt, de weest. En zo verwacht je in de volgende
pen door de achteraf-kennis van de slotregel van p. 16 bijvoorbeeld. Je strofe voor elk adjectief eigenlijk het tedood, de extase van voor-het-eerst zou moet meer durven dan wellicht goed genovergestelde:
weergeven, met daarbij niet de treurig- voor je is om naast vele slechtgelukte
heid achteraf, maar de nog melancho- vaagheden een regel over te houden 'De zee laat het land verdwijnen
lieloze treurigheid vooraf: dat voor-het- als - en alweer is daar die ars poetica in dat doodgewone blauwe,
eerst maar een enkele keer kan, nu.
van de zee, 'ik heb eigenlijk geen enkel het licht laat de mens achter
Wiegs gedichten lijken een grote po- gedicht geschreven dat niet over de zee in die heldere, onvoorzichtige avond;
ging om zich te verzoenen met de ge- gaat,' heeft Wieg eens gezegd - :
zoek daar maar woorden voor.
woonheid van het leven, maar eigenlijk
Want ons bestaan neemt ons op
wil Wieg die verzoening helemaal niet. 'De zee kan zich niet schamen,
in zijn geheimzinnige
Hij probeert het op te lossen door die zoals zij ook niet liefheeft of vernielt
[voorspelbaarheid.'
gewoonheid dan maar buitengewoon te uit wilskracht naar iets zuivers'
maken, de Verschrikkelijke Gewoon( P . 28)
heid van het Bestaan, allemaal met (p. 27, curs. HdC)
hoofdletters, - die van zijn naam inbeRogi Wieg heeft nog veel bij te leren,
grepen, want om die V.G.B. aan te kun- Een tien jaar oudere dichter zou het maar ook al veel te verliezen. Hopelijk
nen moet ook hijzelf groter worden dan hier over heimwee gehad hebben, Wieg slaagt hij erin zijn stunteligheid kwijt te
hij is; en heeft hij poezie nodig: 'de noemt het wilskracht naar iets, het zal raken met behoud van zijn aandoenlijkdaad/ om meer te zijn dan ik ben' wel niet kunnen volgens Vindevoghels heid, zijn stilistische nonchalance af te
Hetjuiste voorzetsel, maar 0, o, wat een leren zonder de durf van zijn ernstige
(P-19).
Dat is uiteraard niet bescheiden genoeg prachtig, krachtig, ongeduldig, veel te argeloosheid op te geven.
voor een realistisch programma. Wiegs groot verlangen is dat, en hoe graag zou Misschien moet hij het daarom vaker
proberen met de luchthartige afstandegedichten zijn realisme in de liegende Wieg er, zoals de zee, van verlost zijn.
vorm. 'Ik wil je niet bezingen,/ alleen Maar nee, een behoedzaam pathos is nu lijkheid van een liedje, zoals in zijn
laatste gedicht: dat is niet toevallig ook
maar met je leven' luidt het al op de eer- eenmaal zijn opdracht.
het beste. Hoewel ik er al een strofe uit
En
natuurlijk
is
het
opnieuw
de
zee
die
ste pagina, alsof die alleen maar niet het
geciteerd heb, laat ik het hier nog eens
hem
die
opdracht
geeft:
hoogste is wat je kunt vragen, en alsof
in zijn geheel volgen, dan valt trouwens
hij intussen niet net zo goed met dat bede fabrieksrook langs de wegen,
[stijgend
naar de genadeloze, blauwe hemel,
mijn liefde voor zo'n hevige
[letterlijkheid.'
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op hoe die strofe heel anders gaat klinken, het moeizame van de ars poetica
krijgt nu iets onbekommerds van je ziet
maar. Zoals er ook wel enige filosofie in
dit gedicht steekt, maar minder om na
te denken dan om luchtig aan de gang
te blijven:
'Het afbeelden van de mens is
[natuurlijk,
rustgevend, maar een verdoemde zaak.
Want je ziet toch dat alles vleugels
[heeft.
In de namiddag vangt het water het
[licht
als een gouden kettingbrug, en zie maar
hoe je oversteekt, hoe je grote woorden
[vindt
voor al dat algemene.
Natuurlijk, thematiseer je pijn, je hart
dat misschien in tegenspraak is met je
[vorm;
zulke dingen zijn ook mij lief gebleven.
[Het ruisen
van de morgen onder mijn raam, soms
[mijn jeugd
en dan weer de wind die het haar van
[mijn geliefde
opsteekt.
De geschiedenis zucht in haar
[willekeur,
want haar verveelt de zelfbezieling van
[het alfabet.
Maar de mens verlangt een thema om
[van de wind
een liedje te kunnen maken.'
(p. 36)
Terwijl ik dit schrijf, besluit in een of
ander laatavondprogramma Paul Simon een ballade met de regel: 'just
thanking the Lord for my fingers.'
Waarom vind ik dat zo'n benijdenswaardige zin?
Een dichter zal nooit zeggen: 'just
thanking the Lord for my heart.' Een
troubadour mag het allemaal zomaar
los in z'n vingers hebben. Alle leed
klinkt vrolijk. Plink-plank-plonk. Ik
wens Rogi Wieg veel van deze vrolijkheid toe.

2.

Er zijn van die dichters aan wie ik me
nooit zonder tegenstribbelen overlever.
Leonard Nolens is zo iemand. Elke
bundel opnieuw begin ik een beetje
wrevelig te lezen, om zijn retoriek, om
het te duidelijk invulwerk dat zijn lange cycli lang moet houden, om zijn humorloosheid. En elke keer opnieuw
geef ik me toch weer gewonnen, want
alle eigenaardigheden van Nolens zijn
nu eenmaal zijn eigenaardigheden, en
zijn hoge ernst heeft op den duur iets
gregoriaans. Ik zal de poezie van Nolens wel nooit charmant vinden, maar
ik vermoed dat hij zulks het allerergste
zou vinden: dat iemand zijn poezie
charmant noemt. Ze wil helemaal niet
verleiden, ze is wat ze is, een nogal onverzettelijke ars vivendi, of lie ver, ze
slaagt er maar niet in die ars vivendi te
vinden, maar evengoed blijft ze onverzettelijk.
Zo had ik ook moeite met de eerste gedichten die ik van Elma van Haren las,
in tijdschriften. Ze schrijft net als Rogi
Wieg een totaal onorthodoxe poezie
met alle voor- en nadelen vandien. Ze
schrijft een intelligente, naieve poezie,
met de meest onvoorzichtige associates, met associaties als electroshocks
zeg maar. Dat heeft het voordeel dat deze poezie nooit voorspelbaar is, altijd
persoonlijk, maar soms zo hoogstpersoonlijk dat een ander er niets aan
heeft, omdat hij die hoogstpersoonlijkheid niet meer kan volgen. Een vergelijking die het te dichtbij gaat zoeken
(de lucht is blauw als je ogen) zegt
niets. Een vergelijking die het te veraf
gaat zoeken (de lucht is blauw als de Jules Verne-editie uit de jaren zeventig)
zegt eveneens niets. Wat dat bet reft zijn
Elma van Harens beelden altijd hoogst
origineel op het nietszeggende af. Een
brief die vergeleken wordt met 'de droge doorschijnende ritselende kieuwen
van een vis' (p. 32) komt voor mij niet
ter bestemming. Mensen die, op dezelfde bladzijde, toestromen 'als witte bloedlichaampjes rond een infectie'
vind ik dan weer ver- maar goed gezocht. Komt daarbij dat haar zinsbouw
nogal hinkstapsprongerig is. De meeste
poezie is duidelijk geen proza gezien
haar metrische regelmaat. Van Harens
poezie kan nooit proza zijn gezien haar
totaal gebrek aan regelmaat, want zulke

Elma Van Haren

buitenissige syncopische ritmiek, zoveel gedachtenstrepen, zoveel afwisseling lang-kort, zoveel onberekenbaarheid verdraagt proza niet.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat je
van Elma van Haren geen aparte gedichten moet lezen, maar een hele bundel ineens. Dan blijkt het allemaal, gebreken incluis, onontkoombaar Elma
van Haren te zijn. Dan blijkt dat er
sinds Fritzi ten Harmsen niet meer zulke eigengereide, onfatsoeneerbare,
prettig gestoorde poezie geschreven is.
Als ik nu eens gewoon een aantal indrukken onder elkaar plaatste en die
hun tegenstrijdige werk liet doen, zou
dat dan niet de beste manier zijn om
over Elma van Haren te schrijven? In
elk geval is het haar eigen werkwijze.
'Verzameling onder een noemer' noemt
ze, niet zonder uitdagendheid, een van
haar gedichten. Laat het allemaal maar
op elkaar inwerken, werkelijkheid en
vervreemding en pathos en verontrusting, het zal wel iets betekenen. Andere
gedichten doen dan weer, wellicht vanuit de wetenschap dat Elma van Haren
beeldend kunstenaar is, aan een triptiek
denken: ze schildert drie afzonderlijke
taferelen en laat die zo veel of zo weinig
als ze willen naar elkaar verwijzen. Er
gaat nogal wat heen en weer in deze
poezie, ze is niet af, ze is nog niet dood,
de letters bewegen nog op het papier,
strofen lopen nog in elkaar over als
kleuren in een niet opgedroogd aqua-

19881011147

ADVERTENTIES

Lotto, Presto, Duo, Joker.
De winnaars die niet spelen danken de
spelers die niet winnen.
De 65% Belgen die
met de Lotto, Presto, Duo
of Joker spelen, hoeven
zich geen kopbrekens te
maken in de bestemming
van hun inzet als zij
verliezen.
De Nationale Loterij
maakt er helemaal geen
geheim van en zegt het
duidelijk in de dagbladen
of met metersgrote affiches: hun inzet dient
zowel voor de restauratie
van een historisch waardevol gebouw of de international uitstraling van

de Opera voor Vlaanderen, al winnen zij niet met de
als voor het kankeronder- Lotto, Duo, Presto of
zoek, de voorbereiding van Joker, hun inzet is nooit
de Belgische atleten of wa- weggegooid geld. Hij is
terboringen voor de hard enkel omgetoverd in een
getroffen Sahel-bewoners. aria, een museum, een
Trouwens, haar naam laserstraal, een atletiekalleen al maakt het duide- piste of een levensnoodlijk. De Nationale Loterij zakelijke bron midden de
die de Lotto, Duo, Presto woestijn.
en Joker groepeert, is
geen prive-onderneming
gebaseerd op winstbejag,
maar een openbare instelNationale Loterij
ling ten dienste van de
Gemeenschap.
Kardinaal Mercierstraat 6
Anders gezegd, zelfs
1000BRUSSEL
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'nSerieuzeaankoop?
Mijn spaarrekening bij de ASLK zorgt voor het geld.
Uw TV is geen eeuwig leven beschoren. En de aankoop van pakweg een
wandmeubel is ook niet niks. Of misschien moet de vaatwasmachine dringend hersteld? Dat kost geld. Dus is
het goed wat reserve achter de hand
te hebben. Op een ES-rekening, de
moderne spaarrekening van de ASLK.
Vandaag spaart u - met een mooie opbrengst - en morgen neemt u probleemloos geld op. Een ES-rekening
is zo geopend. Uw ASLK-agentschap
vertelt er u alles over.

we doen metumee

rel. En ze is onnederlands uitvoerig
met alle plechtstatigheid vandien,
plechtstatigheid waar een aantal regels
wel wat ongemakkelijk van lopen, met
een wat houterige gang die na drie keer
kijken toch weer zijn onhandige charme heeft; ze durft Homerische vergelijkingen aan of het niks is, tien, twaalf regels neemt ze daarvoor rustig de tijd,
om dan te vervolgen met 'zo ook\ Zo
royaal wordt hier plaats gemaakt om
dingen te laten gebeuren, zo breed kan
de armzwaai van het Nederlands blijkbaar toch nog altijd zijn.
Of ze begint een regel met O, hoofdletter, komma, en dan een nieuwe regel:
'0,
nu de genezende bewustzijns[vernauwing van de hartstocht!'
(P. 4i)
Of ze schrijft, in 'Op stap met Edvard
Munch', over de bleke vlekken die
mensengezichten op zijn schilderijen
zijn, om te vervolgen:
'Wanneer je in een van de lichtpaleizen
[bent,
temidden van de geweldige sociale
[omgangsvormen,
dan zijn deze gedaantes
vele blauwe plekken
op het prachtige en begeerlijke
lichaam van een geliefde, waar je
heel voorzichtig je vinger op moet
[leggen.'
(P-I9)
Het merkwaardige is dat de tweede regel totaal onironisch is, en dat maakt
hem zo mooi, het is gewoon een onbedaarlijk enthousiaste regel, haast geschreven vanuit zoiets als antropologische bewondering. En dat moet 00k
wel, want die geliefde is niet een iemand maar zoiets als de hele maatschappij.
Of ze waagt zich aan het gedurfdste
beeld van het jaar, het langwerpige gezicht van een vrouw op een schilderij
van James Ensor beschrijvend:
' Alles in het gezicht van de vrouw
[drupt naar beneden, als de nieuwe
[weergave

van de wereldkaart. Langgerekter, des
[tevreemder.'
(p. 21)

Je moet natuurlijk wel zo'n wereldkaart
gezien hebben, waarop de breedtecirkels rechtlijnig horizontaal lopen, zodat je bovenaan bijvoorbeeld lange
smalle lappen Alaska en Groenland
krijgt. Maar dan is het 00k meteen een
onvergetelijk beeld.
En kijk eens wat er allemaal gebeurt in
een niet eens goed gedicht als op p. 10:
'De orkaan nadert snel, de natuur drukt
zich tegen de aarde.
Gras, het bos, het meer,
zij willen blijven waar zij zijn.
Ze liggen plat op hun buik om maar
[niet
de voile laag te krijgen.
Alleen de gele trein, vertrouwend op
[zijn kracht,
rijdt fluitend door, tart de wind.
Deze stormt aan en legt zich languit op
[het dak.'

onderwereld is propvol, vol feiten,
mensen, gebeurtenissen, tekens, minuten, uren.
Om te beginnen is Van Harens tijdservaring gestoord. Die is
'Wanneer je geluk hebt, een stroom van
[dingen,
die je achter elkaar doet,
zonder besef van de tijd.
De bevrijding van geen boodschappen
[doen!
Dan, na enige tijd,
het gehakketak van de tijd.
Nu heb je al een uur dit gedaan!
Gestokt! Elke beweging gestaakt!
Katatonischetijd!'
(P-34)

Verder is 00k een enkel ik al veel
te overbevolkt. Het gedicht 'Thriller'
(p. 12) lijkt te gaan over een dreigende
ontmoeting tussen de twee helften van
een schizofreen. (' 's Middags zie ik mezelf in de kamer zitten./ Ik kijk vanuit
de tuin naar binnen.') In 'Mijn stem'
(p. 32) wordt beschreven hoe in een zaDit is geschreven vanuit het compleet terdagse supermarkt de stem van de
ongeschoolde animisme van een achtja- dichteres een eigen leven gaat leiden.
rige, en slaat vervolgens al dan niet ge- Het wordt allemaal opgeschreven vanwild geestig om in karikaturale wes- uit de vervreemdende constatering dat
ternstijl: de wind als Witte Veder. Een zelfs de meest gewone dingen zoals
winkelen er maar niet in slagen logisch
prachtig schoolopstel.
te lijken. De samenhang der dingen is
De reis naar het welkom geheten is een iets wat beraamd wordt in een louche,
slechte tit el, als je ervan uitgaat dat een ijskoude, aardedonkere bar, blijkens
titel toch enige onthoudbaarheid moet het gedicht 'New York' (p. 15). In de
hebben. Hij wordt iets duidelijker dank tweede en derde regel van 'De terugzij het gedicht 'Knipoog' - een knip- keer' legt Van Haren de meest vanzelfoog naar de recensent blijkbaar. Daarin sprekende dingen uit, alsof ze het tegen
een Marsbewoner heeft, of beter: als of
staat:
zij zelf een Marsbewoonster is die iets
aan mensen uitlegt:
'Ik bezichtig een bekende
[toeristenplaats.
'Op weg naar iets of iemand
Een bord zegt Bezoek onze grotten!
- een van de meest noodzakelijke
Ik volg de pijlen en word welkom
[geheten
[handelingen om
in scherp verlichte,
een claim te houden op het leven haast kraakheldere catacomben,
zie ik,
waarin opeen gepakt is,
hoe tussen al de bedrijvigheid op
waarin tot aan het plafond toe
[straat
opgestapeld is'
hier en daar enkelingen lopen,
nergens naar op weg.
Het aanstormend ruitenpatroon van
(P-24)
[steeds kruisende lijnen,
Het doet denken aan 'Welkom in mijn die over een felbedrukte ondergrond
onderwereld' van Paul Snoek. En die
[schieten,
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KNACK
Een wekelijkse

HUGO

CLAUS

met zijn bijdrage „Dichterbij"
•

De jeugdkrant met meer ruimte, illustraties in kleur
en een nieuwe naam:

DE

SLEUTEL
De fonkelnieuwe, vierkleurige

ASTERIX IN INDUSLAND
•

Een reeks nieuwe rubrieken: de wereld van de MEDIA, een maandelijks groot BEWAARDOSSIER, Knack-ONTMOETINGEN met
grote figuren, een aparte afdeling EKONOMIE en een rariteit die
wij BIO-DENKSPORT noemen.
•

Een oogstrelende modernisering van de opmaak.
Weekend voortaan met een uitneembare

TELEKNACK
32 bladzijden komplete televisieprogramma's
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heeft hen niet opgenomen.
Ze zweven een beetje,
een stofje, een vlekje,
stippellijnen,
die elkaar toch even Taken'
GM7)
Dat laatste kan niet anders dan op de
omslagillustratie slaan. Is dit een schilderij van Elma van Haren? In elk geval
lijkt het aanvankelijk op een abstracte
weerkaart, een luchtfoto, maar bij nader inzien lijken het veeleer draadjes
wol, zoiets als de achterkant van een
wandtapijt. Je zou graag de voorkant
eens zien, maar dat is de mens in dit leven niet gegeven. Hij is immers zelf
slechts een losgeraakt draadje.
Het citaat dat aan de dichtbundel voorafgaat, van de schilder Max Beckmann,
bevestigt dat dit zo wel ongeveer de levensvisie van Van Haren moet zijn:
'Wo ist der geheime Faden, der uns
fuhrt aus dem Labyrinth der Sinne?'
De gedichten van Elma van Haren zijn
niet dood, het leeft er nog in, het spookt
zelfs. Dat heeft veel te maken met haar
drieluik-techniek. Het gedicht 'Entree'
(p. 8) gaat over het feit dat iemand haar
gezicht 'een open boek' genoemd heeft.
Je zou op die vergelijking kunnen doorgaan (je ziet er bedrukt uit) en vervolgens het boek sluiten.
Van Haren beschrijft echter in een eerste luik een teleurstellende ontmoeting
met een dichter. Ze speurt in zijn gezicht naar allerlei kieren waardoor toch
iets dichterlijks naar buiten zou komen,
maar het is gewoon een saai gezicht. In
het tweede luik beschrijft ze zonder
overgang - behalve een witregel - een
deur aan de overkant van de straat die
openstaat en klappert op de tocht. Het
derde luik besluit dan met:
' "Je gezicht een open boek."
Tijd,
dat ik mijn huis verlaat, een plek
[zoek in de zon
en me sluit.
Vast van plan me nooit meer te laten
[verleiden,
door geen hand, geen tocht,
[geen hartstocht.'
Daarmee waait de tocht van de tweede

'strofe' door het hele gedicht, daarmee
gaat ook de hartstocht klapperen.
Het openingsgedicht wil ik integraal afdrukken: het is relatief kort, je ziet er de
drieluik-techniek mooi aan het werk,
want navertellen kun je die nooit helemaal, en het is een nogal boosaardige
ars poetica.
'Ik bel aan, maar er doet niemand open.
Alle gordijnen zijn gesloten.
Wanneer ik wegrij, kijk ik nog eenmaal
[naar boven en
zie in een flits een gezicht wegduiken
[achter de vitrage.
Betrapt!
Ik glimlach. Ik keer niet om.

lijk is? Dat de gekste ontmoeting, tussen een druppel en een ijzeren pin, en
waarom dan niet tussen een gedicht en
iemand die daar helemaal niet om gevraagd heeft, moet kunnen? Maar zo
vastomlijnd mag het dat in elk geval
niet betekenen, betekenis waart rond in
dit gedicht, ook al heb je het al drie keer
gelezen, dan moet je het om twaalf uur
's nachts nog maar een vierde keer lezen. En dan blijkt dat de vreemde,
blauwige, surrealistische overbelichting van de tweede strofe eigenlijk uit
een griezelfilm afkomstig is - waarom
heb ik eigenlijk niet gewoon een opstel
geschreven over het licht bij Elma van
Haren? - en langer duurt dan elke betekenis.
HERMAN DE CONINCK

In het cafe.
Buiten begint het te regenen.
Voor het raam een flinterdunne ijzeren
[pin, die vinnig
de lucht insteekt.
Uitgerekend daar,
hoewel het maar een paar minuten
[een paar
druppels regent,
uitgerekend op die drie millimeter
[ijzer
valt een regendruppel en spat uiteen.
Omkeren! Aanhoudend aanbellen!
De een stamelend, ik sliep nog ik
[wist niet,
de ander met een stalen gezicht zijn
[voeten vegend,
venijnig,
behaaglijk een indringer.'
(P-7)
Dit gedicht heet 'Vingerwijzing': dat
slaat letterlijk op die vingerachtige ijzeren pin (of is het een vulpen), op het teken dat door de vallende regendruppel
gegeven wordt, en het is een vingerwijzing voor de lezer dat hier geen aardige
gedichten volgen, maar dat de dichteres
een venijnige, ongevraagde, indringster is. (Voor hetzelfde geld doet je er
een akelig schaterlachje bij.)
Aanvankelijk durfde zij niet aanbellen - met haar gedichten. Maar de regendruppel die net op die ijzeren pin
valt, tja, wat betekent die eigenlijk? Dat
je een ingeving in de pen krijgt in plaats
van emit? Dat het onmogelijke moge-

Rogi Wieg, De zee heeft geen manieren.
Van Oorschot, Amsterdam, 1988
Rogi Wieg, Ieder hangt aan zijn gevallen
toren. Jonge Vlaamse en Nederlandse
dichters. Nijgh & Van Ditmar Amsterdam - Dedalus Antwerpen, 1988
Elma van Haren, De reis naar het welkom geheten. De Harmonie, Amsterdam, 1988
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Mijn eigen dood,
die dichterbij komt
ACHT GEDICHTEN
VAN
RAYMOND CARVER

EEN WANDELING

Ik maakte een wandeling op de spoorweg.
Volgde die een tijdje
en stapte af bij het dorpse kerkhof
waar een man tussen twee
vrouwen rust. Emily van der Zee,
Liefh. Echtgenote en Moeder,
ligt rechts van John van der Zee.
Mary, de tweede mevrouw Van der Zee,
ook al een Liefh. Echtgenote, links.
Eerst ging Emily, toen Mary.
Een paar jaar later de oude heer zelf.
Elf kinderen hadden ze hem geschonken.
En die zullen allemaal ook wel dood zijn mi.
Dit is een rustig plekje. Een prima plek
om even te gaan zitten, en iets te doen tegen
mijn eigen dood, die dichterbij komt.
Maar ik begrijp het niet, echt ik begrijp het niet.
Ik weet van dit mooie, zweterige leven,
mijn eigen of dat van een ander,
alleen maar dat ik zo weer opsta
en deze curieuze plek verlaat
die dode mensen onderdak verleent. Dit kerkhof.
En wegga. Eerst wandelend op de ene rail
en dan op de andere.
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VOOR TESS

Het water buitengaats is aan het wittekuiven,
zo heet dat hier. Ruw weer, en ik ben blij
dat ik niet op zee ben. Blij dat ik de hele dag
gevist heb in de kreek. Ik had een harde dobber
aan die rode hengel. Niets gevangen. Geen vis
gehapt, niet een. Maar dat gaf niet. Het was goed zo.
Ik had het zakmes van je vader bij me en een hond
Hep een tijdje achter me aan: Dixie! riep zijn baas.
Bij vlagen voelde ik me zo gelukkig, dat ik met vissen
op moest houden. Zo lag ik daar op de oever met mijn ogen dicht,
en luisterde naar het geluid dat het water maakte,
en naar de wind in de toppen van de bomen. Dezelfde wind
die buitengaats waait, maar ook een andere wind.
Sloeg ik me daar zelfs even aan het fantaseren dat ik dood was en dat was best, tenminste een paar
minuten, totdat het tot me doordrong: Dood.
Toen ik daar lag te liggen met mijn ogen dicht,
en me net had voorgesteld hoe het wel zou wezen
als ik echt nooit meer opstond, dacht ik aan jou.
Ik deed mijn ogen open en stond op
en begon opnieuw weer gelukkig te zijn.
Ik ben je dankbaar, weet je. Dat wou ik je vertellen.

DE LICHTSNELHEID VAN HET VERLEDEN
Een lijk voedt de angst van mensen die in het Laatste Oordeel
geloven - en van hen die dat niet
doen.
ANDRE MALRAUX

Hij begroef zijn vrouw, die doodgegaan was
van ellende. Van ellende ging hij
op zijn veranda zitten, en keek toe hoe
de zon onderging en de maan opkwam.
De dagen schenen wel voorbij te gaan, maar kwamen
telkens terug. Zoals een droom waarin men denkt:
dat heb ik al gedroomd.
Niets dat eenmaal is gekomen blij ft.
Met zijn mes sneed hij het vel
van een appel. Het witte vlees, lichaam
van de appel, werd donkerder
en daarna bruin, toen zwart
voor zijn ogen. Het uitgeteerde aangezicht des doods!
De lichtsnelheid van het verleden.

DE NAAKTEN VAN BONNARD

Zijn vrouw. Hij heeft haar veertig jaar geschilderd.
Telkens opnieuw. Het naakt op het laatste schilderij
hetzelfde jonge naakt als op het eerste. Zijn vrouw.
Zo herinnerde hij zich haar jeugd. Zo was haar jeugd.
Zijn vrouw in haar bad. Aan haar kaptafel
voor de spiegel. Ongekleed.
Zijn vrouw met haar handen onder haar borsten
die naar de tuin kijkt.
De zon die kleur en warmte schenkt.
Alles wat leeft in bloei daar.
Zij jong en schroomvallig en hoogst begeerlijk.
Toen ze stierf, schilderde hij nog even door.
Een paar landschappen. Stierf toen.
En werd neergelegd naast haar.
Zijn jonge vrouw.

HET VERSCHIJNSEL

Ik was van de wereld toen ik wakker werd. God mag weten
waar ik de hele nacht geweest ben, maar mijn voeten doen zeer.
Buiten voor mijn raam vindt een verschijnsel plaats.
De zon en de maan hangen zij aan zij boven het water.
Keerzijden van dezelfde medaille. Ik klauter langzaam
uit bed, ik lijk een oude man die midden in de winter
zijn muffe bed uit manoeuvreert, en ik vind het zelfs
een moment lang moeilijk om te wateren! Ik houd me voor
dat dit een tijdelijke toestand zijn moet.
Over een paar jaar, geen probleem. Maar als ik nogmaals
uit het raam kijk, slaat het gevoel onverwacht om.
Opnieuw word ik getroffen door de schoonheid van deze plek.
Ik heb gelogen als ik ooit het tegendeel beweerd heb.
Ik beweeg mij dichter naar het glas en zie dat het gebeurd is
tussen twee gedachten door. De maan
is weg. Onder, eindelijk.

EENVOUDIG

Een wak in de wolken. De blauwe
omtrek van de bergen.
Donkergeel van de velden.
Zwarte rivier. Wat doe ik hier,
alleen en vervuld van spijt?
Ik blijf onwillekeurig uit de schaal
frambozen eten. Als ik dood was,
houd ik mij voor, zou ik niet
van ze eten. Het is niet zo eenvoudig.
Zo eenvoudig is het.

LICHT LICHT

Na de winter, doods en droefgeestig,
ben ik hier de hele lente opgebloeid. Licht licht
begon mijn borst te vullen. Een stoel
erbij gezet. Uren tegenover de zee gezeten.
Geluisterd naar de boei en het verschil
geleerd tussen een bel
en de klank van een bel. Ik wilde
alles achterlaten. Ik wilde zelfs
geen mens meer zijn. En was dat niet.
Ik weet dat dat zo was. (Zij zal me bijvallen.)
Ik herinner me de morgen dat ik het lid
op mijn geheugen deed en het afsloot.
Opgeborgen voor eeuwig.
Niemand weet wat ik hier heb meegemaakt, zee. Enkel jij en ik.
's Nachts verschijnen er wolken voor de maan.
Tegen de ochtend zijn ze weg. En dat lichte licht
waar ik van sprak? Ook dat is weg.

WAAR WATER SAMENKOMT MET ANDER WATER

Ik houd van kreken en van hun muziek.
En van de stroompjes, in de velden, voor
die de kans krijgen een kreek te worden.
Ik houd misschien het meest van ze
om hun verborgenheid. Ben ik bijna vergeten
iets van hun bron te zeggen!
Is er iets wonderlijkers dan een bron?
Maar mijn hart gaat ook uit naar de brede beken.
En naar de plaatsen waar ze in rivieren stromen.
De open monden van rivieren die de zee zien.
De plaatsen waar water samenkomt
met ander water. Die plaatsen zijn
in mijn geest heilige plaatsen.
0 , en de kustrivieren!
Ik houd van ze zoals anderen van paarden
of schitterende vrouwen. Ik heb iets
met dat koude snelle water.
Ik kijk maar en mijn bloed stroomt sneller
en mijn huid tintelt. Ik zou uren
naar die rivieren kunnen zitten kijken.
Geen twee die lijken op elkaar.
Ik ben nu 45 jaar.
Zou iemand me geloven als ik zei
dat ik ook 35 ben geweest?
Mijn hart was toen leeg en kil.
Vijf jaar moest nog voorbijgaan
voor het weer stromen ging.
Ik neem vanmiddag zoveel tijd als me belieft
voor ik mijn plek aan de rivier verlaat.
Ik vind het prettig om te houden van rivieren.
Om helemaal terug van ze te houden
tot aan hun bron.
Om van alles te houden waar ik van was.

© Tess Gallagher
Vertaling: Benno Barnard
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De man
die van brieven
hield

Misschien hield Francois Truffaut
wel meer van schrijven dan van
filmen. Hij besteedde meer zorg
aan zijn scenario's dan aan de
verfilming ervan, wordt beweerd.
Hij is waarschijnlijk de enige
cineast die even graag lezende als
vrijende mensen liet zien. In elk
geval heeft hij met zijn recent
verschenen verzamelde brieven
een getuigenis nagelaten dat
letterlijk overeind blijft staan: 'een
rechthoekig voorwerp. Men noemt
dateenboek.'

MARCDIDDEN
OVER
CORRESPONDANCE
VAN
FRANgOIS TRUFFAUT
i Winter 1984. Francois Truffaut is
twee maanden eerder gestorven aan de
gevolgen van een kwaadaardig hersengezwel en begraven op het Cimetiere
de Montmartre, bij de Place Clichy. Ik
ben in Parijs en hou van Truffaut, en
eigenlijk 00k van kerkhoven. Ik vind
geen excuus om geen bezoek te brengen
aan zijn graf. Een vrouw die rozen verkoopt bij de ingang van het kerkhof
raadt mijn vraag en wijst mij zo de weg.
Op Truffauts verse, sobere graf liggen
drie gekleurde papieren vogels. Ik raap
er eentje van op. Een kind heeft er een
krabbel op geschreven. Truffaut zal die
brief nook lezen. Maar hij zal er wel
blij mee zijn.
2 In L'Homme Qui Aimait Les Femmes, de zeer autobiografische zedenkomedie die Francois Truffaut in 1977
draaide, wordt gezegd: 'De tout cela il
restera tout de meme quelque chose,

une trace, un temoignage, un objet rectangulaire, 320 pages brochees. On appelle 5a un livre.' Een getuigenis: een
rechthoekig voorwerp, 320 gebonden
bladzijden. Men noemt dat een boek.
En zo is het. Er is nu een TrufFautboek. Een spoor, ja, een getuigenis, zeker, rechthoekig, beslist, maar wel 671
bladzijden dik.
3 TrufFaut, zegt het Franse dagblad
Liberation op 12 mei 1988, was De Man
Die Van Boeken Hield. Of tenminste:
van schrijven. Men zegt dat TrufFaut
meer zorg besteedde aan het schrijven
van zijn scenario's dan aan het draaien
van zijn films. Men zegt dat TrufFaut
zijn hele leven gefilmd heeft in afwachting van het schrijven, later. Men zegt
dat Francis TrufFaut, pakweg in 2050,
bekender zal zijn als de schrijver van
het definitieve Hitchcock-boek dan als
de maker van Les 400 Coups, Jules et
Jim, Fahrenheit 451, Le Dernier Metro
of Vivement Dimanche.
4 TrufFaut en boeken: Fahrenheit
451, natuurlijk. Weinig andere cineasten (00k zij die al hun thema's en verhalen uit de bibliotheek van vrienden halen) zouden zich druk genoeg maken
over boekverbrandingen om er een film
aan te wijden. Weinig andere cineasten
vinden iemand die een boek leest (JeanPierre Leaud in Baisers Voles, Oskar
Werner in Fahrenheit 451, Charles Denner in L'Homme Qui Aimait Les Femmes e.v.a.) de moeite om er een camera
op te richten, dit in tegenstelling tot iemand die paart, iemand die ontploft of
iemand die een ander tot gehakt maakt.
TrufFaut, die zoals veel van zijn collega's van de zogenaamde 'nouvelle vague' zijn entree in de cinema-wereld
maakte via de journalistiek, heeft altijd
de behoefte gevoeld om naast de camera 00k de vulpen te hanteren.
Behalve het al genoemde Hitchcockboek bundelde TrufFaut 00k de beste
van zijn Cahiers Du Cmema-kritieken
in Les Films de Ma Vie, werkte hij zelf
intensief mee aan de biografie die Annette Insdorf over hem schreef, en heeft
hij 00k zelf maatregelen getrofFen opdat het lijvige Correspondance enkele jaren na zijn dood beschikbaar zou zijn.
5 Correspondance is een brievenboek
met nogal wat witte plekken. Ten eerste
ontbreken in bijna alle gevallen de brieven waarop TrufFaut reageert of waarin
de aangeschrevene eventueel reageert
op Truffauts brief. Hoe boeiend de ontboezemingen, kattebellen, uitbarstingen en woorden van liefde 00k mogen
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zijn die Franfois TrufFaut aan vriend
en vijand, wereldberoemde of wildvreemde correspondenten toestuurt,
toch werkt onze geest zo dat we de brieven die er niet in staan het liefst hadden

(zijn vrouwen, andermans vrouwen, actrices en aspirant-actrices) ontbreken
integraal (al zijn er aanwijzingen dat
TrufFaut voor zijn dood precieze richtlijnen heeft nagelaten voor publikatie

Frangois Truffaut en Julie Christie

gelezen: brieven aan Jean-Pierre
Leaud, bijvoorbeeld, Truffauts 'acteur-fetiche', maar 00k zijn alter ego,
zijn beste vriend, zijn beschermeling,
zijn geestelijke zoon, zoals TrufFaut
zelf de geestelijke zoon was van de criticus Andre Bazin, aan wie in deze bundel evenmin een brief gericht is. Helemaal jammer - maar begrijpelijk - is
het ontbreken van elke sentimentele
correspondentie. Truffauts naar verluidt duizenden brieven aan vrouwen

van de intieme correspondentie in een
verre toekomst). Het maakt de lectuur
van deze epistolaire turf niet altijd tot
een even boeiende bezigheid.
6 'Francois est peut-etre mort. Je suis
peut-etre vivant. II n'y a pas de difference, n'est-ce pas.' Jean-Luc Godard
zei dat.
7 A Robert Lachenay
Je Vecris de St. Brieuc. J3abrege car le
tortillard(= boemel, MD) qui fait la liaison entre St. Brieuc et Binic est en gare.

Je t'en mettraiplus long demain
vitelev'la
Frangois
Dit krabbelt een dertienjarige Frangois
Truffaut op weg naar zijn vakantiebestemming (stadsmus op zoek naar goede lucht) op een postkaart die hij in een
stationsbrievenbus gooit. De geadresseerde is Robert Lachenay. Een wat oudere boezemvriend van Frangois, met
wie hij zijn hele verdere leven zal blijven corresponderen, ondanks allerlei
hindernissen. Het zijn de aangrijpendste brieven uit het boek, omdat ze wellicht het meeste inzicht geven in wie de
ware Truffaut was. Omdat ze de spanningsboog volgen van straatjong naar
wijsneus, van ambitieuze jonge hond
naar journalist, van jong cineast naar
zelfverzekerd gevestigd auteur, van
twijfelaar naar zieke man. Omdat ze,
vooral in het begin, een Truffaut aan
het woord laten die niet wist dat hij beroemd ging worden, die niet wist dat
deze brieven ooit gelezen zouden worden door derden, die zijn tijd nam om
een brief te schrijven.
De speelse brieven van de jonge Frangois aan de oudere Lachenay (Truffaut
tekent zijn brieven bijvoorbeeld met
Thronssouas ton copain', en houdt dit
soort grappen vol tot hij een dertiger is.
Een greep: Francesco, Trufo, Trufot
en Truffaldin) verraden een merkwaardige verhouding tussen de ontluikende
intellectueel, die volledig gebrouilleerd
is met zijn ouders, en de rijpere vriend,
die boeken heeft, meisjes, een eigen kamer en wat geld. Niet weinige van de
brieven behandelen deze laatste vier
onderwerpen. Lachenay stuurt Truffaut geld wanneer die in het pensionaat, het leger of de gevangenis zit,
Truffaut past op Lachenay's appartement en boeken terwijl de laatste gemobiliseerd is. Truffaut kwijt zich zonder
enig eergevoel van die opdracht. Het
komt zelfs zover dat hij - zijn image
van jonge delinquent in stand houdend - overgaat tot de verkoop van de
boeken van zijn beste vriend. Hij maakt
zich van deze misdaad (want dat is het,
zegt Liberation, als men er rekening
mee houdt dat hij vijftien jaar later Fahrenheit zal draaien) af met een paar flauwe smoezen tegenover de zwaar ontgoochelde en weerloze Lachenay. Toch
overleeft de vriendschap dit ernstige incident. Net zoals ze de juridische stappen overleeft die door de grootmoeder
van Lachenay ondernomen worden om
verder contact tussen haar kleinzoon en

de vroegrijpe Truffaut - een omgang
die zij als 'pederastisch' bestempelt te verhinderen. Truffaut zal, wanneer
hij een gevierd filmkunstenaar is geworden en Lachenay nog steeds op ka-

Die belangstelling blijft zijn hele leven
lang opduiken in zijn correspondentie.
Aan collega Eric Rohmer biecht hij in
1956 op dat hij een cheque die bestemd
was voor Jean-Luc Godard alvast ver-

Frangois Truffaut en Fanny Ardant

mers anoniem zit te wezen, ervoor zorgen dat Lachenay aan de kost kan komen als produktieleider bij zijn produktiefirma Les Films du Carrosse.
8 In de briefwisseling met Lachenay
komt behalve Truffauts onverzadigbare honger naar films en filmnieuws
00k - vaak tussen maar even vaak op
de regels - zijn honger naar geld aan de
oppervlakte. Tientallen paragrafen
handelen over nog te ontvangen of nog
terug te geven sommen geld.

zilverd heeft, omdat die cheque toch
'dreigde te verlopen'. Tegenover scenarist Jean-Loup Dabadie verantwoordt
hij waarom hij voor een aantal maanden zijn intrek heeft genomen in het exclusieve hotel George V ('Het is beter
uithuilen in een jaguar dan in de ondergrondse.'). Aan Jean-Luc Godard laat
hij woedend weten wat hij ervan vindt
dat Jean-Pierre Leaud onderbetaald
wordt wanneer hij een enkele keer niet
voor Truffaut maar voor Godard
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werkt.
Het lillende epistel dat Truffaut in mei
1973 aan Jean-Luc Godard richt - zeven pagina's lang - is wellicht de
meest revelerende tekst uit Correspondence. Een opgewonden Truffaut reageert op een korte brief van Jean-Luc
Godard, waarin die Truffauts laatste
film La Nuit Americaine hypocriet en
leugenachtig noemt. 'Waarom is de regisseur de enige die niet neukt in La
Nuit Americaine? vraagt Godard zich
af. En of Truffaut, nu hij er toch
warmpjes bijzit, zijn volgende film niet
kan helpen produceren.
Truffauts antwoord is lang en duidelijk. Hij begint zijn brief met een afwijzing van Godards verzoek om samen te
werken. ('Om je niet te verplichten deze onaangename brief tot het einde te
lezen...') Hij zegt dat het hem geen
moer kan schelen wat Godard van La
Nuit Americaine denkt, omdat hij niet
begrijpt waarom Godard nog naar films
gaat kijken die hij toch verschrikkelijk
zal vinden. En hij deelt Godard mede
dat er in Parijs nog genoeg 'gefortuneerde jongelui rondlopen die met
complexen zitten omdat ze op hun
achttiende al een auto hadden, en die
maar wat blij zullen zijn dat ze hun
schuld kunnen inlossen door te zeggen:
ik ben de producer van de nieuwe Godard.'
9 Die hardere Truffaut - die nogal
contrasteert met zijn publieke image - komt verrassend veel aan bod in
het boek. In zijn oordelen over andermans werk, bijvoorbeeld. In vroege
brieven aan Lachenay sabelt hij ongeveer elke film neer die hij ziet, maar 00k
later is hij niet zelden onvriendelijk
voor werk van collega's, en voor zijn
voorgangers en hun 'cinema a papa'.
Aan Louis Malle schrijft hij in i960
over de films die hij net gezien heeft
- cMon Oncle, mon cul, Ballon Rouge, mon cul, affreux negro, mon cul,
etc.'
Die laatste titel, een boosaardige verschrijving van de cult-film en Canneswinnaar Orfeo Negro van Marcel Camus, inspireert Truffaut tot nog meer
scheldproza in een brief aan zijn Amerikaanse correspondente Helen Scott:
'Ik ben het met je eens over Camus, een
sentimentele idioot; voor hem zijn negers slechts goed om te dansen, terwijl
hij denkt dat hij de grote mensenvriend
is. Door van alle mensen te willen houden, houdt hij eigenlijk van niemand.
Hij is uitgedroogd vanbinnen, totaal
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leeg. Hij lijkt op die zogezegd linkse
Amerikanen, genre Jules Dassin, die op
hun vijfendertigste ontdekken dat iedereen op deze aarde eigenlijk genoeg
te eten zou moeten hebben. Voor elke

opeenstoel.'
10 Deze nijdigheid reserveert Truffaut niet alleen voor beroemdheden als
Camus. Aan studenten, mensen die
vragen een petitie te tekenen, impresa-

film moet hij 5.000 kilometer van huis
zitten, buiten bereik van het oordeel
van zijns gelijken, om daarginds tussen
de "minderen" de blanke tovenaar met
de camera te gaan spelen. Als hij met
muggebeten van de opnamen terugkeert, denkt hij dat hij zijn leven geriskeerd heeft...; terwijl goeie films in een
kamer opgenomen worden, met je kont

rio's die hem een 'ster' trachten te verkopen, kritische critici, afzenders van
ongevraagde scenario's, stuurt Truffaut niet zelden een meedogenloos antwoord. Een enkele keer slaat dat om in
een zalvend woord van aanmoediging.
Aan de journalist van het Belgische
dagblad La Libre Belgique, die hem een
scenario toegestuurd heeft - Le Secret

de Peaussenac - schrijft hij, alvorens in
enkele paragrafen zijn weigering uit te
drukken, dat het het mooiste scenario is
dat hij in jaren gelezen heeft. Aan
Jacques Ledoux, de in juni van dit jaar
overleden conservator van het Koninklijk Filmarchief van Belgie, schrijft hij,
een en al excuses, hoe hij in zijn onhandigheid een deelnameformulier
voor het experimenteel filmfestival van
Knokke heeft weggegooid en of het alstublieft mogelijk zou zijn - niet voor
hemzelf, maar voor iemand anders alsnog in te schrijven? (Hij citeert Ledoux een tweede keer in een plechtige
brief aan Alfred Hitchcock, waarin hij
verzoekt om de lange interview-sessies
die tot het Hitchcock/Truffaut-boek
zouden gaan leiden. Het Bnisselse Archief is het enige dat vrijwel alle films
van Hitchcock in goede staat heeft bewaard en ook het enige - vanwege de
Franstalige ondertitels - waar Truffaut, die geen woord Engels sprak, die
films kon gaan bekijken. De enkele zeer
vroege films van Hitchcock die Brussel
niet bezit, liggen bij het British Film Institute ter inzage, zij het in slechte staat.
Wanneer het British Film Institute
Truffaut om een duplicaat vraagt van
de Hitchcock-tapes, stelt Truffaut een
voorwaarde die voor het zelfde geld
chantage genoemd kan worden: het instituut krijgt de tapes als ze kunnen bewijzen dat er van de bewuste Hitchcock-films (TheMountain Eagle, Downhill en Easy Virtue) nieuwe kopieen
worden gemaakt.
II Truffaut is eerder ondeugend dan
grof in de opmerkingen die hij geregeld
over mensen als Jeanne Moreau of Oskar Werner maakt; de acteurshaat van
zijn vriend en voorbeeld Hitchcock
deelt hij zeker niet.
Hij schrijft zeer voorkomende brieven
aan mensen als Paul Newman, Charles
Aznavour of Nathalie Baye, en is, opnieuw in een brief aan Jean-Loup Dabadie, tijdens het draaien van L'HistoireD'Adele H., laaiend over Isabelle Adjani:
'Onze opnames gebeuren in grote harmonie, Isabelle is schitterend en, zoals
met Jeanne (Moreau) destijds in het
chalet in de Elzas, heb ik elke avond het
gevoel dat de film beter wordt. Ze is
zeer gedisciplineerd, zeer punctueel en
ook zeer moedig (we draaien elke scene
twee keer: een keer in het Frans, een
keer in het Engels); zoals Jean-Pierre
Leaud houdt ze niet van repeteren en
geeft ze zich eigenlijk pas als de camera

draait, maar wat ze dan geeft is zo uitzonderlijk dat je er alleen maar bewonderend, ontroerd en dankbaar naar
kuntzittenkijken.'
12 Tegen het einde van zijn leven
schrijft Truffaut steeds minder brieven. Althans aan de mensen die hun
correspondentie ter beschikking hebben gesteld voor dit boek. Hij verblijft
een tijdje in het Bnisselse Amigo Hotel
waar hij, terwijl zijn vriendin Fanny
Ardant in Andre Delvaux' Benvenuta
optreedt, samen met Jean Gruault aan
een scenario schrijft dat nook voltooid
zal worden. Truffaut wordt ziek en
weet dat. In meer dan een brief laat hij
weten dat hij binnenkort naar het ziekenhuis moet voor een hersenoperatie.
Het nieuws dat hij een open-schedeloperatie zal moeten ondergaan, bereikt
hem ongeveer gelijktijdig met het bericht dat hij enkele maanden later opnieuw vader zal worden, deze keer van
het kind van Fanny Ardant. Over de
twee kinder en van zijn vrouw Madeleine en over Madeleine zelf zwijgt het
boek vrijwel geheel. Een keer schrijft
hij aan een vriendin dat hij gaat trouwen, jaren later dat hij gaat scheiden.
13 Vlak voor het einde neemt hij
schriftelijk afscheid van verschillende
vrienden en vriendinnen. In zijn allerlaatste brief, aan zijn biografe Annette
Insdorf, kan er nog een grap af: 'Op 12
September ben ik geopereerd aan een
gezwel in mijn hersens, maar de filmkritiek was 20 jaar voor op de genees-

kunde, want toen ik mijn tweede film
maakte, Tirez Sur le Pianiste, waren er
al critici die schreven dat zo'n film
slechts kon gemaakt zijn door iemand
wiens hersens niet normaal functioneerden.'
14 Op 28 September 1984 wordt Francois Truffaut opnieuw opgenomen in
een Parijs ziekenhuis. Dezelfde dag
wordt - in een ander ziekenhuis - zijn
dochter Josephine geboren. Drie weken later sterft Truffaut.
Josephine is meteen een halve wees; en
met haar voelen alle mensen die van
Truffauts films houden zich plotseling
verweesd. Van Truffaut resteert alleen
een illusie van licht en schaduw. Eenentwintig films.
En een grijs, rechthoekig voorwerp.
Een boek. Dat volgens Truffaut nog
zeer lang op zich had kunnen laten
wachten: 'Ik ben net 49 jaar geworden,
ik ben nog te jong om te denken aan een
boek met herinneringen, en ik wil de
goede gezondheid die ik nu geniet vooral gebruiken om films te draaien.' Dat
schreef hij in 1981.
Die gedroomde films zouden allemaal
des films 'pour' zijn, omdat hij zichzelf
'decidement incapable' voelde om
films 'contre'tt maken. Hij heeft ze niet
gemaakt. Zoals hij in 1958 om principiele redenen een film die hij in opdracht had moeten maken niet gemaakt
heeft. Het zou een goedbetaalde klus
geweest zijn. Het onderwerp was kanker.

MARC DIDDEN
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GERRIT ACHTERBERG, EEN BIOGRAFIE
LEZING DOOR WIM HAZEU
Gedurende meer dan 10 jaar werkte Wim Hazeu aan de biografie van
Nederlands grootste dichter. Hij is dan ook een kenner bij uitstek van
het leven en het werk van Achterberg.
Het boek verschijnt begin november bij de Arbeiderspers.
Gebonden, 600 pp, ca 1190,—.
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NOG MEER NIEUWS
De Groene Waterman heeft nu ook een RAMSJ-afdeling.
U vindt er nieuwe fiction en non-fiction aan uitverkoopprijzen.
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Het Nieuw Wereldtijdschrift bestaat vijl jaar.
In de loop van dat lustrum heeft het NWT zich vooral
ingezet voor twee noodlijdende genres in onze Iiteratuur : het verhaal en het essay. Het deed dat op twee
manieren: door Vlaamse en Hollandse schrijvers binnen zijn pagina's tot concurrentie te verplichten met de
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lukt zells op een redactievergadering nooit - : Herman
de Coninck, Benno Barnard, Paul de Wispelaere, Piet
Piryns.
Over de vormende waarde van Arendsoog en pedaqogisch onverantwoorde jeugdlectuur, 01 over de invloed
van Eddy Merkcx op het proza van Paul de Wispelaere,
in elk geval vier keer autobiogralisch, vier keer essayistisch, vier keer avontuurlijk.
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Het wetboek van de taal Paul de Wispelaere over de
essays van Joseph Brodsky.

I.

Hooligans en feminisme Kristien Hemmerechts over
de eerste volwassenen-roman van Sue Townsend.

2.

3. Een fenomenologie van het strandleven
De waarheid is mooier dan een verhaal, stelt Paul Claes,
althans als Erik de Kuyper haar opschrijft.
4.
5.

Een wereld van trefwoorden 'What every American
needs to know', en wat Geert Lernout daarvan vindt.
Werkelijkheid en suggestie Henk Romijn Meijer
herdenkt en herleest Raymond Carver.

6.

Heldere raadsels Bernard Dewulf over de poezie van
Willem van Toorn.

7.

Alpenblues De elementaire verhalen van John Berger
nu ook in het Nederlands. Kamiel Vanhole.
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Het wetboek van de
taal
PAUL
DEWISPELAERE
Het echte talent heeft de
geschiedenis niet nodig, zegt
Joseph Brodsky over
Achmatova. En: poezie is het
wezen van de wereldcultuur. De
taal van de dichter is het ultieme
redmiddel uit de barbarij.
Het zal duidelijk zijn: Brodsky
schuwt geen grote uitsprakerx
Maar met zijn prachtige
poetische grootspraak maakt hij
zenogwaarook.
Waarheid is wat je maakt.
Na eerder al tot enkele jaren dwangarbeid
te zijn veroordeeld,
emigreerde de toen
32-jarige Russische
dichter Iosif Brodski
in 1972 onder dwang
vanuit zijn geboortestad Leningrad voorgoed naar het Westen. Tot op dat mo- Joseph Brodsky Tussen
ment had hij ook in iemand en niemand
literair opzicht het Essays
lot van alie belangrijke schrijvers onder het juk van de Sovjets
gedeeld: behalve in enkele sporadische ofliciele publikaties was zijn werk, in het zwarte circuit, slechts toegankelijk voor een
klein publiek. Sinds hij in Amerika woont,
en ais Joseph Brodsky het Amerikaanse
staatsburgerschap heeft gekregen, is daar
veel verandering in gekomen. De Engelse
vertalingen van zijn poMe ~ Selected
Poems in 1973 en A Pan of Speech in X980
- bezorgden hem de reputatie de grootste
levende Russische dichter te zijn, in de
klassieke traditie van Mandelsjtam, Pasternak, Achmatova en Tsvetajeva. En die reputatie werd nog versterkt door de essays
die hij, rechtstreeks in het Engeis, schreef
voor gezaghebbende bladen als de New
York Review of Books, Vogue en The New
Yorker. Een bundeling ervan verscheen in
1986 onder de titel Less than One, Het jaar
daarop kreeg Brodsky de Nobelprijs voor
zijn hele oeuvre, dat niet zeer omvangrijk
maar van een bijzonder hoog niveau is.
Sinds een jaar is Less than One ook beschikbaar in de voortreffelijke Nederlandse vertaling van Frans Kellendonk en Kees Verheul, onder de titel Tussen iemand en nie~
mand. Het boek bevat essays die ontstaan
zijn tussen 1976 en 1985 en die vrijwel het

hele gebied van dit literaire genre bestrijken: autobiografische stukken, schrijversportretten, reisimpressies, literatuurgeschiedenis en indringende pogzieinterpretaties. Maar in hoeveel opzichten deze essays ook onderling verschillen, ze hebben
met elkaar gemeen dat de auteur steeds
zichzelf in beeld en dus in het geding
brengt. Daarom zijn ze, rechtstreeks of onrechtstreeks, te beschouwen als fragmenten
van een groot en uitermate boeiend zelfportret, waarmee Brodsky zich steeds van dezelfde prachtige, po&isch geladen taal bedient Als autobiograaf en schilder van dat
zelfportret is hij bij uitstek een schrijver die
zijn huidige situatie tot haar oorsprong herleidt: een proces dat, net als elke terugblik,
de stem een elegische klank verleent. En
voor Brodsky is die terugblik tegelijk ook
een blik naar de verloren en onbereikbare
overkant, die aan zijn stem vaak genoeg ook
nog de tonen van bitterheid, hoon en woede
toevoegt. 'Geen land heeft zo goed de kunst
ieren beheersen om de ziel van zijn onderdanen te vernietigen als Rusland, en niemand met een pen in zijn hand is in staat al
die zielen op te lappen,' schrijft hij ergens.
Het is een van zijn vele striemende aanklachten tegen de Sovjetterreur. En wat die
pen en dat oplappen betreft: de vraag hoe je
met het wapen van de taal de misdadige geschiedenis het hoofd kunt bieden, vormt
een van de hoofdthema's van zijn werk. 'In
wezen heeft het talent de geschiedenis niet
nodig*, stelt hij in zijn indrukwekkende
portret van de bijna haar leven lang vervolgde en verguisde dichteres Anna Achmatova, en daar klinkt het als een van zijn
talrijke trotse, krachtige contestaties van de
bekende marxistische stellingen. De taal
van de dichter beschouwt hij als het voornaamste instrument van de cultuur, de beschaving, en als het ultieme redmiddel uit
de hand over hand toenemende barbarij.
Vandaar uitspraken als: 'Schrijven is letterlijk een bestaansproces: het gebruikt het
denken voor zijn eigen doeleinden', of:
'Poezie is het wezen van de wereldcultuur.'
Het gevaar bestaat dat zulke beweringen,
waarvan het boek wemelt, in de Westerse
wereid van producenten en consumenten
ais wazig en hoogdravend worden afgedaan, en dat ze er naar een aftandse kansel
rieken. Maar het is net zo goed tegen deze
wereid als tegen haar totalitaire Oosteuropese variant dat Brodsky zijn stem verheft,
en voor zover die stem hier noch ginder
wordt gehoord, is dat alleen maar tot schande van die wereid. Als schrijver spreekt hij
nergens met nuanceringen: tegen de verpletterende loop van de geschiedenis kan
het Woord alleen in een absolute zin als
buffer worden opgesteld.
De terugblik van Brodsky's autobiografische stukken houdt letterlijk 'a point of no
return' in. Maar zo'n punt belichaamt, in
een veralgemeende zin, juist de autoritaire
druk van de geschiedenis: we kunnen niet
meer terug, is toch de kreet van alle regeerders ter wereid? Op een aantal plaatsen in
zijn boek laat Brodsky zien dat het een wanhoopskreet is. Zo roept hij in zijn reisverzijn tussen 1976 en 1985 en die vrijwel het

haal uit Istanboel (het oude Byzantium) de
dodelijke versuffing van de plaatselijke bevolking op: 'Alomtegenwoordig beton, met
een oppervlak als stront en de kleur van een
omgewoeld graf. O, al die bijziende schoolers - Corbusier, Mondriaan, Gropius die de wereid doeltreffender hebben verminkt dan welke Luftwaffe ook! (...)Misantropie? Wanhoop? Maar wat verwacht je
anders van iemand die de apotheose van het
lineaire beginsel heeft overleefd? Van iemand die nergens naar terug kan keren?'
De weergegeven realiteit, die op zichzelf
niet bestaat, is het resultaat van het waarnemende oog, van de pen die vanuit de herinnering schrijft. En de herinnering is voor
het individu, net als voor de staat - maar
die wordt geregeerd door de grote vergeetmachine - het enige, zij het niet altijd afdoende en betrouwbare middel, om terug te
keren en de geschiedenis een halt toe te roepen. Dit uitgangspunt ligt ten grondslag
aan Brodsky's verspreide beschouwingen
over de werking van het geheugen, die zijn
als antihistorisch opgevatte zelfportret en
zijn portrettten van anderen begeleiden.
Buitendien betreft het hier levenstec^n)'vingen, met het instrument van de taal vervaardigde levens: ook aldus zet Brodsky de
geschiedenis een hak.
Imponerend zijn Brodsky's verhalen over
Russische schrijfsters als Achmatova en
Nadezjda Mandelsjtam - tegelijk ook beroemde schrijversweduwen, zoals die door
de Sovjets aan de lopende band zijn geproduceerd-, over de manier waarop grote
delen verboden literatuur, die men zelfs
niet op papiertjes durfde te laten circuleren, letterlijk van buiten werden geleerd en
in de betrekkelijk veilige bewaarplaats van
het geheugen werden opgeslagen. Op deze
wijze kon de aan de herinnering gebonden
orale macht van de geest en de poezie het
geweld van de materie en de geschiedenis
buiten spel zetten. Op het persoonlijke vlak
is de werking van het geheugen ambivalenter. De herinnering is er een substituut
voor liefde, het herstel van een intimiteit.
Want: 'Je geheugen weerspiegelt, naar ik
vermoed, het karakter van je realiteit niet
minder dan utopie-voorstellingen.' Maar
anderzijds is de herinnering een gruwelijke
handianger van de tijd: als een visnet met
een heel geringe vangst en met het water eruit weggelopen, verraadt het geheugen, als
bondgenoot van de vergetelheid, vooral degenen die we het best hebben gekend.
Deze hele beschouwelijke achtergrond
kleurt in vier schitterende hoofdstukken
Brodsky's terugblik op Rusland, waar hij
zijn jeugd, zijn ouders, zijn vrienden, een
zoon en een geliefde heeft moeten achterlaten. De beelden die hij hier oproept zijn
elegisch en nostalgisch, maar de gevoelens
worden bedwongen en onderdrukt door de
concrete scherpte van zijn waarnemingen
en door de vortnkracht van zijn intense,
metaforische taal. Ook zorgen de al eerder
gesignaleerde bitterheid en hoon aan het
adres van het Sovjetsysteem voor tegenwicht: 'Er was eens een klein jongetje. Het
woonde in het onrechtvaardigste land ter
zijn tussen 1976 en 1985 en die vrijwel het

wereld. Dat geregeerd werd door wezens
die menselijkerwijs als gedrochten beschouwd moesten worden. Wat nooit gebeurde\ We krijgen het relaas van Brodsky's bewogen jeugd, verweven als die was
met de aanblik en de geschiedenis van zijn
geboortestad Leningrad.
Naar de keel grijpend is het verhaal over
zijn ouders, die in het begin van de jaren
tachtig gestorven zijn zonder van de Russische autoriteiten ooit toestemming te hebben gekregen him zoon terug te zien: 'Alles
was tevergeefs; het systeem maakte, van helemaal boven tot helemaal onder, nooit €€n
fout Maar ja, onmenselijkheid is altijd gemakkelijker te structureren dan wat ook.
Voor dat karwei heeft Rusland nooit de
know-how hoeven te importeren'. Zoals
vrijwel alle figuren nit het boek wordt ook
die van zijn vader grotendeels uit treffende
detailbeelden samengesteld. Ziehier een
mooi voorbeeld daarvan, uit de tijd dat die
vader nog officier bij de marine was, voor
hij in 1950, als jood werd ontslagen: '(...)
zijn vaders pikzwarte overjas met twee rijen
gele knopen die je het idee gaven van een
nachtelijke boulevard. En als hij hem losdeed, zag je daaronder het donkerblauwe
jasje met weer een rij van dezelfde knopen:
een vaag verlichte straat bij avond. "Een
straat binnen een boulevard" - zo dacht ik
over mijn vader, als ik vanuit een ooghoek
naar hem keek terwiji we van het museum
naar huis wandelden,'
Dat Brodsky's kijk op de mensheid en de
wereld niet opwekkend is, hoeft wel geen
verder betoog. Met bedrieglijke houdingen
als optimisme en vertrouwen kan een
schrijver overigens nooit veel beginnen. Op
geen enkel moment laat Brodsky zich een
rad voor de ogen draaien, ook niet door de
demagogen die alle heil van het toverwoord
*structuurveranderingen' verwachten. Ik
laat hem nog maar een keer zetf aan het
woord, en dit keer is het of de we de stem
van Boon horen meeklinken: 'De waarheid
is helaas dat noch de mensen noch hun instellingen deugen, alleen al omdat die insteltingen door mensen vervaardigd zijn.
Toch wordt die zalige soon, de nobele wilde, door elk tijdperk - ja, door elke generatie, opnieuw ontdekt en met politieke en
economische theoriegn overstelpt.' Brodsky, volstrekt zuiver op de graat als individualist en democraat, verklaart in zijn indrukwekkende portrettering van Nadezjda
Mandelsjtam, maar ook elders, dat kunst en
cuituur per definitie 'elitair' zijn, en dat de
toepassing van democratische principes op
het terrein van de kennis leidt tot gelijkstelling van wijsheid en idiotie: 'Weerstand tegen zo'n gelijkstelling is synoniem met erkenning van het proza als een kunst; en
juist die erkenning dwingt je op de wreedste wijze onderscheid te maken\ Over de
hoge functie die hij de literatuur toekent,
heb ik het al eerder gehad. Die functie betreft in de eerste plaats de poezie, maar ook
het proza waarover hij handelt in het hoofdstuk 'Een dichter en proza' en zoals hij het
ook zelf schrijft. Het is een proza dat op zijn
manier de kracht en de geladenheid van
manier de kracht en de geladenheid van

poezie evenaart, en daarom ook de taal van
het laatste houvast is: intens maar concreet,
verheven maar beteugeld, scherp als een
mes maar ook vol dichterlijke metaforiek.
Tenslotte bestrijkt Brodsky in zijn essays
ook het gebied van de literaire kritiek. Als
uitgangspunt geldt hier zijn strenge opvatting over het lezen, dat in zijn ogen niets gemeen heeft met het gedrag van de op kapitalistische bodem geteelde 'literatuurconsument\ Lezen beschouwt hij als medeplichtigheid aan het creatieve proces, en hij citeert met instemming Whitmans uitspraak
dat grote poezie slechts mogelijk is wanneer
er grote lezers zijn. Bewust of onbewust, zo
stelt hij, gaat elke schrijver in de loop van
zijn carriere op zoek naar een ideale lezer,
die een begrijpend alter ego is. En als zo'n
lezer gaat hij ook zelf te werk in zijn grondige en veelzijdige analyses van grote gedichten als Novogodnjeje, Marina Tsvetajeva's
elegie op de dood van Rilke, en September J,
1939 van W.H.Auden.
In een overvloed van verrassende vondsten,
invallen en bespiegelingen brengt Brodsky
een ongemeen boeiende interactie tussen
dichter, tekst en lezer teweeg. Zo noteert
hij over de werking van het rijm: '(••>) aan
het rijm ontienen die denkbeelden hun
schijn van onontkoombaarheid. Een rijm
verandert een denkbeeld in een wet; en in
zekere zin is elk gedicht een wetboek van de
taaP. Maar tegelijk situeert hij het gedicht
zorgvuldig in een ruim historisch kader en
gebruikt hij, indien nodig, ook biografische
gegevens als mogeiijke bronnen van verklaring. Daarbij is ook telkens weer zijn eigen
houding tegenover de geschiedenis in het
geding. Zo geeft hij, instemmend met Audens sombere visie van de jaren dertig, de
bekende tegenstanders van de schrijver als
'onheilsbode' of 'doemdenker* een veeg uit
de pan: 'Zijn aanklagers waren merendeels
juist degenen die helemaal geen nood zagen: links, rechts, de pacifisten, enzovoorts. (...) Deels omdat het decennium inderdaad heel diep gezonken was - omdat
men elkaar, vooral op het continent, naarmate men ongeruster werd over Hitler met
steeds grotere klem verzekerde dat alles
toch wel weer goed zou komen.*
Ook als interpretator betoont Brodsky zich
een schrijver van groot formaat, die het
overtuigende bewijs levert dat serieuze en
erudiete kritiek een meeslepend literair
genre kan zijn.

Hooligans en
feminisme
KRISTIEN
HEMMERECHTS
Sue Townsend, van Hetgeheime
dagboek van Adrian Mole> heeft
met dezelfde scenario-techniek,
snelheid en geestigheid een
desondanks heel serieuze roman
geschreven, Rebuilding
Coventry> over hooligans en
Thatcher en feminisme en
politieke sehandaaltjes en
vrouwen die een voor een
besluiten om dan maar zelf op te
komen voor de kwaliteit van
hun leven.

Sue Townsend is een
j
van die mensen die rp Sue
geen letter op papier
kan zetten zonder
grappig te zijn. Zelfs
het lijstje van haar
eerder
verschenen
werk dat in Rebuilding Coventry is afgedrukt, werkt op de
lachspieren, al is het
op zich doodserieus.
De opsomming van
de verschillende bewerkingen van haar Adrian Mole - The
Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 % The
Secred Diary of Adrian Mole Aged 135
(The Play); The Secret Diary of Adrian
Mole Aged 13 f (The Song Book) - met de
secure herhaling van de 13§ doet het hem.
Daarbij komt dat de herinnering aan Adrian Mole verwachtingen opwekt en dat de
lezer zich verkneukelt bij de gedachte aan
het plezier dat hij of zij te goed heeft. Die
verwachting wordt alleszins ingelost. Rebuilding Coventry is een geestig en vlot geschreven boek waarin Sue Townsend met
veel metier en brio het emancipatieverhaal
uit de doeken doet van Coventry Dakin,
(Joseph Brodsky, Tussen iemand en niemand, Es~ echtgenote, huisvrouw en moeder van
says, Amsterdam, De Bezige Bij, 19S7J
twee. De ondertitel van het boek luidt A
Tale of Two Cities, een verwijzing uiteraard
naar de roman van Dickens en meteen het
eerste grapje van het boek. Coventry heet
Coventry omdat haar vader toevallig di&
stad bezocht op de dag dat zij geboren
werd; haar broer heet Sidney om een gelijkaardige reden en dus kan Townsend haar
boek met recht en reden A Tale of Two Cities noemen.

Jownsgid

Townsend vertelt haar verhaal in een erg
hoog tempo. Haar stijl is uitgesproken direct en functioneel. De eerste zin valt met-
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een met-de-deur -in-huis: 'Er zijn twee dingen die je meteen over mij zou moeten weten: eerst en vooral, ik ben erg mooi; het
tweede is dat ik gisteren een man vermoord
heb die Gerald Fox heette.' Het boek telt
vijfenveertig hoofdstukjes van twee tot vijf
bladzijden met een epiloog toe, waarbij elk
hoofdstukje een afgerond geheel vormt.
Het scenario voor de verfilming van het
boek ligt met andere woorden voor het grijpen in het boek zelf en ie kan er donder op
zeggen dat het boek dan ook verfilmd zal
worden, wellicht is het contract zelfs al getekend.
Townsend is haar carriere begonnen als toneelschri jfster en Rebuilding Coventry is in
feite haar romandebuut. Haar ervaring als
toneelschrijfster kun je merken in de bij
wijlen schetsmatige manier van schrijven,
die ook typerend is voor het werk van Fay
Weldon . Weldon heeft het yak geleerd in de
reclamewereld, schreef een script voor een
televisiefilm en ging dan pas romans schrijYen. Een dergelijke opleiding staat blijkbaar garant voor een zuinig en doeltreffend
taalgebruik. Weldon en Townsend hebben
geleerd hun boodschap zo compact en functioneel mogelijk te formuleren. Beschrijvingen worden tot een minimum beperkt
en de lezer krijgt een zo direct mogelijk
beeld van de personages. In zijn meest extreme vorm krijg je dialogen afgewisseld
met regie-aanwijzingen.
In weerwil van de grapjes en de luchtige,
iron ische toon is Rebuilding Coventry een
zeer ernst ig boek dat zeer belangrijke en
zwaarwichtige onderwerpen aansnijdt, zoals daar zijn: het verval van de binnenstad,
de afbraak van de sociale diensten, de groeiende klooftussen rijk en arm, en het tweekoppige monster racisme en seksisme. Het
verhaal van Coventry Dakin bezorgt Townsend een alibi om haar ongezouten mening
te zeggen over Engeland en het beleid dat
daar sinds de komst van Thatcher gevoerd
wordt. Na de vermeende moord op machodikbuik-snoever Gerald Fox verlaat Coventry de echtelijke woonst zonder haar handtas en onder het roet omdat ze de schoorsteen aan het schoonmaken was, en vlucht
naar Londen. Daar vangt ze gesprekken op,
observeert handelingen en is getuige van
Engeland anno 1988. Ze ziet hoe hooligans
als slachtvee onder politiebewaking van de
trein worden geleid, ze hoort Amerikaanse
zakenlui plannen maken om een gadget te
lanceren, ze slaapt in een station (in 'Cardboard City'), dineert bij een ex-minister
van Binnenlandse Zaken, wordt gedwon gen tot prostitutie (het hoofdstuk heet :
' Over in Three Minutes'), en neemt deel
aan een betoging tegen apartheid. Vooral de
ex-minister met zijn gezelschap wordt in
zijn hemd gezet.
Townsend maakt handig gebruik van het
klimaat van schandaaltjes dat het politieke
leven in Engeland beheerst om het verhaal
een wending te geven. Via haar vriendin
Dodo, een overtuigde, rijke communiste
die sinds de dood van haar man in Cardboard City slaapt, komt Coventry terecht in
hoog gezelschap en poseert samen met de

nieuwe mmister van Binnenlandse Zaken - een zekere Podger - voor een potentieel compromitterende foto. Podger beseft
wat kranten als The Sun met een dergelijke
foto kunnen aanvangen, brengt zijn vrouw
op de hoogte van het incident en biecht in
een adem ook op dat hij er een maitresse op
na houdt, waarop zijn vrouw hem meedeelt: 'Verwacht niet dat ik je zal bijstaan,
het moedige vrouwtje zal spelen ofzal poseren voor foto's waarop ik samen met jou
hand in hand in de tuin wandel (...). Ik ben
niet gemaakt om de martel ares te spelen! Ik
ga niet in de voetsporen van Mary Archer
treden!'
Aile vrouwen in het boek zijn uit hetzelfde hout geschreven als Podgers vrouw.
Coventry is niet de enige die herop gebouwd - 'rebuilt' - wordt. Coventry's
schoonmoeder verzilvert haar begrafenispolis, koopt een wagen en neemt rijlessen;

Een fenomenologie
van het strandleven

-

PAUL
CLAES
Als liefde tot het detail
inderdaad een vorm van liefde
is, dan is Erik de Kuypers Aan
zee een erg liefdevol boekje.
Een toneelstuk met veel decor,
met veel figuranten, zonder
schoonschrijverij en zonder
plot: de werkelijkheid is zo al
moor genoeg.
De Kuyper schrijft met het oog
van een camera: elke travelling
is een hele reis.
Eric de Kuyper en ik
hebben zowat dezelfde leeftijd. Als ik bedenk wat hij in zijn
leven al allemaal gedaan heeft, voel ik
me een onverbeterlijke luiaard.
Het eerste wat ik
ooit, zovele jaren geleden, van hem las,
waren de stukken
over ballet die hij in

La

Libre Belgique

schreef. In die oerconservatieve Brusselse
krant presteerde hij het frivoliteiten als Het
Ballet van de Twintigste Eeuw te verdedigen. Toen al was De Kuyper een van die
critici die zijn collega's altijd een paar passen voor was. Iemand die niet vanuit zijn
studeerkamer over avant-garde schreef,

Coventry's schoonzus beslist dat ze zich
geen abortussen meer zal laten opdringen
en dat ze een kind zal krijgen; Gerald Fox'
weduwe plengt geen traan om de dood van
haar man; Coventry zelf neemt zich voor
om eindelijk te gaan leven. Het is, zegt ze,
of ik jaren geslaapwandeld heb. Townsend
laat haar nadrukkelijk zeggen : 'Het is niet
Dereks (haar man) schuld, echt waar niet.
Het is niet Dereks schuld. Het is mijn eigen
schuld.' Het feminisme van Townsend
heeft het stadium van de vrouw-als-slach toffer ver achter zich gelaten . Haar vrouwen
beseffen dat ze zelf voor de kwaliteit van
hun leven moeten zorgen want dat niem and
het voor hen zal doen .

[Sue Townsend, Rebuilding Coventry, Methuen,
1988]

maar een tim, een aficionado, die naar aile
uithoeken van Europa reisde om zijn idolen
toe te juichen.
Wat later zag ik hem voor de BRT het programma De andere film presenteren. Daar
werden op een heellaat uur films van mensen als Fassbinder, Dwoskin, Andy Warhol
en Chantal Ackerman getoond. Dat ken
dus op het Vlaamse scherm. De Kuyper liet
zien dat de zogenaamde censuur van de tvbonzen eigenlijk zelfcensuur van weinig
moedige programmamakers was. Hi] presenteerde het programma op een onn avertelbare wijze: een mengsel van pretentie
(zijn avondkledij met sigarettepijpje) en gebrek daaraan (de vertrouwelijkheid van een
oude vriend die je in zijn enthousiasme laat
delen).
Dezelfde toon yond ik terug in de stukk en
die De Kuyper in her maandblad Streven
over film schreef. Hier geen moraliserend
wijsvingertje en ook geen technische termen om de leek te overdonderen, maar gewoon gekeuvel over wat een filmki jker
boeide en ergerde. Wonderlijk voor mij was
dat hij minder leek te voelen voor de Europese kunstfilms dan voor de Amer ikaanse
musicals ofmelodrama's die door de meeste
weldenkende filmcritici werden weggewuifd .
Intussen had De Kuyper de BRT vaarwel gezegd, een doctoraat gehaald (bij de befaamde Par ijse semioticus A.I . Greimas) en een
college filmtheorie aan de universiteit van
Nijmegen gekregen. Hi j maakte drie films,
schreef een studie over film (Filmische
hartstochten, 1984) en werd onderdirecteur
van het Nederlandse Filmmuseum (je moet
het als Belg maar doen).
We zijn hem dus in Vlaanderen kwijt, In
een beschaafd land zou iemand als De Kuyper ongetwijfeld een column op de televisie
krijgen, waarin hij iedere week over zijn
laatste culturele ontdekkingen zou komen
vertellen. Het zou een programma zijn dat
vaak tot tegenspraak zou prikkelen, maar
dat nooit onbeduidend zou zijn. Toen Eric
de Kuyper een aantal jaar geleden door het
Vlaamse film- en televisieblad Humo werd
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gei'nterviewd, werd dit vraaggesprek voor
het grootste deel weggeknipt> omdat het
oninteressant zou zijn geweest: datzelfde
blad publiceert wel tot de laatste 'eiuY de
oprispingen van wielrenners, voetballers en
andere filosofen die Vlaanderen rijk is.
En nu heeft Eric de Kuyper dus Aan zee gesehreven, een boekje dat de ondertitel *Taferelen uit de kinderjaren' draagt. Het subjectivisms, dat alle teksten van De Kuyper
kenmerktj kan zich hier helemaal botvieren, want dit zijn op hun manier een soort
van memoires, gekristalliseerd rond een
jaarlijkse zomervakantie aan zee.
In deze herinneringen gebeurt er niets sensationeels. Dit is geen Tod in Venedig. Er
wordt gegeten, gedronken, gespeeld, gezond, gezwommen, gewandeld en geslapen. Trivialiteiten zoals elk van ons ze zou
kunnen optekenen, lijkt het wel. Alhoewel.
Wie van ons herinnert zich nog even goed
als De Kuyper wat de mensen aten, welke
films ze zagen en welke liedjes ze meezongen, hoe de mode van kleren en kapsel veranderde> welke geuren er aan zee hingen,
wat een zomerstrand van een winterstrand
onderscheidt? Ik niet.
Je zou Aan zee een fenomenologie van het
strandleven kunnen noemen. Met meticuleuze, bijna obsessionele aandacht worden
alle aspecten van dit bestaan buiten de sleur
van elke dag beschreven. De Kuyper is een
geboren observator. Wie deze notities leest.

begrijpt beter zijn fascinatie voor het
schouwspel, de voorstelling, de show. (Ook
zijn colleges in Nijmegen waren soms meer
het werk van een performer dan van een
professor; zo zag ik hem eens met de passen
van een Blue Bell Girl over het podium van
de collegezaal huppelen.)
Dit zijn jeugdherinneringen als theatertaferelen. Er is het gedetailleerd beschreven decor: de flat aan zee, de Zeedijk, het strand
met de cabines (op de voorgrond, gebeukt
door weer en wind, de Familiecabine), de
mailboat en de visserssloepen, de stad, de
hippodroom, en alles overheersend, de Zee,
zo levendig geevoceerd dat het haast een
hoofdrol wordt.
En voor dit decor evolueren talloze personages, want dit is een toneelstuk met een
massa figuranten. Er zijn drie zussen, van
wie er een de moeder van de schrijver is, Zij
is weduwe, de andere zijn getrouwd. Er zijn
vier kinderen: twee jongens, een meisje en
de naamloze }ocalisatory die net als in de
memoires van De Kuypers grote model,
Roland Barthes, met 'hij* wordt aangeduid.
Verder neven, nichten, vrienden en kennissen, speelkameraden, 'grote mensen* met
onbegrijpelijke gedragingen, Engelse toeristen, onsympathieke Oostendse middenstanders, wisselende geliefden van familieleden.
Boven dit gewemel van figuranten rijst
slechts een figuur uit: de monumentale

grootmoeder, de bewonderde bewaakster
van de cabine, 'Bontje'. Zij alleen houdt
stand tegen de elementen als op het einde
van het seizoen de strandcabines het begeven. Is Zij niet de Zee zelf? 'Zij peinsde. En
veranderde onder zijn ogen van gedaante:
van heerseres over het land werd ze godin
van de zee. Ze was een boegbeeld geworden: een met de zee.' La Mer-Mere?
Soms krijgt dit toneelspel filmische dimensies. Het mooiste is dat te merken in het
eerste tafereel. Daarin worden twee gekleurde prenten beschreven, waarna de vertellerscamera een achterwaartse travelling
maakt en het interieur van een kamer zichtbaar wordt. Beide exotische tafereien blijken zelf deel uit te maken van een misschien nog exotischer tafereel: de kale keuken van een huurflat.
Merkwaardig: dit is een toneelstuk zonder
intrige. De Kuyper weert chronologie en
evolutie zoveel mogelijk uit zijn beschrijvingen. Daardoor krijgen de tafereien van
dit boek de mythische tijdeloosheid van het
kinderparadijs. De enige tafereien die aanleiding zouden hebben kunnen geven tot
het romaneske, tot het narratieve, zijn die
van de verliefdheden van de *hij\ Maar van
de eerste aanbedene, een beeldschone jongen in een rood slipje, wordt alleen een uiterlijke beschrijving gegeven: hij verschijnt
en verdwijnt als een naamloze god. En ook
de tweede jongen, die werkt in een ijssalon,

ADVERTENTIES

De enige echte Vlaamse jonge god:

RUDI HERMANS
S PA A NS
BO

Spaans bordeel, beklemmende, vierde roman van
Rudi Hermans over de
ontluistering van een
voor buitenstaanders
gelukkig lijkend Vlaams
modelgezin.
(590 fr./fl. 29,50)

CONSERVE
II I T G E V E R I J
VAN DEZELFDE
AUTEUR:

1

1

Bijna hetparadijs, derde
roman van Rudi Hermans
over een door onmacht
en radeloosheid geplaagdeenkeling.
(450 fr./fl. 22,50)

BIJ DE BOEKHANDEL EN OP DE BOEKENBEURS
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ZOPASVERSCHENEN:
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POEZIECENTRUM
Lut De Block Landziek 350 fr.
Na haar 'verrassend gaaf debuut' Vader (1984), bekroond met
de Yang-poezieprijs, eindelijk een tweede bundel!
Joris Denoo Binnenscheepvaart 350 fr.
J awe I, al de tiende poeziebundel van Joris Denoo, die onlangs
de Poezieprijs van Blankenberge ontving!
Jean Marie de Smet De mooie leegte 350 fr.
Zeven jaar na Herfsttijloos laat Jean Marie de Smet eindelijk
weer van zich horen!
Coenraad De Waele Plankgas 350 fr.
Het officiele en langverwachte debuut van de dichter-performer Coenraad De Waele!
Freddi Smekens Entropie 350 fr.
De tweede bundel van de man wiens 'naam in duistere kroegen met afschuw en bewondering wordt gefluisterd' (Jotie
T'Hooft).
Roel R. van Londersele Invoelen 350 fr.
Nieuw werk van een van de meest gelezen Vlaamse dichters!
Willie Verhegghe Miguel of Het groot verdriet 395 fr.
Een ontroerende bundel over een gestorven kind.
Derde druk!
Willie Verhegghe Peyresourde. Wielergedichten 395 fr.
Die wielersport voor het eerst in al haar facetten poetisch
belicht. Tweede druk!
Distributie: Contact - Edegem, Alba - Amsterdam
Info: Poeziecentrum vzw, Hoornstraat 11, B-9000 Gent, tel. 091/25 22 25

blijft een schim.
Schoonschrijverij is De Kuyper vreemd.
Zo doet hij geen enkele poging om in de
drie volgende zinnen het werkwoord te varieren: 'Vijftien augustus was een driedubbele feestdag. Het was allereerst een officieIe feestdag, Maria Hemelvaart. Dan was
het de verjaardag van Bont]e en ook de
naamdag van tante Mimi (Marie-Jeanne).'
De schrijver heeft er blijkbaar geen enkele
behoefte aan om wat hij beleefd heeft, fraai-

Een wereld van
trefwoorden

-

GEERT
LERNOUT
E.D. Hirsch is niet de zoveelste
klager over de McDonaldizering
van de cultuur. (Gaat onze
cultuur naar de maan? ja, daar
staat trouwens a1 een
beeldhouwwerkje van Paul van
Hoeydonck.) Nee, Hirsch wil er
wat aan doen.
Ongeletterdheid begint pas als
je kunt 1ezen, is zijn stelling.
Ongeletterdheid betekent dat je
denkt dat de camera obscura een
verhandeling over fotografie is.
}e kunt wellezen, maar je weet
niet uxu je leest.
Na zijn boek Cultural literacy:

What Every American Needs To
Know is er geen enkele uitvlucht
meer om niet geletterd te zijn.
Jill , . \ I BI."r"ll 1 r f\
Wie bij de B.R.T. wil
werken moet tijdens
een eerste examen in
een paar regels een
aantal trefwoorden
situeren: Schweitzer;
de wet van Parkinson; Love Canal;
WHAT EVERY
concerto; Cro-MagAMERICAN
non. Deze test is welNEEDS TO KNOW
licht zo frustrerend ~
1",-luJ.~
rnr..
omdat je er niet voor
~
~
r ~ ~
r n
kan studeren; men
E. D. HIRSCH, JR.
gaat na of je over parate kennis beschikt die je hebt of niet en
die je aIleen kan verkrijgen door elke dag
het nieuws te volgen, en door kranten en
tijdschriften te lezen. Elk jaar druipen duizenden potentiele Marleen Gordtsen af orodat ze niet weten wie Kisangani en wat Clemenceau is. Dat er zoveel kandidaten zakken heeft volgens Karel Hemmerechts te
~.\
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er voor te stellen dan het geweest is. 'Dramatize' is de raad die de professoren in 'creative writing' hun studenten meegeven.
'Dedramatize' lijkt de stelregel te zijn die
Eric de Kuyper zichzelf heeft opgelegd.
Verhaaltjes zijn mooi, maar de waarheid is
mooier.

[Eric de Kuyper, Aan zee. Taferelen uit dekinderjaren, Nijmegen: SUN, 1988]

maken met het v.s.o. en het lijkt erop dat de
moderne school inderdaad minder aandacht schenkt aan de inhoud dan aan de
vaardigheden die nodig zijn om inhouden
te verwerken of te gebruiken. In lesvoorbereidingen mag je niet schrijven dat de leerlingen op het einde van de les moeten weten
welke landen er deel uitmaken van het Warschau-pact. Lesdoelstellingen moeten operationeel zijn; ze moeten beginnen met 'de
leerlingen moeten in staat zijn om ... ' Daarom moeten leer lingen niets meer uit het
hoofd leren en geen feiten meer kennen,
daarom wordt geschiedenis afgeschaft en
wordt er in het taalonderricht meer nadruk
gelegd op het praten dan op het schrijven
en wordt er nauwelijks nog grammatica gegeven.
De resultaten in de Verenigde Staten, waar
veel van deze ideeen vandaan komen, zijn
desastreus: tussen 1970 en 1980 ging de
leesvaardigheid van de zeventienjarigen
achteruit, zelfs die van de beste studenten:
in een test die jaarlijks door een miljoen
jongeren wordt afgelegd, zakte het aantal
deelnemers die de hoogste score halen met
maar liefst 73 percent. Zoals in Amerika
wordt er ook in Belgie geklaagd dat de jongeren niet alleen geen talen meer kennen
maar dat ze ook niet meer in staat zijn zich
schriftelijk of mondeling verstaanbaar te
maken. Iedereen kent de verhalen over de
jeugd van tegenwoordig: ze weten niet
meer wie Gezelle is, weten niet of we nu in
het Warschau-pact of in de NATO zitten,
kunnen geen enkele Brusselse randgemeente opnoemen en weten niet wat remgeld is.
In Cultural Literacy van E.D. Hirsch staan
er ook mooie: drie-kwart van de zeventienjarige Amerikanen weet niet wat 'reconstructie' wil zeggen, de helft weet niet wie
Stalin of Churchill is of wanneer de V.s.
onafhankelijk werden en in welke eeuw de
eerste wereldoorlog uitgevochten werd.
Toen de zoon van Hirsch aan zijn klas in de
middelbare school wou uitleggen dat Latijn
een dode taal is en dus nergens ter wereld
nog gesproken wordt, vroeg een smart-ass
'en wat spreken ze dan in Latijns-Amerika?' Het lesje is bekend, veelleraars behouden hun geestelijke gezondheid door dergelijke verhaaltjes rond te verteIlen en er zijn
meer dan genoeg cultuurpessimisten die
lange essays schrijven over de teloorgang
van de Westerse beschaving, de McDonaldisering en de verloedering van de woordcultuur.

Wi/friedMartensen Prince
Hirsch doet dat niet. Hij neemt die vaststeIling niet als besluit en als enige punt op het
programma maar als vertrekpunt: als het zo
is, hoe komt het dan en wat kunnen we eraan doen, een verfrissende aan pak voor de
lezers van Enzensberger, Steiner en Finkielkraut. De kern van zijn betoog wordt
gevormd door het begrip 'culturele geletterdheid', wat niet het omgekeerde is van
analfabetisme, maar wat te maken heeft met
inhoud. Iemand die cultureel geletterd is,
beschikt over de basisinformatie om in de
moderne maatschappij te kunnen functioneren, om de krant te kunnen lezen, naar
het TV-nieuws te luisteren en in het algemeen deel te nemen aan de samenleving.
Natuurlijk is dit relatief: de drie namen die
ik twee zinnen geleden vermeldde, behoren
niet tot die basisinformatie, het woord
'analfabetisme' wel (is er trouwens voor dat
begrip echt een woord van zes lettergrepen
nodig?) Iemand die er geen flauw benul van
heeft wie de honderdjarige oorlog heeft gewonnen, kent misschien aIle teksten van
Prince uit het hoofd. Wilfried Martens
kent geen enkele tekst van Prince en de eerste de beste zeventienjarige weet niet wat
'remgeld' is. Het verschil is dat niets Martens belet uit de buurt te blijven van sportpaleizen, maar dat de zeventienjarige vroeg
oflaat remgeld zal moeten betalen.
In Amerika zijn de zaken heel duidelijk: de
zwarten leven al tientallen jaren in ghetto's
en geen enkele politieke beslissing schijnt
daar verandering in te kunnen brengen, terwijl veel recentere immigranten die veel
minder kansen hadden ais ze de v.s. binnenkwamen al na enkele jaren de Amerikaanse Droom realiseren. Onderzoeken terzake wezen uit dat de school weinig of geen
invloed heeft op dit proces: kinderen met
een sociaal betere achtergrond halen ook
betere resultaten. Dit heeft niets met vaardigheden te maken, integendeel, in de eerste paar jaren van de lagere school blijkt er
nauwelijks een verschil te bestaan tussen
kinderen met een verschillende sociale achtergrond. Het gaat pas mis als het kind de
techniek van het lezen eenmaal onder de
knie heeft, dan blijken sommige kinderen
niet over de achtergrond-informatie te beschikken die verondersteld wordt en zo raw
ken ze verder en verder achterop, want Ieren is cumulatief: je leert maar door steeds
meer te lezen en door informatie die je niet
begrijpt te verklaren door middel van een
context die je weI duidelijk is. Hirsch zegt
dat het machtigste democratische land ter
wereld niet langer kan toezien dat een derde
van zijn bevolking ongeletterd is en dat het
de plicht heeft om iets aan het probleem te
doen op de enige plaats waar dit mogelijk
is, de school. In plaats van Rousseau te volgen en te geloven dat het kind zichzelfwel
zal ontwikkelen, zouden de opvoeders beter
kennis nemen van onderzoek over hoe taal
werkt en hoe de menselijke geest functioneert en de scholieren cultureel geletterd
maken, en dat kan aIleen als zij de achtergrond-informatie krijgen die noodzakelijk
is.
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GALERIJ
JEANNE BUYTAERT
Jan van Rijswijcklaan 204 - 2020
Antwerpen - Tel. 03/2386699
di tIm za: 14-18 uur
28 okt, - 22 nov.
DIRK VERHAEGEN

ICC

GALERIE CARLA SCHOT

Internationaal Cultureel Centrum
Meir 50 - 2000 Antwerpen
03/31 9181 - 31 9182
di tIm zo: 10-17 uur

Kortrijksepoortstraat 150
9000 Gent - 091/233106
wo tIm zo: 14-18 uur

tot 23 oktober
SIMEON FAINARU
sculpturen
4 nov. - 18 dec.
GALERIJ A. BARONIAN
te gast

tot 30 okt.
TENTOONSTELLING ROND
ARCHITECTUUR
ACHIEL HUTSEBAUT
RENAAT RAMON
ANDREVERROKEN

GALERIE DB-S

MOVING SPACE GALLERY

deSingel

Kipdorp4A
2000 Antwerpen
03/2324185
wo - za: 14-18 uur

vzw/asbl T75
Grauwpoort 19 - 9000 Gent
091/2531 56
do tIm zo: 15-19 uur

Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
di-zo: 14-18.30 uur

tot 29 oktober
WALKER EVANS

22okt. - 20 nov.
CARLOS GORTILHO
schilderijen

26 okt. - 20 nov.
OMA
(office for metropolitan architecture)

5 nov. - 31 dec.
TERRY HUSEBYE

STICHTING VERANNEMAN KRUISHOUTEM
Tel. 091/83 5287
di-za: 14-18 uur
zo-ma: gesloten
29 okt. - 10 dec.
PAVLOS
collages
PHILIP VANDENBERGH
schilderijen
ROBERT DROULERS
schilderijen
VICGENTILS
miniatuurschilderijen
tekeningen
kleinbeeld

GALERIE DE GELE GIER

vzw KUNSTHUIS LOOSVELDT

Geldmunt 18
9000 Gent
091/239409
wo tIm zo: 14-19 uur

Katelijnestraat 150
8000 Brugge
050/3350 00
di-do: 14-18 uur
vr-zo: 14-19 uur

november
CHARLES SZYMKOWICZ
recent werk

DE GRIFFIOEN
Heiken 23
2168 Sint-Lenaarts (Brecht)
vr: 17-19 uur
za/zo: 14-19 uur
23 sept. - 4 nov.
ERICA CHAFFART
keramiek en schilderwerk
INGE STEGMAN
aquarellen en tekeningen

72"-1918

TENTOONSTELLING VAN
HEDENDAAGSE KUNST
schilderijen
beeldhouwwerk
keramiek
glasramen
tekstiel
kunstjuwelen

Quantumfysica in het Limburgs
Het progressieve standpunt is altijd geweest dat die inhouden per defmitie behoudend en bourgeois zijn en dat de jeugdcultuur of arbeiderscultuur (of in de v.s. de
zwarte of spaanse culturen) even goed, 20
niet beter zijn en dat de burgerlijke cultuur
er
op gericht
is anderen buiten
te houook voor
elke
Datjuist
laatste
geldt natuurlijk
den.
Dat laatste geldt natuurlijk ook voor elke
cultuur: zo behoor ik sinds vorige maand
niet meer tot de jeugdcuituur: voor de eer*
ste keer kende ik geen enkele groep die in
Humo besproken werd. Hetzelfde geldt
voor de dialecten: niemand zegt dat de standaardtaal beter of mooier is dan eender
welk dialect, zij is ook niet efficienter of beter geschikt om er abstracte of wetenschappelijke boodschappen mee te verwoorden.
Je zou de quantumfysica net zo goed in het
Limburgs of het Oostends kunnen onderwijzen. Het enige probleem is dat dan alleen de Limburgers of de Oostendenaars je
zouden kunnen begrijpen en als je een ruimer publiek wil moet je je maar aanpassen
aan de taal dit door al die anderen gesproken wordt. Dit geldt ook voor de culturele
geletterdheid, de som van de begrippen, de
woorden, de namen, de titels, spreekwoorden en jaartallen die een cultuurgemeenschap maken tot wat ze is. Deze gegevens
hebben geen andere waarde dan dat ze door
alle leden van die gemeenschap gekend
zijn. Een wereld die zo gericht is op een
snelle en efficiente communicatie kan niet
echt democratisch functioneren als grote
groepen uit de samenleving geen deel kunnen nemen aan dat communicatie-proces.
Hirsch vindt dat deze vaststelling alleen
niet genoeg is en dat er ook iets moet gedaan worden, liefst in de eerste jaren van de
lagere school. Daarom hebben hij en twee
van zijn collega's een lijst opgesteld met
5.000 woorden, datums en begrippen die
volgens hen het noodzakelijke minimum
vormen van wat een geietterd Amerikaan
moet weten en dat gaat dan van 'Aaron,
Hank' tot 'Zurich*. Tussenin vinden we
'Bad penny always turns up, A', 'Belgium',
'metabolism'* 'Uncle Tom* en 'show must
go on, The'. Het is de bedoeling om deze
lijst via een oproep aan de lezers bij te stellen en dan een boek te publiceren waarin in
enkele lijnen wordt uitgelegd wat de geletterde Amerikaan over Belgium, 'O'Hara,
Scarlett' en metabolisme moeten weten. De
B.R.T. heeft dus gelijk; het is niet nodig om
over elk van deze begrippen een lange verhandeling te kunnen schrijven; ik ken niemand die de drie delen van Das Kapital gelezen heeft en toch weet elke geletterde persoon wat er met deze titel bedoeld wordt.
Cultuurpessimisten zoals George Steiner
zullen natuurlijk prefereren dat slechts een
op honderdduizend mensen over Marx zou
kunnen praten omdat zij het boek in hun eigen bibliotheek en (liefst bij kaarslicht) hebben gelezen, maar na een paar jaar blijft er
van Das Kapital zelfs in de geest van een
Echte Lezer zoals mijnheer Steiner, weinig
meer over dan dezelfde dingen die toekomstige BRT-medewerkers op hun examenfor-

mulieren invullen.
Cukureel literacy is een heel overtuigend
boek, dat trouwens helemaal aansluit bij
het eerdere werk van Hirsch die eigenlijk
een prof Engelse literatuur is en een erg
nuttig maar even revolutionair boek over de
literatuurtheorie heeft geschreven. Ik heb
nog steeds geen goede tegenargumenten gehoord of gelezen en het feit dat Reagans minister van Onderwijs het met me eens is,
bewijst alleen dat de Amerikaanse president toch een snuggere minister heeft. Dit
betekent trouwens niet dat er in de v.s. iets
zal veranderen: het onderwijs is daar totaal
in handen van plaatselijke besturen die het
momenteel allemaal veel te druk hebben

Werkelijkheid en
suggestie:
bij de dood van
Raymond Carver
HENKROMIJN
MEITER
In dit nummer nemen wij drie
keer afscheid van Raymond
Carver. Benno Barnard doet het
door gedichten van hem te
vertalen; in die gedichten doet
Carver het zelf, want ruim de
helft van zijn poezie heeft met
de dood te maken, en in L.S.
schrijft Henk Romijn Meijer
een recensie die een in
memoriam is,
Er zijn mensen die de gedichten
van Carver geen poezie vinden,
maar gewoon beknopte
verhaaltjes.
Gelukkig zijn er ook mensen die
zijn verhalen poezie vinden.
Het
blijft
iets
vreemds, het doodgaan van mensen die
je hebt gekend. Je
verwacht van alles
van ze, maar niet d&t,
Raymond
hoe onredelijk het
Carver
ook mag zijn. RayWaaroverwij
mond Carver was nepraten als
genenveertig, gebowij over
ren in Oregon, en
liefde praten
veel van zijn verhalen spelen zich in het
noordwesten af, al
wordt de staat meestal niet genoemd. Je

met ervoor te zorgen dat de kinderen naast
(maar liefst in de plaats van) Darwin ook de
bijbelse scheppingswetenschap leren kennen. Belgie heeft een veel meer gecentraliseerd onderwijs en het zou hier dus heel
wat makkelijker zijn om iets aan het cukureel analfabetisme te doen, als ik me nu bij
god maar kon herinneren wie er momenteel
minister van onderwijs is.

[E.D. Hirsch, Cultural Literacy: What Every
American Needs to Know. New York: Vintage
Books, 1988, 251pp., 318 fr., verdeeld in Belgie"
door AMP-PVD, Buitenlandse Boekhandel]

merkt het aan het klimaat, de hnizen waarin
ze wonen, de taal waarin ze elkaar toespreken, de mensen die geen van alien ook maar
een ogenblik stilstaan bij de pracht van de
natuur in dat deel van de wereld. Carver
schreef over de mensen die hij kende. Wie
hem ontmoette wist meteen dat hij niet uit
Hew York kwam of Chicago of San Francisco, en dat hij nook een New Yorker zou
worden, als schreef hij geregeld voor het
blad van die naam. Hij had het schutterige
behouden van de plattelandsjongen, hij was
eenvoudig en verlegen, makkelijk geschokt,
denk ik, over de dingen die mensen elkaar
aandoen, en verbaasd over het succes dat
zijn werk de laatste tijd te beurt viel. Ik was
geschrokken van het doodsbericht: Raymond Carver gestorven op het moment dat
alles naar wens leek te gaan: zijn alcoholisme overwonnen, erkenning voor zijn werk,
door de Mildred and Harold Strauss Living
Award vrijgesteld van het doceren waaraan
hij maar een matig genoegen beleefde, gelukkig getrouwd met de geestige dichteres
Tes Gallagher. Longkanker was de doodsoorzaak, las ik, en ik herinnerde me onze
ontmoeting in het Amsterdamse Pulitzer
Hotel, waar hij een paar dagen was om de
vertalingen van zijn boeken een duwtje te
geven.
Hoewel ik vrij veel gewend ben op dat gebied, had ik nooit iemand zo zien roken als
Raymond Carver, zo veel en zo natuurlijk
dat roken en ademen ongestoord samenvielen. Was de verslaving de prijs die hij had
moeten betalen voor het opgeven van de
drank?
Bij ons interview had Carver niets van het
geroutineefd onpersoonlijke dat me van
collega-Amerikanen die ik wel eens vragen
had gesteld was opgevallen. Carver praatte
zacht, luisterde naar mijn vragen alsof ze
iets bijzonders waren, en zat daarbij een
beetje voorover, de handen tussen de
knieen gevouwen, bijna schonkig op de onwennige hotelstoel. Aan zijn antwoorden
hoorde ik dat een verhaal voor hem geen
object was geworden, dat het nog voor hem
leefde en dat de mensen erin nog leefden als
bestonden ze echt. De onderhuidse agressie
tussen de twee hoofdpersonen van *Waarover wij praten als wij over liefde praten*
kwam ter sprake en Carver zei over de fi-
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guur die het hoogste woord voert: 'He's headed for trouble/ en dat klonk even idiomatisch als de kleurrijke taal die Carver zijn
personages in de mond legt, 'Headed for
trouble,' dat wilde zeggen, de echte problemen zouden aanstonds komen, verderop,
wanneer het verhaal alweer voorbij was en
het leven zijn onverbiddelijke gang ging.
Er wordt heel wat afgepraat in Carvers verhalen door de plattelands Amerikanen die
vrijwel allemaal minstens twee maal getrouwd zijn en in het tweede huwelijk hun
droom van geluk dikwijls zien verzanden in
voorspelbare problemen van eigen fabricage. Ze praten onvervroren, in vele toonaarden, opgewonden, gelaten, dronken, nuehter, bizar of banaal en doorgaans zeer stuurloos. In het scheppen van gesprekken waarin de gesprekspartners elkaar even onhandig als krampachtig proberen te naderen,
en het suggereren wat achter de woorden
schuilgaat, is Carver een meester. Geen
stembuiging, verspreking, ongewilde herhaling, geen welluidende dooddoener ontsnapt aan zijn aandacht.
'Waarover wij praten als wij over liefde praten' is een voorbeeld van een van Carvers
sterkste verhalen. De vier mensen die het
drama opvoeren, Mel McGinnis en zijn
tweede vrouw Terri en hun bezoekers 'ik'
en zijn tweede vrouw Laura hebben kennelijk Faulkners As I Lay Dying niet gelezen
waarin de verbeten trotse Addie Bundren

in haar absolute passie elk woord dat over hield van me. Op zijn manier misschien,
de liefde gezegd wordt als verraad aan de maar hij hield van me. Dat was wel degelijk
liefde ontmaskert: het woord liefde is een liefde, Mel. Je moet niet zeggen dat het
geen liefde was.' Niettemin blijft Mel het
woord te veel.
'Waarover wij praten' is een van de weinige zeggen: 'Het soort liefde waar ik over praat,
verhalen waarvan de hoofdpersoon niet iets dan probeer je geen mensen te vermooronopvallends is als vertegenwoordiger, den,' zegt hij autoritair en al dadelijk slorhondentrimster, 'in zaken', manicuriste, of , dig, want het gaat niet om 'mensen' maar
'werkeloos geraakt'. Mel McGinnis ont- om een heel bepaald mens. Zo worden de
leent het recht van het hoogste woord aan bezoekers deelgenoot van een elementaire
het feit dat hij hartspecialist is. Vrienden tweestrijd die voortvloeit uit iets dat tussen
bezoeken vrienden, als in zoveel van Car- Mel en Terri onuitgesproken, onopgelost is
vers verhalen, en ze drinken gin en tonic in gebleven en dat aan hun relatie blijft knaeen voor de amateur tamelijk verblufFend gen. Terri zegt: 'Maar hij hield wel van me,
tempo. Ze wonen in Albuquerque (in New Mel. Dat moet je me niet afnemen.' Mel
Mexico), een stad die Carver misschien heeft er kennelijk een primitief belang bij
vooral heeft gekozen vanwege de exotische om haar het idee wel af te nemen en hij vernaam, want waar het om gaat is dat ze 'alle- telt hoe gevaarlijk de Ed was die zich tenmaal ergens anders vandaan' komen. Tij- slotte een kogel door het hoofd heeft gedens het drinken krijgen ze het 'op een of jaagd. 'Als je dat liefde noemt mag je het
andere manier' over de liefde. 'Mel vond houden,' zegt hij, als steeds zonder de ware
dat echte liefde geestelijke liefde was en betekenis van zijn woorden te begrijpen,
niets anders. Hij zei dat hij vijf jaar op een Terri's hardnekkige antwoord ('Het was
seminarie had gezeten voor hij medicijnen liefde. Natuurlijk, in de ogen van de meeste
was gaan studeren. Hij zei dat hij nog mensen is zoiets abnormaal. Maar hij was
steeds op die seminariejaren terugkeek als bereid ervoor te sterven* Hij is ervoor gede belangrijkste jaren van zijn leven.' Te- storven,') onthult het eigenlijke thema: de
genover Mels lofzang op de geestelijke lief- romantische, absolute liefde* de passie tede stelt Terri de liefde van haar vorige genover het conventionele langs elkaar
vriend Ed die 'zoveel van haar hield dat hij heenieven dat Mel, naast zijn 'geestelijke
geprobeerd had haar te vermoorden.' Op liefde', als enige menselijke mogelijkheid
Mels ontkenning dat zoiets liefde kan zijn lijkt te zien.
reageert Terri bijna smekend:'... Maar hij Het is weer eens het thema van Joyce's verADVERTENTIES

voor al uw literaire avonden, lunchvoorstellingen,
debatten, grootse evenementen, prijzen, enz.;
maak uw keuze uit
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Mie Katoen
Kleine Kraaiwijk, 2000 Antwerpen
OKTOBER '88
Organisatie: Rijmaran-Plusvzw, Poezieburo
Collegelaan 40/5,2200 Antwerpen
tel.: 03/271 02.48
5 en 6 oktober, 14.00 uur: POESJENEL EN HARLEKIJN
met Paul Juchtmans en Thalia De Leeuw, doelgroep: 4-8 jaar • 6 oktober, 20.30 uur: WANNES VAN
DE VELDE BRENGT BERVOETS-SUITE •

7 en 8 oktober,

20.30 uur: MET TWEE OP DE WERELD Marleen Maes
en Paul Codde • 13 en 14 oktober, 20.30 uur: DE
KONINGIN VAN SHEBA van Knut Hamsun met Geert
Genbrugge • 15 oktober, 20.30 uur: CHARLOTTE
VON STEIN, VRIENDIN VAN GOETHE van Peter Hacks
met Greta Verbruggen • 20 en 21 oktober: ROALD
DAHL met Frank Degruyter • 22 oktober, 20.30 uur:
VRIJ PODIUM • 27 oktober, 20.30 uur: WALTER JORIS
EN DE MEEST INTERESSANTE ASPECTEN VAN DE INTE-

RESSANTOLOGIE • 28 en 29 oktober, 20.30 uur: ALLE
VIJF OP EEN RIJ? met Cabaretgezelschap El • 17,24
en 31 oktober, 20.00 uur: KAIN: cafe-teater met
musical logo

haal 'The Dead', maar waar in 'The Dead',
de vijandigheid zich oplost in een wederzijdse erkenning en begrip, eindigt 'Waar~
over wi j praten' in de bevestiging van het
onbegrip. Vandaar dat Mel 'is headed for
trouble'. Zoals al Carvers figuren leven de
vrienden in een moderne wildernis waarin
mensen elkaar nauwelijks kennen en weinig
ofniets met elkaar te maken hebben, al noemen ze zich en elkaar vrienden en raken ze
verliefd op elkaar. Terri's onvrede en haar
daaraan ontspringende krengige pesten van
haar man brengen Mel tot een kwaadaardige uitbarsting ('Wil jij eens een keer je kop
houden?' zei Mel heel rustig.), Terri kan
Mel geen onvoorwaardelijke liefde afdwingen. Ze is jaloers op de liefde van haar
vrienden en op de genegenheid die Laura
en 'ik' elkaar, min ofmeer voor de grap, tonen. Ze zegt: 'Hou daarmee Ope Ik word
niet goed van jullie. Jullie zijn godsamme
nog steeds op huwelijksreis. Het is te gek
am los te lopen, jullie zijn nog half wezenloos. Ik spreek jullie nog weI. Hoe lang zijn
ju11ie nou bij elkaar? Hoe lang inmiddels?
Een jaar? Langer dan een jaar?'
Mels stugge pogingen om zijn gedachten
over de liefde te formuleren doen denken
aan het zwoegen van de verloren zielen in
J .F. Powers' Morte d' Urban om tegenover
de priester hun ideeen over godsdienst en
theologie onder woorden te brengen. Wanneer Mel begint aan een lang uitgesponnen
voorbeeld van echte liefde bloeit 'Waarover
wij praten' op in een soms vermakelijke,
soms angstaanjagende vulgariteit waarin de
leegte weerklinkt van deze ontheemde drinkers. Hij vertelt van een oud echtpaar, een
flink eind in de zeventig, dat op een avond
door een dronken jongen aan flarden wordt
gereden. Ze leefden nog, de chirurgen repareerden hen zo goed mogelijk en tegen ieders verwachting genazen ze in een week zo
ver dat ze naast elkaar, in gips en verband
verpakt, op een kamer gelegd konden worden: 'Kleine ooggaaties en neusgaatjes en
mondgaatjes.' Nu was de man steeds depressief en waarom? Omdat hij zijn vrouw
door zijn ooggaten niet kon zien! Het oogaanschijnlijk onnozele verhaal krijgt zijn
wrange pointe in Mels uitroep: 'Ik bedoel,
die ouwe zak ging eraan kapot dat hij niet
kon kijken naar dat stomme wiifl' Mel is
niet in staat te beseffen dat de kreet van verbazing voor Terri even onthullend als grievend is. Uit wraak kleineert ze Mel tegenover zijn vrienden: 'Hij is depressief. .. Mel
neem een pilletje.' Mel heeft een sentimentele opwe11ingom zijn kinderen te bellen en
geeft aan die opwelling geen gehoor. Hij
bekent dat hij soms bidt dat zijn eerste
vrouw 'nog eens doodgestoken wordt door
zo'n zwerm klotebijen'. Wanneer Carver
zijn verhaal afrondt is de tweede (of is het
de derde?) fles gin leeg en zitten de vrienden verbouwereerd tegenover elkaar:
Ik kon mijn hart horen slaan. Ik kon ieders hart horen. Ik kon het menselijk geluid horen dat we daar zaten te maken,
zonder dat een van ons zich verroerde,
ook niet toen het donker werd in de keuken.

De agressie is geluwd en geen van deze
mensen aan wie elk inzicht in eigen mot ieven vreemd lijkt te zijn weet hoe het leven
verder moet.
De U trechtse hoogleraar Amerikaanse letterkunde Hans Bertens rekent Carvers
werk tot het naturalisme, lees ik in een artikel van Hans Bouman in de Volkskrant (I6
sept. '88). Hij zal de verhalen niet erg goed
hebben gelezen, of de termen zitten een
beetje zweverig in zijn hoofd. Carvers verhalen, en in zekere zin ook zijn aan de verhalen verwante gedichten, zijn eerder een
vorm van magisch realisme, als het dan
toch een naam moet hebben: des te minutieuzer de uitbeelding van de werkelijkheid, des te sterker de suggestie dat er meer
aan de hand is dan wat zichtbaar en hoorbaar wordt. Mels 'geestelijke liefde' mag in
het verhaal in de nevel van alcohol opgaan,
ze bestaat weI, 'ergens', een vaag idee, verweg, een onbeschrijfelijk ver ideaal, even
mysterieus als de onopgehelderde, Muriel
Spark-achtige telefoontjes uit het niets die
een mensenleven opeens in zijn zekerheden
kunnen aantasten ('Ben jij arts?') Een enkeIe keer gaat een verhaal zelfs de richting uit
van het surrealisme ('Blackbird Pie') en
soms is de suggestie van het 'meer' een integraal deel van het verhaal zelf, zoals in het
vermakelijke en absurde 'Veren': 'Die
avond bij Buddie en 011a was iets bijzonders. Ik wist dat het iets bijzonders was... '
Het was de avond dat Fran en 'ik' Buddies
vrouw 011a hadden leren kennen en de wijze van leven die 011a's inbreng was: de gipsafdruk van 'het scheefse, ongelijkste gebit
ter wereld', 011a's gebit van v66r haar beugel en door 011a naast een vaasje bloemen
op de tv bewaard 'om me eraan te herinneren hoeveel ik aan Bud te danken heb', en
verder de afzichtelijk lelijke baby en de
pauw die als huisdier in de kamer bivakkeerde - een gedenkwaardige avond waarvan de opgekropte spanning zich in Frans
verlangen ontlaadde: 'Schar, spuit me vol
met je zaad.'
Evenals bij Marianne Moore en Elizabeth
Bishop ontstaat in een verhaal als 'Veren'
poezie uit de verbaasde en verhevigde waarneming, het exotische van het a11ergewoonste. Om tot zulke poezie te geraken neemt
Carver soms een cliche en laat het verhaal
een onderzoek zijn naar de werkelijke betekenis van wat iedereen zonder meer denkt
te begrijpen. ('Verplaatst u zich eens in
mij', 'Ze zijn je man niet'), Het verhaallukt
wanneer werkelijkheid en suggestie elkaar
in een subtiel evenwicht houden. Wanneer
de spanning minder wordt is de oorzaak
meestal of een suggestie die zich oplost in
een maar al te duidelijke pointe ('Wil je alsjeblieft stil zijn, alsjeblieft?') of een pointe
die eenvoudig te veel vraagt van de goedgelovigheid van de lezer om op die manier een
banale geschiedenis 'signiflcantie' te verlenen ('Whoever Was Using This Bed'). En
sommige verhalen zijn gewoon onderhoudend en geestig in de traditie van The New
Yorker zoals 'Elephant', een onverdroten
klaagzang van een gescheiden man die geen
nee kan zeggen op de verzoeken om geld

SAMUEL RAM:
Anarchisme in denken
en doen f48,50
Een analyse van en een op
zoek naar de betekenis van
anarchisme.

Klein
fascisme

f29,50

Fascistoide tendensen bij de
strevers naar macht.

Mans Evenbeeld
(roman) f 32,50
De absurditeit en het
machteloze van macht.

Het begin van de
ondergang
(roman) f 23,50
Gewone mensen gedurende
de tweede wereldoorlog.

Hebt u onze fondslijst reeds
gekregen?
Soeken en fondslijst te
verkrijgen bij de boekhandel en
rechtstreeks bij de uitgever.

o

Uitgeverij
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van zijn broer, zijn moeder, zijn gescheiden
dochter, zijn voormalige vrouw en zijn
zoon, een kroniek van treurige hebzueht
waarin de om geld zeurende naar Europa
vertrekkende zoon de opzienbarende verzuehting slaakt dat Amerika 'een materialistische maatschappij' is: 'De mensen hier,
in de Verenigde Staten, konden geen gesprek voeren waarin geld niet een of andere
rol speelde, en hij was er doodmoe van.' In
'Wil je alsjeblieft stil zijn, alsjeblieft?' is de
kern van de ruzie tussen man en vrouw de
jaloezie waarvan de oorzaak overduidelijk is
(een buitenechtelijk avontuur) en dat is
misschien de reden waarom de eenzame
zwerftoeht van de verongelijkte Ralph weinig oplevert dat de aandaeht gaande houdt,
hoe triest hij ook mag zijn. Spanning ontstaat pas in Carvers verhalen wanneer het
conflict dreigt onder mensen die tegenover
elkaar zitten.
Raymond Carver heeft in zijn korte leven
een respectabel aantal voortreffelijke verhalen geschreven. Wie weet wat er van hem
zou zijn geworden als hij minder jong was
gestorven? Of als een aantal [aren waarin
hij had kunnen werken, de alcohol hem niet
had lamgelegd? Ik nam afscheid van een
schuchtere, bijzonder vriendelijke, pretentieloze man en hij schreef me daarna nog
een briefje vanuit zijn hotel. 'En tot ziens,'
was de laatste zin, 'want ik denk dat we elkaar weI vaker zullen ontmoeten.' Het heeft
niet zo mogen zijn.
Bij het schrijven van dit stuk heb ik ge-

bruikt gemaakt van de twee in het N ederlands verschenen bundels (Arbeiderspers):

Waarover wijpraten als wij overlie/depraten
en Voorzichtig, beide bundels voortreffelijk
vertaaid door Sjaak Commandeur, toegewijd en nauwkeurig, vindingrijk en met een
verfijnd gehoor voor de nuance van het
idioom en de dialoog, en verder van Carvers laatst gepublieeerde bundel Where I'm
Calling From, New and Selected Stories
(The Atlantic Monthly Press, New York).

• Het tij en de bakens • • • • • •
Lionel Deflo, uitgeefdirecteur Manteau,
Antwerpen, schrijft in een ingezonden
briefaan Elsevier, 7 mei 1988:
'Klapstuk van Manteau's najaar wordt de
presentatie van het eerste van de zes delen
Verzameld Werk van Gerard Walschap; elk
deel wordt door een Walschapkenner ingeleid(...).'
Voorts benadrukt deze uitgeefdirecteur, dat
bij Manteau 'alles gebeurt in het kader van
een aetieve politiek binnen de literaire wereId, gekatalyseerd door de uitgave van het
literaire tijsehrift (sic) Kreatief:'
Tijschrift?
Mogelijk is dat een schrift waarin de tijen
worden bijgehouden: hoog tij, laag tij, eb
en vloed ...
Zou Walschaps pamflet De Culturele Repressie (1969) in zijn Verzameld Werk worden opgenomen? Dan hoeft Deflo ter inlei-

MARCEL VAN
DERLINDEN
De mentor
Debuutroman gemspireerd
op Mulisch' De pupil.
Het verhaal van een
mislukking.

Bij De Bezige Bij
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ding van onderhavig deel alvast geen Walschapkenner in te huren: hijzelfis namelijk
een groot Walsehapkenner en -bewonderaar
en heeft genoemd pamflet al jaren geleden,
toen hij nog geen uitgeefdirecteur was, met
vuur en verve naar 'de psychiatrische vaalt
verwezen'. De huidige uitgeefdirecteur publiceerde zijn scherpzinnige afwijzing van
dit infame werkje in zijn eigen tijschrift (sic)
K reatief: februari 1970.
'Ergo. Het split mij voor Gerard Walschap', zo schreef de thans zo parmantig
zijn koopwaar aanprijzende tijsehriftsic.
Van zijn in een A, een B, een C, een D en
een E onderverdeelde vertoog tegen Walschaps malafide boekje luidde de conclusie:
'E. De Culturele Repressie: much ado about
nothing ofWalschaps Literaire Regressie!?'
Much Deflo about Deflo of hoe een uitgeefdireeteur bij het verlopen van het tij de bakens verzet. • • • • • • • • • • •

Heldere raadsels
BERNARD
DEWULF
Een gedicht van Willem van
Toorn is een Verbazend secuur
decor5 waar lets mee aan de
hand is. Het klopt zozeer, dat
het niet kan kloppen: het is
namelijk slechts decor. Daarin
wordt een dode opgewekt, soms
in de twee betekenissen des
woord$> is het een vroeger
landschap vergund om stil te
staao, wordt bewaard wat
voorbij is. In taal In niets.
'Deze poSzie gaat over
kleinigheden zoals dood, verlies,
vervain zegt Bernard Dewulf.

twee wolken. Alles klopt.' Zo genoteerd
wordt deze vredigheid bijna bedreigend en
het kan'nauweiijks anders of hier volgt een
bedenking: 'Maar ik weet dat je ergens teruggevonden / moet kunnen worden achter
het verbazend / secuur decor, (...)'
Een verbazend secuur decor, dat is ook de
poezie van Van Toorn. Zij verhult en opent
tegelijk perspectieven die erbuiten onmogelijk zijn. Een gedicht kan opwekken wat
of wie dood is, kan wat voorbijgaat bewaren, als lezer en dichter maar beseffen dat
zoiets slechts een illusie is.
Dat daar niets vernieuwends aan is zal Van
Toorn een zorg zijn. Hij gaat gewoon door
met zijn vakwerk, schrijft geen direct naar
de strot grijpende poe*zie, wel regelmatig
gedichten dit pas nadat ze bezonken zijn
echt gaan ontroeren. Ik vind dat het geval
voor volgend 'In memoriam H.H.', met een
mooi laconieke eerste en een ontnuchterende laatste regel, met het machteloze optimisme van de negende regel en met het ontregelende 'godverdomme' even verderop;
Wat weet ik verder van je. Een dikke
[man
Je beeld op foto's scherper dan in't echt.
Vrolijk meestal, wat ook niet zoveel zegt
voor wie nooit op een foto lachen kan

Een stapeltje ter beals ik. Soms ben je in de kamer
spreking opgestuuralsof je zelf ook niet gelooft dat je zo weg
Willem
de dichtbundels deelt
kunt zijn. Stoel voor je neergezet
zich als het ware vanvan Toorn
Een fles. Het schaakbord bij het raam.
zelf telkens weer in
[We schaken.
DEAARDSE
drie kleine hoopjes
op. Een eerste dat ik REPUBLIEK
Dat doe ik in het gedicht als ik het wil.
meteen ter hand
Hoe is het daar, zeg ik. Ik lees je boek.
neem, een tweede dat
Maar godverdomme H., het gaat hier
Ouerulo
een soort quarantai[slecht:
netijd moet doormavoor zoveel domheid nooit rede genoeg.
ken, en een derde dat
hopeloos onder het
Twee koningen. Eeuwig schaak. De
stof raakt. Het ver[kamer stil.
schil tussen het eerste en het tweede heeft
Leeg het papier waarop je antwoord
niet in de eerste plaats met kwaliteit, maar
[moet.
vooral met mijn schroom te maken. Het
Zoals Van Toorn hier poogt een overledene
vergeten pakje ontstaat uit plaatsvervan- weer aanwezig te maken, doet hij dat elders
gende schaamte, gemakzucht of een twijfel- in de bundel onder meer met een voorbije
achtige intuitie.
jeugd, een veranderd landschap, mensen op
Een schrijver wiens bundels steevast op het
een kunstwerk of op oude foto's, Bij vooreerste hoopje Iiggen is Willem van Toorn. beeld in de geestige reeks 'The human figuEen nieuwe bundel van hem maakt mij re in motion', drie gedichten bij foto's van
nieuwsgierig. Niet dat je van Van Toorn
Eadwaerd Muybridge, die gefascineerd was
veei nieuws moet verwachten, integendeel, door 'beweging', Doordat ze zo nauwgezet
vri jwel ieder gedicht, elke bundel is een va- en meedogenloos bewegingen analyseren
riatie op dezelfde thema's en op een herken- lijken die opnamen veeleer bewegingloosbare toon. Van Toorn schrijft poe'zie waarin
heid vast te willen leggen. 'Roerlozer heeft
weinig gebeurt, hooguit gaat het om ver- nog nooit iemand gestaan.', zo besluit Van
schuivingen. Zijn gedichten 'kloppen', zijn
Toorn. Maar hij verzet zich daar rustig tezorgvuldig gemaakt, maar juist het vermoe- gen, laat de stappende man 'prettige billen
dm dat die orde een aandoenlijke camoufla- voor een vrouw' hebben of merkt van een
ge is, maakt het lezen prettig verwarrend.
zich voor 48 camera's uitkledende vrouw
Niet de verwarring van het onbegrijpelijke, op: 'Je hebt vandaag een strikje in je haar.'
maar van de bedrieglijke eenvoud. En van
Het is een onspectaculair en uiteraard verde vreemde helderheid waarmee die telkens geefs protest, tegen stilstand en ontmenseweer wordt verwoord.
lijking. Terwijl de gedichten daar niets aan
In zijn nieuwe bundel, De aardse repubiiek, kunnen doen. Bij uitstek van Van Toorns
noteert Van Toorn bij voorbeeld het vol- poe'zie gaat iets onveranderlijks uit, door
gende perfecte tafereel: 'Ochtend. Het dorp het keurig afgeronde ervan. Maar zoals bij
staat doodgewoon rechtop: / barokke kerk
de foto's zit het beweeglijke, het 'menselijen huizen onder donzen / wit. Berg met
ke' hem in 'storende' details.

En dat is het aantrekkelijke van deze poezie: ze gaat over kleinigheden zoals dood,
verlies, verval Ik bedoel, deze poezie onthult de grote dingen in het kleine, zonder
een geforceerde indruk te maken en door
voortdurend het vanzelfsprekende van dat
'kleine' in twijfel te trekken. De poezie van
Van Toorn lijht evident, maar ze is dat lang
niet. Ze wil heel bescheiden ontwrichten en
begint daarmee vaak bij zichzelf.
Een gedicht: 'het is maar taal', waar je van
alles mee kunt aanvangen. En dus niets.
'Ki jk, ik doe hier ook wat ik kan, ik laat / deze gemaakte woorden uit mijn hand / los als
papieren bootjes. Straks stoot er een aan
land / hoop ik, waar jouw oever een moede
bocht maakt.' Deze wens, gericht aan de
moeder, staat in het mooiste geheel van de
bundel, 'De rivier\ Mooi omwille van de
bedwongen weemoed om de 'lange kinderzomers' of 'het stilstaande landschap* van
vroeger, met tegelijk een ingehouden wrevel over de teloorgang en het voorbije daarvan. Pas in de laatste regels van het laatste
gedicht verliest Van Toorn ~ uiteraard heel
bewust - zijn beheersing. In het gedicht
staat de rivier 'stil. Bewegingloos.' 'En hier
/ stroomt het met jou en mij weg, stralend /
en bloeiend zeewaarts, ons landschap.' De
wereld, de tijd, de hele gang van zaken omgekeerd in taal, met een schitterend pathos.
Het is een verrassend slot van een fraaie
bundel met gedichten dk raadselachtiger
worden des te vaker je ze leest. In al hun
helderheid.

[Willem van Toorn, De aardse republiek, Querido, 1988J

•Bierkaaienl
Uitgeverij Conserve (Schoorl, Nederland)
meldt in een bij haar najaarsprospectus gevoegd stencil het volgende:
*(••.) wordt in december a.s. voor het eerst
de vijfjaarlijkse Eline van Haaren-prijs uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt op literair, feministisch,
maatschappelijk en/of politiek terrein (...).
Aan de prijs, genoemd naar de schrijfster
van de dichtbundel Leefde dag, is een geldprijs verbonden van f 2.500,—.
De winnares krijgt de prijs symbolisch door
middel van een oorkonde en een plastiek.
Het geld gaat naar het kanker- en epilepsiefonds, waartegen de dichteres een vergeefse
strijdvoerde.'
Zo krijgt Max Fam de Peter Nijmeijerprijs, Het aan die prijs verbonden geldbedrag gaat naar Peter Nijmeijer, die tengevolge van de uitlatingen van deze journalist
naar Ierland moest verhuizen. I
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Alpenblues

-

KAMIEL
VANHOLE
'Hij huilde om alles wat er nooit
meer gebeuren zou. Hij huilde
om de aardappelbeignets die
zijn moeder maakte . Hij huilde
om de bobslee die hi j als jongen
gehad had . Hij huilde om het
driehoekje haar tussen de benen
van Suzanne de schooljuffrouw.
H ij huilde om de geur van een
vrouw die lakens strijkt. Hij
huilde om de boerderij waar hij
nooit een dag van weg kon. Hij
huilde om de boerderij waar
geen kinderen waren.'
Feli x is dat, een 42-jar ige
Alpenboe r. Later leert hij
accordeon spelen. 'Speel je
graag accordeon, Felix?
Ik weet waar muziek vandaan
komt, zei hij .'
Zoals John Berger weet waar
literatuur vandaan komt.
Een hele streek uitvinden met mensen
en ai, dat moet zowat
het mooiste zijn wat
je als schrijver kunt
bereiken. Een fictief
landscha p zo helder
beschri jven dat elke
lezer het wei zou
kunnen dromen. En
er dan zelf een kaart
van opstellen, zoals
Faulkner deed met
zijn Yoknapatawph a
Cou nty.
Zo moet het mogelijk zijn een platteg rond
uit te tekenen van de bergstreek waar zich
de verhalen van John Berger afspelen. [e
ziet een paar zwarte vlekjes voor het dor p,
groen voor de alpenwe iden, wit voor de
sneeuw en aan de boomgrens wat stippels
van stallen. Verspre id daartussen zouden
dan kleine asterisken staan, die naar de legende verwijzen:
* Voetbrug over de rivier waar Stepa n Pirogov op Odile wachtte.
* Cafe waar Felix elke zaterdag harmo nica
komt spelen .
* Het vroegere huis van de stra temaker,
waar Lu cie Cabrol de schedel werd ingeslagen.
* Weide onder de Rots van St.-Antonius,
waar de schapen V~ '1 Boris werden dood-
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gebliksemd .
Allemaal plekken die mettertijd een rol zijn
gaan spelen in de dorpsoverlevering. Ook
in die zin zijn ze legende geworden. En
daar ligt de grote kracht van John Berger :
dat hij op zijn eent je een collectieve verbeeldingswereld heeft geschapen. Ik gebruik dat laatste woord niet lichtvaardig.
Daarom ook dur ven zijn personages zo
moeiteloos in de wij-vorm te spreken: 'Wij
in het dorp kenden maar vier geheime n',
zegt Odile, de vrouwe lijke hoofdpersoon
uit het titelverhaal. M et die paar woorden
maakt ze meteen deel uit van een grotere
gemeenschap. En die gemeenschap is het
die John Berger in zijn geheel voor de vergetelheid wit behoeden.
Waarom hi j dat wil? Omdat die mensen
hem lief zijn, vrees ik, hoe banaal en halfzacht dit ook moge klinken . Louis Paul
Boon lOU niet ande rs geantwoord hebben,
Walter van den Broeck evenmin. De mensen die zij opvoeren staan hen na en het is
vanuit die niet mis te verstane solidarit eit
dat zij hun oeuvre hebben opgebouwd.
Soms lijken ze wel wraak te willen neme n.
Wraak op de onverschilligheid waarmee de
tijd, de geschiedenis, de macht hebbers over
die mensen heen walsen. Hu n levens zouden verder onopgemerkt voorbijwaaien als
er niet iemand was die zich als hun chroniqueur aandiende. Daar ligt de mor eIe inzet
van John Bergers werk. Hij maakt de mensen mondig, hi j geeft betekenis en diepte
aan hu n levens. OfzoaIs hij zelf in een essay
conc1udeert: 'De dri ngendste taak vandaag
voor hen die ooit tradit ionele intellectuelen
hadden kunn en zijn, is de historische ervaring van de geregereerden op te roepen,
hun zelfrespect te ondersteunen, hen intellectueel zelfvert rouwen aan te bieden .' (De
N ieuwe M aand, lente 1988)
M et die geregeerden bedoelt hij dan in zijn
geval een boerengemeenschap in de Franse
Alpen waarbij hi j zich heeft aangesloten .
N iet om zich als een van hen voor te
doen - hij is en blijft schrijver, geen
boer - maar om als een begun stigde getuige hun groepsportret te maken .
Overigens heeft Berger niet zo veel op met
de maskerade waar Gun ther Walraffzich al
jaren op laat voorstaa n. Het idee dat je aileen een getrouw beeld kunt schepp en van
iemands omstandig heden door eerst ook
zelf onder die omstandighede n geleefd te
hebben, vindt hi j een 'be nepen instell ing.
Typisch een standpunt van bourgeo isempirisme.'
Daar tegenover stelt Berger dan de verbeelding . N iet alleen die van de schrijver, maar
'die van de mens in het algemeen: het vermogen zich te kunn en verplaatsen in de
omstandigheden van een ander .'
Een tweede reden waarom John Berger zich
als kroniekschrijver van het boerenleven
heeft opgeworpen, is misschien nog dringender. De boerenstand wordt in zijn bestaan bedreigd. Hi j sterft uit. In Fr ankri jk
alleen al verlaten per jaar 150.000 boeren
het land. Wie overblijft ziet zich genoodzaakt uit te breiden, te mechaniseren en
chernicalien te gaan gebruiken, dit alles om

op een grotere marktbehoefte te kunnen inspelen. Van de kleine, zelfbedru ipende gemeenschappen die Berger zich als een soort
paradijselijk ideaal voorhoudt, blijft nauwelijks nog wat over.
Of die paradijselijke toestand ooit echt
heeft bestaan, is overigens maar de vraag.
Mi j lijkt het alsof Berger zijn geschiedenis
van het boerenleven met een kleine dosis
mythologie heeft gemjecteerd.
In elk geval is het hem om getuigenis te
doen, om zingeving.
Nu mag dit de lezer niet afschrikken. Het
zou de eerste keer niet zijn dat de beste bedoelingen de zuurste vruchten afwerpen.
Hoe melig is geengageerde literatuur vaak
niet, hoe dor het bevlogen woord. Maar
niets daarvan bij Berger. Zijn opzet mag
dan sociologisch onderbouwd zijn, het blijyen in de eerste plaats liefdesverhalen die
hij schrijft. En daarin blijkt hi j een onbetwist grootmeester. Neem nu de volgende
dialoog. Stepan heeft de hele namiddag op
Odile staan wachten, op de eerder genoemde voetgangersbrug over de rivier. Dan arriveert ze. Ze praten samen over de namen
van een aantal fabrieksovens.
'Er is er ook een bij die Napoleon heet.
Waarom moet je lachen?
Een klein lachje maar, zei ik.
Zo klein is het niet! zei hij.
Kl einer dan het jouwe!
Kun jij dan een lach meten?
Ja, zei ik.
H ij bukte zich en tilde me op, zodat mijn
mond op een hoogte kwam met de zijne,
en kuste me. Op mijn neus.'
Ik vind die dialoog des te knapper omdat je
je er meteen de gezichtsuitdrukking van die
twee mensen bij kunt voorstellen en wat er
in elk van hen omgaat. De speelsheid van
verliefde mensen, bekrachtigd door het
simpele ja van Odile.
Eenvoud is dan ook de noemer waaronder
ik deze hele bun del zou willen samenvatten. Of beter nog: essentie. Berger schrijft
verhale n over 'gewone' landmensen die
door de levensomstandigheden gedwongen
zijn tot de kern door te dringen. De minste
keuze die ze moeten maken is vaak een
kwestie van levensbelang. Wanneer je het
hooi binne nhaalt, bi jvoorbeeld. Daar hangt
je hele winter van af.
In die context krijgt ook de liefde iets elementai rs. Zoals Marius wiens verlangen zo
groot en onvervulbaar is geworden dat hij
het alleen nog tegen de bergen kan uitschreeuwen . Dezelfde M arius ook die de
dag na de begrafenis van zijn vrouw een
melkmac hine koopt. Harteloosheid is dit
niet, alleen het besef dar je verder moet.
Een vrouw is onvervangbaar, maar niet die
twee handen waarmee ze elke morgen de
koebeesten molk. En eigenlijk ook die
vrouw niet. De onafwendbaarheid waarmee de seizoenen elkaar opvolgen, gaat
over op de mensen.
Ook passie krijgt in die omstandigheden de
gedrevenheid van een natuurramp. Het
schr ijnendst e voorbeeld daarvan is Boris,
de schapenhoeder. Hij wordt verliefd op
een stadse blondine en als die liefde niet

meer beantwoord wordt> verkiest hij te sterven.
Dit is tragiek in de zuiverste betekenis van
dat woord. Tragos\ zoals de oude Grieken
het schreeuwen van een mannetjesgeit
noemden. En waarom schreeuwt die bok?
Om van alles: een wijfje, eten, warmte.
'Misschien dat een instrument als een doedelzak er nog het meeste op lijkt' beschreef
Berger het in Pig Earth, 'Het klagen van
lucht die uit een zak van vel komt/
Muziek speelt dan ook een cmciale rol in
deze verhalen. De meest gehoorde muziek
is het geklingel van de koebellen. Die geven
de toon aan. 'Glorie vergaat', zingen ze volgens Marius, *Alle glorie vergaat/ Voor
Jean, de ik-figtiur uit T h e Three Lives of
Lucie Cabror klinkt hun lied meer als:
' 't Is van mij: 't is van miji Zou 't blijven
duren? Zou 't blijven duren? Dat kan nietl
DatkannietP
Alleen koeien dk Prediker gelezen hebben,
kunnen met het wiegen van hun kop zulke
klanken voortbrengen.
Maar ook de mensen zijn pas aan muziek
toe als ze op de een of andere manier met
zichzelf in het reine zijn gekomen, als ze
zich verzoend hebben met een verlies. Felix
begint opnieuw harmonica te spelen na een
lange periode van rouw en woede om de
dood van zijn moeder. Eerst herinnert hij
zich een gesprek dat hij met haar had over
klokken. Dan loopt hij naar de stal en 'op
nog gttn meter van de goot vol groene koei-

estront begon hij te spelen (...) Hij speelde
een gavotte in vierkwartsmaat. Gavotte,
wat van gavot komt, wat bergbewoner betekent, wat krop betekent, wat keel betekent,
wat noodschreeuw betekent.'
Zo wordt het schreeuwen van de bok in een
melodie omgezet, Binnenin blijft het pijn
doen, maar er kan tenminste op gedanst
worden.
Om diezelfde reden gaat in een ander verhaal de fanfare uit: ze doet het huis van Odile aan om de dood van haar vader te herdenken. Het lied dat gespeeld wordt, heet
'Amazing Grace'. Het 'begint triest en geleidelijk aan wordt de triestheid een refrein
en is dan niet langer triest, maar fier. (...)
Later luistert de muziek naar zichzelf en
merkt dat er iets tot zwijgen is gebracht.
Onherroepelijk. Hij was weg/ Met die eenvoudige woorden neemt Odile haar vaders
dood definitief in zich op. Ze berust. En nu
begrijp ik ook iets beter de slotregels van
het gedicht waarmee Berger zijn verhalenbundel inleidt:
'Onze hartstocht is het looizuur
waarin huiden worden gehangen
om van een scharnier van vlees
liefdesleer te maken.'
Je vindt er dezelfde beweging in terug, dezelfde gedaanteverwisseling: van vel naar
leer, van schreeuw naar muziek. Wat eerst
nog louter tragisch was - een kreet - ,
wordt verinnerlijkt, gezuiverd en daardoor
zinnig gemaakt Hetzelfde gebeurt in het

schrijven. Zowel muziek als vertellen zijn
een inneriijk gevecht om zo zuiver mogelijk
vorm te geven aan een ervaring.
Die vormgeving is bij Berger heel onnadrukkelijk. Zijn stijl is een haast perfecte
weerspiegeling van de beschreven levens*
Sobere dialogen, nergens een woord te veel
en beeldspraak die naadloos aansluit bij wat
er zoal omgaat in een boer. Zo vergelijkt
Odile de kleur van een berg bij valavond
met het roze van gekookte rabarber, Zo
heeft Edmond het als volgt over de vrouwen in de stad: 'Ze hebben volmaakte wimpers, ze hebben benen zonder schrammen
of spataderen, ze hebben schoenen met zolen zo dun als pannekoeken, ze hebben handen zo wit en glad als geschilde aardappelen en als je hun lucht ruikt, dan vervult die
je van een godvergeten verlangen. Je wilt ze
opsnuiven tot ze vervluchtigd zijn, je wilt
ze uitknijpen als citroenen tot er geen druppelt je of pit meer over is. En zal ik je zeggen
waar ze naar ruiken? Hun lucht is de lucht
van geld. Ze doen alles uit berekening, om
geld. Ze zijn niet zoals onze moeders, die
vrouwen.
Laat mijn moeder erbuiten', antwoordt Boris dan.
Ik moet er me trouwens van weerhouden
om de rest van het verhaal te vertellen, Ook
daaraan kan je de kracht van deze bundel afmeten: dat je er voortdurend over wil praten, als over mensen die je van nabij kent.
Zo rustig en indringend schrijft Berger. Bo-
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HET ROMANDEBUUT VAN HET JAAR

Tom Lanoye
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Raymond Van den Broeck (red.)
LITERATUUR VAN ELDERS
Over het vertalen en de studie van
vertaalde literatuur in de Nederlanden

Eindelijk:Vlaanderens
literaire jeune premier
voor de eerste keer in
een lange adem van 172
pagina's.
In "Alles moet weg"
zien we een wereld
waarin maar twee categories meer bestaan:
kopers en verkopers.
Tony denkt dat hij een
verkoper is. Een zwerftocht door Vlaanderen
zal hem met de neus op
de feiten drukken.

157 biz., 395 fr.
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Vroeger ging men er bijna steevast van uit dat literatuur in wezen
onvertaalbaar is. Vertalingen kunnen dan slechts — of helemaal
niet — geslaagde afspiegelingen van hun originelen zijn en moeten dus als vervangingsmiddel vaak zelfs worden gewantrouwd.
Tegenwoordig neemt men een heel ander standpunt in. In dit boek
bespreken Nederlandse en Belgische specialisten aspecten van de
receptie van vreemde literatuur via vertaling en bewerking in het
Nederlands. Zij hebben betrekking op verschillende periodes in
de vertaalgeschiedenis (18de tot en met 20ste eeuw), verscheidene bronliteraturen (Engelse, Franse, Deense, Russische, Portugese, Spaanse, ...) en genres (narratief proza, poezie, theater).
Daarvoor worden meteen bouwstenen voor een systematische studie van de geschiedenis van de literaire vertaling in het Nederlands aangedragen.
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vendien zijn z'n plots bijna even rechtlijnig
als een mensenleven, op een paar brede
flash-backs na.
'Je weet nu alles van je leven af, zei ik.
Als ik je alles vertelde wat ik wist, zou mij
dat 67 jaar vragen* antwoordt Lucie Cabrol
in Tig Earth'.
John Berger doet er iets minder lang over,
maar van de rijkdom die zo'n leven inhoudt
laat hij niets verloren gaan.

Deflo deze woorden te lezen:
'Vorige week vierde uitgeverij M a n t e a u in
de Antwerpse Schouwburg op feestelijke
wijze het vijftigjarig jubileum m e t sera-livers, vrienden en bekenden.
Natuurlijk werd vooral de in d e adelstand
verheven barones Angele M a n t e a u uitvoerig gehuldigd (...).'
Eerst barones, vervolgens in de adelstand
verheven en tenslotte nog eens gehuldigd:
men zou van minder in de war raken.
[John Berger, Ver weg in Europa, vertaling Sjaak I n Het Volk van 8 September jl. verklaarde
de edelvrouwe, wier geheugen in het voorCommandeur, De Bezige Bij, 1988]
uitzicht van haar soiree enigszins incontinent was geworden, omtrent haar oude
vriend Jeroen Brouwers:
•Noblesse oblige I
'Hij zou zijn energie beter besteden aan
I n de Volkskmnt van 13 September j l ston- Zonsondetgang boven zee> zijn nieuwe roman
den in een interview met, alweer, Lionel die al jaren in de maak is.' I
~~

• In eigen boezem I
In het vorige n u m m e r van h e t Nieuw Wereldtijdschrift pubiiceerde M a r c Reynebeau
een essay onder d e titel Apollo's klacht>
'over d e kolonisering van d e cultuur door
M a r c Reynebeau'. Niet alleen koloniseert
deze veelzijdige verslaggever de cultuur, hij
schrijft over die bezigheid tevens essays - een wel erg geraflineerde vorm van
belangenvermenging.
O n s tijdschrift biedt namens het zetduiveltje Reynebeau zijn excuses aan, waartegen
het een vergeefse strijd voerde. I
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DE MORGEN.
MAG GELEZEN WORDEN.

NIEUW WIRELDPJDSCHRIFT

VIJF-JAAR-FEEST
Datum: vandaag.
BesteNWT-lezer,
Om de idiote Orwelliaanse vraag 'haalt de wereld / de Sovjet-Unie / De Morgen /
enzovoort 1984 te vermijden, is het NWT pas in 1984 begonnen.
Dat vieren wij vijfvolgemaaktejaargangen later, op vrijdag 9 december, vanaf 20.30 uur
(en voor wie de toespraak wil missen vanaf 21.00 uur) in het Antwerpse Hessenhuis,
Falconrui 51.
Bedoeling is dat u dat met ons mee viert, alsmede de teugels.
Joop Visser treedt er op, de vroegere Jaap Fischer, die erin geslaagd is minder bekend te
worden dan 25 jaar geleden, en beter. En daarna, tot in de vroege ochtend, CamiUe van
Breedam, beeldhouwer met orkest, een Vlaams soort Dutch Swing College Band, Charleston
en New Orleans en zwarte ziel in een onweerstaanbaar retteketet.
De entreeprijs is 300 fr.
Wij kijken er een beetje handenwrijvend naar uit en hopen, met hartelijke groet, van u
hetzelfde.

Herman de Coninck

1988-8

WILLEM ELSSCHOT
JEROEN BROUWERS
WALTER
VAN DEN BROECK

Jaargang 5 · Fchruari/Maart· Twccrnaandclijks- 225 hfr f 12,50
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Reeds!
5jaarNWT
25 seizoenen Beursschouwburg

NWT LIVE
Het essay na 1984
Hoe komt het dat wij zo'n avond durven organiser en?
Is er dan zoiets als het essay?
Waar komen ineens al die onderstaande namen vandaan?
Waarom is het essay meestal zo onavontuurlijk?
Waarom is de ik-vorm uit het essay verdwenen?
In Amerika schreef zelfs Henry Miller essays. Waarom hier Hugo Claus niet?
Waarom wordt de polemiek hier nauwelijks beoefend?

Jacques Kruithof
Rudi Laermans
Geert Lernout
Patricia de Martelaere
Marc Reynebeau
Mark Schaevers
Kamiel Vanhole
Bart Verschaffel
moderator

Paul De Wispelaere
dinsdag 14 februari 89,20u30
inde

Beursschouwburg
August Ortsstraat 22 (metro Beurs)
lOOOBrussel
02/513.82.90
Organisatie: Beursschouwburg
i.s.m. Nieuw Wereldtijdschrift en Knack Magazine.
Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Dienst Letteren en Dramatische Kunst
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Ill
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Waarlijkp
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Ill
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de mens leeft in diepe

38
Waarde vriend Boon, al schreeft gij
met stront...

De nacht van Thoreau
Brief uit de V.S. door Frank Albers

Elf brieven van Willem Elsschot

40
Een basiliek in het regenwoud
Jan Brokken in Ivoorkust

12
Waarlijkp de mens leeft in diepe
duisternis
Jeroen Brouwers over Ryunosuke Akutagawa

20
De tweede zelfmoord op Van Gogh
Parijse kroniek door Charles Wentinck

De snijbloemen
van Robert Mapplethorpe
Johan de Vos over fotografie en pretentie

22
Het wisselgeld van mijn verspeelde leven
Twee gedichtencycli van Joseph Brodsky

59
De man Mozes en zijn secondant
Jacques Kruithof over Arnold Schonberg

67
L.S.
De boeken van de maand

Domerat Retour
Een verhaal van Walter van den Broeck
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mensinleeft
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1988 RUNT 1

II kent Ons
BHT is een Openbare Omroep die niet
gedreven wordt door commercie
/r zijn er Andere
U weet wat ze onder Cultuur verstaan
U weet hoe laat U er wakker voor moet blijven
B\\ BBT blijven wij een plaats warm houden
voor Culturele Programma's
Programma's over Boeken Muziek Film Toneel Kunst
Alle Kunsten Programma's met Werk van
Eigen Vlaamse Auteurs

B\\ BRTRADIO EMLEI/ISIE kan dat nog
W\\ hebben Zelfs Ul\SjHiUil( (,'nls met
Alle Details over deze Culturele Programma's
Alle Gegevens over de Muziekuitzendingen van
onze Radio Con Brio BHT3
/n voor Lezers: elke maand een tiental
verruimendevaak verrassende artikels rond
geselecteerde Culturele Programma's
II zou Het Blad moeten leren kennen
Voor Uw Eigen Welzijn

MMMEttWORD
heet het en het kost bijna niets
480 frank voor heel 1989
te storten op pr 000-0074040-29 van de BRT
( Vermeld Muziek en Woord )
Ook voor Nederland: fl.33,60 op giro 3625107

'Als een maTtresse een beetje met de maatschappij
en met wat kunst in aanraking is geweest en als zij
op gelijke voet wil verkeren met wat wij denken en
aan schoonheid beleven, als zij mee wil doen met of
deel wil hebben aan onze boeken of onze smaak,
dan wordt zij voor ons net zo onvetdraaglijk als een
niet goed gestemde piano, - en wekt zij al snel onze
afkeer op.'
(E. en J. de Goncourts, Dagboek, 1875)
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Waarde
vriend Boon,
al schreeft gij
met stront...
De eerste brief van Willem Elsschot: een dweperig
15-jarigflamingantje('niet een mijner makkers weet
hoe vurig ik mijne taal bemin') die 'ongelukkiglijk nog
maar 37 boeken' bezit.
En de laatste, waarin hij zich beklaagt dat hij de
vriendelijke HoUandse meneer die hem na zijn operatie
was komen bezoeken, niet had herkend: Simon
Carmiggelt. Daartussenin een aantal brieven waarin hij
Jan Greshoffafraadt naar Zuid-Afrika te vertrekken,
zich tijdens de oorlog gelukkig prijst dat Forum zijn
communistische Van der Lubbe-gedicht weigerde,
Boon berispt dat hij een industrieel slecht laat eindigen
(die eindigen altijd goed) en na de oorlog vaststelt dat
zijn Borms-gedicht hem de grote prijs der Vlaamse
letterkunde heeft gekost.
4 itiwr 1988

Jaargang
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ELFBRIEVEN
VAN
WILLEMELSCHOT

lijsten om 't in mijne kamer te hangen. Hoe komt het echter
dat wij elkander onmogelijk kunnen ontmoeten, terwijl u
toch nogal eens naar Brussel komt? Waarom waarschuwt u
mij ook nooit?
Zooals u weet voert Belgie oorlog met... Duitschland

±1897
Vriend Delen,
Met dolle vreugd verneem ik het besluit dat gij en eenige andere schoolmakkers genomen hebt. Het doel nog te loven
waare dom en overbodig. Ik zou dus even goed eenvoudig
kunnen antwoorden: Aangenomen.
Ik gevoel mij echter gedrongen u de volgende woorden te
schrijven. Reeds jaren lang lees ik uitsluitelijk Nederlandsch. De boeken die ik bezit (ongelukkiglijk nog maar 37)
heb ik van mijne eigene spaarpenningen en van wat ik voorts
van het een of ander familielid als zakduit kreeg, gekocht. Ik
heb 00k wel eens aan een vereeniging gedacht die tot hoofddoel zou hebben: gezonde Nederlandsche lectuur onder de
schoolmakkers verspreiden. Doch zoodra ik ten voile bekend
was met den beklagenswaardigen ja schandelijken toestand
waar in onze stamgenooten (en niet het minst de jeugd) zich
bevinden, toen ik zag hoe Vlamingen eigen schoon, eigen
kunst en zeden en, 0 gruwel, eigen taal, glimlachend van zich
stieten, toen liet ik alle hoop varen en bemoeide mij uitsluitelijk met mij zelve.
Ik dacht dat alien aan de pest leden en gevoelde bijna afschuw
voor mijne eigen stamgenooten. Toen keek ik naar niemand
meer om en liet die lafaards stikken op den mesthoop waar zij
zoo trots op waren.
Niet een mijner makkers weet hoe vurig ik mijne taal bemin,
ik heb het altoos en voor alien verzwegen.
Ik wist niet dat er nog enkelen waren wien het voorvaderlijke
hart nog op de rechte plaats zit. Ik heb misschien reeds te
veel gezegd en sluit nu met het volgende: Ik neem uw voorstel aan en gevoel mij gelukkig als lid van uw kransje aangenomen te worden. Maandag zal ik 0,30 fr medebrengen (men
begint toch reeds Maandag, niet?)
Nog een woord: ik ben eenvoudig lid. Bestuur enz. laat ik aan
u over.
Ook: uitsluitelijk Nederlandsche boeken. Liefst oorspronkelijken Nederlandschen tekst. Enkele vertalingen van vreemde
werken zouden er ook wel door kunnen, wanneer zij in het
Nederlandsch overgebracht zijn door mannen als Vondel, Da
Costa, Vosmaer en enkele anderen.
Alvorens tot het koopen van een boek over te gaan zullen al
de leden er van onderricht worden, opdat elkeen aanmerkingen kunne maken. Dan zal er na het koopen niets over gezegd
worden. Geene boeten. Dat is zeer goed. Hij die zich kinderachtig gedraagt of het niet goed meent kan er uit trekken.
Schrijf mij dus in als lid.
De Ridder
Brussel, Vrijdag 8 Aug. 1914
Zeer Geachte Heer V. Dishoeck,
Ik dank u voor 't portret dat u aan mijn zoontje ter hand gesteld hebt. Niet alleen weet ik nu ten naaste bij hoe mijn uitgever er uitziet, doch tevens vind ik het interieur en ook de
heele uitvoering van 't portret zoo beeldig dat ik het laat in-
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en de toestand is hier dan ook vreeselijk. Alles ligt stil. De bevolking houdt zich in hoofdzaak bezig met het afranselen van
'moffen' en van Belgen met blond haar of die anderszins aan
Duitschers doen denken, terwijl je op de straat ieder oogenblik gearresteerd wordt door schutterij, padvinders en doodgewoone schooiers die je vragen of je wel een Bels bent.
Voortdurend worden gekwetsten aangevoerd.
Voor de deur staan hongersnood, besmettelijke ziekten en
zoo meer.
Ik ben zonder betrekking en wou u vragen of u in de krantenwereld niemand kent die mij kan doen aanstellen als oorlogscorrespondent van een of ander dag- of weekblad? Ik geef u
de verzekering dat ik mij vrij goed van mijn taak zou kwijten.
In 't Augustusnummer van Gr. Ned. verscheen een verhaal
van mij getiteld 'Een Ontgoocheling'
Met vriendelijke groeten
A. De Ridder
237 Bould E. Bockstael,
Laken-Brussel
Antwerpen, den 17 Jan. 1935
Den Heer Jan Greshoff
130 Bould. Aug. Reyers
Schaarbeek
Beste Jan,
Ik heb aan de Wereldtentoonstelling 1935 en aan Stad Brussel
voorgesteld van 1 tot 15 Mei in Holland een 'reuzenpropaganda' te maken en wel op de volgende wijze:
De passagiersboot FLANDRIA II die hier voor havenbezoek gebruikt wordt, zou Holland rondvaren en al de groote steden
bezoeken. Frisch geschilderd en overvloedig bevlagd, zouden hare cabines (waar plaats is voor 500 menschen) ingericht worden als salle d'exposition waar plannen van de tentoonstelling, reproducties van vermaarde schilderijen die in
de afd. Art Ancien te zien zullen zijn, zichten van de groote
monumenten van Brussel enz. geexposeerd zouden worden.
Die cabines zouden gratis toegankelijk zijn voor het publiek
dat dan telkens met zijn zakken vol circulaires naar huis gestuurd zou worden. Aan boord zouden machtige luidsprekers gei'nstalleerd worden om tot het publiek te spreken (Bur-

gers van Zwolle: komt en bezoekt gratis de Flandria II die u Ga moedig door met je dichten, telkens je er zin in hebt, dus
een idee zal geven van wat de prachtige tentoonstelling van telkens je denkt wat te vertellen te hebben. Dat publiceeren
Brussel zal zijn enz. enz.) Bij aankomst in een stad, of zelfs is bijzaak en komt later van zelf. Goede verzen kan niemand
bij vertrek van de vorige aanlegplaats zouden de autoriteiten uitdooven, ook V. niet.
en de pers van de stad, die daags nadien aan de beurt zou ko- Om nog eens op Vestdijk terug te komen. Hij staat voor het
men, telegraphisch uitgenoodigd worden om de boot te be- gedeelte 'poezie' van Gr. Nederland en nu vind ik, eerlijk gezoeken. Aan boord een flinken voorraad port of champagne.
zegd, dat er dikwijls, zeer dikwijls, veel minder mooie verzen
Maar wat heb jij in Godsnaam met dat alles te maken?
in staan dan de jouwe. DUS vind ik de weigering niet verantLuister: met die boot moet iemand meegaan, die per trein woord. EN ik houd niet van de scholastieke toon. Was echter
voorop gaat en die alles voor een ontvangst van autoriteiten die jongen maar weer uit Polen terug.
en pers in orde maakt. Hebben de Rotterdammers hun deel
Veel hartelijks van
gehad, dan gaat die heer direkt naar Delft en's anderendaags,
A. De Ridder
als de boot daar aankomt, staan de dorstigen gereed. De
groote massa krijgt geen drank, alleen de notabelen en de
pers. Op die manier krijgt men gratis aardige verslagen in de Antwerpen, 20 februari 1939
nederl. bladen, dus een reklame die anders veel geld zou kosten. Ik schreef aan den heer LUDIG, schepen van Brussel en
Beste Jan (Greshoff),
leider van de propaganda van de Tentoonstelling (Avenue
des Arts 51, Brussel) dat jij misschien voor een representatief J.v. Nijlen beweert dat je over een paar maanden naar Z-Afripersoon zoudt kunnen zorgen. En deze heeft voor doel je op ka trekt. Om daar eens rond te kijken, soit. Maar met de bede hoogte te brengen, anders sta je te gapen als je een brief doeling daar te blijven? Dat moet ik je ernstig ontraden want
van die menschen krijgt.
ik geloof dat het een naar land is, zonder boomen en vol neHartelijke groeten, gers. En dan de boeren zelf, dat is het ergste. In jou plaats
A. De Ridder
zou ik hier blijf en nie gaan nie. Brrrh!
En wat ga je daar in Godsnaam uitvoeren? Professor spelen?
Zoo'n reisje is prettig en er is wat aan te verdienen.
Een 'Holl. Weekblad voor Z. Afrika' uitgeven? Ik vind het
De tocht duurt 14 dagen, van 1 Mei tot 15 Mei, als zij er ten- ongehoord dat jij zoo iets decideert zonder aan je vrienden te
minste op ingaan. Ik heb een goede kans.
vragen of die 't goed vinden. Richt eens een referendum in
onder de menschen waarvan de voetafdrukken in de sneeuw
staan op dat mooie prentje.
Antwerpen, 11 October 1938
Doe het niet, Jan, want je loopt van de klaver naar de biezen.
Je toegenegen
Waarde vriend, (Andries Kaas)
Fons
Ik geloof wel dat ik een behoorlijk grootvader ben en niet
'zijn zal' want ik heb nu al 5 kleinkinderen. Een goed grootvader zijn is trouwens minder moeilijk dan een goed vader en
echtgenoot te zijn, want by the time dat men grootvader
wordt luwen ook de driften en verliezen veel verleidingen
van hare aantrekkingskracht omdat de kracht van ons ontvangtoestel verminderd is. Mijn eerste kleinkind, waar ik het
meest van houd, - Tsjip pour Pappeler par son nom - zit al
drie maanden in Polen. Begin Juli had ik hem, voor de derde
maal dit jaar naar Duitschland gebracht om een maand of zoo
bij zijn vader door te brengen. Die vader (waarvan mijn
dochter gescheiden is) wil het kind nu niet meer teruggeven
en heeft mij geschreven dat de jongen nook meer naar Belgie
komt. Mijn dochter gaat over enkele weken naar Danzig om
te probeeren de hand op het kind te leggen. Ik geef haar een
prima browning mee.
Aan Duitschland vergeef ik veel omdat zijn vijanden het te
veel hebben doen lijden. Nu het echter een is geworden, nu
dat ideaal verwezenlijkt is, moeten alle wereldkrachten zich
inspannen om er weer een democratisch land van te maken,
zooals het toch een tijdlang geweest is. Ik voorzie spoedig een
betere toestand.
Mijn boek is af en verschijnt over een paar weken. Ik zal je
met een exemplaar bedenken.
Je bent hier ten alien tijde van harte welkom, maar ik geef je
den raad aanstaanden zomer te komen. Dan zijn de dagen
langer en dan kunnen vrouw en kind misschien mee. Dat zou
toch prettiger zijn?

Antwerpen, 20 November 1939
Waarde vriend Boens,
Ik geloof dat er geen kans bestaat om uw bundeltje in Nederland verkocht te krijgen, al zijn de verzen goed.
Was de tekst van Sophokles dan zou het nog niet gaan. Van
hier uit zie ik u verwonderd de wenkbrauwen optrekken.
Welnu, de reden is te zoeken in het feit dat het bundeltje niet
in Nederland uitgegeven werd. En een Belgisch boek dringt
in Holland niet door evenmin als een Belgisch boek 'd'expression fran^aise' eenige kans heeft in Parijs voor de vitrines
gelegd te worden. Vijftien jaar geleden heb ik dat ondervonden toen ik LIJMEN geschreven had. Mijn eerste romans, die
in Nederlandsche tijdschriften verschenen waren, werden
ook in Nederland in boekvorm uitgegeven en hebben stilaan
hun weg gemaakt. Maar toen ik Lijmen schreef woonde ik
niet meer in Holland maar weer in Belgie. En toen M. Sabbezaliger mij verzocht het te mogen opnemen in De Vlaamsche
Gids, heb ik dat goed gevonden zonder aan de rampzalige gevolgen te denken. Toen kwam mij namelijk een Antwerpsche
uitgever Janssens verzoeken het werk in boekvorm te mogen
uitgeven, wat dan ook gebeurd is. Het gevolg is geweest dat
geen 10 exemplaren van Lijmen in Holland doorgedrongen
zijn en dat het boek niet de geringste reaktie verwekte. Het
werd doodgezwegen, zonder eenige kwade bedoeling maar
eenvoudig omdat men het in Holland niet gelezen had.
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Een Nederlandsch boek, om het even of de schrijver Vlaming of Hollander is, wordt bij de talrijke Nederlandsche
boekhandelaars binnen gebracht door Nederlandsche uitgevers zooals Van Kampen, Querido, Enschede, Nijgh &
v. Ditmar enz. enz. Die uitgevers bezoeken tweemaal per
jaar de boekhandelaars en wel met al de boeken die zij in zes
maanden tijds uitgegeven hebben. Dus niet met een enkel
boek van A of B maar met al hun boeken, van diverse schrijvers. Een enkel boek zou die reiskosten niet kunnen dragen.
Hij presenteert dus tegelijk een Vestdijkje, een Ter Braakje,
een Timmermansje enz. zooals men pistolets, boterkoeken
en mastellen presenteert. Vlaamsche uitgevers komen niet in
Holland. Hun boeken betalen in Holland hooge rechten geloof ik en zij worden door hun HoUandsche concur rent en geboycot.
Uw boekje moet dus in Holland uitgegeven worden om aldaar ingang te vinden. Natuurlijk dit bundeltje niet want dat
is al uitgegeven, maar misschien een volgend. Om daar toe te
geraken zou een selectie van uw verzen moeten opgenomen
worden in een Nederlandsch tijdschrift zooals Groot Nederland, De Gids, Elzevier of iets dergelijks. En als gij daar een
heelen tijd aan meegewerkt hebt dan krijgt gij misschien een
kans. Ik voeg er nog aan toe dat zulks met verzen zeer moeilijk is want zelfs in Holland worden verzen niet courant gekocht. Het beste wat gij verwachten kunt is dat een uitgever
het er op waagt op zijn eigen risico, maar zonder dat het U
iets opbrengt.
Gij moet echter beginnen bij het begin, dus af en toe enkele
gedichten aan een of ander tijdschrift inzenden. Persoonlijk
sta ik slechts met een tijdschrift in betrekking als medewerker, namelijk Groot Nederland. De redactie bestaat uit een
triumviraat, waaronder een Belg, Jan Van Nijlen, Rodenbachstraat 112, Ukkel, een beste kerel, verbonden aan het Ministerie van Justitie als vertaler en die 00k wel op zijn kantoor
te spreken zal zijn. Gij zoudt via Jan v. Nijlen kunnen probeeren. Maar alleen kan hij niet decideeren over het al of niet
opnemen van gedichten in Groot Nederland. Jan Greshoff
en S. Vestdijk hebben daar eveneens zeggenschap in. Greshoff woont sedert enkele maanden in Zuid-Afrika zoodat
praktisch alleen met Vestdijk rekening gehouden dient te
worden. Ik gelooof echter dat Jan van Nijlen zich speciaal bezig houdt met het gedeelte poezie en Vestdijk meer met het
proza.
Lukt het niet in Gr. Nederland, vraag dan raad aan Jan v.
Nijlen die u misschien een paar andere tijdschriften aanbevelen kan.
Waarde vriend Boens, ik hoop dat gij onder het lezen van dit
epistel niet in slaap gevallen zijt. Maar de waarheid is soms
vervelend. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om u de
praktijk van deze zaken duidelijk te maken en ben steeds
gaarne tot uw dienst, zooals gij trouwens wel weet.
Met hartelijke groeten
A.DeRidder
Ik heb met de machine geschreven omdat ik op mijn kantoor
verrek van de kou en de pen niet hanteeren kan.
Antwerpen, 2 Febr. 1943
Waarde Vriend Boon,
Stuur mij dat handschrift maar. Ik hoop echter dat het duide-
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lijker getijpt zal zijn en dus beter leesbaar, want de Voorstad
Groeit heeft mij veel zweet gekost.
Wat ik met uwen groot-industrieel en diens zoon bedoeld heb
is het volgende: Gij hebt dien man opgeofferd aan een politiek ideaal, hem ter eere van het kleine volk vernietigd, hem
wroeging doen krijgen en zijn zoon gedwongen zich te verhangen, na zijn vrouw krankzinnig gemaakt te hebben.
Slecht geschreven is dat niet, al staat het niet op de hoogte
van de hoofdstukken waarin die twee geslachten van mindere
menschen behandeld worden, maar het is melodramatisch,
dus valsch en gezocht. In mijn advies over uw boek heb ik die
opmerking volkomen verzwegen, want mijn mede-adviseurs
schenen dat niet gevoeld te hebben en mijn doel was niet u te
schaden doch u terzijde te staan, omdat het grootste gedeelte
van het boek mij ten zeerste ge'interesseerd heeft en er juiste,
wrange maar 00k poetische opmerkingen in uitgedrukt zijn.
Bedenk echter dat het kwaad, helaas, NIET gestraft wordt
evenmin als de deugd beloond wordt. In uwe plaats had ik
dien man rijk en bovendien gelukkig gemaakt, tot in zijn kinderen
Het onrechtvaardige van het leven, in deze kapitalistische maatschappij, zou er des te sterker door aan het licht
getreden zijn, niet waar? Dat gedeelte zou nog best omgewerkt kunnen worden, maar misschien is het te laat. Het is
jammer, want dan zou het boek werkelijk een meesterwerk
geweest zijn. Met dat al vind ik het een zeer goed boek.
Ik hoop dat gij van uw nieuw werk meer dan een exemplaar
bezit want ik zou niet willen dat het verloren ging op de post.
Met vriendelijke groeten,
Uw toegenegen,
A.DeRidder

Brussel, 28-1-1945
19 Avenue Brunard
Beste Pol (Boon),
Gij zijt formidabel, met uw potlood en uwen inkt. Dat is het
laatste. Al schreeft gij met stront...
Het was mij een waar genoegen uw geknars en gefoeter weer
eens te mogen smaken, uw geluid te hooren dat mij denken
doet aan die vreeselijke scharensliep die soms vlak voor mijn
deur een zwaar stuk ijzer tegen zijn groot st en steen drukt,
zoo dat ik het niet alleen hoor - immers men hoort het kilometers ver - maar voel tot in mijn merg.
Maak u in mij niet ongerust. Toen mijn ruiten de derde maal
uitvlogen heb ik met mijn oude bedgenoot mijn biezen gepakt en mijn intrek genomen bij mijn oudste dochter in
Brussel, gevolgd door die eene zoon die ik nog steeds aan
mijn been heb. Laat de Duitschers zich nu maar verder oefenen. Hun munitie zal wel eens opraken.
Om nu op uw brief terug te komen. Het komt mij voor dat gij
een moreelen steun noodig hebt, komend van iemand in
wiens bevoegdheid gij vertrouwen stelt en dat gij u daarom
tot mij hebt gericht en niet tot een ander, wat mij waarlijk
vleit en vereert. Welnu, jonge vriend, wees gerust, maak u
geen zwaar hoofd: gij zijt een sterke persoonlijkheid (een persoonlijkheid is trouwens altijd sterk) en gij verstaat de Kunst
die te uiten in uw ongepolijst, onaesthetisch maar cwaangeleerd en kernachtig dialekt. Wat wil je nog meer? Ik gaf u
vroeger reeds den raad u om uw taal niet in 't minst te bekommeren en zoo door te gaan. Ik vrees namelijk dat bij iede-

men zich totnogtoe weinig ingespannen heeft.
128. De kinderen van Louisken hebben, vind ik, geen persoonlijkheid. Ik kan ze niet oproepen, mij niet voorstellen.
Welke kinderen zijn het die daar zitten te spelen?
151. Het slotwoord van Vieze is een flauwe mop.
153 vind ik 'valsch'. Ook 157 en 158. Dat men altijd de dag
waarop men die vlinder zag, onthouden zal, is onzin. Erger
nog, die menschen zien zulk een vlinder niet eens. Ook Roza
'die hem naloopt en zoo ijl en licht is' vind ik valsch. Ook het
kussen van de erwten en het verder ''glijden'.
Heel die tuin, geit en vlinderhistorie hindert mij als een gewild iets.
173. Het zingen van Dikke Wis tot de Zon vind ik 66k valsch.
172. Warmte en vriendschap in haven buik is zeer goed.
183 - 184 en 185 zijn uitstekend!
194 Dat geld dat 'een last is', dat 'als bloed weegt', dat
'brandt' vind ik ook niet in orde.
Er zijn ook goede, zeer goede dingen in die mij veel doen vergeven en vergeten.
Zooals gij ziet, beste vriend, heb ik mijn best gedaan om hier
en daar uit te pikken wat mijn opinie belichten kan. Doe er
uw voordeel mede. Moet gij het werk laten drukken? Ik kan u
daar bezwaarlijk raad in geven zoodat gij dat met uzelf zult
Ik heb het M.s. dadelijk gelezen, maar ik heb het geven van moeten uitvechten. Laat echter het hoofd niet zinken. Gij
een advies al die tijd uitgesteld. Uit uw eigen brief put ik ech- zult nog zeer mooie dingen schrijven, mooier nog dan uw
eerste boek, 'als de tijden rijp zullen zijn'. Morgen mister den moed u mijn opinie te doen kennen.
Het thema was zeer origineel en moest u zeker aanlokken, schien? Want zulke dingen komen even plotseling als een onmaar juist in die eigenaardige, door u uitgedachte situatie, weder bij zomerdag.
schuilt een gevaar. Gij zijt namelijk aan die van de wereld af- Met hartelijke groeten,
gesloten straat gebonden zoodat gij voortdurend op uw hoede
Uw toegenegen
moet zijn om uw eigen vleugels niet stuk te vliegen tegen den
A.DeRidder
betonnen riool van de N-z.verbinding of aan het andere einde
tegen die fabriek. Gij moet u menigmaal afgevraagd hebben Ik zend u heden uw manuscript terug.
'Kan dat? Is dat niet mis? Is het aannemelijk?'
Nu weet gij - of diende te weten - dat ik geenerlei belang
hecht aan den inhoud van een verhaal, maar alleen aan den 19 Nov. 1946
stijl, d.w.z. aan de kracht, oprechtheid en harmonie waarmede de persoonlijkheid van den schrijver door zijn boek tot
Beste Peter (Van Steen)
ons komt. En ik moet zeggen dat de v.s. op mij den indruk
heeft gemaakt opgebouwd te zijn met de brokkelingen die Je hoeft je heusch niet te verontschuldigen, niet in zak en
waren achtergebleven nadat gij den 'chantier' van De V. asch te zitten. Zwakheden zooals die waar jij't over hebt zijn
Groeit hadt opgeruimd. Mij dunkt dat gij de meeste men- volkomen begrijpelijk. Dacht jij soms dat ik een held ben?
schen uit De V. Groeit persoonlijk gekend moet hebben, ja Toen de oorlog 'begon' (zooals een tooneelvoorstelling bedat gij zelf in die Voorstad gewoond hebt, terwijl de persona- gint) was ik verduiveld blij dat Gr. Nederland (of Forum, dat
ges van de V. Straat gefantazeerd zijn, zooals hun eigenaardi- weet ik niet precies meer) het gedicht aan V.d. Lubbe enkele
ge situatie gefantazeerd is.
jaren tevoren geweigerd had.
Daardoor zijn zij min of meer schemerig terwijl de menigte Ik vrees 66k dat van het integrale communisme, waar 'V.d.
van De V. Groeit van vleesch en been is. Nog een geluk dat Lubbe' door gei'nspireerd werd, niet veel meer overblijft.
gij de straat hebt opengemaakt, zoodat een paar menschen er Ook heeft mijn oudste dochter (Adele) het mij verweten dit
uit konden, anders waren alien gestikt. Roza vind ik het best gedicht in tijden als deze gepubliceerd te hebben. En zij
geslaagde figuur. En nu een paar details:
moet gelijk hebben want ik heb lang getwijfeld, om het ten
Hoofdstuk 4. Hij is lui en laf. Waarom dat vooruit gezegd? slotte toch te doen. Niet om mij te doen doorgaan voor wat ik
Dat moet blijken uit zijn daden.
niet ben, maar omdat ik het een goed gedicht vind. Dat is de
40: En dan een lieve, zachte kus. Een kus vind ik beter dan een eenige reden. Wat de Russen betreft, het schrappen van de Inlieve zachte. Bovendien worden zulke jongens niet gaarne ge- ternationale uit hun uitzendingen is voor mij het uitluiden
kust door een stoppelbaard. Een klopken ja. Of eens over geweest van die idealistische, revolutionnaire strooming die
zooveel jeugdige harten heeft doen kloppen. Jeugdige harten
hun haar streelen.
44. Beweerd is een woord dat zulke menschen niet gebruiken. waaronder ik ook het hart reken van
47. In de veronderstelling dat een hond lachen kan. Is flauw.
je toegenegen
Moet weg.
Fons
53. Wereldhervormers. Zooiets zegt een Dikke Wis niet.
i n . Men spant bovenmenschelijke krachten in enz. Ik vind dat

re 'recherche' uwerzijds een deel van het spontane verloren
zou gaan en dat zou al te jammer zijn. Wees met u zelf niet
ontevreden en dank den Heer die u gemaakt heeft zooals gij
zijt: een ongelikte beer, voorzien van vier stevige klauwen.
Over een paar jaar had ik aangenomen lid te zijn van een
proefcommissie, aangesteld door een uitg.firma van A'dam
om M.S. te beoordeelen en er uit te ziften wat in aanmerking
zou kunnen komen om in boekvorm uitgegeven te worden.
Welnu, waarde vriend, ik heb geen enkel gunstig advies uitgebracht en ik vraag mij nu nog af wat die menschen uit A'dam
van mij gedacht moeten hebben. Toen ik echter van Manteau het M.S. van 'De V. groeit' van een zekeren Boon ontving
(alweer een, zei ik met een zucht en een wanhopigen blik op
die lijvige massa), toen wist ik, na het lezen van een enkele
bladzijde, dat ik adviseeren zou u dien prijs toe te kennen.
Dat was tenminste proza van die Boon en van geen ander.
Wat voor u in de toekomst nog weggelegd is kan geen mensch
voorspellen, maar al zoudt gij nooit meer schrijven dan nog
zoudt gij met tevredenheid op het reeds gepresteerde mogen
terugblikken want ik geloof niet dat De V. Groeit en Abel G.
ooit verloren zullen gaan. Het is geen Buysse, geen Elsschot,
geen Walschap, het is Boon.
Nu iets over De Vergeten Straat.
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Antwerpen, 26 Juni 1947

Nu vind ik het heel goed dat 'men' mij niet viert want met
zoo'n gevierde wordt nogal gesold. Maar ik heb niet kunnen
Andries Kaas,
voorzien dat bijna al mijn vrienden zich van mij zouden afkeeren voor een vers. En dan nog wel voor een goed vers. InJa, de eigenaar van een auto is meer in dienst van zijn wagen dien ik over dat alles schrijf dan is het omdat ik wel eenig verdan de wagen in zijn dienst.
band zie tusschen de weigering van het N. VI. Tijdschrift en
Je hebt gelijk. De ru'ines zijn veel mooier dan het nieuwe en het feit dat IK je gedichten inzond, alhoewel ik hieromtrent
ik begrijp niet waarom die priesters hun oude gothieke kerk geen zekerheid heb.
niet gerestaureerd hebben in plaats van een nieuwe te bou- Plaatsgebrek is altijd een smoes.
wen met dat even leelijke als reusachtige O.L. Vrouwebeeld IK vind de verzen zeer interessant, zonder je door die verzen
tegen den buitengevel. Die oude kerk kan men nauwelijks heen te zien. Er zit iets eigenaardigs in dat mij aantrekt, iets
een ru'fne noemen. Als ik mij goed herinner staan de zuilen mysterieus. En ik zou het slechts kunnen afkeuren dat je ze
nog recht en een groot gedeelte van de muren. Dat kon ge- slecht zoudt gaan vinden omdat enkele tijdschriften ze zoumakkelijk gerestaureerd worden. Dat hun bier prima is weet den weigeren. Men moet zijn verzen goed of slecht vinden
ik natuurlijk. En dan het heerlijke landschap. Ziel en li- om de verzen zelf, NIET omdat enkele schrijvers ze terzijde
chaam zuilen er zeker baat bij gevonden hebben.
schuiven.
Heb ik je het gedicht gezonden dat ik op Borms geschreven Ik schrijf aan Peter Van Steen, Dongestraat 19, Amsterdam
heb? Indien niet, dan zal ik het doen want het komt mij voor Z., om hem te vragen naar een of meer Nederlandsche tijddat het een goed gedicht is. Helaas, het heeft mij hier gedis- schriften en verzoek hem zich eventueel met jou in verbincrediteerd. Gelukkig werd het niet gedrukt. Maar ik zond het ding te stellen. Je kon hem wel eens een drietal van je gedichaan het N. VI. Tijdschrift en het verwekte bij de 10 of 12 le- ten zenden.
den van de redactieraad zulk een verontwaardiging dat het Met hartelijke groeten, ook aan je vrouw,
niet alleen geweigerd werd, maar dat het groote 'Comite' dat
Uw toegenegen,
de viering van mijn 65en geboortedag in handen genomen
A.DeRidder
had, plotseling uiteenspatte. Ook had de Vlaamsche Academie laten informeeren of ik het lidmaatschap van dat lichaam
zou aanvaarden indien het mij aangeboden werd en ik had ja Antwerpen, 31 Mei i960
gezegd. Toen echter dat gedicht hun ter oore kwam werd
mijn naam geschrapt. Dat verwenschte gedicht kost mij zeer
Waarde Vriend (Jan C. Villerius),
zeker de Groote Prijs der Vlaamsche Letterkunde.
Uw brief verheugt mij zeer. Dat ik niet eerder geantwoord
ADVERTENTIE
heb zit in mijn gezondheid. Ik heb de tweede helft van Februari en de hele maand Maart in het ziekenhuis doorgebracht waar ik mij heb moeten onderwerpen aan een operatie. En toen ik van die ellende een beetje bekomen was moest
ik verleden Woensdag alweer voor een operatie naar het ziekenhuis. Zaterdag middag werd ik ontslagen en kon weer
naar huis toe. Zondag namiddag omstreeks drie uur kreeg ik
bezoek van een nette, vriendelijke Hollander die mij eens
kwam bezoeken om naar mijn toestand te informeren. Ik was
te suf om een ordentelijke conversatie onder de ogen te durven zien en Het mijn bezoeker na een minuut of zo heengaan.
Na een paar uren geslapen te hebben stond zijn innemend fi71 baanbrekend en
WtaHazeu
guur mij opnieuw voor de geest terwijl een stem uit mijn onI onthullend
derbewustzijn mij toefluisterde 'toe nou, het is een vriend'.
Na tien jaar onderzoek nu
En opeens wist ik het: CARMIGGELT! Hoe ongelooflijk het ook
verschenen Hazeu's monumentale
mag klinken: ik had hem niet herkend.
biografie over de grootste
Ik ben nu pas vier dagen thuis en doe mijn best om mij goed
Nederlandse dichter van de
20e eeuw.
te houden. En ik kan u gerust verzekeren dat uw vriendschap
bijdraagt tot mijn herstelling.
Wim Hazeu
Met mijn hartelijke groeten, ook aan uw vrouw,
Gerrit Achterberg,
een biografie
Uw toegenegen,
750 blz./f 69,50/1398 BF
A.DeRidder

Gerrit Achterberg's
biografie:

Arbeiderspers Singel 262
In 1989 zal bij Uitgeverij Querido te Amsterdam een zo volledig
mogelijke editie verschijnen van de Brieven van Willem Elsschot.
Eenieder die nog brieven van Elsschot (of A. De Ridder) in zijn bezit heeft, dan wel collecties weet te traceren, wordt verzocht contact
op te nemen met de tekstbezorger van de brieven: Vic Van de Reijt,
p/a Uitgeverij Querido, Singel 262,1016 AC Amsterdam.
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JEROENBROUWERS
OVER
RYUNOSUKE AKUTAGAWA

'Waarlijk,
de mens leeft
in diepe duisternis'
12 NUT 1988

Negentiende-eeuwse Franse
intellectuelen meenden dat
Japanse schrijvers 'altijd
zelfmoord plegen' - dit is
een van de populaire
opvattingen die zijn
neergelegd in Flauberts
beroemde Le dictionnaire des
idees regues.
Natuurlijk slaan in Japan
niet meer schrijvers de hand
aan zichzelf dan in,
bijvoorbeeld, de
Nederlanden. Wei wordt
van oudsher menige literaire
zelfmoord in dat land
uitgevoerd met veel ritueel
spektakel: zo bewees
Mishima in 1970 zijn trouw
aan het traditionele Japan
door zijn buik open te
ritsen.
Vijftig jaar eerder walgde de
auteur Ryunosuke
Akutagawa (1892-1927) al
van een dergelijk
onsmakelijk patriottisch
vertoon.
Jeroen Brouwers over leven
en werk van een Japanse
schrijver die een overdosis
Veronal slikte.
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i Het verhaal van het in de struiken
aangetroffen lijk van een man. Hij is,
toen hij met zijn vrouw door het bos
Hep, door een schurk vermoord, omdat
die schurk zijn vrouw wilde verkrachten en hem daar niet bij nodig had. Zo
luidt de bekentenis van de schurk. De
vrouw van de dode vecht deze weergave
van de feiten aan: de dingen hebben
Zich heel anders toegedragen. Toen de
schurk met haar zijn wil deed, leefde
haar echtgenoot nog. Na te zijn misbruikt, schaamde ze zich zo, dat ze haar
echtgenoot voorstelde samen met haar
tot zelfmoord over te gaan opdat de
schande, waarmee hun huwelijk nu was
besmet, geen van beiden het leven nog
zou verbitteren. Op verzoek van de
echtgenoot, die met het voorstel had ingestemd, doodde ze hem het eerst,
maar vond daarna niet meer de moed
zichzelf om te brengen. Hierop geeft
ook nog het lijk, dat zijn geest laat spreken door de mond van een medium,
zijn versie van het voorgevallene. Hij
is, zo zegt het lijk, noch door de schurk,
noch door zijn vrouw gedood: - ten
prooi aan een imbroglio van emoties
heeft hij zelf zich het leven benomen.
Drie lezingen van dezelfde geschiedenis, in welke driemaal afzonderlijk de
waarheid wordt verteld, zonder dat de
waarheid de waarheid is en tegelijkertijd zonder dat de waarheid de waarheid niet is. Waarheid is subjectief en
iedereen hecht aan feiten zijn of haar
door eigen gevoelens bepaalde interpret aties. De schurk heeft weliswaar de
vrouw verkracht, maar hij bedoelde eigenlijk haar met zijn gewelddaad een
tribuut van zuivere liefde te brengen.
De vrouw heeft de verkrachting als een
diepe vernedering ervaren, maar werd
toch bij zichzelf gewaar dat ze wel iets
voor de schurk voelde. En de echtgenoot, tijdens de overweldiging van zijn
vrouw aan een boom gebonden, heeft
de schurk zowel gehaat als, diep in zijn
binnenste, goed begrepen - hij was
zelfs in staat om de verkrachter te vergeven, terwijl hij voor zijn vrouw van
wie hij hield en met wie hij medelijden
had, minachting begon te voelen. Alle
drie de betrokkenen hadden een bloedrood waas achter de ogen hangen en het
was van meet af aan duidelijk dat in ieder geval een van hen zou sterven.
Maar er was nog iets: de gebeurtenis
leek zich voor alle drie af te spelen in
sferen van onwerkelijkheid. De schurk
meende in de gestalte van de vrouw de
esoterische verschijning van een heilige
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te zien; de vrouw viel tijdens de gebeurtenissen tweemaal in onmacht en hield
'een dromerige blik' in haar ogen; de
echtgenoot verklaarde dat hij de taferelen slechts had kunnen aanzien als in
'eenvisioen'.
Wat is waarheid, wat is werkelijkheid,
wat zijn feiten?
En: wat is goed en wat is kwaad?
Dit verhaal heet I n het struikgewas' en
werd in 1922 geschreven door Ryunosuke Akutagawa, - deze Japanse auteur had in 1922 nog vijf jaar te leven.
Hij putte veel van zijn gegevens uit
middeleeuwse Japanse verhalenboeken
en transponeerde ze naar zijn eigen
tijd. Ook dit 'In het struikgewas' komt
uit de twaalfde of dertiende eeuw, maar
zou evengoed gisteren nog als twintigregelig berichtje in de krant gestaan
kunnen hebben: - actualiteit is al even
betrekkelijk als waarheid en moraal.
Om over de waarde van het leven-inhet-algemeen nog te zwijgen: 'Het leven van een mens is waarlijk een dauwdroppel, een bliksemschicht gelijk',
- zo zegt een der personages uit 'In het
struikgewas'. Elders schrijft Akutagawa: 'Waarlijk, de mens leeft in diepe
duisternis. Slechts even ontbrandt het
vuur der aardse passies en dooft dan
weer uit.' Het leven komt slechts neer
op een constante broeiing van innerlijke onrust en of men daar nu weerstand
tegen biedt of niet, ten onder gaat men
toch. Het enige werkelijk intelligente
mensentype wordt verpersoonlijkt
door de fatalist: door hem die weet dat
hij wordt beheerst door instincten, demonen en angsten. Dit was het levenscredo van Akutagawa.
De vorm van 'In het struikgewas' en
meer van zijn verhalen, die bestaat uit
de elkaar deels overlappende, deels tegensprekende, deels aanvullende getuigenissen van de verschillende personages, kan hij hebben ontleend aan The
Ring and the Book van Robert Browning. Dat uit 1868 daterende, eenentwintigduizend regels tellende gedicht
is het relaas van een driedubbele moord
in het zeventiende-eeuwse Rome:
- met de 'ring' is het gesloten geheel
der feiten bedoeld, en met het 'boek'
het mozaiek van versies die tal van opgevoerde sprekers, onder wie de paus
zelf, van de steeds anders belichte feiten geven. Dit vertelprocede is ook in
de Nederlandstalige letteren wel toegepast, bij voorbeeld door Sjoerd Leiker
in zijn roman Drie getuigen en door
Louis Paul Boon in zijn novelle Me-

nuet.
Akutagawa beschikte over een grote
kennis van de Chinese en Japanse klassieken, maar ook van de Westerse literatuur. Hij studeerde Engelse letteren
aan de keizerlijke universiteit van Tokyo, - zijn proefschrift (1916) handelde
over de Engelse dichter (en schilder, architect, typograaf) William Morris
(1834-1896). In Akutagawa's verhalen
vindt men tal van verwijzingen naar en
citaten van Wilde, Anatole France,
Poe, Baudelaire ('Een regel van Baudelaire is meer waard dan het hele leven',
staat in zijn verhaal 'Het leven van een
gek'), Dostojewski, Ibsen, Strindberg
en nog vele andere. Tijdens zijn universiteitsjaren vertaalde hij Engelse en
Franse schrijvers in het Japans. Akutagawa las Nietzsche, kende de muziek
van Wagner en de biografieen en schilderijen van Gauguin en Van Gogh. In
het tot het einde van de negentiende
eeuw zeer gei'soleerd geweest zijnde Japan begonnen in zijn dagen de westerse
cultuurelementen sijpelenderwijs door
te dringen, - het omgekeerde is overigens in diezelfde tijd eveneeHs gebeurd. Akutagawa heeft, ook in esSayistisch werk, het zijne bijgedragen aan de
intellectuele en artistieke modernwording van Japan. Hij is blij ven gelden als
een van de belangrijkste schrijvers van
zijn tijd. Al heeft zijn carriere amper
tien jaar geduurd, zijn in de jaren zestig
uitgegeven verzamelde werken beslaan
elf boekbanden, - het grootste gedeelte
van zijn oeuvre bestaat uit verhalen.
Twee daarvan zijn wereldberoemd geworden: 'In het struikgewas' en 'In de
Rashomonpoort', het ene telt elf bladzijden, het andere zeven, - het kost de
lezer hooguit een half uur om er kennis
van te nemen. Van deze beide verhalen
maakte de Japanse regisseur Akira Kurosawa het scenario voor zijn film Rashomon (1951), bekroond met de Gouden Leeuw op het filmfestival van Veneris. Hij bracht hiermee de Japanse
film op internationaal niveau en vestigde er in de hele wereld meteen de naam
van Akutagawa mee. Rashomon werd
later, in de Verenigde Staten, nog eens
verfilmd, toen onder de titel The OutrageDe in uiterste bondigheid geformuleerde vertellingen van Akutagawa zijn miniatuurlandschappen, volgeplant met
de grote emoties die van alle mensen en
van alle tijden zijn, - maar dan gezien
als door een omgekeerde verrekijker:
schijnbaar in de verte en schijnbaar

sterk verkleind. Verhaalkunst die lijkt
op 'bonsai': dit is de techniek om woudreuzen in een bloempot te kweken. Volgens deze, sedert de achttiende eeuw in
Japan tot volmaaktheid gebrachte techniek kan men thuis op de vensterbank
een volwassen boom laten groeien, niet
hoger dan een decimeter of drie en met
een potlooddik stammetje, die in de
vrije natuur vijftien meter hoog behoort te zijn en toegerust met een stam
die een man niet met zijn armen kan
omsluiten.
Die grote emoties worden door Akutagawa slechts aangeduid, niet zelden ook
nog tussen haakjes, als golden het regieaanwijzingen: '(Hierna barstte ze in
tranen uit en hield ze op met spreken)',
'(Droefgeestige opwinding)', '(Een
triomfantelijke houding)'. De karakters
van de in zijn verhalen optredende personen worden niet psychologisch uitgevezeld, maar bijna uitsluitend getekend
door een bepaald uiterlijk kenmerk: deze 'lelijke' rover heeft maar een oog, die
geniale duivelsschilder heeft 'opvallend rode lippen, die hem het angstwekkende uiterlijk geven van iemand
met sterk dierlijke instincten', en dat
hoertje: 'geen vrouw bezit zo'n afzichtelijke ziel en zo'n prachtig lichaam als
zij'...
Wie de verhalen van Akutagawa leest,
heeft de gewaarwording alsof hij in een
kijkdoos kijkt, waarin het kleine papieren decor en de uitgeknipte poppetjes
door elkaar worden geschud door de
windvlagen van zijn eigen adem.
Die verhalen zijn doorgaans uiterst
treurig, maar tegelijk ook uiterst luchtig, - men kan er met betraande ogen
bij blijven glimlachen, zelfs ondanks de
erin opgestapelde stank van ziektes en
dood: er liggen lijken te rotten, er
wordt aan de pest geleden, uit smeulende mines stijgt de geest van verrotting
op. Dat is de stank van de middeleeuwen, toen Kyoto, de toenmalige hoofdstad van Japan, voortdurend door aardbevingen, wervelstormen, branden en
hongersnoden werd getroffen en de samenleving als een versleten karpet
werd omgedraaid, de zelfkant boven.
In de verhalen van Akutagawa verkeert
men met rovers, plunderaars, moordenaars, verkrachters, maar geen van hen
kan 'gewetenloos' worden genoemd: al
deze schurken beseffen hun slechtheid
en karakteriseren zichzelf als slachtoffers van het Lot en de omstandigheden.
In het verhaal 'In de Rashomonpoort'
staat onder deze oude, vervallen, bloed-

rook geschilderde stadspoort een man
het einde van de regen af te wachten.
Zijn uiterlijk: 'een grote puist op zijn
rechterwang'. Hij is ten einde raad,
want heeft nog slechts de keuze tussen
twee verschrikkelijke dingen: hij kan de
hongerdood sterven, waarna zijn lijk,
als dat van een hond, op de zolder van
de Rashomonpoort zal worden gegooid, ofwel zit er niets anders op 'dan
rover te worden'. Op zoek naar een
slaapplaats komt hij op de zolder van de
poort terecht, waar lijken zijn gedumpt, die 'als uit klei geknede poppen
kriskras door elkaar op de vloer lagen'.
Tussen deze hoop rottend mensenvlees
scharrelt een oude vrouw rond, bezig
met haren uit de lijken te trekken, 'om
pruiken van te maken'.
'Met elke haar die losliet, verminderde
de angst van de man en tegelijk voelde
hij een felle haat jegens deze oude
vrouw in zich opkomen. Nee, het is
misschien niet juist te zeggen dat het
haat jegens deze vrouw was. Het was
veeleer een met de minuut sterker wordende afschuw van elke vorm van
kwaad.'
Het uiterlijk van de vrouw: 'stekende
ogen met rode oogleden, als van een
roofvogel'. Ze geeft toe, dat wat ze doet
misschien heel slecht is, maar ook zij
wil nu eenmaal niet van honger omkomen, en bovendien, zegt ze, is het menselijk afval dat zij berooft afkomstig van
individuen die even slecht zijn geweest
als zijzelf thans is. Zij wijst het lijk van
een vrouw aan, die al evenmin van honger wilde sterven en daartoe schandelijk bedrog heeft gepleegd: ze sneed
slangen aan repen en verkocht die als
stukken gedroogde vis. 'Nou, en daarom zie ik ook geen kwaad in wat ik hier
doe.'
Hierop is het voor de man met de puist
tussen zijn baardstoppels 'geen vraag
meer of hij de hongerdood moest sterven of rover worden. De gedachte de
hongerdood te moeten sterven was zo
grondig uit zijn bewustzijn verbannen
dat het was of hij er nook bij had stilgestaan'. Op zijn beurt berooft hij de
pruikenmaakster van haar schamele bezittingen, trapt haar van zich af en
maakt dat hij weg komt. 'Waar de man
gebleven is, weet niemand.' Einde van
de vertelling. Moraal: De filosofie van
het kwaad ontkiemt even makkelijk als
een zaadje in een bloempot op de vensterbank.
'Ik begon te geloven dat de mens tot het
kwade geneigd is...', zo overpeinst een

van de protagonisten in Akutagawa's
verhaal 'De rovers'. Wie hier spreekt, is
'een lagere gerechtsdienaar' die, evenals de man met de puist, door allerlei
noodlottige omstandigheden ertoe gedwongen is zich tot de misdaad te 'bekeren'. 'En vanaf die tijd stichtte ik
branden. Ik vermoordde mensen. Er
zijn geen euveldaden die ik niet ooit
eens begaan heb. In het begin deed ik
het weliswaar met tegenzin, maar toen
ik zulke daden eenmaal begaan had,
deinsde ik er niet meer voor terug.' Die
aanvankelijke 'tegenzin' is kenmerkend
voor bijna alle schurkachtige personages in Akutagawa's werk. De hier opgevoerde 'lagere gerechtsdienaar' verkondigt niet als zijn vaststaande mening
'dat de mens tot het kwade geneigd is',
hij verzucht, dat hij het 'begon te geloven': - in zijn hart is hij zich van andere dingen bewust.
'De rovers' is een verhaal waarin zo'n
beetje alle schofterigheden waartoe
mensen in staat zijn als uit een propvolle vuilniszak voor de ogen van de lezer
worden uitgeschud, - en niettemin is
het een verhaal van ridderlijkheid, liefde en trouw, zij het dat het zich afspeelt
tussen de knopen en afgeknipte rafels
aan de onderkant van het karpet. Een
van de leden van de beschreven roversbende mompelt op zeker moment 'gekweld': 'Bah, we zijn toch eigenlijk allemaalbeesten.'
2 Ryunosuke Akutagawa werd op i
maart 1892 in Tokyo geboren. Kort na
zijn geboorte werd zijn moeder krankzinnig, - hij werd opgevoed door een
00m. In zijn latere leven vreesde hij,
om er vervolgens meer en meer van
overtuigd te raken, dat ook hijzelf
krankzinnig was: zijn hoofd zat vol
'tandwielen', waarvan de tanden niet
meer in elkaar pasten.
Bij zijn dood liet hij een tekst achter die
zo heet: 'Tandwielen', het verslag van
de ontwikkeling van een hypersensitief, intelligent mens tot een volslagen
krankzinnige. Hoe in het bestaan van
een schrijvende 'ik' de realiteit verandert in een bij vol bewustzijn ervaren
ingebeelde realiteit vol bizarre hallucinaties en hoe deze de 'ik' met paranoi*de, gekmakende angsten vervult. 'Ik'
ziet ten slotte een gigantisch, doorzichtig tandwiel door de lucht rollen, de
wereld onder zijn tanden verpletterend, en ervaart dit als een zo beangstigende, hem bedreigende werkelijkheid,
dat hij er verlamd zijn pen bij moet
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neerleggen, zonder aan het geschrevene
een 'plot' of conclusie te geven. Hij
schrijft alleen nog: I s er niet iemand
die de goedheid heeft mij tijdens mijn
slaap te wurgen?'
Zijn Akutagawa's verhaalpersonages
geen schurken die door het lot en/of de
omstandigheden tot schurkerijen worden gedwongen, dan zijn het schurken
tegen wil en dank. Deze laatste categorie bestaat uit gedoemden, die vanaf
hun concept ie verkeerd zijn gekneed en
gebakken, en vanaf hun geboorte als
geestelijk gebochelden door het leven
moeten.
Zo'n personage is de geniale schilder
Yoshihide in het Edgar Allan Poeachtige verhaal 'Het scherm van de
hel'. Deze 'onbeschrijflijk verdorven
schurk', zoals sommigen hem noemen,
wordt getergd door helse dromen en visioenen, 'ontelbare keren, zowel wakend als dromend', waarin satan zelf
optreedt, die hem lijkt te dicteren wat
en hoe hij moet schilderen. 'Bijna elke
nacht kwellen ze mij, demonen met
stierekoppen en demonen met paardehoofden, demonen met drie gezichten
en zes verschillende wapens, geluidloos
in hun handen klappend en geluidloos
hun monden openend.' Inderdaad doet
Yoshihide de afgrijselijkste dingen,
maar zonder dat hij echt 'een schurk'
is, - hij kan niet anders dan toegeven
aan inwendig hoorbare, dwingende
stemmen, ook in zijn hoofd knarsen de
tandwielen, ook hij is malende. Na voltooiing van zijn allergrootste meesterwerk, 'de gruwelijke folteringen van de
hel' geschilderd op een kamerscherm,
hangt hij zichzelf op aan een balk. Opdat hij een bepaald fragment van dit
meesterwerk zou kunnen schilderen,
diende er, op zijn verzoek, een rijtuig
met een levend meisje erin in brand te
worden gestoken. Als het zover is, weet
de lezer al, dat de door hellegeesten bezeten Yoshihide 'toch een gevoelig
menselijk trekje (had)', en dat hier werd
gedoeld op 'de volstrekt ongekende mate waarin hij van zijn dochter hiekT...
Niet moeilijk te raden dus, welk meisje
de vijanden van Yoshihide in die in
lichterlaaien staande koets hadden opgesloten. Het verhaal lijkt zijdelings
een beetje op de opera Rigoletto van
Verdi.
'De kleine steen die (Yoshihide's) graf
markeert, is in de tientalien jaren erna
door regen en wind verbleekt en is ongetwijfeld zozeer met mos overgroeid
dat niemand meer weet van wie het is
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geweest.' Zo verdwijnt Yoshihide op
dezelfde manier uit het verhaal als de
man met de puist uit 'In de Rashomonpoort': ook waar die gebleven is, 'weet
niemand'.
'Het scherm van de hel' dateert uit 1918
en behoort nog tot Akutagawa's jeugdwerk, al bestaat strikt genomen zijn hele oeuvre uit jeugdwerk: - het was niet
de wens van de schrijver om oud te
worden.
Zijn literaire carriere begon tijdens zijn
studentenjaren. Al studeerde hij conscientieus, eigenlijk vond hij de universitaire opleiding in de literatuurwetenschappen 'klinkklare onzin'. 'Wat zijn
ze toch aan het doen in al die faculteiten
Japanse, Chinese, Engelse, Franse en
Duitse letteren?' vroeg hij zich in 1919
af in een opstel 'Mijn toenmalige leven'. En: 'Wat heeft literatuurstudie in
hemels naam met wetenschap te maken?' Volgens de jeugdige literatuurgeleerde Akutagawa hoorde alles wat te
maken had met de artistieke kanten van
literatuur in de faculteit kunstgeschiedenis thuis, en alles wat te maken had
met literatuurhistorie in de faculteit geschiedenis. 'De rest is flauwekul en kan
zonder bezwaar uit het studiepakket
worden verwijderd.' Het woord 'studiepakket' bestond nog niet in zijn jaren, maar zou hij in de hier gegeven polemisch-ironische context zeker hebben
gebruikt. Volgens Akutagawa zouden
literatuurstudenten njoeten worden opgeleid in het kritisch lezen van de
krant, om daaruit te leren in welke zin
taal-in-het-algemeen kan worden gebruikt, ergo ook kan worden misbraikt
om het gedachtengoed van machthebbers, moraalridders en verkeerde filosofen tot uitdrukking te brengen. Immers, de waarheid bestaat niet uit taal,
want iedere ook maar enigszins inventieve taalgebruiker kan het woord manipuleren en de klemtonen daar leggen
waar het hem het beste schikt.
Deze gedachtengang is op velerlei manieren in Akutagawa's verhalen terug
te vinden. Is de schilder Yoshihide vol*
gens de een een 'onbeschrijflijk verdorven schurk', een ander ziet in hem een
tragische, eenzame oude man die 'gauw
tot tranen bewogen was en vaak op een
plaats waar niemand was in wenen uitbarstte'. Het is maar hoe je het bekijkt
en welke taal je uit de kast haalt.
Toen in September 1912, Akutagawa
was twintig jaar, de Japanse keizer
Mutsohito overleed, beging een van
zijn adellijke generaals, de volksheld

Kiten Maresuki Nogi, op rituele wijze
harakiri, samen met zijn echtgenote,
om zijn loyaliteit met de aflijvige vorst
te bewijzen. Eerst lieten de generaal en
zijn eegade door een fotograaf een staatsieportret van hen beiden maken, vervolgens gaven ze een receptie voor tal
van 'hoge gasten', en toen dezen waren
vertrokken om zich in de keizerlijke
uitvaartstoet te voegen, sloten meneer
en mevrouw Nogi zich in hun slaapkamer op en stietten zich de dolk in de
buik. De nationale rouw voor Nogi was
groter dan die voor de keizer, het sterfhuis van de Nogi's werd als museum
opengesteld, in de kranten had men
plaats te kort om de 'edele geaardheid'
en zelfs de 'moederlijke tederheid' van
de generaal breeduit over de kolommen
te draperen.
De universiteitsstudent Akutagawa bespotte dit volgens de riten van eeuwenoude folklore opgevoerde vertoon van
opschepperij en sentimentaliteit. In het
van honderden ethische tradities aan elkaar hangende Japan was dat nogal
moedig van hem, zij het dat ook 'moedig' maar een woord is, men zou er bijvoorbeeld een woord als 'tegendraads'
voor in de plaats kunnen zetten,
- maar dan zou men ook, in het geval
Nogi, 'edele geaardheid' kunnen vervangen door 'oorlogszuchtige ijzervreterij'. Taal voegt zich naar iedere vorm
waarin zij wordt gegoten, evenals
gas, - en als taal een wapen is, dan alleen bedreigend voor degene die niet
ook over dat wapen beschikt.
'Het leven is een Olympische Spelen,
gesponsord door een stelletje idioten',
heeft Akutagawa eens gezegd.
En in verband met de toentijds in zijn
land heersende opvatting dat zelfmoord 'nobel' zou zijn, hoefde men
hem ook niet met flauwiteiten aan
boord te komen. Zelfmoord geschiedt
altijd uit nood, en zelfmoord vindt zelden in die zin 'vrijwillig' plaats, dat
men niet eerst tot de overtuiging is gekomen dat men juist niet meer over zijn
'vrije wil' beschikt. Tot zelfmoord kan
men worden 'gedreven', zoals in ettelijke van Akutagawa's verhalen mensen
tot misdaad worden gedreven, buiten
hun wil, bedoeling of schuld, en buiten
hun morele opvattingen. Tot zelfmoord kan men ook zijn gedoemd, zoals de schilder Yoshihide tot genialiteit
en krankzinnigheid was gedoemd. Zelfmoord is een gevolg van materieel of
geestelijk lijden, soms van beide, en
wie er een poppenkast van maakte en

daar ook nog om werd bewonderd en
geprezen, zoals generaal Nogi, kon op
Akutagawa's misprijzen rekenen. Hij
was, hoewel een kind van de 'oude tijd',
en opgevoed met de 'oude zeden', een
vooruitstrevend, modern mens, - klassiek en eigentijds, Japans en 'westers'.
Hij zou, als hij zou zijn blijven leven,
waarschijnlijk evenmin een goed
woord hebben overgehad voor de spectaculair geensceneerde harakiri van Yukio Mishima in 1970. Beging Nogi nog
zelfmoord uit trouw aan de overleden
God-keizer, Mishima kondigde in een
toespraak aan door eigen hand te sterven 'als een samoerai' en in de geest van
zijn 'geliefde oude Japan'. Akutagawa,
die stierf toen Mishima twee jaar oud
was, zou deze zelfmoord-intentie en
-enscenering allicht hebben becommentarieerd met heel andere woorden,
die echter precies dezelfde 'waarheid'
uitdrukten: 'reactionaire potsenmakerij'. Het is maar hoe men het bekijkt, en
taal laat zich voegen en vouwen als een
stuk papier.
3 Omdat wij nu eenmaal menselijke
dieren zijn, aldus Akutagawa in een nagelaten brief, hebben wij ook een dierlijke angst voor de dood. 'Wat wij vitaliteit noemen is in feite slechts een ander
woord voor dierlijke kracht. Net als iedereen ben ook ik een menselijk dier.'
Vanaf zijn dertigste jaar voelde de
schrijver de dierlijke kracht uit zijn lichaam wegebben: hij had geen zin
meer in eten, noch in sexualiteit:
'Toen ik gisteren met een prostituee
over de hoogte van haar prijs sprak, begreep ik diep in mijn binnenste wat ons
menselijke wezens bezielt, wij mensen
die voortgaan te leven op de enige wijze
waarop wij kunnen voortgaan te leven.'
Waaruit bestaat 'voortgaan te leven' anders dan uit ademhalen, eten, drinken,
werken, sex bedrijven, slapen, in een
almaar zich herhalende cyclus, vergelijkbaar met het ronddraaien van de radertjes in een polshorloge? Akutagawa
die zichzelf, in het postscriptum van
dezelfde brief, omschreef als 'een van
de doodgewoonste mensen', zou zich
best in de regelmaat van zo'n 'voortgaand leven' hebben kunnen inpassen, - ware er niet in toenemende mate
de hem beheersende angst geweest.
Wat voor angst? Hijzelf noemde het een
'onduidelijke' angst, 'een vage beklemdheid ten aanzien van mijn eigen
toekomst'. Deze aanduiding harmonieert met de laconieke manier waarop

hij de gevoelswoelingen van zijn verhaalpersonages tussen haakjes en met
een uiterste aan understatement beschreef. '(Voelt vage angst.)' Naar waarheid ging zijn gezondheid achteruit,
vreesde hij de geestesziekte van zijn
moeder te hebben geerfd en was hij als
de dood dat hij niet meer zou kunnen
schrijven.
'Waarom moet ik zo lijden?' vraagt een
van de rovers in het gelijknamige verhaal zich af. 'Hoe gelukkig zou ik zijn
als ik gewoon zou sterven, in plaats van
me zo ellendig te voelen.'
In een verhaal over ongelukkige liefde
('Kesa en Morito') mijmert het meisje:
'Ik heb niet de moed om zelfmoord te
plegen.' En: 'Verder leven heeft geen
zin, maar sterven lost ook niets op.'
In de laatste periode van zijn leven begon Akutagawa, soms in dagboekvorm,
autobiografische fictie te schrijven, onder andere 'Het leven van een gek'.
Zijn 'vage toekomstangst' had met
maatschappelijke factoren te maken, zo
valt uit dit levensverhaal te begrijpen,
'namelijk de schaduw van het feodalisme die over mijn leven ligt. Deze negeerde ik opzettelijk, omdat ik er absoluut niet zeker meer van was of ik de
maatschappelijke verbanden, waarin ik
leefde, kon verklaren'. Zo werden langzaamaan de fijne, soepel bewegende radertjes in zijn horloge de geweldige,
knarsende tandwielen waartussen hij
zich vermalen voelde.
In het jaar van zijn dood schreef hij het
verhaal 'Kappa': het bizarre relaas van
'patient nummer 23', een in het gekkenhuis opgeborgen jongeman die een
poosje in het rijk van de kappa's heeft
gewoond. Dat zijn wezens uit de Japanse sprookjeswereld, die een zowel amfibisch als vogelachtig als kameleontisch
als min of meer menselijk uitgedost kaboutervolk vormen, - kappa's wonen
in een soort parallelle wereld. Akutagawa in het spoor van Jonathan Swift, de
schrijver van Gullivers reizen, en in dat
van Anatole France, de schrijver van
Het pinguineiland. Al overheerst de
toon van bitter pessimisme, toch kan
men ook dit verhaal grinnikend lezen:
het is een satire op de moderne mensenmaatschappij, - hoe sprookjesachtig
kappa's namelijk ook zijn, hun leven
verloopt in de cadans van hetzelfde raderwerk als het leven van alle met rede
toegeruste schepselen. Ook kappa's rijden in auto's door moderne wereldsteden, ook kappa's zijn geldbelust, ook
kappa's plegen misdaden. Alleen som-

mige dingen in hun samenleving zijn
opmerkelijk anders: de vrouwtjeskappa's maken jacht op de mannetjeskappa's en gaan daarbij doorgaans niet
zachtzinnig te werk; werkloze kappaarbeiders worden ingevolge de 'arbeidersslachtwet' zonder pardon vergast
en hun vlees komt voor consumptie in <
de slagerswinkel. Zeer merkwaardig,
voorts, is hun manier van geboortebeperking, - en misschien heeft Akutagawa in de beschrijving daarvan een ei- O
gen wensfantasie geformuleerd. Als het Z
kappakind op het punt staat geboren te
worden, brengt de kappavader zijn
mond bij de schede van de kappamoeder 'alsof het een telefoonhoorn is' en
vraagt met luider stem: 'Wil je in deze w
wereld geboren worden? Denk goed na
en geef dan antwoord.' Niet zelden
komt het voor dat het kappakind ten
antwoord geeft het leven niet te bege- w
ren: 'Ik wil niet geboren worden. Ten
eerste zijn de geestelijke afwijkingen
die ik () meekrijg al erg genoeg en daar
komt nog bij dat volgens mij het kappa- f *
leven iets ellendigs is.' In dat geval
komt de kappavroedvrouw met een inject iespuit en schrompelt het kind
ineen 'als een ballon waaruit de waterstofwegloopt'.
Die 'geestelijke afwijkingen'. Akutagawa's angst.
In kappaland woonde ook een dichter,
genaamd Tock, - op zekere dag schoot
deze zich met een pistool door het
hoofd. Waarom? Een oude, wijze kappa
geeft de verklaring: 'Geloof, omgeving
en toeval bepalen ons lot. (De mensen
rekenen ook de erfelijkheid er nog bij.)
De heer Tock had nu eenmaal geen geloof, helaas!'
Weer die 'erfelijkheid'.
In deze als 'beklagenswaardig' en 'melancholisch' beschreven dichter Tock
moet Akutagawa voor een deel zichzelf
hebben geprojecteerd. In ieder geval
stond het hem, toen hij 'Kappa'
schreef, al als een zekerheid voor ogen
dat hij, evenals het personage Tock,
zijn eigen leven door eigen toedoen zou
besluiten, en wel binnen toen al zeer afzienbare termijn. Maar wars van pathetiek, plaatste hij op de zelfmoord van
Tock toch nog een spotlicht van vrolijkheid, door de sombere dichter na
diens verscheiden als sprekend spook
in kappaland te laten terugkeren. Zoals
het lijk in het struikgewas zich vanuit
het hiernamaals nog door de mond van
een medium verstaanbaar kon maken,
kreeg ook de dode Tock, op dezelfde
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manier, de gelegenheid om liggend in
zijn graf nog van alles aan de nabestaanden mee te delen. Zo vroeg men hem
tijdens een bijeenkomst van spiritisten
onder meer: 'Hoe groot is daarginds uw
vriendenkring?'
Antwoord: 'Niet minder dan driehonderd uit alle tijden en landen. De beroemdste onder hen zijn Kleist, Mainlander, Weininger...'
Vraag: 'Gaat u uitsluitend met zelfmoordenaars om?'
Antwoord: 'Niet uitsluitend. Tot mijn
vereerde vrienden behoort bij voorbeeld Montaigne die de zelfmoord alleen maar verdedigde. Maar met zulke
pessimisten als die malloot Schopenhauer die de moed niet kon opbrengen
er een einde aan te maken geef ik mij
niet af.'
De naam Kleist komt ook voor in Akutagawa's hier eerder geciteerde afscheidsbrief: - hij heeft overwogen,
'als een soort springplank', zo schreef
hij, om evenals Kleist samen met iemand anders tot zelfmoord over te
gaan: 'misschien een geliefde of een
vriend, maar spoedig hierna was ik tevreden met mezelf en besloot ik alleen
te gaan'. Ongetwijfeld heeft hij hierbij
gedacht aan de vier jaar eerder, in 1923,
begane dubbelzelfmoord van zijn landgenoot en collega-schrijver Takeo Arishima en diens vrouwelijke doodspartner. Kleist in Japan: ook Osamu Dazai
(zie mijn opstel over hem in Nieuw Wereld Tijdschrift, jaargang 4, april 1987)
stierf samen met een vriendin; Yukio
Mishima stierf samen met een geliefde
vriend. Akutagawa, echtgenoot en vader, heeft erover gedacht, zijn vrouw te
vragen om samen met hem uit het leven
te stappen, maar deze gedachte verworpen uit nederigheid en bezorgdheid om
het lot van zijn drie kleine kinderen.
Dat hij veel over zelfmoord moet hebben gelezen, blijkt uit het verhaal 'Kappa'. In de kappagodsdienst wordt de
heilige Strindberg aanbeden ('hij heeft
een poging tot zelfmoord gedaan'). En
de heilige Tolstoj (dood door zelfmoord
of niet?). En de heilige Wagner ('te oordelen naar zijn nagelaten brieven heeft
zijn leed in de wereld hem enige malen
tot aan de rand van de zelfmoord gedreven'). En de heilige Gauguin ('maar
kijkt u eens goed naar zijn lippen. Dan
zult u sporen van arsenikum of iets dergelijks...'). En, natuurlijk, de heilige
Nietzsche ('hij viel, onverlost, ten
prooi aan de waanzin').
Het was niet Akutagawa's bedoeling

om van zijn eigen zelfmoord een opzienbarend spektakel te maken. Het
postscriptum van zijn afscheidsbrief
luidt zo: Toen ik de biografie van Empedokles las, besefte ik hoe oud de wens
is om zichzelf tot een godheid op te blazen. Deze brief is, voor zover ik me dat
bewust ben, allerminst een poging
daartoe. In tegendeel (hier noemt Akutagawa zich "een van de doodgewoonste mensen"). Misschien herinner je je
die dag nog, twintig jaar geleden, toen
we onder de lindebomen over "Empedokles op de Etna" discussieerden. In
die tijd was ik iemand die zichzelf voorstelde een god te zijn.'
Vraag aan de overleden dichter Tock:
'Berouwt het u dat u zelfmoord hebt
gepleegd?'
Antwoord: 'In genen dele. Als ik genoeg krijg van mijn leven als geest grijp
ik wederom naar het pistool en moord
mijzelf terug in het leven.'
Vraag: 'Is dat zo gemakkelijk?'
Hierop antwoordt Tock met een verschrikkelijke tegenvraag: 'Is zelfmoord
dan zo gemakkelijk?'
Akutagawa schrijft, dat hij ongeveer
twee jaar lang 'aan niets anders' heeft
gedacht dan aan zijn eigen dood. 'Nadat ik eenmaal tot zelfmoord besloten
had (ik beschouw het niet, zoals in de
avondlanden, als een zondige daad),
zocht ik naar de meest pijnloze manier
om die toe te passen. Zo verwierp ik ophangen, schieten, springen en andere
zelfmoordmethoden uit ethische en
praktische gronden. Medikamenten innemen leek me de beste manier. De
plaats moest mijn eigen huis zijn, wat
dat ook voor onaangenaamheden voor
mijn achterblijvende gezin met zich
mee zou brengen. () En het laatste wat
ik nog moest overdenken, was een perfecte uitvoering van mijn voornemen,
zonder medeweten van mijn huisgenoten. Na maanden van voorbereiding
ben ik eindelijk zover dat alles mij nu
duidelijk voor ogen staat.'
Tandwielen... ('Voelt vage beklemdheid ten aanzien van zijn eigen toekomst.')

uit vrije wil in een eeuwige slaap te vallen, dit mij rust en wellicht zelfs geluk
zal brengen.'

JEROEN BROUWERS

I

Aantekeningen
Van Ryunosuke Akutagawa verscheen onlangs Rashomon en andere verhalen, door
<
verschillende vertalers uit het Japans vertaald. Reeks Modern Japans Proza. Coppens & Frenks, Amsterdam, 1988. De uitgave bevat een beknopt nawoord van R.R.
Schepman.
Het initiatief tot deze uitgave is loffelijk, - hoewel het een beetje teleurstellend
is dat van de zes erin opgenomen verhalen 05
er drie ('Rashomon', 'In het bos' en 'Het W
>
scherm van de hel') ook al voorkwamen in O
een eerder in het Nederlands verschenen
verhalenbundel van Akutagawa:
w
De folteringen van de helen andere griezelverhalen, MeulenhofF, Amsterdam, 1969. Deze MeulenhofT Pocket bevatte zes verhalen
(o.a. 'Kappa'), uit het Duits vertaald door
J.J. Strating. Het boek is niet meer in de
handel.
PQ
In Japans verhaal. Elf moderne Japanse ver%
halen^ MeulenhofF, Amsterdam, 1983, treft
men van Akutagawa opnieuw het verhaal
'In de Rashomonpoort' aan in de vertaling
van J.J. Strating. Deze bloemlezing bevat
ook Akutagawa's verhaal 'De sinaasappels',
uit het Japans vertaald door Jef Last.
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Zo beknotte Ryunosuke Akutagawa
zijn leven en zijn schrijverscarriere tot
het formaat van een bonsai-boompje.
In de nacht van 24 juli 1927, vijfendertig jaar oud, slikte hij slaaptabletten
van het merk Veronal. Uit zijn afscheidsbrief: 'Ik leef in een wereld van
aangetaste zenuwen, een wereld transparant als ijs. () Ik ben ervan overtuigd
dat indien het mij vergund zou worden
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staat 'Vincent van Gogh, ARLES 18881988'. De affiche vertoont voorts een
rode pijl, zoals op verkeersborden. De
pijl wijst in de richting van vloeibaar
gemaakte voeten, toebehorend aan een
onzichtbare figuur die een blad papier
en een tekenstift in de onzichtbare
hand houdt. Dit moet Van Gogh zijn.
Van Gogh in Aries.
Auteur van deze affiche, die als schilderij terug te vinden is in de tentoonstelling: Francis Bacon.

DOOR
CHARLES WENTINCK
Dat Parijs zich vanaf eind juni verplaatst naar het zuiden is een dooddoener. Wie de streek rondom Gordes betreedt begrijpt terstond dat Saint-Luberon-des-Pres een juist gekozen naam is.
Een goed deel van Frankrijks ministers
heeft zich daar gevestigd, o.a. Jack
Lang als cultureel voorvechter. Helaas
heeft hij niet kunnen beletten dat de
naargeestige schilderijen van Vasarely
het middeleeuwse kasteel van Gordes
vullen, terwijl de rest van diens overtollige oeuvre een postmodern bouwwerk
in Aix-en-Provence ontsiert.
De kust boet in van haar aantrekkingskracht; zij biedt toevlucht aan wat men
in de Nederlanden bouwvakkers noemt
en andere bakkersleerlingen; de cultureel-bedrijvigen zoeken het elders.
Sinds kort in Aries. Deze vriendelijke
stad rekent de fotografie tot de kunst,
zonder zich te bekommeren om de uitspraak van Degas, toen men hem een
fotograaf voorstelde: 'Faux peintre,
faux artiste,... pho-tographe!' Het bleef
echter niet bij de fotografie; als eerste
vestigde er zich een uitgeverij onder de
naam Actes-Sud^ die hoge verdiensten
heeft inzake vertalingen van buitenlandse, min of meer onbekende teksten.
Niet meer dan twee of drie jaar later
biedt Aries zes uitgevers onderdak.
Ook Frankrijks grootste nationale
grammofoonplatenuitgever Harmonia
Mundi nam de wijk naar Aries, wat er
toe leidde dat het muzikale leven in de
stad een voordien onvermoed niveau
bereikte. Aangemoedigd, wellicht, door
de zes voornoemde uitgevers, begaf ook
Harmonia Mundi zich op dit terrein en
publiceerde bijvoorbeeld brieven van
de in Henegouwen geboren Roland de
Lassus, als eerste document in een
reeks briefuitgaven van grote componisten. De Lassus, die vele talen machtig was, ontpopt zich in zijn brieven als
een briljant stilist, voorzien van een
weldoend gevoel voor humor, hoogst
lezenswaardig niet alleen voor muziekliefhebbers. Vervolgens had Coutaz, de
boss van Harmonia Mundi, de goede
gedachte om honderd componisten onder te brengen in een Jeux de Massacre.
De band bevat meesterlijke karikaturen

van allerlei meesters, begeleid door teksten die nauwelijks anders gelezen kunnen worden dan als geschreven karikaturen. Zoveel boosaardigheid, zoveel
scherpte van geest, zoveel magistraal
geformuleerde vernietigingsdrang zijn
zelden in een boek bijeengebracht. Zo
karakteriseerde Debussy de muziek van
Edvard Grieg als 'De la Musique pour
bercer les convalescents dans les quartiers riches'. En Wagner krijgt te horen
dat in zijn muziek aannemelijke momenten voorkomen maar onverdraaglijke uren. Kortom, het is een plezier te
ontdekken waartoe de collegialiteit onder muzikanten leidt.
Zij leidt tot erger onder schilders. Aries, in zijn streven naar culturele opgang, begint te beseffen dat Van Gogh
enige jar en van zijn leven in dit stadje
heeft doorgebracht. Van het werk van
de schilder is niets in Aries te vinden.
Toegegeven dient, dat zijn gedrag destijds te opzienbarend was om enig vertrouwen in zijn kunst te wettigen.
Aries behelpt zich echter. Ook al kan de
stad dit jaar geen schets of schildering
van Vincent vertonen, toch bleek het
mogelijk een Van Gogh-manifestatie
tot stand te brengen, die begin volgend
jaar al wordt gevolgd door een echte
Van Gogh-tentoonstelling waaraan
naar verluidt, Amsterdam zijn medewerking gaat verlenen. Moment eel is er
geen muur in Aries die niet bedekt
wordt door een affiche waarop te lezen

De argeloze Parijzenaar, die zelfs in de
Provence niet van cultuur gespeend wil
blijven, betreedt de Fondation Vincent
van Gogh-Aries. Deze stichting wil een
kunstenaarshuis zijn, zoals Van Gogh
het gewild had toen hij in Aries Leefde.
Diens Wens gaat dus in vervulling, zij
het wat laat.
Het net geopende kunstenaarshuis herbergt een tentoonstelling die de naam
draagt Hommage a Vincent van Gogh.
Wie doet, bij gebrek aan Van Gogh zelf,
mee aan dit eerbetoon aan Van Gogh?
Alle groten van onze tijd: Karel Appel
voorop, gevolgd door Botero, Cesar,
Debre, Hockney, Manessoer, Pignon,
Rauschenberg, Saura en nog vele andere min of meer gevierde artiesten.
Het ensemble is niet anders te ervaren
dan als een ononderbroken ramp. Erger, eigenlijk. Als de onbescheiden,
slechts in krachttermen te recenseren
pretentie van overschatte figuren die
zelfs niet beseffen dat hun ondermaatse
produkten geen eerbetoon aan Van
Gogh vormen maar een hoon en aan
Van Gogh en aan de schilderkunst.
Saura konterfeitte een portret van Van
Gogh zoals hij hem aantrof in een zonnebloem. Gelukkig schilderde Van
Gogh geen cactussen. Pignon vervaardigde zijn 'Hommage' nadat de hoge
opbrengst van de Irissen hem geschokt
had; het valt eraan af te lezen, en het resulteerde in een van de meest miserabele doeken ooit door Pignon geschilderd. Messagier herschiep Vincents gemeentehuis van Auvers op de wijze van
Raoul Dufy, die over niet meer dan tien
minuten beschikte. Lichtenstein nam
De Zaaier: een fundamenteel misverstand dat zelfs niet tot een Liechtenstein leidde. Klasen, van huis uit orenspecialist, bracht een groot, uiteraard
afgesneden oor in beeld. Hoogst intelli-

OP VAN GOGH
gent gingen Jacober/Vu te werk. Zij
onthullen, in een bijschrift, dat Van
Gogh geobsedeerd was door het licht
en door de zon. Deze kennis van zaken
bracht hen ertoe, een soort olielamp te
reconstrueren, bron van licht immers,
die bovendien de aardappeleters toeliet
te zien wat ze in hun mond staken. Weliswaar niet in Aries, maar dan toch in
hun mond. Hockney doet de met stro
bedekte stoel die Van Gogh in Aries
schilderde nog eens over in een kleurengamma zoals men het aantreft op de
jaarlijkse expositie van brandweerlieden in de Parijse metro. Fromanger liet
Van Goghs laatste landschap - dat met
de kraaien - hetzelfde trieste lot ondergaan. Fromanger tekent bij zijn drie
meter brede doek aan: 'Wanneer ik niet
meer weet waar ik heen moet, zegt Vincent me waarheen ik moet gaan'. Voorrecht en voordeel der doden is dat zij
tenminste hun mond houden. Fromanger leeft nog, helaas.
Cesar had een stoel waarvan hij maar
niet kon scheiden. Erop zitten kon hij
niet, de stoel was in te slechte staat. Nu,
schrijft hij, 'schenk ik deze fauteuil aan
Vincent'. Om enige waarde toe te voegen aan dit geschenk overdekte Cesar
de stoel met wat te voorschijn kwam
toen hij zijn vuilnisbak omkeerde.
Het enige kunstwerk dat een min of
meer blijvende indruk maakt is van Velickovic; het heeft een sombere, bijna
dramatische aanwezigheid, met een hoge eenvoud aan picturale middelen. Er
vlak bij bevestigde Viallat zijn creatie
aan de wand: Zitvlak van een leunstoel
voor Van Gogh: een besmeurd stuk textiel, dat ervan getuigt hoezeer - naar
de schilder zegt - 'les lettres a Theo
ont marque toute mon adolescence'.
Van een zekere Georges Jeanclos is er
een klein beeldhouwwerk dat ordentelijk gekneed is. Het stelt twee figuren
voor, die onmiddellijk doen denken aan
in gebed verzonken Tibetaanse monniken. Het zijn echter de 'tweelingen'
Theo en Vincent van Gogh. De mythe
der gebroeders Van Gogh leidt een
hardnekkig bestaan. Het beeldhouwwerk van Jeanclos brengt hen voor de
zoveelste maal als tweelingen in beeld:
bij Zadkine zijn het innig verstrengelde
gestalten, bij Jeanclos 'jumeaux divins', goddelijke tweelingen.

Vincent was er zich terdege van bewust, hoe zijn broer Theo over hem en
zijn werk dacht. Hij verwijt hem dat hij
'zijn werk inderdaad niet laat kijken'.
In dezelfde brief gaat Vincent voort:
'Franchement dus, ik zal 't u niet kwalijk nemen indien gij ronduit zegt, dat
ge mijn werk niet goed genoeg vindt',
en hij concludeert aan te mogen nemen
'dat ge nogal slecht erover moet denken, als ge er uw vingers niet aan vuil
wiltmaken'.
In een andere brief schrijft Vincent aan
Theo: 'Als ge niets doet met mijn werk,
begeer ik uw protectie niet... Broederlijk of niet broederlijk, als ge niet anders kunt dan absoluut alleen het finantiele, moogt ge ook dat voor u houden.
Zooals 't nu in 't laatste jaar, durf ik
haast zeggen, geweest is, bepaalde het
zich uitsluitend tot geld. En bleek het
mij dat, ofschoon ge zegt, ge me geheel
vrij laat, au fond toch als ik dit of dat
bijv. met een vrouw doe, dat gij en de
anderen niet goed vinden ... er zo'n
kleine ruk aan de teugel van het geld
komt om mij eens te laten voelen dat
het "in mijn belang" is, ik schikte mij
naar uw opinie. Ge kreegt inzake met
de vrouw ook uw zin en het was uit,
maar ... wat kan 't mij verdommen een
beetje geld te krijgen, als ik dan de zedelijkheid moet betrachten'.
Theo gaf wel geld, maar plaatste deze
schenking in het teken der familiale
weldadigheid. Het zou een kleine moeite voor hem zijn geweest, af en toe een
tekening of een doek van Vincent te kopen. Op die manier namelijk ware Vincent ontslagen geweest van het hem
steeds meer drukkende gevoel van bedeeld-te-worden, van afhankelijkheid
en verplichte dankbaarheid. Een gevoel
dat tenslotte, en in niet geringe mate,
heeft bijgedragen tot zijn besluit een
einde aan zijn leven te maken.
De tegenwerpingen - vooral van de
kant van de familie - bleven niet uit.
Was niet het feit dat Theo zich aan de
zijde van zijn broer Vincent had laten
begraven - in Auvers-sur-Oise - een
zeker bewijs van een tot in de dood
voortdurende verknochtheid?
Theo's vrouw schreef in haar inleiding
bij de gepubliceerde briefwisseling van
Vincent en Theo: 'Dit boek is gewijd
aan de nagedachtenis van Vincent en

Theo. "En zij zijn ook in hun dood niet
gescheiden" Samuel 2, i: 23'.
Het merkwaardige is alleen, dat toen
deze inleiding voor het eerst werd gepubliceerd, en Theo's vrouw erin
schreef: 'Zij rusten samen op het kleine
kerkhof tusschen de korenakkers te Auvers' (dat was in december 1913) Theo
van Gogh nog helemaal niet begraven
lag in Auvers. Theo is in 1891 in
Utrecht gestorven, in datzelfde Utrecht
is hij vier dagen na zijn dood begraven,
en pas 23 jaar later, in 1914, zijn zijn
stoffelijke resten opgegraven om bijgezet te worden naast het graf van zijn
broer, die op weg was een beroemdheid
te worden.
Aldus werd de geschiedenis vervalst,
en een bijdrage geleverd aan de romantisering van een verhouding die een
goed deel van de inzendingen aan de
Hommage a Vincent van Gogh inspireerde.
Wij wachten af, lichtelijk ongerust, wat
dezelfde Van Gogh Stichting begin volgend jaar zal aanrichten. De dame die
de inleiding bij de catalogus schreef,
stelt op lieve wijze vast dat Vincent verheugd geweest zou zijn indien hij - tesamen met Theo - de 'Hommage' had
kunnen bekijken. Antonin Artaud
noemde Vincent 'le suicide de la societe'. Gelukkig ga je maar een keer dood,
zij het levenslang. Maar Aries schijnt
daar geen genoegen mee te nemen.
CHARLES WENTINCK

Con bienfou. Roland de Lassus, lettres. Editions Bernard Coutaz. Aries 1988.
Jeux de Massacre. 100 compositeurs deAaZ.
Editions Bernard Coutaz. Aries, 1988.
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Het wisselgeld van mijn
verspeelde leven
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Ik zou, Fortunatus, willen wonen in een stad waar blauwgeaderd een rivier onder een brug vandaan komt, als uit een mouw
een hand, die naar een baai stroomt, vingers uitgespreid,
als Chopin die nooit zijn vuist aan iemand tonen wou.
Er moet een Opera zijn, waar een oude tenor staat,
die avond aan avond nauwgezet Mario's arias blaat;
de Tiran in zijn loge zou applaudisseren, maar ik,
parterre, zou mompelen 'schaap', tandenknarsend van haat.
De stad zou geen jacht- of voetbalclub ontberen.
De afwezigheid van rook in fabriekspijpen zou mij leren
dat het Zondag was; en met in mijn vuist wat geld
geklemd, zou ik lang het schudden van een bus trotseren.
Ik zou mijn stem in het dierlijk huilen vlechten
daar, waar wat het hoofd begint de voet tracht voort te zetten.
Penalties, vrije trappen en hoekschoppen
zijn veruit de belangrijkste van Hammoerabi's wetten.

2

Er zou een bibliotheek zijn, en in de lege zalen
zou ik bladeren in boeken met komma's in even groten getale
als schuttingwoorden in dagelijkse conversatie, woorden
die geen proza, laat staan poezie, vermochten te halen.
Daar zou een groot Station zijn, met kapotgeschoten ruiten
en een facade vele malen interessanter dan de wereld buiten.
Bij het zien van een palm in de vitrine van een luchtvaartmaatschappij zou de aap in mij ontwaken, zou zich willen uiten.
En wanneer de winter, Fortunatus, de wijk bekleedt met dik
linnen, zou ik mij vervelen in een Galerie, waar ieder doek
- in het bijzonder die van Ingres of David eruit zou zien als een vertrouwde moedervlek.
In de schemering zou ik vanuit mijn raam
de auto's volgen, die in kudden loeiend heen en weer gaan
langs welgebouwde naakte zuilen met dorisch kapsel,
die onaangedaan op het fronton van het Gerechtshof staan.

TWEE
GEDICHTENCYCLI
VAN
JOSEPH BRODSKY
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Daar zou dat cafe zijn met een redelijke blanc-manger,
waar, wanneer ik zou vragen waarom we een twintigste eeuw
nodig hebben, als er al een negentiende is, mijn collega
naar zijn vork of naar zijn mes zou staren - of naar alle twee.
Daar zou die straat moeten zijn met twee rijen bomen,
een oprit met torso's van nimfen die nissen bewonen,
en meer van die onzin; in de salon zou een portret hangen
dat u de vrouw des huizes in haar jeugd zou tonen.
Ik zou een effen stem horen, die vertelt over allerlei zaken
die niets met een diner bij kaarslicht hebben te maken,
en het vuur in de open haard, Fortunatus, zou een wijnrode
weerschijn werpen op een groene jurk. Maar tenslotte uitraken.
De tijd, die van dinsdag naar woensdag is gekomen
door, anders dan water, horizontaal te stromen,
zou daar in het donker alle rimpels gladstrijken,
zijn eigen sporen uitwissen en ontkomen.

4

Er zouden daar monumenten zijn. Ik zou niet alleen de namen
kennen van de bronzen miters, die hun voeten staken
in de stijgbeugels der Historie, maar ook van hun viervoeters, denkend aan het stempel dat ze nagelaten
hebben op de bevolking van de stad. En met een sigaret
gekleefd aan mijn lip, zou ik, in de nacht te voet
op weg naar huis, de scheuren in het asfalt lezen, als een
zigeuner een hand, en, hikkend, het lot voorspellen van de stad.
En wanneer ik tenslotte gepakt zou worden voor spionage,
ondermijnende activiteiten, leegloperij, menagea-trois, en de razende massa zou schreeuwen, de gekloofde
wijsvingers op mij gericht: 'Hoe durf jij je hier te wagen!',
dan zou ik heimelijk lachen en bij mezelf zeggen: 'Zie,
nu kom je van binnenuit te weten over het hoe, wat en wie,
dat je jarenlang van buitenaf bekeken hebt,
1977 onthoud de details, terwijl je uitroept "Vive la Patrie!".'
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Het gevangen mahonie van een woning in Rome.
Aan het plafond een stofFig kristallen eiland.
Jaloezieen gaan 's avonds overeenkomst vertonen
met een vis die schub en graat door elkaar haalt.
Het lichaam zet een blote voet op het roodachtige
manner, doet zo een stap in de toekomst: kleedt zich aan.
Riep iemand 'Sta stil!', ik zou, zoals deze prachtige
stad in haar jeugd - van geluk, stokstijf blijven staan.
De wereld is een en al naaktheid en plooi.
In plooien is meer liefde dan er is in
gezichten. Zo is een tenor in de opera mooi,
omdat hij voor altijd verdwijnt in de coulissen.
Een blauwe pupil kijkt de nacht in, spoelt zijn
lens met een traan tot hij glans krijgt. En sereen
valt de maan op het kussen, vormt een verlaten plein,
zonder fontein. Maar evenzeer van steen.
II

De maand van slingers in rust (in augustus wil slechts een
vlieg in de keel van een droge karaf nog aktief zijn).
De cijfers op wijzerplaten kruisen elkaar als zoeklichten
van luchtafweer die speuren naar een serafijn.
De maand van dichte blinden, stoelen in hoezen, de bezwete
dubbelganger in de spiegel boven de kommode,
van bijen die de ligging van hun korven zijn vergeten
en om honing te laden richting zee zijn gevlogen.
Doe je best, waterstraal, op slappe, sneeuwwitte spieren,
speel je spel met het gehekelde grijsgevlekte vlas.
Voor een ontheemde torso en harken die vegeteren
is niets vertrouwder dan zicht op wat eens bouwwerk was.
Rui'nes op hun beurt herkennen zichzelf in de gebroken V
van een Jood: alleen met een specie van speeksel zijn de
scherven nog aan elkaar te krijgen, terwijl over
het Forum de Tijd zijn barbaarse blik laat glijden.
in
De dakpannen heuvels branden in de zomermiddaggloed.
Wolken zijn engelen, krachtens hun vlietende schaduwen.
Zo zondigt een gelukkige straatsteen met het ondergoed
van je langbenige vriendin. Ik, zanger van almaar nieuwe
nonsens en loze gedachten, houd mij verborgen
in de schoot van de eeuwige stad voor de vuurbal
die zo vele keizers blindheid heeft opgedrongen
met stralen waarvan de gloed voor een tweede heelal
toereikend zou zijn. De middag verdooft; een plein, fel
en geel. Een Vespa-rijder martelt zijn versnellingen. Even
verderop grijp ik met mijn hand naar mijn borst en tel
het wisselgeld van mijn verspeelde leven.
En als een boek, geopend van proloog tot epiloog,
ritselt een laurier langs een verzengde balustrade.
En het Colosseum is de schedel van Argus, door wiens oogkassen wolken drijven ter gedachte aan zijn kudde schapen.

IV

Twee jonge brunettes in de bibliotheek van de man
van de mooiste. In de schemering stoten twee tere
ovalen tegen elkaar boven een boek: Muze die aan
Noodlot uitlegt wat ze besloten had te dicteren.
Geritsel van rode crepe de Chine en oud papier,
de lucht is met lavendel en cyclame doordrenkt.
Verandering van kapsel; en voor een ogenblik is hier
elleboog boom- of bergtop, aan windverandering gewend.
0 , een bruin oog absorbeert veel gemakkelijker
dezelfde kleur meubels, luiken, granaatappels, behang.
Het is scherper dan het blauwe, en zachter.
Voor het blauwe, daarentegen, is niets van belang!
Het blauwe is altijd bereid onderscheid te maken
tussen de eigenaar en zijn achtergelaten bezittingen
(tussen tijd en leven) om bekend met hem te raken.
Zo ook streeft kruis ernaar om munt te zien.
v
Pianoklanken wanneer het middagpauze is.
De stilte van een ingeslapen zijstraat
raakt begroeid met mineur, zoals een vis
met schubben. Het bruine stucwerk laat
door zijn kloppende kieuwen de verrotte
lucht van augustus naar binnen stromen,
en Horatius rolt in een broeierige keelholte
om en om als een koele parel die is losgekomen.
Ik heb het stenen ding dat in de wolken boort
niet opgericht als poging tot intimidatie.
Over mijn en iedere toekomst kreeg ik door
letters en hun zwarte kleurstof alle informatie.
Zo sluimert men in, met de arm rond een Canon,
om dromen in een groothoeklens te breken
en later zichzelf op een foto te herkennen,
wakker geworden in een langer leven.
VI

Imiteer de lokale pijnbomen en omarm de zuivere lucht:
op je vingertoppen - wat op glas ligt of aan tule hecht.
Maar ook een vogeltje wordt niet blauw van zijn hemelvlucht,
en goden in miniatuur zijn we zelf ook niet echt.
We zijn gelukkig omdat we zo nietig zijn. Verten, dalen,
hoogten walgen van een gladde huid. Een onzer zekerheden:
lichaam en ruimte zijn tegengesteld, hoe hard je pedalen
ook rondtrapt. En ongelukkig zijn we om dezelfde reden.
Leun liever tegen een porticus, trek uit die schoenen,
marmer koelt je schouders door je hemd heen; en kijk
toe hoe de zon ondergaat in villa's en plantsoenen,
hoe het water, de bron van welbespraaktheid,
uit roestige spleten stroomt, niets anders herhalend
dan een nimf die speelt op een ocarina,
dan dat het vochtig is en niet aflatend
een gezicht verandert in een rui'ne.

ADVERTENTIE

SWING
SWING
SWING
In zijn 25ste seizoen swingt de Beursschouwburg traditiegetrouw op vele fronten: theater,
muziek, video, lezingen, tentoonstellingen,
kindertheater. In de komende weken ziet u

CARROUSEL
«L'Amour la mort»
regie Lidwien Roothaan
do 22, vr 23 dec, 20u30

FISCHLI & WEISS
«Lauf der Dinge»
di 10 jan, 20u30

BOUDEWIJN BUCKINX
«De 1001 sonates»
vr 13 tot za 14 jan,
24 uur non stop

IGNACE VAN MULLEM
JO HUYBRECHTS
DIRK PAESMANS
Vlaamse videokunst
di 1 7 jan, 20u30

TONEELSCHUUR
DITO DITO
«Plots/z»
van en met
Willy Thomas, Mieke Verdin,
Guy Dermul en Els Olaerts
wo 1 1 en do 1 2 jan, 20u30
premiere

«Tulpen vulpen»
van Gerardjan Rijnders
do 19 jan, 20u30

DE TIJD
« Congo »
van Pourveur & Vandervost
vr20, za 21 jan, 20u30

ORKATER
«De eeuwige fietser»
naar Flann O'Brien
wo 25 tot vr 27 jan, 20u30

TONEELGROEP
AMSTERDAM
«Mein Kampf»
van Georg Tabori
za 4 feb, 20u30

KINDERTHEATER
elke zondag, om 15 uur,
van 15 januari af,
de beste voorstellingen
uit Vlaanderen en Nederland

BEURSSCHOUWBURG
1988-89: het 25ste seizoen!
August Ortsstraat 22 (metro Beurs)
1000 Brussel
tel 0 2 / 5 1 3 8 2 9 0

VII

In deze nauwe straten waar zelfs de gedachte aan
jezelf teveel is, in deze kronkelige kluwen
hersens die de gangen van de wereld niet meer nagaan,
waar je, nu eens uitgeput dan weer met nieuwe
energie, op pleinen je schoenen verplaatst
tussen kerken, fonteinen en marmeren koppen
- zo schuifelt een naald over een plaat,
wanneer hij vergeet in het midden te stoppen - ,
daar kun je je verzoenen met het onooglijke quotient
van je resterende leven, met de hang van je vervlogen
leven naar voltooiing, naar het equivalent
van een geheel getal. Het geluid, door je zolen
aan de aarde onttrokken, is de aria van hun verbond,
een serenade, door het grijze verleden gebracht
aan de toekomst. Het is ook Caruso voor de hond
die van de grammofoon is gesprongen en wacht.
VIII

Kaarsvlammetje, toe, sloof je uit boven dit lege papier,
flakker op, door het koolzuur van mijn adem aangedreven,
volg - zonder dichterbij te komen! - de letters die hier
in de rij staan om betekenis te krijgen en door te geven.
Jij verlicht de kast, de sater in zijn nis, de wanden een groter oppervlak dan mijn handschrift kan bedekken!
En zelfs jouw roet reikt vele malen hoger dan wat de
auteur van deze regeltjes vermag te bedenken.
Trouwens, je krijgt meteen een naam in hun gelid.
Want mijn vulpen vormt voorzichtig, ter herinnering aan
jouw subtiele komma's, in Rome, aan het eind
van een millennium, de woorden TakkeP, 'lamp', 'lantaarn',
maar zet geen punt - en de kamer blijft verder ongemoeid.
(Al werkend heeft mijn pen niet veel verricht.)
O, de inkt die met het duister samenvloeit
verschaft ons in de nacht toch zoveel licht!
IX

Eierschalen van koepels, wervelkolommen van klokketorens.
De zalige rust van een colonnade die de leden uitstrekt.
Een havik boven je hoofd is als de vierkantswortel
uit de hemel, strak en bodemloos als voor een gebed.
Het licht oogst meer dan het zaaide: een lichaam is een ding
dat je kunt verbergen, maar zijn schaduw raak je niet kwijt.
Op deze breedten kijken alle ramen in noordelijke richting,
daar waar je meer drinkt naarmate je minder hebt bereikt.
Het Noorden! Een piano, gevroren in een kolossale ijsberg;
kleine pokken van kwarts op granieten vazen;
een vlakte, niet bij machte je blik tot staan te brengen;
de tien jagende vingers van die fijne Ashkenazy.
Belet kordons in die richting voortaan doorgang.
Een pen in het Zuiden vormt slechts letters tot cohorten.
En een goudkleurige wenkbrauw trekt op, als zonsondergang
langs een dakrand, en je liefje's ogen worden donker.

ADVERTENTIES

Inez van
Helga
A.ETh.van
Dullemen Ruebsamen derHeijden

Twee totaal verschillende confrontaties met de dood. Reisimpressies
uit Mexico, India en Nepal.
/Viva Mexico!, f 27,50/550 BF en
(net verschenen) Huis van IJs,
f 25,-/498 BF

Op Scheveningen. Verhalen van
liefde en dood, vol klatergoud en
alcoholroes. Een overrompelende
come-back, f 27,50/550 BF

Querido
Querido
Stemmen
Christopher schrijvers
Isherwood

(Roman, pocket met vier
verschillende omslagen, f 15,-.
Gebonden met stofomslag, f 39,90)

J. Bernlef, Chr. J. van Geel, F. Harmsen van Beek, Judith Herzberg,
Rutger Kopland, Willem van Toorn,
M. Vasalis en Ad Zuiderent
Luisterboek(cassette), f 25,-/498 BF

'een meester van de literaire
suggestie' (de Volkskrant)
'het beste dat Van der Heijden tot
nu toe geschreven heeff
(De Groene Amsterdammer)
'eenzame hoogten' (Trouzv)
'belangrijkste vertegenwoordiger
van de na de oorlog geboren
generatie auteurs' (De Stem)
'Met zijn superieure plastiek
lijkt Van der Heijden sUles zichtbaar te kunnen maken' (De Tijd)
'dit meeslepende sprookje'
(Haagse Post)

Querido

Querido

van

De kant van Christopher. De autobiografie. Berlijn 1929-1939. Decadentie, droomjongens en... het
derde Rijk. Geb. f 47,50/950 BF

Het leven uit een dag

Querido

VAN DALE'S SPREEKWOORDENBOEK Niet om een spreekwoord verlegen!
IN VIER TALEN
NEDERLANDS FRANS DUITS ENGELS

4 Omvang: 420 pagina's,
incl. 18 illustraties.
4 Formaat: 15 x 22,5 cm.
4 Prijs: 1435 Fr.

Het spreekwoordenboek bevat ruim 2300 in Nederland en
Vlaanderen bekende spreekwoorden, met hun verklaring en
eventuele varianten.
De spreekwoorden zijn thematisch geordend.
Voor elke taal is achterin het boek een uitvoerig
trefwoordenregister opgenomen.

1027 De wil
Als men de kat op het spek bindt, wil hij er niet van vreten (zie ook 84)
lets waartoe men gedwongen wordt, doet men niet graag; ook je moet iets
niet te zeer opdringen; Men kan een paard wel in 't water trekken,
maar niet dwingen dat het drinkt
• On ne saurait faire boire un ane qui n'a pas soif; On ne fait boire I'ane
quand il ne veut; On a beau mener le boeuf a l'eau, s'il na pas soif
• Wenn man die Katze auf den Speck bindet, friGt sie ihn nicht; Pferde
lassen sich zum Wasser bringen, aber nicht zum Trinken zwingen; Man
kann das Pferd zur Tranke reiten, aber nicht machen, daG es trinkt
• You can lead a horse to water, but you can't make him drink

Priveleven. Gedachtenflarden, angsten onbestemd.
De deken is vormlozer dan van Europa de kaart.
Dank zij een gekreukt jasje en een blauw overhemd
wordt in de spiegel van de garderobe nog iets weerkaatst.
Laten we thee drinken, gezicht, om de lippen te scheiden.
Lucht torst plafond en muren als belastingen.
Meerkollen fladderen op, verlaten ijlings
de toppen van pijnbomen - weg van een toevallige
blik uit het raam. Een kamer in Rome, een man, papier;
de staart van een nieuwe letter: een voorbijflitsende rat.
Zo verkleinen de dingen in hun perspectief, te meer
daar dat hier onberispelijk is. Zo sleept men zich nat
en koud over het ijs van de Tanai's, de kruin bedekt
met verwelkte laurierbladeren, uit het zicht
verdwijnend - langzaam op weg naar de Tijd
die voorbij iedere supermogendheid ligt.
XI

Als een bekend schrijver de
Nobelprijs krijgt, wordt hijdaardoor
nog bekender. Als eenprachtig maar
onbekend dichter hem krijgt,
verkoopt hijdaardoor vijf
exemplaren meer: de week na
Brodsky}s prijs waren er in heel New
York nauwelijks dichtbundels van
hem te vinden. Op deAntwerpse
boekenbeurs werd van het
NWT-nummer met zijn essay Op
anderhalve kamer gemiddeldeen
nummerper dag verkocht.
Daarom nog maar eens Brodsky,
deze keer vertaald door Peter
Zeeman. Plato uitgewerkt verschijnt
hier voor het eerst in het Nederlands.
Romeinse elegieen is aleens eerder
vertaald door Charles Timmer,
maar een nieuwe vertaling is zoiets
als een nieuwe leesbril, en voor
Brodsky kunje er best twee
gebruiken.

Lesbia, Julia, Cynthia, Livia, Michelina.
Boezem, causale plek, heupen, ringetjes haar.
In de hemel gebakken klei, voor vingers een arena.
Vlees dat als anoniem torso de eeuwigheid bewaart.
Jullie zijn de bron van onsterfelijkheid: diegenen
die jullie naakt kenden zijn zelf catullus, monumenten,
trajanus, augustus etc. geworden. Kortstondige godinnen!
Het is leuker in jullie te geloven dan in de permanente.
Wees geprezen, tere dijen, buik zo zacht en rond!
Wit op wit, als de droom van Kazimir, drink ik,
allersterfelijkste passant, op een zomeravond,
tussen mines, die uitsteken als de ribben van de wereld,
met ongeduldige lippen wijn uit een sleutelbeen in;
de hemel is bleker dan een wang met een moesje van goud.
En koepels kijken omhoog, als de tepels van de wolvin
die is ingeslapen na Remus en Romulus te hebben gevoed.
XII
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Buig eens naar voren, ik zal Je iets toevertrouwen:
ik ben dankbaar voor alles; voor het kraakbeen van kip
en voor de schaar die voor mij de leegte al knipt,
want ik weet nu - het is de Jouwe.
Het geeft niet dat ze zwart is. Het maakt niet uit
dat daar geen hand is, geen gelaat noch zijn ovaal.
Hoe onzichtbaarder een ding, des te meer zekerheid
dat het wel degelijk eens heeft bestaan
op aarde, en des te meer het overal is. Jij was
toch de eerste, nietwaar, met wie dat geschiedde?
Slechts datgene houdt aan een spijker, wat
zich zonder rest niet in tweeen laat delen.
Ik was in Rome. Ben overgoten met licht,
zoals slechts bij een brokstuk mogelijk is!
Op mijn netvlies zijn gouden stuivers gehecht.
Voldoende voor de voile lengte duisternis.

© Joseph Brodsky
Vertaling: Peter Zeeman

Domerat Retour

'Speelt dit boek in het verleden, het heden of de toekomst?'
vroeg de flaptekst van Walter van den Broecks laatste roman
zich af.
In dit nieuwe verhaal bezoekt hij met zijn Duitse moeder en
hardhorige vader het Franse dorp waar de laatste zijn
kinderjaren doorbracht - om er o.a. een exemplaar van
Aantekeningen van een stambewaarder achter te laten.
'Sinds vorig jaar stond Domerat in het boek, en nu stond het
boek ook in Domerat.'
Walter van den Broeck blijft voortschrijven aan hetzelfde
boek, dat van verleden en toekomst een grote tegenwoordige
tijd wil maken.
DOOR
WAT TVR VAN D F N RROFPK
^^^^_
^^^^™
Op vrijdag 28 april vertrokken we in de vroege ochtend met
twee auto's naar Domerat; Ken en Elvire met vader en moeder, en Eliane en ik nu eens achter hen aan en dan weer voor
hen uit. Omstreeks halfacht 's avonds, na een vermoeiende
rit van meer dan zevenhonderd kilometer, arriveerden we in

k° te ^ Le Novelta. Tevreden stemde de aankomst ons allesbehalve. De aanblik van de karakterloze glas-en-beton-doos met
de twee banale lichtreclames op het dak, gecombineerd met
de irritante onhandigheid van de man aan de balie deed denken aan een slecht beheerde school waar onverwacht een inspecteur is opgedoken.
Hoewel er weinig gasten waren moest er toch stevig worden
gepleit opdat de oudjes een kamer op de benedenverdieping
zouden krijgen. Pas toen we wat venijnig vroegen of de bur-

eronder: 'RIEN A L'OISIF VALIDE TOUT AU PRODUCTEUR.' Wat

dat betekende? Daar stond zijn hoofd nu niet naar. Maar zagen wij dat balkon op de bovenverdieping van het gemeentehuis? Daar had hij vaak gespeeld of gewoon maar naast de
vrouw van de burgemeester naar de voorbijgangers zitten kijken.
'Soixante annees vous contemplent,3 zuchtte hij ontroerd.
'Wat zegt hij?' vroeg moeder korzelig.
'Dat het zestig jaar geleden is.'
'Ja, dat weten weal.'
En nu moesten wij hier eens kijken. Dat was het schooltje
waar hij vier jaar lang les had gekregen van Monsieur Vernade. Een uitstekende onderwijzer! Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt, zijt maar zeker! Ook het schooltje zag
er nog net zo uit als vroeger. Zelfs die knotwilgen aan weerszijden van de speelplaats, hoewel die natuurlijk fel gegroeid
waren. Alleen die derde van links, die dunne daar, die was
waarschijnlijk later geplant. Misschien was zijn voorganger
door een boomziekte of, wie weet, door de bliksem getroffen.

Jaargang

gemeester een ander hotel kon hebben bedoeld, toen hij ons
Le Novelta had aangeraden, werd de bediende een stuk toeschietelijker.
Na een copieus maal was iedereen compleet gevloerd. Moeder wilde zo gauw mogelijk naar bed, maar vader wilde absoluut vanavond nog een BZ/te-bezoek brengen aan de dorpskom, zo'n twee kilometer verderop.
Op naar de dorpskom dus.
Met moeite vonden we een parkeerplaats op het drukke
marktplein. Vader scheen plotseling geen last meer te hebben
van zijn rokersbenen, want hij holde zo'n tien meter voor ons
uit naar een van de straten die op het plein uitkwamen.
'Robert, zo rap niet!' gilde moeder amechtig.
Maar hij was niet te stoppen. Breed glimlachend draaide hij
zijn kortgeknipte koppie van links naar rechts, en kakelde
honderduit.
Buiten een paar etalages en reclameborden was hier nauwelijks wat veranderd. Verliet je het marktplein dan kwam je in
straten terecht met dezelfde vale gevels en verveloze vensterblinden als zestig jaar geleden! Hier bijvoorbeeld, waar nu
die bank was, daar had hij destijds altijd tabak voor Opa gekocht, en daar op die hoek waar nu dat nieuwe huis werd opgetrokken, hadden ze de eerste nacht geslapen. De volgende
ochtend - hij zou het nooit vergeten, hoewel wij het hem
nooit eerder hadden horen vertellen - kwam de meid van de
burgemeester hen voor het ontbijt uitnodigen. Toen ze aanklopte stond Opa voor de scheerspiegel met zijn gezicht vol
schuim een scheet te laten, zo'n heel lange en hoogtonige.
Meteen kneep hij hem af, deed de deur open en hoorde de
uitnodiging aan. En toen ze weer vertrokken was, liet hij het
tweede deel van die scheet op precies dezelfde toonhoogte
ontsnappen, en begon zich doodgemoedereerd te scheren.
Hij hield niet van half werk, Opa.
'Zestig jaar geleden, bijgod. Ellie, zestig jaar, weet gij wat dat
is?'
Ook de Mairie was onveranderd gebleven, alleen dat kleine
standbeeld ervoor van dat kind met die kruik, dat herinnerde
hij zich niet meer. En wat stond daar op die sokkel? 1880.
Tiens, dat was Opa's geboortejaar! En hoe luidde de tekst

'Is daar verderop nog iets te zien, Robert?' vroeg moeder, die
hoorbaar hoopte van niet.
Neen, we moesten nu maar terug naar het marktplein. Onder
dat roosvenster boven de kerkdeur waren in het blauw de lettersi? F geschilderd. Wisten wij wat dat betekende? Dat betekende Republique Frangaise. Daarmee werd aan de lokale pilaarbijters te kennen gegeven, dat ze zich niets in het hoofd
moesten halen, want dat in Frankrijk de Kerk ondergeschikt
is aan de Staat. Dat was nogal wat anders dan bij ons, he! Wij
moesten maar eens denken aan wijlen Kardinaal van Roey,
de Vette Kater van Mechelen! Waar die zich overal mee had
bemoeid! In de oorlog had hij zelfs Koning Leopold en die
schoon Lilian Baels in 't geheim getrouwd. Dat zou hier in
Frankrijk geen verf gepakt hebben! Van Roeyke, zouden ze
gezegd hebben, maak eens rap dat gij in uw bisschoppelijk
paleis zit, want in dat van de koning hebt gij niks te zoeken.
'Vaneigens,' mopperde moeder, 'hier hebben ze geeneens
een koning.'
0 , hadden wij gezien dat er geen haan op de kerktoren stond?
Die was er tijdens het bevrijdingsfeest van 1918 door een paar
zattekullen met steenoude geweren af geschoten. Dat had hij
zelf gezien, en bij elk schot had hij zijn vingers in zijn oren
gestopt. Waarom ze dat gedaan hadden? Om uiting te geven
aan hun vreugde, zeker. Wat doen mensen allemaal als 't bevrijding is. He, Ellie?
'Gaan we nog niet terug? Mijn knie doet zeer.'
Nog even. Hij wilde ons de cabine nog tonen. Wat voor cabine? De elektriciteitscabine. En wat daar dan voor speciaals
aan was aan die elektriciteitscabine? Niets, maar hij had ontelbare keren gespeeld bij die cabine, daarom.
Als een gek in de wind begon hij om de kerk heen te lopen,
maar de cabine bleek niet meer te bestaan.
'Jammer,' zuchtte hij, als gold het een monument dat door
een stompzinnig gemeentebestuur was gesloopt.
De volgende ochtend zochten wij Simon Lullier op in de Rue
de la Liberation. We parkeerden onze auto's tegenover het
huis waar Opa, Tante Leen en vader vier jaar lang hadden gewoond. Bovenaan de trap die schuin links naar de bovenver-
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dieping van nummer 20 Hep, stond een oude man met witte
kleefpleisters op neus en wang.
'Robert! Robert!' riep hij en repte zich naar beneden. Vader
holde meteen en zonder te kijken de straat over. Aan de voet
van de trap vielen ze elkaar in de armen.
'Simon!'
'Robert!'
'Mon Dieu, mon Dieu!'
'J'ai retrouve la photo de ta communion!' riep Lullier.
'Depuis hier soir,' antwoordde vader op een vraag die niet
was gesteld. Maar Lullier deed niet eens verwonderd, wij
moesten hem maar gauw naar boven volgen.
Zijn vrouw Camille stond te huilen in de deur, alsof wij een
doodgewaande en na veel speurwerk teruggevonden familietak waren. Ze excuseerde zich voor de rommel en haar wanordelijk kapsel. Van de spanning had ze vannacht geen oog
dichtgedaan, en ze was nog maar pas op. Simon had daarnet
de auto's gehoord en was niet meer te houden geweest.
'Oui, oui,' antwoordde vader. Zowat gelijktijdig zeiden Eliane, Elvire en ik dat ze luid moest praten want dat vader hardhorig was.
'Et il n'a pas d'appareil?'
'Non, madame.'
Ongelovig keek ze ons aan, maar ik achtte het moment niet
geschikt om haar te zeggen dat ijdelheid, niets dan vaders
verdomde ijdelheid er de oorzaak van was dat de hele familie
Van den Broeck al decennia lang aan chronische heesheid
leed.
Toen we met zijn alien om de tafel zaten, was het kleine vertrek meteen overvol. Vader stelde ons een voor een aan de
Lulliers voor. Simon nam twee oude foto's uit een la. Op de
eerste stonden alle communicanten van de lichting waartoe
hijzelf en vader hadden behoord. En nu moesten wij maar
eens proberen of we hem daar op terug konden vinden. Het
kostte ons geen enkele moeite, want tussen de tientallen boerenkopjes met weerbarstige haardossen prijkte een kortgeknipt en getaand rotkopje: dat van vader.
'C'etait un gar^on colerique, vous savez?' zei Simon achter
zijn hand.

32 HUNT 1988

Toen dus al.
'Oui, oui! Un vrai sauvage de temps en temps,' voegde hij er
olijk aan toe.
De tweede groepsfoto was genomen op de bevrijdingsdag in
1918, hij wist wel, toen de haan van de toren was geschoten.
Daarop was hij iets moeilijker te lokaliseren. Elvire vond
hem het eerst. Hij zat helemaal vooraan, met een soldatenmuts op zijn kop.
'Preciesonze Jules!'
'Wat?' vroeg vader.
'Preciesonze Jules!!'
'Ja, jammer dat die nu niet hier is,' zuchtte hij.
Simon zei dat er nog twee andere schoolkameraden in leven
waren: Emile Camus en Paul Jolion. Herinnerde hij zich die
nog? Camus, die arme donder, was bijna blind en zijn vrouw
was vorige week in het ziekenhuis opgenomen.
Toen wilde vader weten hoe het hem, Simon, vergaan was.
Wel, tot 1937 had hij als klerk bij de gemeente gewerkt. Daarna had hij twintig jaar lang wijn verbouwd, maar dat was van
jaar tot jaar slechter gegaan, zodat hij in 1957 in arren moede
in Montlu?on bij Dunlopp was gaan werken. En vanaf 1964
tot aan zijn pensioen ten slotte in de Pernod-fabriek, ook in
Montlugon.
Of hij kinder en had? Een dochter, die onderwijzeres was, en
twee kleinkinderen: een meisje van zeventien en een jongen
van vijftien. Die woonden allemaal hiemaast. Zij deelden in
feite hun woning met hen, maar er waren wel aparte ingangen.
En nadat vader op zijn beurt zijn levensgeschiedenis had geresumeerd, wilde Camille weten wat wij voor de kost deden.
Moeder was gewoon moeder, Elvire werkte in een warenhuis, Ken in een studiecentrum voor kernenergie, Eliane op
een school, en ik was ecrivain. Zoiets had ze al gedacht met
dat haar en die baard en zo. Ik had wat van Lamartine, vond
ze.
Simon had intussen de kleefpleisters van neus en wangen
verwijderd. Ja, in de oorlog was hij krijgsgevangene geweest
op zes kilometer van Hamburg, en toen had hij een ongeluk
gehad waarover hij niet verder wilde uitweiden. Sindsdien
kreeg hij altijd opnieuw cysten in het gezicht. Al negentien
keer had hij zich daarvoor in Clermont-Ferrand laten opereren. En in 1969 - hij kon toen bijna niet meer lopen - hebben ze hem in Parijs een nieuwe broek aangetrokken. Ja, zo
noemen de heren doktoren het vervangen door plastic buisjes
van alle verkalkte aders in de benen. Sindsdien gaat het lopen
weer veel beter.
'En dat ik daar allemaal geen kloten van versta, da's toch erg,
he,' klaagde moeder.
Toen zei Camille dat zij vandaag vijftig jaar getrouwd waren,
en dat er morgen een klein familiefeest was. Niets bijzonders. Voor het echte jubileumfeest zou worden gewacht tot
Simon, die pas een week geleden weer uit het ziekenhuis was
ontslagen, weer helemaal opgeknapt was. Of wij daar in Belgie ook aan deden, aan gouden jubilea? Ja, daar deden wij ook
aan.
Het moment om de meegebrachte cadeautjes aan te bieden
kon niet geschikter zijn. Met veel plichtplegingen overhandigde vader een doos pralines aan Camille en een kistje siga-

ren aan Simon. En om de zaak af te ronden deed hij er nog
een drie-orige Pot van Olen bij. De eraan verbonden anekdote met Keizer Karel in de hoofdrol vertelde hij omstandig
maar helemaal fout, hetgeen evenwel de pret niet vermocht
te dnikken.
Simon vroeg of hij op zijn beurt vader met iets plezier kon
doen. Welnee, of toch wel... Kon hij hier ergens een fles eau
de coing kopen? Dat werd hier vroeger toch ook verbouwd?
Ja, vroeger wel, maar nu niet meer. Maar ze konden - haha! - hem wel eens laten proeven! Camille haalde alvast de
glazen en Simon nam een fles uit de kast.
'A la same!'
'Hm, een godendrank, Ellie!'
'Dat zal wel. Pas daar maar wat mee op.'
Troef ook eens! Daar krijgt ge haar van op uw borst!'
I n geen honderdduizend jaar!'
Terwijl Camille uitvoerig haar gevoelsleven uit de doeken
begon te doen, - moi, je suis une grande sentimentale, vous
savez! - ging Simon een schoon hemd aantrekken, want we
moesten nu maar eens eindelijk het huis waar vader had gewoond gaan bekijken. Camille liet ons evenwel niet gaan
voor we beloofd hadden morgen zo omstreeks twee uur op de
koffie te komen.

Van de zenuwen begreep vader aldoor minder van wat er
heen en weer werd geroepen. Simon begon in een soort telegramstijl te praten, en Emile ging zich van gebarentaal bedienen. Waarna wij alles toch nog in het doofs dienden om te
zetten.
Ook Emile had twee jaar in krijgsgevangenschap door geHet huis, dat ook al niet was veranderd, werd nu bewoond bracht. Les Boches dat waren allemaal des salauds, vond Emidoor een kinesitherapeut die helaas niet thuis was. Simon le. Maar Simon die zag dat moeders gezicht betrok, vond dat
verschafte zich dan maar toegang tot de tuin en wij volgden er ook de bons Boches waren.
hem gedwee. En weer raakte vader in alle staten.
Nadat zowel de vrouwen als de mannen een tweede fles wijn
Op deze trap had hij altijd vliegtuigje gespeeld! En hier had hadden geledigd, vertrokken we naar de Ecole Communale.
Opa groenten gekweekt en daar konijnen! En hun oude wa- Simon duwde de schoolpoort open, en behoedzaam, als was
terput stond er ook nog altijd!
het een mijnenveld, betraden we de speelplaats. Tot mijn
'En daar, daar bijgod, ons oud gemakV
verrassing bleek hier zelfs op zaterdag les te worden gegeven,
Hij trok het vervallen deurje open en wij keken allemaal naar want door de open ramen werden ons Les Tables de Multiplibinnen als was het een krypte waarin een kostbare relikwie cation toegezongen. Vader begon te huilen van geluk. 'Mon
werd bewaard.
Dieu, que je suis heureux!'
'Et les vignes?' vroeg vader plotseling, terwijl hij naar de Moeder liet een misprijzend gesnuif horen, en solidair met
haar wendde ik mij gegeneerd af. Blij mocht hij wat mij beheuvels wees.
'II n'y en a plus a Domerat, Robert...' zuchtte Simon verdrie- trof gerust zijn, maar dat huilen... neen. Want weer eens wist
tig. Wisten wij: die jongelui van tegenwoordig trokken alle- ik niet of hij huilde omdat hij werkelijk ontroerd was, of gemaal naar de stad. Niemand interesseerde zich nog voor de woon omdat hij dacht dat in dit soort situaties nu eenmaal gewijnbouw.
huild hoorde te worden. Ik raakte erdoor in verwarring zoals
'C'est foutu, les vignes.'
die keer toen ik voor het eerst dat filmpje zag waarin Hitler
speelde met zijn hond.
Met zijn alien reden we vervolgens naar Emile Camus die 'Daar, in dat lokaal heb ik vier jaar lang les gehad van Monwat hogerop woonde, daar waar vroeger les vignes begonnen. sieur Vernade!'
Blijkbaar had Camille hem telefonisch van onze komst op de Die Monsieur Vernade begon mij onderhand ook de strot uit
hoogte gebracht, want hij stond ons voor de deur op te wach- te komen. Simon vroeg of vader een kijkje wilde nemen in
ten.
het bewuste lokaal. Of dat kon? Natuurlijk kon dat! Hij was
T u te souviens de Robert, Emile?'
er toch bij, zeker! Hij duwde de deur open en wij kwamen in
'Du petit colerique? Evidemment!'
de vroege jaren vijftig terecht. Een klas van wel dertig jongeLuid prat end, en steunend op een stok, ging de bijna blinde tjes en een onderwijzer in stofjas en met aanwijsstok. Simon
Camus ons voor. Hij was mager en getaand, en droeg een pet legde hem in drie woorden uit wat de bedoeling was, en open een donkere bril. Zijn zoon, Jean-Paul, een beweeglijke, gelucht, omdat het niet om een inspectie ging, stak hij een sizwartharige twintiger, schoof snel een paar stoelen bij. En garet op, en keek geamuseerd toe.
vroeg op de ochtend of niet: er zou wijn worden gedronken, 'Daar,' zei vader opeens. 'Daar op die bank zat ik! Mon
rode door de mannen en rose door de vrouwen. Met de ele- Dieu, mon Dieu!'
gance van een ervaren ober schonk hij de glazen vol.
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3
MAGAZINES
1
KNACK
WEEKEND KNACK

TELE-KNACK

agenda's voor de vrije tijd
Elke week ontvangt u ook
nog het extra life-stylemagazine met komplete
agenda's voor film, tentoonstellingen, muziek,
teater en andere pop- &
showevenementen maar
ook nieuwe boeken, nieuwe platen, enz...

Centraal uitneembaar in
Weekend Knack steekt
de nieuwe handige
Tele*Knack. Een 48 paginal tellend magazine met
de programma's voor de
hele week van alle zenders die men in Belgie kan
ontvangen.

KNACK
het nieuws en de achtergronden
De politieke, sociaalekonomische en kulturele
aktualiteit wordt in a I zijn
facetten voor u elke week
gebracht door een ploeg
topjournalisten bijgestaan
door een netwerk van
medewerkers. Zij zoeken"
voorunaardewaarheid achter de
gebeurtenissen.

KNACK + WEEKEND KNACK + TELE'KNACK

Voor het gemeentehuis liepen wij wat later de burgemeester
tegen het lijf, een geblokte veertiger met geplakte haren en
plastic glimlach. Met de geijkte formules heette hij ons welkom in zijn gemeente en wenste ons verder nog een prettig
verblijf toe. Maar nu moesten we hem excuseren want hij
moest nog ergens een lint gaan doorknippen.
Er was geen ontkomen aan: Simon moest en zou ons de drie
kantoortjes tonen waar hij achtereenvolgens had gewerkt.
Deur open, et voila! Alsof aan de schrijftafel nog steeds een
van zijn vroegere ikken aan het werk was.
'Al die trappen! Ik voel mijn benen niet meer,' klaagde moeder. Daarom sloegen we een paar andere, uitsluitend door Simon als interessant bevonden bezienswaardigheden over, en
liepen recht naar de raadzaal.
In de gang ernaar toe stonden op een tafel twee middelgrote
kerktorenhanen: de oude doorzeefde, en de gloednieuwe, die
weldra op de torenspits zou worden geplant.
'Dat moet ook lukken! En zie eens hoeveel gaatjes!'
In de raadzaal deed ik vader plaatsnemen op de burgemeestersstoel en nam een foto, opdat hij voor altijd op deze 29ste
april 1979 de belangrijkste burger van Domerat zou zijn.
Buiten op de stoep keerde hij zich plotseling om. Met tranen
in de ogen wierp hij nog een laatste blik op de voorgevel, blij
en triest tegelijk. Blij omdat een droom in vervulling was gegaan, en triest omdat hij in vervulling was gegaan, want wat
viel er nu nog verder te dromen? Dit keer kon ik wel met hem
meevoelen. Hem hier in Domerat gadeslaand, vroeg ik mij af
of dit nu het hele eieren eten was. Je nest verlaten, en er na
eindeloze omzwervingen terug naar keren? Had de thuisblijver het dan toch bij het rechte eind? Of heb je al die dwaaltochten nodig om je uiteindelijk thuis echt thuis te kunnen
voelen?
'On va prendre l'aperitif,' zei toen Simon, alsof het om een
bijna verzuimde plicht ging. In een overvol cafe op het
marktplein liet hij de ene fles witte wijn na de andere aanrukken, zodat we een halfuur later allemaal behoorlijk in de
wind waren. Tussen twee flessen door kwam een hijgende
gemeentebediende nog gauw een stapeltje jaarboeken brengen. Daar had Simon om gevraagd. Dan kon vader thuis eens
rustig nalezen wat er in de loop van de voorbije zes decennia
in Domerat allemaal was gebeurd.
De volgende dag, na het ontbijt, reden we naar Crevant, een
hoger gelegen gehucht van Domerat, waar Opa en vader elke
zondag naar toe plachten te wandelen om er in een piepklein
cafeetje een glas wijn te drinken en van gedachten te wisselen
met de autochtonen. Het cafeetje bleek plaats te hebben gemaakt voor een iets ruimere gelegenheid, die zich wat pretentieus RESTAURANT noemde. In de gelagzaal, waar de rook te
snijden was, stond zowat de hele mannelijke bevolking van
Crevant, van puber tot hoogbejaarde, luid prat end het ene
glas wijn na het andere te drinken. Als laatst aangekomenen
zouden wij straks ook wel het laatst van voedsel worden voorzien, zo vreesden we. Maar om een uur Hep het cafe leeg en
konden wij voor bespottelijk weinig geld in alle rust van een

ging zolang door met bunkeren tot er een waas voor haar
ogen begon te komen. En zelfs toen konden wij haar er met
moeite van weerhouden alles wat niet op of leeg was in haar
ruime handtas mee naar het hotel te smokkelen.
'We hebben er bijgod toch voor betaald!'
Anderhalf uur later kwamen we bij de Lulliers aan. Dit keer
werden we verwelkomd door hun dochter Jeannine, hun
schoonzoon Roby en hun beide kleinkinderen, Remy en Silvy. Vader bood de jubilarissen bloemen aan, en ikzelf een
exemplaar met opdracht van mijn boek Aantekeningen van
een stambewaarder.
Lezen konden ze het natuurlijk niet, maar dat vond ik niet
erg. Ik zei dat wij morgen weer even plotseling uit hun leven
zouden verdwijnen als wij het waren binnengedrongen, maar
dat het boek daarentegen erin achter zou blijven, en op dat
boekenplankje een aantal jaren een stukje geheugen van Domerat kon staan zijn. Inderdaad, sinds vorig jaar stond Domerat in het boek, en nu stond het boek ook in Domerat. Domerat zou nooit meer zijn als voordien, ook al had niemand
dat in de gaten. Voortaan was Domerat Domerat + mijn boek.
Ergens was een of andere cirkel gesloten, en pas nu voelde ik
de opluchting die na het schrijven van de laatste woorden
was uitgebleven.
Na de kofFie moesten we absoluut mee naar de flat van het
jonge gezin, omdat het daar ruimer was.
Of wij van muziek hidden? Ja, natuurlijk. Prompt ging Roby aan de buffetpiano zitten en even later aan een elektronisch orgeltje. Toen werd bij wijze van verrassing Paul Jolion, vaders derde jeugdvriend, ten tonele gevoerd. Het was
een magere, nog steeds goed in het grijze haar zittende man
met een blijmoedige blik en een loszittend kunstgebit.
'MonDieu, Robert!'
'MonDieu,PaulP
'II etait nerveux, votre pere, savez-vous! Colerique meme,
n'est-ce pas, Simon?'
Blijgezind en ongelovig bleef hij vader de hele middag aanstaren. Dat hij nog steeds zo goed Frans sprak, vond hij wel

overdadig en flink met wijn besproeid maal genieten. Moe-

het meest verwonderlijke.

der, die het zonde vond dat wij onze borden niet leeg aten,

Roby en Remy gaven nu een duet op de trompet ten beste, en
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GALEREEN
GALERIJ
JEANNE BUYTAERT
Jan van Rijswijcklaan 204
2020 Antwerpen - 03/2386699

ADVERTENTIES

GALLERY CHRIST DELAET
E. Van Dijckkaai 19/20
2008 Antwerpen - 03 /2320874

GALERIE CARLA SCHOT
Kortr ijksepoortstraat 150
9000 Gent - 091/233106

tot 31.12
QUICK, SEEN AND BLADE
3 American Graffity
januari
NICO VAN DAELE

tot 31 januari
MUGO
RAMON
JAN VAN DEN ABBEEL
LUC VAN LENT
en andere

do-vr: 11-18 uur
wo-za-zo: 14.30-18 uur

open: elke dag: 14-18 uur
(behalve maandag en dinsdag)

AVANTGRADE GALLERY
Volkstraat 60 - 2000 Antwerpen

GALERIE DB-S
Kipdorp 4A - 2000 Antwerpen

D~ SINGEL
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen

03/2160481

03 /2324185

24.11 tot 24.12
Groepstentoonstelling met
SIMION-BELU FAINARU
MARIO R.G. CALLENS
LEO RIJNDERS
PAUL VAN BEEK

tot 31-12
TERRY HUSEBYE

6-12-15.1
DE EINDHOVENSE SCHOOL
architectuurtentoonstelling

5-1 tot 25-2
NICOLAS NIXON

gesloten op 24 en 31-12
di-zo: 14-18 uur

wo-za: 14-18 uur

3-2 - 5.3
LUIGI SNOZZI
architectuurtentoonstelling

13 januari - II februari
FONS BRASSER (N.L.)
tekeningen, collages, sculptuur
open elke dag 14-18 uur
(behalve zondag en maandag)

december - januari
DOMINIQUE LIETAERT

GALERIJ BBL
De Keyzerlei 10 - 2000 Antwerpen
03 /2338106

GEO GYSELINCK GALERIE
Wijngaardstraat 9
8500 Kortrijk
056/220824

24-11 tot 23.12
litho's van
PAUL DELVAUX
18.1 tot 28.2
VLADIMIR VELIKOVIC

3S.,..19.

9.12 -20.1
ROBIE VAN OUTRYVE
schilderijen
PHILIP STARCK
premiere architektuur multiples

daarna speelde Silvy achtereenvolgens piano en dwarsfluit.
Na elk nummertje applaudisseerden wij en riepen luidkeels
'Bravo!\ zulks tot grote blijdschap van Camille, die blijkbaar
apetrots was op haar o zo muzikale familie. Ook Jolion wou
toen wat trompetteren. lets uit het leger. Het wilde pas lukken nadat hij zijn loszittend gebit uit de mond had genomen.
Of wij ook een instrument konden bespelen?
Euh... alleen Eliane. Die speelde vroeger wat piano. Nu, dan
moest die ook maar eens wat ten gehore brengen! Eliane ging
zitten, sloeg aarzelend een paar toetsen aan, en speelde vervolgens, door iedereen met verbazing gadegeslagen en aangehoord, zonder een enkele fout een of andere populaire deun.
0 , maar wij waren veel te modeste geweest, wij hadden een
ware virtuose meegebracht!
Opeens vroeg vader aan zijn beide jeugdvrienden of ze zich
de liedjes nog herinnerden die ze destijds bij Monsieur Vernade hadden geleerd. En daar begonnen de drie grijsaards
warempel steenoude kinderliedjes en plechtstatige hymnes
aan te heffen. Nooit tevoren hadden we vader ze horen zingen. Zestig jaar lang hadden ze zich in een verre uithoek van
zijn geheugen schuil gehouden, maar hier en nu, blijkbaar
gewekt door de omgeving waar hij ze geleerd had, kwamen ze
hem zonder enige hapering de keel uit. Van het drietal was
hij de enige die zich nog alle woorden herinnerde. Verbazing
ADVERTENTIE

SCHAP
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Gerard Walschap verzameld !
Een unieke kans om het oeuvre van de fel
omstreden maar meest authentieke
Vlaamse auteur te (her)ontdekken.
Een literaire kunstschat in zes delen van
elk ruim 900 pagina's.
Inschrijven via uw boekhandelaar.

GERARD
WALSCHAP

en gelach daarom. En toen de avondzon lichtjes vermoeid
achter de heuvels begon te zakken hieven ze gedrieen, staande en hand in hand, La Marseillaise aan.
Dit was niet alleen een sonoor orgelpunt achter ons bezoek
aan de Lulliers en Domerat, maar ook, zoals spoedig blijken
zou, achter de gelukkigste jaren van mijn ouders hun oude
dag. Want weldra, sire...
Het was stralend weer toen wij de volgende ochtend terug
naar Belgie vertrokken. Blauwer kon de lucht alleen op ansichtkaarten zijn. Maar opeens, toen ik ter hoogte van Mechelen een grote vrachtwagen inhaalde, werd het idyllisch
beeld abrupt verstoord. Met een doffe knal versplinterde een
opgeworpen steen mijn hele voorruit tot een ondoorzichtig
mozaiek. Van stoppen kon geen sprake zijn, daar op die drukke snelweg. Snel duwde ik het gaspedaal helemaal in tot ik de
vrachtwagen ver genoeg achter me wist, en reed toen de
pechstrook op. We duwden een groot gat in de ruit, sloten
onze bovenkleding tot aan de hals, en vervolgden langs secundaire wegen behoedzaam onze weg. Het had allemaal iets
heel onwezenlijks. Buiten straalde de zon, maar in de auto
was het koud en vlogen de glassplinters ons om de oren. Voor
een keer was het buiten blijkbaar veiliger dan het binnen. Voor
een keer was het buiten binnen en het binnen buiten. Het was
alsof wij in een ruige avonturenfilm speelden, en de rest van
de wereld geamuseerd toekeek.
Had het Lot een tegenzet gedaan, omdat ik dat boek in Domerat had achtergelaten? Dan zou ik vroeg of laat nog veel
zwaarder worden gestraft, want probeerde ik met mijn
schrijverij niet telkens opnieuw de Tijd een beentje te lichten en dus het Lot voor schut te zetten?
WALTER VAN DEN BROECK
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BRIEF UIT DE VS DE NACHT VAN THQREAU
DOOR
FRANK ALBERS
Omdat hij weigerde belastingen te betalen aan een staat 'which buys and
sells men, women and children, like
cattle at the doors of its senate-house',
werd Henry David Thoreau op een zomerdag in 1845, terwijl hij op weg was
naar de schoenmaker, gearresteerd en
in een eel gestopt. Het is natuurlijk
nooit prettig te worden aangehouden
terwijl je boodschappen doet, maar
voor Thoreau viel het allemaal nogal
mee. Hij werd de volgende dag alweer
vrijgelaten, haalde zijn herstelde schoenen op en keerde terug naar zijn bos,
waar hij die avond huckleberries at. In
Walden (1854) komt het incident verder
niet meer ter sprake, maar in een redevoering die onder de titel 'Civil Disobedience' beroemd is geworden besteedt
Thoreau aan zijn ervaringen in de gevangenis een paar hoogst interessante
beschouwingen. Zo beschrijft hij zijn
eel als een nette, bijna aanlokkelijke
verblijfplaats: 'the withest, most simply furnished, and probably the neatest
apartment in the town'. Sommige gevangenen blijken gedichten te schrijven, en zij die bij ontsnappingspogingen zijn betrapt wreken zich door in
hun eel hun verzen luidkeels te zingen.
Het woord 'wreken' zet de lezer aan het
denken - wat kan het betekenen zich te
wreken met gedichten en gezang?
- maar de beschouwing die daarna
volgt is nog intrigerender. De nacht in
de eel, schrijft Thoreau, was 'like travelling into a far country'. Door de
open ramen ('which were inside the
grating') van zijn eel hoort Thoreau in
Concord de klok slaan. Hij kan zich
niet herinneren dat geluid ooit eerder te
hebben gehoord. Ook het avondlijke
straatrumoer hoort hij voor het eerst.
Kennelijk kon Thoreau zich in de afzondering van zijn eel een preciezer
beeld vormen van zijn omgeving dan
voordien. Hij voelde zich die nacht niet
uitgestoten, maar juist heel nauw betrokken bij wat er buiten gaande was:
'It was to see my native village in the
light of the Middle Ages, and our Concord was turned into a Rhine stream,
and visions of knights and castles passed before me. They were the voices of
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old burghers that I heard in the streets.
I was an involuntary spectator and auditor of whatever was done and said in
the kitchen of the adjacent villageinn, - a wholly new and rare experience to me. It was a closer view of my native town. I was fairly inside of it.'
Het mooie aan deze passage is dat ze
niet alleen de situatie van Thoreau beschrijft, maar ook de situatie waar in iedere lezer zich tijdens het lezen bevindt. Lezen is immers net als schrijven een solitaire bezigheid, een daad
die bij voorkeur in afzondering wordt
verricht. Alleen door zich radicaal af te
sluiten van de buitenwereld kan de lezer zich 'fairly inside' de imaginaire
wereld van een tekst begeven. Ook de
lezer is een 'involuntary spectator and
auditor' die beelden en geluiden opvangt door het traliewerk van een tekst.
Het is fascinerend geschriften te lezen
die met allerlei spiegeltjes zijn ingelegd, waardoor de lezer soms plotseling
zichzelfxt zien krijgt, of verbanden en
verwij zingen ontdekt die niet op het
blad staan uitgespeld en die toch bij de
tekst horen. Daarom heeft een goede
tekst veel weg van een hologram, terwijl een slechte tekst alleen maar een
foto is.

plaats - beelden die ik anders nooit
onthoud, zijn nu op onverklaarbare
wijze met mij meegereisd en perforeren
steeds nadrukkelijker alles wat ik deze
dagen waarneem.
Ik kijk door het raampje. San Francisco
by night, geel en glanzend als goudvijzel. Een paar uur later zit ik met Helen
in een Mexicaans restaurant in Berkeley. De sfeer is uitgelaten, de gesprekken hebben dat gejaagde, dat overdreven enthousiaste dat nu eenmaal bij een
lang verbeid weerzien schijnt te horen.
Helen en ik hebben twee jaar samen in
Oxford gestudeerd en elkaar niet meer
gezien sinds de zomer van 1986. Heb je
nog steeds zo'n bloedhekel aan Belgie?
vraagt ze glimlachend, en bijt in haar
burrito. Meer dan ooit tevoren, zeg ik,
maar terwijl ik dit zeg zie ik de kathedraal voor me, emmers met bloemen op
de Groenplaats en mijn ouders, arm in
arm voor het huis op de ochtend van
mijn vertrek, wuivend in hun donkerrode kamerjassen.

Toen Thoreau de volgende dag huiswaarts wandelde, zag Concord er natuurlijk min of meer hetzelfde uit als de
dag voordien. En toch merkte hij dat
die ene nacht in de eel een verandering
had teweeggebracht die ingrijpender
was 'than any mere time could effect'.
Achter in een DC-IO, ergens boven Ne- De mensen in de straten wierpen hem
vada en onderweg van Boston naar San namelijk schuwe, achterdochtige blikFrancisco, herlees ik voor de zoveelste ken toe, alsof ze hem niet herkenden,
maal die passage uit 'Civil Disobedien- 'as if I had returned from a long jource'. Een stewardess in een deprimerend ney'. De paradox is veelbetekenend: in
roestbruin mantelpak brengt mij een zijn eel voelde Thoreau zich nauw verminifies je Cabernet Sauvignon, Cali- bonden met het leven in Concord, maar
fornische wijn. Terwijl ik niet zonder wanneer hij de volgende dag weer vrij
argwaan aan het plastic bekertje nip, re- in zijn geboortedorp rondloopt, is hij
aliseer ik me waarom Thoreau's be- een outsider geworden. Het wantrouschouwingen over de nacht in de ge- wen van de mensen om hem heen isovangenis mij zo fascineren: die tekst leert hem meer dan de tralies van een
gaat over mij. Over mijn behoefte aan eel: 'I saw to what extent the people
afzondering, aan een uitkijkpost die mij among whom I lived could be trusted as
in staat stelt de dingen van een afstand good neighbors and friends; that their
en juist daardoor scherper waar te ne- friendship was for summer weather onmen. Wat te dichtbij komt wordt troe- ly; (...) that they were a distinct race
bel, lost op. Travelling into a far coun- from me by their prejudices and supertry... Naarmate ik door verschillende stitions (...).' Ik weet natuurlijk niet of
time zones verderweg reis, worden mijn hij het zo heeft bedoeld, maar Thoreau
herinneringen aan de laatste dagen in suggereert hier een tragische waarheid
Antwerpen steeds helderder. Het die schrijvers en filosofen in het Westen
schreeuwleUjke behang in een cremerie al eeuwenlang migraine bezorgt. Die
op de De Keyserlei, het flappende zeil waarheid luidt dat wij enkel kunnen
van een bloemenstalletje op de Groen- kennen door afstand te nemen, door

ons te verwijderen van wat we willen
doorgronden. Dat is tragisch, omdat
het betekent dat kennis en vervreemding op onlosmakelijke wijze met elkaar zijn verbonden. De nacht in de eel
maakte het Thoreau mogelijk de oppervlakkigheid, het conformisme en de bedrieglijke vriendschap (Tor summer
weather only') van zijn dorpsgenoten te
doorzien, maar dat inzicht ging gepaard met een besef van radicale eenzaamheid: they were a distinct race from
me...
Wil je zeggen dat jij Amerika als je eel
beschouwt en je studie hier als een lange nacht? vraagt Helen, aan wie ik dit
verhaal vertel terwijl wij door de
schaars verlichte straten van Berkeley
naar haar flat wandelen. Zo cm had ik
het natuurlijk nooit willen formuleren,
maar daar komt het wel ongeveer op
neer, ja. Ze kijkt mij hoofdschuddend
aan, en plotseling voel ik mij heel mallotig. Wat loop je hier ook te peroreren,
zeg ik tegen de ouderwetse romanticus
die, verdwaasd door jet lag en alcohol,
achter Helen aan het portaal van een
flatgebouw betreedt. In het kamertje
dat zij voor mij heeft ingericht lig ik die
nacht uren wakker. Wat kom ik hier in
godsnaam doen? Op papier ziet het er
vrij eenvoudig uit. Rondreizen in California en daarna een jaar in Boston studeren. Maar in de duisternis van het logeerkamertje dringt het steeds duidelijker tot mij door dat dit verblijf in Amerika in de eerste plaats het gevolg is van
mijn verlangen uit Belgie weg te gaan.
Dat ik nu hier ben, komt omdat je nu
eenmaal niet kunt vertrekken zonder
ergens anders toch weer aan te komen,
ook al was dat laatste helemaal niet de
bedoeling.
Er zijn weliswaar vele redenen waarom
het verkieslijker is in het buitenland
van Belgie te wonen dan in het binnenland van Belgie, net zoals er vele redenen zijn waarom een mens wel eens een
tijdje in Amerika zou willen wonen,
maar toch denk ik dat dit reizen van mij
met een heel ander verlangen te maken
heeft. Met het verlangen namelijk om
de innerlijke afstand die mij scheidt van
de anderen, niet alleen van de brave
burgers die Thoreau in de straten van
Concord tegenkwam, maar ook van wie
mij heel genegen is, - met het verlangen om die afstand te veruitwendigen.

zichtbaar te maken. Voor wie uitsluitend via het geschreven woord, het traliewerk van een tekst, met zichzelf en
met de wereld in contact kan treden, is
de afstand tussen Antwerpen en San
Francisco een pars pro toto - een wandelingetje vergeleken met de afstand
die hem of haar scheidt van de wereld
aan de andere kant van het papier. Bijna anderhalve eeuw na de publikatie
van 'Civil Disobedience' lees ik in een
dagboekfragment van de Vlaamse dichter Leonard Nolens: 'Schrijven is immers de enig mogelijke dialoog, de enig
mogelijke manier om in een verband te
staan. (...) In dat opzicht verschilt een
schri)vzr fundamenteel vm andere mensen, behoort hij tot een ander ras? (NWT
4,1988.) A distinct race! De afstand tussen Antwerpen en California is inderdaad niet meer dan een geografische
metafoor, Nolens is veel dichterbij dan
Helen in de kamer hiernaast.
Misschien is die afstand ook een voorwaarde die mij in staat stelt na te denken over wat het betekent aan het einde
van de twintigste eeuw in een klein Europees landje teksten te maken. Ik geloof dat een schrijver in de Lage Landen eigenlijk niet om die vraag heen
kan, en dat het de aldaar geproduceerde
literatuur ook ten goede zou komen indien meer schrijvers - en critici - die
vraag au serieux zouden nemen. Joseph
Conrad, Jerzy Kosinski, D.H. Lawrence, James Joyce, Samuel Beckett,
Vladimir Nabokov, Gabriel Garcia
Marquez, Carlos Fuentes, Milan Kundera... allemaal hebben ze vroeg of laat,
op de een of andere manier, afstand genomen, zich verwijderd van het bekende en het vertrouwde om op die manier
het bekende en het vertrouwde beter, in
een ruimer verband, te kunnen zien.
Ik weet mij hier nauwer verwant met
Antwerpen dan in een Antwerps cafe.
Helen gaat naar de universiteit, ik slenter wat rond in de boekhandels op Telegraph Avenue, waar hippies, t-shirts in
felle, vervloeiende kleuren en psychedelic rock herinneren aan de studentenrevolte die een kwarteeuw geleden in deze straat haar bakermat vond. Dichter
bij de campus, op het terras van het erg
Europees aandoende cafe Roma, lees ik
in Amerique, een haast lyrisch boekje
van de Franse cultuurfilosoof Jean Baudrillard: 'L'Amerique n'est ni un reve,

ni une realite, e'est une hyperrealite.
C'est une hyperrealite parce que e'est
une utopie qui des le debut s'est vecue
comme realisee.' In tegenstelling tot
vele andere Europese intellectuelen beklemtoont Baudrillard het positieve,
het creatieve, de mobiliteit van een cultuur die geen hinder ondervindt van de
molensteen van de geschiedenis of van
apocalyptische toekomstbeelden. Er
gaat inderdaad een ongelooflijke kracht
uit van een cultuur die zich van alle
mythische of historische funderingen
heeft losgezongen en zich baldadig uitleeft in het eeuwigdurend nu, in de altijd tegenwoordige tijd van de voltooide utopie. Hoe reeel en bedrieglijk dat
gelukkige bewustzijn van de Amerikanen is, begreep ik de volgende dag. Helen vertrok 's ochtends weer naar de
universiteit, ik wilde een paar uur doorbrengen op het dakterras van het flatgebouw, waar ik, zo had Helen mij verteld, een mooi uitzicht had over de baai
van San Francisco, Alcatraz, de Golden
Gate Bridge. Dat uitzicht was er, maar
veel fascinerender waren de twee blondines die op het dakterras lagen te zonnen. Gehuld in een heel klein beetje bikini, lagen zij op hun rug op een lappendeken van aluminiumfolie, een zilveren handdoek waarin de zon verblindend weerkaatste. Tussen hun hoofden
in stond een cassetterecorder waarin
een bandje draaide dat ononderbroken
het geluid van krijsende meeuwen en
aanrollende golven reproduceerde. Het
land van de verwerkelijkte dromen, de
voltooide utopie - een hallucinerender
beeld kan ik me nauwelijks voorstellen.
In de vooravond rijd ik met Helen in
haar oude goudkleurige Dodge naar
een restaurant in San Francisco. Op
Sunset Boulevard, onder een palmboom aan de rand van de weg, staan
twee mensen, half verscholen achter
een groot bord. Helen mindert vaart.
Een man en een vrouw van middelbare
leeftijd. Hij heeft zijn arm om haar
heen geslagen. Ze steken hun duim niet
uit, kijken ons niet eens aan. Op het
bord staat in zwarte letters geverfd: We
will work for food. 'Ik dacht dat het lifters waren,' zegt Helen, en drukt het
gaspedaal wat dieper in. FRANK ALBERS
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EEN BASII.IEK IN MET REGENWOUD

Raymond Borremans is 82, Belg, en woont in Grand-Bassam, eens de
hoofdstad van Ivoorkust, nu een vervallen necropolis. Daar werkt hij, ten
einde heel oud liefdesverdriet te vergeten, al meer dan vijf decennia aan de
Encyclopedic Borremans, die een soort Afrikaanse Larousse moet worden.
Hij is aan de letter N.
Ook Felix Houphouet-Boigny woont in Ivoorkust. Hij is ongeveer even
ouden gek als Borremans, met dit verschil dat hij president is.
Hij laat midden in het tropische regenwoud een kopie van de Romeinse
Sint-Pieter bouwen.
Een reisverhaalnit een luidruchtig en vrolijk land.
-40|\H/W1988 —
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Grand-Bassam, zaterdag 30 januari

Ieder gebouw draagt een naam en die
naam maakt het verval nog troostelozer. Het Hotel de France, waarvan alleen de voorgevel nog overeind staat, le
Paris-Bar, met mozal'eken die ooit bij
parasols en the-dansants gehoord hebben. Het paleis van de gouverneur, imposant verveloos, imposant ontheemd,

deKamer v a n ^ 0 0 P h a ndel, ingestort.
Stratenlange decadentie, slechts een
enkel huis telt bewoners, Grand-Bassam is een mine, bet kerkhof van de kolonialetijd.
Tot 1900 was het de hoofdstad van het
Franse Ivoorkust, in dat jaar sloeg de
gele koorts toe, doodde een derde van
de bevolking en verjoeg het gouvernement naar een gezonder oord, net twintig kilomter verderop gelegen Bingeryille. Maar werkelijk vervallen raakte
Grand-Bassam pas na de onafhankelijkheid; de Europeanen verlieten de villa's
en geen Afrikaan bezette hun plaats.

Voor de jonge natie werd Abidjan
het symbool en later Yamoussoukro;
Grand-Bassam herinnerde te veel aan
uitbuiting en vernedering, aan slavenarbeid op Le Wharf, de scheepswerfbij
de monding van de lagune, of schoenpoetsen voor het gebouw van de Western Telegraph Company, ooit het onbetwiste hoogtepunt van de koloniale
architectuur. Het zakte in 1970 in elkaar zonder dat er een slopershamer
aan te pas was gekomen.
Het is Gilberte die ons meegenomen
heeft naar dit oord, waar ze twee mensen kent die wij beslist 66k moeten le-
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ren kennen, Felix Rocher en Raymond
Borremans. Die twee horen onverbrekelijk bij elkaar. Felix Rocher arriveerde drieentwintig jaar geleden in Ivoorkust en peinst er niet over het land ooit
nog te verlaten; hij inventariseert Afrikaanse dialecten en doceert aan de universiteit van Abidjan. Hij was al snel
onder de bekoring van de vroegere koloniale hoofdstad, kocht er een huis, besloot het te restaureren, in de hoop dat
anderen zijn voorbeeld zouden volgen
en Grand-Bassam gered zou worden
van de ondergang. Aan de koop van het
huis was echter een voorwaarde verbonden: hij moest de vorige bewoner
mee overnemen, een grijsaard die in
een kamer op de begane grond woonde,
Raymond Borremans.
Hij zit daar nog altijd, Borremans,
tweeentachtig jaar oud, in een stoel
achter de schrijftafel, dezelfde stoel
waarin hij tijdens het regenseizoen van
1934 voor het eerst plaatsnam, een
broodmagere dwerg die pas halverwege
zijn levenswerk is, het samenstellen
van de Grote Encyclopedic voor Franstalig West-Afrika. Op zijn bureau
heerst een maniakale orde, houten
blokken behoeden archiefkaarten voor
wegwaaien en de kleur van die blokken
verwijst naar de aard van de aantekeningen op de kaarten: groen staat voor
geografie, bruin voor geschiedenis en
rood voor de onafhankelijkheidsstrijd.
De draagbare televisie schuin voor het
bureau duidt erop dat Borremans met
zijn tijd is meegegaan, achter het bureau glimt een cassetterecorder en alleen het bandje dat erin zit en dat Borremans aan het einde van iedere werkdag afspeelt, verwijst naar een ver verleden: Les grands succes du music-hall.
Musicus en componist, zo noemt Borremans zich nog altijd; in de jar en twintig speelde hij banjo en richtte een eigen orkest op dat uit twaalf man bestond. In 1926 slaagde hij erin een composite bij een Franse muziekuitgever
gepubliceerd te krijgen; het zou bij die
ene Zonsondergang blijven, een jeugdwerk, zegt hij bescheiden, maar voor iedere bezoeker ligt een fotokopie van de
partituur klaar, compleet met tekst.
Borremans kwam in 1931 voor een optreden naar Ivoorkust, hij moest in
het statige Hotel de France van GrandBassam spelen. Een gedenkwaardige
avond, driehonderdvijftig aanwezigen,
Borremans kent het programma nog uit
zijn hoofd. Hij duwt het raam een stukje open en wijst naar wat er van het ho-
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van hun volk had gehoord. Na de oorlog kregen zijn films geluid, Borremans
ging met de tijd mee en doekte zijn reizende bioscoop pas halverwege de jaren
zeventig op, toen de televisie tenslotte
00k Afrika veroverde.
Na iedere tournee keerde hij naar
Grand-Bassam terug. In 1934 had hij
daar een onderkomen gevonden, in het
latere huis van Felix Rocher, van de
voorkamer had hij zijn werkkamer gemaakt en op die plek begon hij aan wat
hij al spoedig als zijn levenstaak beschouwde: het samenstellen van een
encyclopedic Het was het werk van
een megalomaan, van een man zonder
enige zelfspot of wankelmoedigheid,
die het in zijn kop had gezet om als de
Larousse van West-Afrika de geschiedenis in te gaan. Het idee moet tijdens
zijn talloze reizen geboren zijn: hij
hoorde veel van de oude stamhoofden
en tegelijkertijd realiseerde hij zich dat
het merendeel van die op overlevering
berustende kennis verloren zou gaan.
In wat begonnen was met een enkele
terloopse aantekening bracht Borremans al snel systeem aan, en vanaf dat
moment was hij niet meer te houden.
Hij verzamelde gegevens over planten,
bloemen, insekten, levende en uitgestorven dieren, stammen, rituelen, oorlogen, markante kolonialen, de eerste
nationalisten, politici, vakbondsleiders, steden en dorpen, schrijvers en
dichters, talen, zegswijzen, dansen, totems, rivieren en bergen, alles wat 00k
maar enigszins te maken had met Frans
Westelijk Afrika. Hij vorste twaalf uur
per dag, zeven dagen per week; het
werk dijde gestadig uit, nam monsterlijke proporties aan, ging uit duizenden, tienduizenden archiefkaarten bestaan en had tot doel een gebied zo
groot als West-Europa tot en met de
Zijn brood verdiende hij later met zijn kleinste details in kaart te brengen.
cinema ambulant. De banjo had hij aan Een zot. Geen uitgever peinsde erover
de wilgen gehangen, zingen doe je als je Borremans in zijn plannen te steunen
jong bent, en de andere leden van het en gedurende tweeenvijftig jaar werkte
orkest waren bovendien veilig naar hij onverstoorbaar verder aan een proFrankrijk teruggekeerd. Hij had een ject waarvan ieder verstandig mens
filmprojector gekocht, een doek en een voorspelde dat het nook het licht zou
paar rolprenten: met die attributen trok zien. Maar de dwerg liet zich niet uit
hij naar de meest afgelegen plekken. het veld slaan. Goedgemutst en fris als
Midden in de brousse vertoonde hij het een hoentje nam hij iedere morgen achwonder van de moderne tijd, bewegen- ter zijn bureau plaats, duwde de luiken
de beelden, en werd hij ontvangen als open en werkte tot de avond viel. Deeen tovenaar. Stamhoofden bogen diep cennia gingen voorbij, de huizen om
in het stof voor zijn laterna magica, bo- hem heen zakten ineen, de laatste blanden hem onderdak aan, soms zelfs een ken vertrokken naar Europa, de straten
paar van hun vrouwen, en lieten hem raakten leeg, de lagune verzandde, en
niet gaan voor hij de hele geschiedenis Borremans schreef geduldig verder,
tel is overgebleven: een facade en een
paar zwartgeblakerde pilaren. Zijn
jeugd ligt hier nog geen vijftig meter
vandaan, het verval dat ermee gepaard
gaat schijnt hem niet te deren. Op zijn
bureau staat een foto gemaakt tijdens
dat concert; Borremans in een vlekkeloos witte broek en een donker colbertje, de banjo fier op de knie. Na het concert bleef hij in West-Afrika hangen;
het leven was er niet duur en het was er
aangenaam voor iemand op wiens visitekaartje behalve musicus en componist 00k globetrotter stond, een woord
dat in die jar en nog niet in reisgidsen
thuishoorde maar in de gedichten van
avonturiers als Blaise Cendrars.
Zijn vader kwam uit Belgie. Hij trouwde met een Frangaise en vestigde zich
in Parijs. Borremans leerde het banjospelen in de wijk Pigalle. Het instrument was tijdens de eerste wereldoorlog met de Amerikaanse soldaten mee
naar Europa gekomen, het werd in de
vroege jar en twintig populair en er ging
een even grote bekoring van uit als van
die eveneens uit Amerika overgewaaide
nieuwste muzieksoort, de jazz. Na een
kortstondig succes in de Parijse muziekhallen doorkruiste Borremans het
halve Franse imperium, hij speelde
met zijn orkest in Oranie, Marokko,
West-Afrika, Equatoriaal Afrika, Djibouti, Tsjaad. Vanuit Grand-Bassam
zou hij nog vele reizen door Afrika ondernemen, naar Europa zou hij nook
meer terugkeren. De crisisjaren, de
oorlog, de Vierde Republiek, de interventie van De Gaulle, Borremans kent
die wapenfeiten slechts uit kranten. De
laatste herinneringen die hij aan het oude continent bewaart, stammen uit de
jar en twintig, uit de Folies en de Moulin-Rouge, ten tijde van de gloriedagen
van de music-hall.

typte de tekst in het net, klasseerde de
archiefkaarten in een donker vertrek en
duchtte slechts een vijand: de papier
vretende kakkerlakken. In een halve
eeuw veranderde er nagenoeg niets in
zijn leven, behalve dat het huis waarin
hij woonde door Felix Rocher werd gekocht, die het steen voor steen in de
oorspronkelijke staat terugbracht, een
werk waar Borremans zich nagenoeg
niet mee bemoeide.
Felix Rocher, de hoogleraar in het
Dioula, kan zonder moeite honderd gaten schieten in het levenswerk van de
autodidact, hij karakteriseert Borremans als een eigenwijs, verschrikkelijk
lastig mens, een ijdele kwast, een doordrijver, hij zegt ook: 'Op de hele wereld
bestaan er geen twee mensen als hij.'
Want die navolger van Larousse, die
zijn bezoekers met een verstrooide
glimlach voorhoudt dat ieder werk op
den duur vrucht draagt, kreeg zijn
plannen uiteindelijk gerealiseerd. In
1986, een paar weken voor zijn tachtigste verjaardag, werd het eerste deel van
de Encyclopedie Borremans gepubliceerd. Op het ogenblik zijn er, dank zij
de financiele steun van de president
van Ivoorkust en dank zij mensen als
Felix Rocher die een Stichting Borremans in het leven riepen, drie delen
verschenen, tot en met de letter N, en
de voormalige musicus mag zich nu de
grondlegger van een heuse Grand Dictionnaire Encyclopedique noemen.
Het loopt tegen twaalven, Borremans
maakt zich op voor het middagmaal.
Hij draagt een gebloemd overhemd en
een korte kaki broek. Zijn benen zijn zo
dun dat ze zijn magere lichaam niet
meer kunnen dragen; hij bedient zich
van krukken. Zijn bril is beslagen, maar
zelfs door die beslagen bril heen kun je
zien hoe nieuwsgierig zijn ogen heen en
weer flitsen. Borremans zegt zelf dat hij
nog altijd de onbevangen blik op de wereld heeft van een knaap wiens leven
pas begint, en dat brengt me op de
vraag waarom hij in 1931 in Grand-Bassam is gebleven. Hij aarzelt even, zet
zijn bril af, gaat dan toch maar weer zitten, legt zijn krukken neer en zegt: 'Ach
mijnheer, gewoon uit verdriet.'
Borremans was verloofd met een Parijse brunette die hij in de music-hall had
leren kennen. Une tres jolie fille, dat
moet ik van hem aannemen, want helaas heeft hij ooit eens een lucifer onder
zijn enige foto van haar gehouden. Op
tweeentwintigjarige leeftijd werd hij
onder de wapenen geroepen, maar dat

was niks voor een jongen met een banjo door de president van zijn land zou
die ijverig aan het lied dat hem onster- worden ontvangen. Wie het land een
felijk moest maken werkte, aan zijn dienst had bewezen, mocht op een
Zonsondergang. Na anderhalve maand handdruk van Felix Houphouet-Boigmilitaire dienst slaagde hij erin zich af ny rekenen, en voor Mafall bestond er
te laten keuren door bijziendheid te geen grotere eer. Zijn enige zorg was
suggereren en in voile looppas tegen dat hij tijd te kort zou komen. Het
een overste op te botsen. Hij kan er nu vraagt jaren oefening en ervaring om
nog om lachen, maar de moeder van een rally als Paris-Dakar te winnen en
zijn verloofde lachte er niet om, ze de president was al erg oud. Op een dag
vond hem een fantast en zei tegen haar zou hij sterven en Mafall wist me ook
dochter: die jongen van jou is geen precies te melden wanneer dat zou zijn:
man. Op haar sterfbed - zo ging dat in na de plechtige inwijding van de baside dagen van de vliegende tering - Het liek van Yamoussoukro. Het werk aan
ze het meisje beloven dat ze nooit met die basiliek was in voile gang. De grootde musicus zou trouwen; nog voor ze ste basiliek van de wereld. Een kopie
begraven was, verbrak het kind de ver- van de Sint-Pieter in Rome, maar in alloving; een maand later zat Borremans les net iets groter. Midden in het troin Afrika.
pisch regenwoud.
'Voila.9
Het verhaal klonk me even ongeloofHij vindt het zelf een sentimenteel ver- waardig in de oren als de hele geschiehaal, maar ja, grote dingen ontstaan denis van de stad. Yamoussoukro is het
meestal uit kleinzerige gevoelens. Als geboortedorp van de president. Het ligt
ik hem zou vragen wat hij liever had ge- op tweehonderdvijftig kilometer van
had, trouwen met die brunette of een Abidjan, diep in het woud. Van dat uit
encyclopedie samenstellen, zou hij zon- enkele huizen bestaande gehucht beder aarzelen voor het eerste gekozen sloot de president de hoofdstad van het
hebben. En nu we het er toch over heb- land te maken. Of meer nog: het Parijs
ben, wil hij wel ruiterlijk toegeven dat van Afrika. Hij bouwde er zijn paleis.
hij ooit aan die encyclopedie is begon- Hij bouwde er het hoofdkantoor van
nen om het meisje te vergeten. Ver- zijn partij. Hij bouwde er hogescholen.
driet, had ooit eens iemand hem ver- Hij bouwde er een museum. Hij bouwteld, slijt alleen wanneer je hard en ge- de er een veertien verdiepingen hoog
duldig werkt. Maar als de dagtaak erop hotel. Maar de stad bleef leeg.
zat en hij achteroverleunend naar het Het vreemde is dat weinig Ivorianen
bandje in de cassetterecorder luisterde dat de president kwalijk nemen. Ya(tot in de jar en zeventig was het een moussoukro is zijn droom en het volk
grammofoon geweest), keerden zijn ge- wil hem die niet afnemen. Het buitedachten onherroepelijk naar zijn vroe- nissige karakter van die droom verangere verloofde terug. En het vreemde dert niets aan de verdiensten van de
was dat ze in zijn her inner ing nooit ou- president. Hij heeft van Ivoorkust een
der werd. Wat dat betreft, concludeert ontwikkeld land gemaakt en daarmee
Borremans, lijkt liefde op muziek, want zijn hem zijn ijdele zonden vergeven.
ook die Grands succes du music-hall klin- Toen Felix Houphouet-Boigny direct
ken hem nog altijd even fris en onbe- na de onafhankelijkheid in i960 voor
dorven in de or en.
het eerst de verkiezingen won, behoor(...)
de Ivoorkust tot de armste landen van
West-Afrika. Ghana was rijk, dat heette
voordien niet voor niets Goudkust, in
Yamoussoukro, maandag 1 februari
Guinee lagen de grondstoffen voor het
opdelven, in de grond van Gabon en
Youssouf Mafall was de eerste die me Nigeria zat olie. Nu achtentwintig jaar
over de basiliek vertelde. Ik ontmoette later, is Ghana totaal geruineerd en
hem tijdens mijn vorige reis, in de trein Guinee bijna bankroet, in Gabon en
van Bobo-Dioulasso naar Abidjan.
Nigeria heerst de chaos. Niet Lagos of
Youssouf Mafall was rallyrijder van be- Conakry maar Abidjan groeide uit tot
roep. Hij hoopte als eerste Ivoriaan en het handelscentrum van West-Afrika.
bovendien als eerste zwarte Afrikaan Het waren de landbouwprodukten die
Paris-Dakar te winnen. Niet alleen van- de haven in eerste instantie deden
wege de rally zelf, een monsterrace, de bloeien. Houphouet-Boigny zag in dat
zwaarste van de wereld, maar vooral het vochtige klimaat 's lands enige rijkomdat hij er dan zeker van was dat hij dom was, en veranderde grote delen
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van het tropisch regenwoud in plantages. Cacao werd het wisselgeld waarmee Ivoorkust de opbouw betaalde,
koffie, kokosnoten, ananassen, bananen, advocado's, colapitten, papaja's.
Door het cooperatieve systeem deelden
de boeren en planters in de snel toenemende opbrengsten, ze hadden een
stuiver te verteren, waardoor een uit
aannemer s, winkeliers, onderwij zers en
doktoren bestaande middenklasse ontstond. In tegenstelling tot veel andere
Afrikaanse landen nam Ivoorkust niet
de gedaante aan van een mager lijf (het
gros van de bevolking) met een waterhoofd (de kleine groep welgestelden),
maar onderscheidde het zich door een
stevig middenrif - de kleine burgerij.
Wie in Ivoorkust de handen uit de
mouwen wilde steken, kon al snel aan
een eigen huis gaan denken, aan een ijskast, een televisie, een auto. Het was
een vrij brede laag van de bevolking die
van de vooruitgang profiteerde en dat
veroorzaakte een geestdrift die me direct al opviel toen ik in de trein van Bobo naar Abidjan met Youssouf Mafall
praatte: hij was begonnen met het repareren van tweedehandsauto's, kon op
een gegeven moment een garage kopen,
werd door hard werken officieel Peugeot-dealer, bekwaamde zich in zijn
vrije tijd in het rally-rijden en droomde
sindsdien van Paris-Dakar, van een
Frame rally dus, in zijn ogen het hoogst
bereikbare. Want dat is het opvallende
in de ontwikkeling van Ivoorkust: de
langste, breedste en mooiste brug van
Abidjan draagt de naam van Charles de
Gaulle en het stratenplan van Yamoussoukro lijkt door Haussmann ontworpen.
Bij de opbouw van zijn land schuwde
Felix Houphouet-Boigny de voormalige overheersers niet. Als vurig nationalist had hij ze jarenlang bestreden,
maar hij was ook volksvertegenwoordiger van het overzeese departement
Haute-Ivoire geweest en in de banken
van het parlement aan de Seine-kade
had hij met de Fransen leren omgaan.
Hij trok zijn neus niet op voor hun
technisch vernuft, hij wist hoe en waar
hij ze kon gebruiken. In i960 stelde
Charles de Gaulle voor de ex-kolonieen
een quotum aan technische hulp vast;
ieder land van het vroegere Franse imperium had recht op zoveel manjaren
ontwikkelingswerk. Ivoorkust soupeerde zijn deel snel op, maar in plaats van
elders te gaan bedelen, betaalde het
vanaf dat moment voor de Franse hulp.
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Een in wezen veel gezondere situatie,
de Franse ingenieurs traden in dienst
van de Ivoriaanse staat, voerden de orders van Ivoriaanse ministers en ambtenaren uit, verdienden fors en moesten
stevig aanpoten. Als ze dat niet deden,
konden ze vertrekken; black boss warns
you. In het land kwam dan ook niet de
geiteharensokkenlucht van het welzijnswerk te hangen, die je tot op de
dag van vandaag in Burkina of Mali opsnuift. Het was een ander type ontwikkelingswerker dat naar Ivoorkust trok,
niet de idealist met de knapzak op de
schouder die in afgelegen gebieden een
waterput sloeg of de bevolking de beginselen van de hygiene aanleerde,
maar de ingenieur die domweg geld
wilde verdienen door wegen en stuwdammen te ontwerpen. Binnen twintig
jaar beschikte Ivoorkust over een behoorlijke infrastructuur.
De politieke stabiliteit deed de rest.
Door zijn stam, de Baoule, was Houphouet-Boigny ooit voorbestemd om
regionaal stamhoofd te worden. Van de
dorpsoudsten in Yamoussoukro had hij
geleerd dat slechte leiders de strijd aangaan en goede zich in de rol van vrederechter herkennen. Als president luisterde Houphouet-Boigny vooral. Hij
nam besluiten na lang wikken en wegen, hield nooit vlammende betogen,
schudde in het jacquet waarmee hij op
alle staatsiefoto's staat afgebeeld (en dat
door de lange panden de aandacht vestigt op zijn uitzonderlijk korte benen)
geduldig handen en sprak de lange rij
bezoekers die dagelijks aan hem voorbijtrok vrijwel onverstaanbaar mompelend toe. Hij was al bijna zestig jaar
toen hij president werd en in plaats van
zich jonger voor te doen, legde hij de
nadruk op zijn grijze haren. Felix
Houphouet-Boigny gedroeg zich als
een wijze oude stamvader, als een sage,
een homme de la paix, omschrijvingen
die telkens terugkomen in het nationale
dagblad Fraternite Matin, dat iedere
dag op de voorpagina een 'gedachte'
van de president afdrukt. Die gedachten laten zich in een zin samenvatten:
dat van alle wegen de gulden middenweg dient te worden gekozen. Maar die
op het eerste gezicht zo bescheiden oude baas benoemde wel zelf alle ministers, zag er op toe dat iedere stam bij
het bestuur betrokken werd, zette het
leger naar zijn hand, bouwde paleizen
en een complete hoofdstad en liet zich
over ieder project grondig informeren.
Niets ontsnapte aan zijn aandacht, wie

het niet met hem eens was werd beleefd
de deur gewezen, het geringste verzet
werd in de kiem gesmoord. Ivoorkust
telt nauwelijks politieke gevangenen,
tegenstanders wordt domweg gevraagd
het land te verlaten, een echte dictator
kun je Houphouet-Boigny dan ook niet
noemen, een democraat evenmin, hij
lijkt nog het meest op een Afrikaanse
versie van de verlichte despoot, een
stamhoofd dat schuchter handelt maar
uiteindelijk geen tegenspraak duldt, en
in onze westerse ogen mag dat dan een
kwalijk trekje zijn, voor de Ivorianen
sluit het naadloos aan bij de eeuwenoude traditie waarin de chef het voor
het zeggen heeft. Wat zij in Houphouet-Boigny waarderen, is zijn ruime visie, zijn verlangen naar rust en evenwicht. De koele rekenaars in Parijs,
Frankfurt of New York dachten er niet
wezenlijk anders over, want vanwege
die politieke en sociale stabiliteit besloten talloze Europese, Amerikaanse en
Japanse bedrijven van Abidjan hun
Westafrikaanse hoofdzetel te maken.
De stad groeide in de jaren zeventig zo
snel dat je maand na maand de skyline
kon zien rijzen.
Ieder succesverhaal kent zijn schaduwzijden, ook het Ivoriaanse. Sinds de
prijzen van de grondstoffen stagneren,
verkeert Ivoorkust in grote financiele
moeilijkheden. Op veel internationale
hulp kan het land niet rekenen, het betaalt de tol van de relatieve welvaart, de
rijke landen helpen liever de allerarmste. De schuldenlast valt nauwelijks
meer te torsen, op het ogenblik werken
maar twee van de drie stoplichten in
Abidjan, de overheid heeft het bedrijf
dat ze onderhoudt niet kunnen betalen,
de schatkist is leeg en het bedrijf is failliet gegaan. Een enorme verkeerschaos
is het gevolg. Tel daarbij de corruptie
(van vooral de lage ambtenaren, die zo
een graantje van de welvaart meepikken), de geldverslindende prestigeobjecten, de komst van miljoenen gastarbeiders uit Burkina Faso, Ghana,
Guinee en het beeld is compleet: het
land is te snel gegroeid. In i960 telde
Ivoorkust drie miljoen inwoners, nu
bijna tien miljoen, de buurvolken komen als vliegen op de Ivoriaanse honing af, voor velen is er geen werk, de
snelst groeiende wijken van Abidjan
zijn op het ogenblik de krottenwijken.
Maar ondanks die als een wervelwind
opstekende problemen, heeft een boer
in Ivoorkust, een onderwijzer op het
platteland, een winkelier in de hoofd-

stad, een monteur in een provincieplaats, het twee keer zo goed als zijn
collega in Ghana of Sierre-Leone, Mali
of Guinee. En dat weten de Ivorianen.
Ze zijn trots op hun land, beschouwen
hun president als een levende legende
en bij die legende horen nu eenmaal Yamoussoukro en de basiliek, daar valt
verder niets op af te dingen.
We rijden naar het noorden. Gilberte
kon niet mee, ze heeft ons haar auto geleend, die door Gustave bestuurd
wordt, een slanke jongen uit Benin. De
eerste honderd kilometer weg bestaat
uit een autoroute die in Frankrijk niet
zou misstaan. Als je een week eerder
over de wasbordenwegen van Burkina
hebt gereden, is het een fabelachtige
betonbaan die door het tropisch regenwoud slingert en met vloeiende bochten over heuvels voert. Maar Afrika is
niet veraf, de vluchtstrook wordt door
de bevolking als voetpat gebruikt.
Vooral 's avonds, als je met honderdveertig over de vierbaansweg raast en in
het licht van de koplampen vlak naast
de witte streep een lange rij vrouwen
ziet opdoemen met schalen en vruchten
op het hoofd, lijkt het oude Afrika het
van het nieuwe te winnen.
Na Toumoude wordt de weg smaller;
de verrassing die Yamoussoukro je bezorgt, wordt daardoor groter. Ineens
wijkt het woud en rijd je over boulevards die even breed zijn als de
Champs-Elysees. Dertien, veertien,
vijftien, misschien wel twintig boulevards met aan weerszijden hoge aluminium lantarenpalen. Langs de meeste
boulevards is niets, weggekapt hout,
gras, grote lege percelen. 's Avonds is
het panorama nog onwaarschijnlijker,
golvende, felverlichte asfaltlinten, een
Parijs in het regenwoud, maar zonder
verkeer en met slechts hier en daar een
gebouw, een donkere kolos.
We eten in Hotel Le President, veertien
etages, honderden kamers die alleen tijdens staatsbezoeken worden gebruikt
en verder nooit. Een hoge hal van mariner, fauteuils van nappaleer, spiegels.
Gustaves ogen rollen en vol ontzag
fluistert hij: 'Beau, beau.' Het is groot
en glimmend, duur en vooral niet Afrikaans. Na de maaltijd zoeken we de tropische tuin op en zwemmen in het als
een rivier meanderende, door drie
bruggen overspannen bad. Ik moet
even aan de vijvers van Ludwig de
Tweede van Beieren denken, het enige

wat ontbreekt zijn de zwanen. Verderop ligt de golfbaan, de grootste van
Afrika; het gras is van Engelse origine,
maar ondanks het dagelijkse sproeien is
het hier en daar vergeeld. De president
zelf speelt geen golf, hij vindt het alleen
een elegant spel, en het hoort bij Europa. Er wordt een toernooi gehouden, de
westerse spelers zweten als otters, de
temperatuur in Yamoussoukro bedraagt rond de middag negenendertig
graden, zwarte jongens in korte witte
broeken en kniekousen van Schots garen trekken de karretjes voort, smetteloze boys uit de koloniale tijd. Een jongen draagt een hakmes bij zich, tegen
de slangen; de zacht glooiende grasbanen mogen dan westers aandoen, het
tropische regenwoud vol reptielen kijkt
op de achtergrond toe.
We rijden naar de Hogeschool voor
Openbare Werken, een licht gebouw,
omringd door arcaden, een gebouw dat
in zijn binnenste tuinen herbergt, fonteinen, uit Italie ge'importeerde palmen. Het weelderige Afrikaanse woud
is niet weelderig genoeg voor deze hogeschool, bij paleizen horen Florentijnse palmen en wie daar kritiek op heeft,
krijgt te horen dat ook de kokospalm in
Ivoorkust is gei'mporteerd, uit Brazilie,
aan het einde van de vorige eeuw, door
blanke planters. De Technische Hogeschool van Yamoussoukro is iets bescheidener van opzet, maar nauwelijks
minder luxueus; de directeur leidt ons
rond, slaat geen collegezaal over en geniet zichtbaar van onze verbazing: de
universiteiten in Europa verbleken erbij tot achterbuurtlokalen. Ik schiet een
student aan, hij heeft een kamer op de
campus, eet dagelijks gratis in de mensa die aan de eetzaal van een modern
hotel doet denken en ontvangt een
maandsalaris van ongeveer tweehonderd gulden. Studeren is in Afrika een
cultus; de hogescholen van Yamoussoukro zijn halve tempels. En terwijl de
directeur ons naar de bioscoop leidt,
ben ik er plotseling minder zeker van
dat Yamoussoukro hetzelfde lot als
Grand-Bassam beschoren zal zijn: een
necropolis waar binnen vijftig jaar het
regenwoud weer woekert. Het Yamoussoukro van het Onderwijs straalt geloof
in de toekomst uit, een zekere arrogantie zelfs, in ieder geval een heilig ontzag
voor kennis. Hier wordt de elite van
morgen gevormd, hier wordt niet als in
Europa op studenten neergekeken als
op onwillig vee dat geen stal verdient,
hier hangt een sfeer van blakend zelf-

vertrouwen. En daar valt niet mee te
spotten.
De directeur zegt: 'Of Yamoussoukro
zal slagen, hangt af van de volgende
president.' Je moet er inderdaad niet
aan denken dat die van zijn geboortedorp ook nog eens een hoofdstad wil
maken. Maar als dat niet gebeurt, als
voortgegaan wordt op de weg die
Houphouet-Boigny is ingeslagen, wie
durft dan Yamoussoukro het voordeel
van de twijfel te onthouden?
Met een wijde boog rijden we om het
gebouw van de Stichting HouphouetBoigny heen, een museum, studiecentrum en bibliotheek. En dan staan we
voor de basiliek in aanbouw. Tientallen
meters hoge kolommen die de koepel
moeten dragen, duizenden tonnen mariner aan de rand van het tropisch regenwoud. De president heeft de FransLibanese architect uitdrukkelijk opgedragen een basiliek te ontwerpen die
het grondpatroon van de Sint-Pieter in
Rome aanhoudt en de bouw is al zover
gevorderd dat de zuilengalerij zich tegen de horizon aftekent. De basiliek zal
zevenduizend zitplaatsen bevatten, in
de zuilengalerij zullen nog eens elfduizend mensen kunnen staan en het plein
voor de kerk is berekend op een kwart
miljoen gelovigen.
De avond valt, de hijskranen draaien
onverminderd voort; reusachtige schijnwerpers verlichten het bouwterrein; de
president spoort tot haast aan, inspecteert drie, vier keer per maand de werkzaamheden, laat zich dagelijks van de
vorderingen op de hoogte houden en
bidt vurig dat hij de inwijding (door de
paus) nog in voile gezondheid mee zal
mogen maken. Vijftienhonderd arbeiders voeren dit werk in continudienst
uit; iedere nacht vallen weer bouwvakkers van de steigers, de schijnwerpers
dringen niet tot in alle hoeken en gaten
door, de nacht in het regenwoud is aardedonker en bovendien zo ondraaglijk
heet dat de arbeiders op hun benen
staan te tollen. De basiliek heeft al vele
doden geeist, maar het bouwtempo
wordt met geen seconde vertraagd, binnen anderhalf jaar moet dit monsterkarwei geklaard zijn.
Notre-Dame de la Paix, zo zal deze basiliek heten. Vanuit de verte een droom
van karton, door een decorbouwer uit
Hollywood ontworpen. Je durft je ogen
niet te geloven, maar een ogenblik later
moet je voor een vrachtwagen wijken
die weer een paar blokken uit Italie

Wie de hele dag tot over zijn oren in het werk heeft gezeten, mag ook wel eens aan zichzelf denken..
Wie Nederlandse of vreemde literatuur doceert kan zich via akademische praatjes met andere
rustig wegzakken in onze nieuwe rubriek "Kultuur en Wetenschap" en alle rapporten laten liggen.
wetenschappers en Nobelprijswinnaars inwerken in overige disciplines.
"Kultuur en Wetenschap" zorgt er voor dat u bijblijft op alle terreinen waar u waarschijnlijk "from
Wie zelf een mening heeft over Freek De Jonge, kan zich toch meten in "Kultuur en Wetenschap"
9 to 5" bitter weinig tijd voor hebt.
met onze critici, als zij het hebben over de aankopen van het Getty Museum, de boogsculpturen van
Wie in zijn agenda vooral afspraken en lunches noteert, vindt in de agenda van "Kultuur en
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geimporteerd marmer naar de bouwput
brengt. Hier, op deze plek in het klamme Afrika, tegen de achtergrond van
palmen en lianen, wordt door een
roomse president gepoogd het oude
Europa naar de kroon te steken.
'Maar/ zegt Gilberte 's avonds, als we
uit Yamoussoukro teruggekeerd zijn,
'het is natuurlijk heel Afrikaans je door
een totem, een bouwsel, een object, een
plaats in het hiernamaals te verwerven.'
Afrikaans en rooms, een geloof dat bestaat bij de gratie van het pralen: de basiliek zal alleen al 7800 vierkante meter
glas-in-lood-ramen tellen. Als dat je
meegedeeld wordt, moet je toch wel
even aan de krottenwijken van Abidjan
denken. Wat schieten die arme donders
daarmee op? Zitten zij te wachten op
gebrandschilderde apostelen in een
koepel die tot aan de hemel reikt? De
president houdt bij hoog en laag vol dat
hij de bouw van de basiliek uit eigen
zak betaalt. 'Ik ben niet met lege handen in de politiek gekomen,' zegt hij bij
herhaling, 'ik ben in rijkdom geboren.'
De president komt inderdaad uit een familie van planters, de eerste zwarte
planters van West-Afrika. Hij bezit nog
altijd omvangrijke koffie- en cacaoplantages, hij is een welgesteld man. Maar
dat de familie Houphouet-Boigny zo
rijk is dat de staat met geen stuiver aan
het honderden miljoenen guldens verslindende bouwwerk te pas hoeft te komen, gelooft geen Ivoriaan. 'Ik ben aan
niemand verantwoording schuldig,'
zegt de president daarop, 'het is met het
geld van mijn familie, van mijn zuster
en mij, dat ik de basiliek financier.' Het
is de erfenis die hij zijn land wil nalaten. Maar zou dat geld niet beter besteed kunnen worden? Als buitenlandse journalisten dat de president vragen,
schudt hij misnoegd het hoofd en zegt:
'De blanken willen niet dat wij, de
zwarten, mooie dingen maken; de blanken zijn jaloers.' En dat argument herhalen de Ivorianen graag. Ze vinden dat
ook zij recht hebben op belles choses en
beschouwen de basiliek als de gepaste
correctie op een eeuwenoud minderwaardigheidscomplex.
(...)

Abidjan, woensdag 3 februari
Het toneelstuk verhaalt de geschiedenis
van een vreedzame vorst die door de
heethoofdige leider van een naburige

•- 48 niUW 1388

stam wordt uitgedaagd. De heethoofd
tart, de onderdanen van de vredelievende vorst schreeuwen om wraak. De koning begrijpt hun woede, maar weet
dat hij een oorlog zal verliezen. Zijn
volk is een volk van boeren, niet van
krijgers, en daarom tracht hij zijn onderdanen te overreden en stuurt hij
voorzichtig op een vredesverdrag aan.
Wanneer hij dat aan het einde van het
toneelstuk ondertekent, heeft hij menige concessie moeten doen, maar kunnen de boeren weer rustig gaan zaaien.
De boodschap is duidelijk: lange leve
de vredestichter, lange leve president
Houphouet-Boigny.
Beschaafd applaus.
Deghue ou le Facte de paix is het eerste
project van het zojuist opgerichte Nationale Toneelgezelschap. Het publiek
in de bioscoopzaal van Hotel Ivoire bestaat hoofdzakelijk uit genodigden en
zij krijgen een veel te statische, veel te
trage en veel te tamme voorstelling te
zien. Na afloop bier, champagne, opluchting op de gezichten van de acteurs, wat dat betreft geen verschil
met een premiere in Amsterdam. Maar
dan neemt de minister van cultuur,
Laurent Dona-Fologo, in een fauteuil
plaats, vraagt de toneelspelers, de regisseur en de schrijver van het stuk naast
hem te komen zitten en kraakt de voorstelling een uurlang af. Hij doet dat
recht op de man af. Waar ging het stuk
over? De wezenlijke keuze oorlog of
vrede. Waarom heeft hij dan de hele
tijd de indruk gehad dat het om een
kom lauwe soep ging? Was er sprake
van een conflict? Jazeker, de vredelievende vorst en het oorlogszuchtige volk
stonden lijnrecht tegenover elkaar.
Waarom hebben de kijkers dan niet zitten te sidderen?
De minister irriteert me, het is hem
kennelijk ontgaan dat kunst geen staatszaak is. Maar ik moet toegeven dat hij
niet uit zijn nekharen kletst. Tijdens de
voorstelling heeft hij niet zitten knikkebollen, hij citeert hele clausen uit het
hoofd en over het nagestreefde doel
windt hij geen doekjes: 'Jullie zijn een
nationaal gezelschap en wat nationaal is
moet goed zijn.' Hij belooft de acteurs
een eigen theater, tournees in het buitenland, op voorwaarde dat ze met behoorlijk toneel voor de dag komen, en
niet met houterig geklungel van goedwillende amateurs. 'Jullie moeten met
iets eigens komen, iets waarvan ze in
het buitenland zeggen: he, dat is Ivoriaans, maar ook met iets dat dramatur-

gisch door de beugel kan.' En dat is nog
lang niet het geval. Voorbeelden? Voorbeelden te over. De overgang tussen de
scenes. Ging dat niet op z'n jan-boerefluitjes? De slotscene. Was dat wat je
noemt een aangrijpend hoogtepunt?
'Dames en heren, mag ik u een raad geven? Slaat u er Shakespeare of Moliere
eens op na.' Het eigene gaat nietverloren als je je in de klassieken van elders
verdiept. 'Er is alle reden om de blanken arrogant te vinden, maar in hun
theater zijn ze zelden slaapverwekkend.' En met die boodschap neemt hij
afscheid.
In het betoog van de minister vallen me
vier dingen op: zijn welbespraaktheid
(die me vergeleken met het ge-ehh van
Nederlandse bewindslieden als muziek
in de oren klinkt), zijn betrokkenheid
bij het vertoonde, zijn kritische zin en
zijn verwijzing naar het Europese toneel. Dona-Fologo streeft naar theater
dat niet voor het Parijse of Londense
onderdoet, en dat is denk ik typisch
Ivoriaans. De blik is hier voortdurend
op het oude continent gericht en degenen die de lakens uitdelen leggen zich
niet bij de achterstand neer. Ze zien het
als een uitdaging hun land in de vaart
der volkeren op te stoten en sluiten hun
ogen niet voor het eigen falen.
En de acteurs? Ze reageerden aanvankelijk als geslagen honden op de kritiek
van de minister, maar toen hij vertrokken was, werd er een feestje gebouwd,
want dit hadden ze in ieder geval onthouden: dat ze naar het buitenland
mochten, als ze goed hun best zouden
doen.

Abidjan, donderdag 4 februari
Het is vroeg in de morgen en ik zit in
Gilbertes studeerkamer te schrijven bij
het open raam. Van zes tot tien kun je
hier redelijk werken, soms knoop ik er
nog wel eens een uurtje aan vast, maar
tegen elf uur stoom ik zo van het zweet
dat de bladen van mijn schrift om mijn
hand krullen. De inkt loopt dan uit, het
genoteerde wordt ogenblikkelijk onleesbaar en het heeft dus geen enkele
zin om nog iets op te schrijven. Door
zijn ligging, midden in de lagune, is
Abidjan vochtig als een broeikas; je haren worden nooit helemaal droog en je
handen blijven de hele dag kleffig. Het
klimaat heeft eigenlijk maar een voordeel, je kunt hier ongelimiteerd drinken; een fles rose zweet je er binnen het

uur uit. Je moet werkelijk ontzettend
hij sen om iets van de alcohol te merken, en de volgende dag ben je zo fris
als een hoentje. De siesta draagt daar
trouwens toe bij, zo'n middagdutje wist
de laatste restjes van een kater onherroepelijk uit, maar dat weten we al
sinds Frederik de Grote - de koning
Het een bediende na de middagmaaltijd
twee uur slapen en een andere bediende
de hele dag werken; na een jaar werden
beide bedienden opengesneden, en jawel hoor, de bediende die siesta had gehouden zag er in maag, buik en darmen
veel gezonder uit.
Ivoorkust is luidruchtig en vrolijk, veel

vrolijker dan Burkina Faso. Ik weet dat
je voorzichtig moet zijn met dergelijke
constateringen, het ene volk is niet vrolijker of aardiger dan het andere; op de
Here God valt veel aan te merken, maar
ik ben er vast van overtuigd dat hij in
zijn schepping nog wel zo rechtvaardig
is geweest dat hij het aantal schurken
en chagrijnen gelijkelijk over de volken
verdeeld heeft. En toch kan ik me niet
aan de indruk onttrekken dat het er hier
opgewekter en meer ontspannen aan
toegaat. Het komt ook in de literatuur
tot uitdrukking, in de Ivoriaanse romans tref je zelden zwaarwichtigheid of
somberte aan. Het grappigste boek uit

de Westafrikaanse literatuur dat ik ken
is De brandende zon van de onafhankelijkheid van Ahmadou Kourouma, een
Malinke uit het westen van Ivoorkust.
En met de eerste schrijver die ik hier
ontmoet, is het lachen geblazen. Niet
dat hij serieuze onderwerpen mijdt, integendeel, hij kan alleen niet nalaten
om zijn eigen diepzinnigheden te schateren.
Met zijn tweeenzeventig jaren is Dadie
de eminence grise van de Ivoriaanse literatuur. Gilberte heeft hem te eten gevraagd; we praten van twaalf tot vier.
Gilberte spreekt hem met 'mijnheer de
minister' aan, want Dadie is een natio-
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Annie G . Bij noord

Johan Cullberg

Krassen

Crisis en innerlijke
groei
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Hermonn Broch
Huguenau
of de zakelijkheid
De rde en loctst e de e I va n de
romoncyclus

Die Sch/alwand/er,
ve rtc o ld do or Piel Meeuse .
360 biz. - / 45,00 (pb.)f 55 ,- (g e b.)

Rosw ilh a Qu adfl ieg
Fabels verandering

Aangrijpend verha al va n
een iong meisje dot zich verzet legen de onqernter esseerd he id van de men sen en
instellingen aan wie ze is
toe vertrou wd .

238 biz. - / 29,50

Een fijnzinn ige novell e ove r

Martine von Rappard
Tot hier en niet verder
We lke mage lijkheden hebbe n vrouwen om een einde

te ma ken aan mishandeling
do o r ec hlge na al of vriend?
198 blz. - t29,50

M oll Cohen

Lucas von G erwen

een ionge joodse vrouw no

Xenaphon

Piel er Vroon
Allemaal psychisch
Vaa rbe eld en va n psychologische kenn is d ie in hel leven va n a lleda g Ie pa s ko -

Ee rsle Ne derl a ndse verto ling van de klass ieke ula pie .
104 biz. - / 22,50

Gedichten

R. I. M oore

Blae mlez ing uil hel oeuv re
van Celan , met uitvoe rige
commen ta ren.

Ambo -Tweeto liq
252 biz. - / 39,50

Leo G . M . Prick

br iek 'Sig na leme nt' in de zo ter dagedilie van de Yolkskrant.
175 biz. - / 25,00

verschoningsrecht, voo r o lIen die werkzaam zijn in de

Freud en Jung.
Het verloop van
een vriendschap

Hermon Mu saph en
Erik von de Loo

De ontstaan sgeschied e nis

va n de psychoanalyse a an

W . Bronzwaer e.a.

de hand va n de corres po n-

vormde vervolging een o n-

T.S. Eliot. Een Amerikaan in Europa

den tie lussen Freud en Jung .
166 biz. - / 32,50
geillustree rd
farmaat 15 x 23,5 cm

wijziging in de Europese sornenlev inq .

Verla a ld door Tinke Da vid s.
158 biz. - /29,50
farmaal 15 x 23,5 cm

Essa ys aver d e belek enis
va n T. S. Elia l voor d e litero tuur e n de pc ezie van o oze
eeuw , ter gelegen heid van

zijn ha nderd sle gebaar!edog.
180 biz. - / 37,50

P. J. W .de Brauw '(red.)

men. Bewerking von de ru -

220 biz. - / 35,00
(geba nden )

In de 11de en 12d e eeuw
der deel van ee n blijvend e

daen . Een ba e iende uitdag ing .
116 biz. - / 20,00

Medisch
beroepsgeheim

schijn en Nicoloa s Ma lsier.

Pau l Celan

en wat kan men ertegen

Een va n de beroerndste
vertaling van G erar d Koo l-

Het N ieuwe Atlantis

Wa l is vlieg a ngsl eigenl iik

Anabasis
klassieken in de herziene

Francis Bacon

Ketters, heksen en
andere zondebokken

Vliegangst

de Tweed e Werel daarlag,
vertoo ld d oor Peler Berg sma .
303 biz. - t 35,00

Een sa cia al- fila sa fische
anal yse va n schaarste ols
haafdkenmerk va n de rnoderne mootschcppij.
365 biz. - / 45,00
fa rmaal 15 x 23,5 em

men .

een joar uit het leven von

Nadine

Het rijk van de
schaarste

tot meer ze llkenn is Ie ko200 biz. - / 29,50

een kunslschilder ,
ver la a ld door Pa ul Beers.
70 biz. - / 17,50

Meeslep end e rom a n over

Hans Achl erhuis

Crises zijn noadzokelijk
voor innerlijke groei en om

Het gesprek
Valledig he rzie ne uilga ve .
Wa f gebeurt er eigenlijk tijde ns een gesp rek en hoe
kan een gesprek zo efficient
rnoqelijk ge vaerd war de n?
152 biz. - / 25.00
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O ve raicht va n de bes la a nde
lee r m.b.1.zwijgplichl en
geza ndh e idszorg.
88 biz. - / 17,50

Ivan Wo lff ers
De Nieuwe
Medicijnenstrip
Camp lee t herziene uitqo ve
von deMedicijnenstrip, met

teken ingen van Opland.
136 biz. - / 17,50

In d e bo ekhondel

Beter
met de bank
van hier.

Hier leven en w erken.
Hier groeien, opgroeien, bouwen aan de toekomst
omd at hier no g toekomst is.
M et een sterke ban k die hier haar wortels heeft.
M et een grootbank die hier met u
van elk obstake l een nieuwe overw inning maakt.
M et de Kredietbank, de bank van hier.
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nale figuur die vanwege zijn verzet te- die geen rancune overgehouden, en hij
gen het kolonialisme in geen Ivoriaans kan zonder enige bitterheid over zijn
geschiedenisboek ontbreekt. Hij be- jeugd in Grand-Bassam vertellen, waar
hoorde tot de oprichters van de Parti hij samen met zijn vriendjes ballen
Democratique de Cote d'lvoire, de partij raapte op de tennisbaan van het Hotel
van Felix Houphouet-Boigny, die hem de France. Iedere bal leverde de zwarte
direct na de onafhankelijkheid tot di- kinderen een stuiver op, urenlang renrecteur-generaal van het ministerie van den ze in de brandende zon over het
onderwijs benoemde, en in 1977 tot mi- gravel. Vernederen? 'Welnee, we vonnister van cultuur, wat hij tien jaar zou den die blanken mooi. Helemaal in het
blijven. Die politieke loopbaan be- wit, elegant, atletisch. We waren daar
schouwt Dadie als een schikking van niet weg te slaan.' En hij lacht, schatehet lot, hij had zijn tijd liever aan het rend.
schrijven besteed, maar het land telde Wat ik misschien niet begrijp, zegt Date weinig intellectuelen, mannen als hij die, is dat die koloniale Fransen zelf het
die in de jar en dertig op het William zaad van het antikolonialisme hebben
Ponty College in Dakar, Senegal, had- gezaaid. Met hun cultuur namen ze teden gezeten, de enige middelbare vens de tegenkrachten in hun cultuur
school van West-Afrika waar zwarte mee, met de these de antithese. Niet aljongens werden toegelaten, als ze ten- leen kwamen de eerste protesten tegen
minste briljant waren. De pas onafhan- het koloniale systeem uit Parijs zelf
kelijk geworden staat eiste hem op, en (een feit dat volgens Dadie te vaak verhij had te lang voor die onafhankelijk- geten wordt), de Franse geschiedenis is
heid gestreden om de verantwoordelijk- op zichzelf een lange les in opstand teheid naast zich neer te leggen.
gen onrechtvaardigheid. Een Afrikaan
In 1950 was zijn eerste dichtbundel in onderwerpt zich van nature gemakkeParijs verschenen, Afrique debout! Be- lijker aan het gezag, vermengd als het
kendheid kreeg hij met Le pagne noir, voor hem is met magie en religie, met
een verzameling fabels uit 1955. Hij de goden die zich zelden vergissen. Pas
schreef een twaalftal toneelstukken; het toen de Afrikaanse kinderen de wapeninteressantste zijn echter zijn kronie- feiten van de Franse revolutie uit hun
ken, Un negre a Paris, Patron de New schoolboekjes vernamen, maakten ze
York, La ville oil nul ne meurt (over Ro- kennis met de idee dat gezag niet altijd
me) en vooral Garnet de Prison. Van be- heilig hoeft te zijn, dat onredelijke kogin 1949 tot eind 1950 zat Dadie gevan- ningen onder de guillotine eindigen en
gen op verdenking van subversieve ac- het volk, als het wordt getart, de Bastiltiviteiten; het proces dat tegen hem en le bestormd. 'Als wij de Marseillaise op
zeven andere intellectuelen werd ge- school moesten zingen,' vertelt Dadie,
voerd, behoort tot de donkerste pagi- 'dachten we niet: dat is het Franse
n a l uit de Franse koloniale geschiede- volkslied, nee, dan dachten we: dat is
nis. Houphouet-Boigny heeft nooit ge- een prachtig lied, dat is een lofzang op
vangen gezeten, het verzet groepeerde de onafhankelijkheid, dat liedgaat over
zich rond Bernard Dadie; in zijn land ons.'
wordt hij als een held beschouwd; Gabriel, de kok van Gilberte, bedient hem 's Avonds blader ik in zijn Garnets de
met bevende vingers, en de jonge Prison.
schrijvers hier noemen hem, licht spot- Zondag, 8 januari 1950: 'Vroeger gooitend, Saint Bernard.
den ze mensen in de gevangenis als ze
Dat alles vergeet je als je tegenover hem gestolen hadden, tegenwoordig worden
zit. De goedhartigheid straalt van hem ze opgesloten omdat ze de waarheid
af, tussen de gangen van de maaltijd zeggen.'
door houdt hij de hand van Marie- Dezelfde Dadie zegt me op donderdag,
Claude vast, hij werpt zich in de discus- 4 februari 1988: 'Ons geluk is dat we
sie met de gloed van een beginnend au- lang genoeg gekoloniseerd zijn geteur, lacht, hikt, en spreekt me aan met weest. De honderd jaar vreemde over'mon frere'. Iedere Ivoriaanse scholier heersing heeft ons rijp gemaakt voor de
kent tenminste een regel van Dadie uit onafhankelijkheid. Door de strijd tegen
het hoofd, de beginregel van zijn vlam- de Fransen hebben wij een eigen idenmend betoog tegen de blanke overheer- titeit gekregen. Ieder volk heeft zo'n
sing: Le cafe sera recolte en Cote d'lvoi- periode nodig in zijn geschiedenis.'
re - hun 'Barbertje moet hangen'.
JAN BROKKEN
Maar aan zijn gevangenschap heeft Da-
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GILBERT GRAUWS
De papegaaieschommel
Verhalen
'Een opmerkelijk debuut,
dat niet veel gemeen heeft
met de kalme hoofdstroom
van de Nederlandstalige literatuur.
Een eruptie a la Lowry
kan in het vlakke landschap
van onze letteren geen kwaad.'
Haagse Post
'De mislukking van het leven en
de liefde is Grauws' sterkste thema.
Het is geen opwekkende boodschap,
maar Grauws heeft mij overtuigd.
DE PAPEGAAIESCHOMMEL
is het beste Vlaamse debuut
van het afgelopen seizoen.'
De Morgen
395 fr./f 21,50

in elke boekhandel

Foto *s Sophie Elbaz
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De snijbloemen
van Robert
Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe kan als fotograaf zowat
alles aan: zowel bloederige sadomasochistische
onderwerpen, als Lewis Carroll-achtige
kinderen, zowel portretten van Patti Smith als
van vreselijk wellustige orchideeen, en hij wekt
daarbij zowel afschuw als bewondering.
Johan de Vos analyseert zijn gemengde
gevoelens.
52 HUNT 1988

Jaargang

DOOR
JOHANDEVOS
Omdat de drang aan de penis van een
heer te zuigen mij vreemd is, kijk ik
met enige afkeer naar de afbeelding
waarop deze handeling te zien is. Het is
een foto van Robert Mapplethorpe en
die foto hangt in het Stedelijk Museum
van Amsterdam. Groter dan levensgroot.
De foto's van Robert Mapplethorpe
worden voortdurend tentoongesteld.
Ze hangen in de belangrijke musea en
de dure galeries van de grote steden. Ze
worden gedrukt in boeken met een grote oplage en een fijn raster. De foto's
van Mapplethorpe zijn beroemd: ik
deel mijn afkeer met veel kijkers.

Maar er is ook nog dit: ik kan die ene foto niet vergeten. En ook de andere foto's niet. De bloemen niet, en de kinderen, de foto's van Patti Smith niet. Niet
een. Die foto's van Mapplethorpe hebben iets waardoor ik ze niet kwijtraak
en soms werkt dat op mijn zenuwen.
Naar aanleiding van de tentoonstelling
in het Stedelijk Museum van Amsterdam is er onlangs weer een nieuw boek
met werk van hem verschenen. Het
heet Robert Mapplethorpe, ten by ten en
bevat zeventig foto's, waarvan zes in
kleur en de andere in duo-tone. Els Barends, die verantwoordelijk is voor de
foto-afdeling van het museum, heeft de
inleiding geschreven; het boek is uitgegeven bij Schirmer/Mosel en kost zo'n
1300 frank (70 gulden).

Katholiek
Robert Mapplethorpe (New York,
1946) heeft een afkeer van gewone mensen. Hij stamt namelijk uit een gewoon
milieu en wil daar niets meer van weten. Deze meneer fotografeert enkel de
hoge grandeur en de lage vulgariteit.
Niets ertussenin. Hij noemt deze houding katholiek: beter zijn dan de anderen, het absolute nastreven. Het is niet
zomaar een aardse bezigheid.
Robert Mapplethorpe beschouwt zichzelf als kunstenaar. Hij vergelijkt zijn
werk niet met de foto's van andere fotografen, maar met het oeuvre van kunstenaars. Mensen die de dingen fotograferen die gewoon te zien zijn, dat
zijn fotografen. Mensen die iets creeren, iets dat nog niet bestaat, dat zijn
kunstenaars.
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Mapplethorpe verkiest de fotostudio
boven het straatbeeld en kunstlicht boven zonlicht. Hij verkiest de kunst boven de natuur. Het is een propere man
die een hekel heeft aan rommel.
Mecenas
Mensen die met de kunst te maken hebben bewegen zich meestal in circuits.
We kunnen ze vergelijken met mieren
die in een rijtje lopen, af en aan, gedreven door eenzelfde drang, die via eendracht macht wil.
Deze mensen lezen dezelfde boeken,
kijken naar dezelfde tv-programma's,
wonen in dezelfde buurt, exposeren in
dezelfde galerie, geloven dezelfde critici en raken er meer en meer van overtuigd dat hun eigen kunst de enige ware
kunst is.
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In Belgie loopt zodoende een lange rij
kunstelingen achter een populaire museumdirecteur aan, bijvoorbeeld. Anderen trefFen we telkens weer aan in de
kroeg naast hun galerie. Er zijn godvruchtige circuits en slappe-handjescircuits, Vlaamsgezinde circuits en rijke-madammen-circuits.
Een van de machtigste kunst-circuits in
de wereld, draait rond een stevige kern
van homoseksuelen in New-York. Robert Mapplethorpe hoort tot dit circuit.
Deze mensen hebben gemiddeld een
hoger IQ dan de omwonenden, en gemiddeld ook een meer 'geavanceerde'
smaak. Laten we zeggen een 'bevreemdende' smaak, een smaak die prikkelt
en daardoor een mode-smaak wordt.
Er is al vaker over dit fenomeen geschreven, maar er wordt meer over ge-

fluisterd. Intelligente homoseksuelen
die in hun kleinburgerlijke provinciestad worden nagewezen, vinden elkaar
in de anonimiteit van de grote stad,
steunen elkaar, genieten van het indrukwekkende dat ze presteren, en vormen - haast vanzelf - een machtige
groep.
Robert Mapplethorpe wist zich vrij
vroeg al gesteund, door de rijke bankier
en beroemde fotoverzamelaar Sam
Wagstaff. Deze Amerikaan speelde het
bij de tweede Mois de la Photo in Parijs
klaar om het Petit Palais (men onderschat de grootte van het bouwwerk) vol
te stouwen met een selectie uit zijn
bloedeigen verzameling: de creme de la
creme van de internationale fotografie.
Al vroeg had Sam Wagstaffzowat al het
werk gekocht van Mapplethorpe, en al-

Jaargang Jaargang
leen daardoor al was Mapplethorpe een
belangrijk fotograaf.
Naar aanleiding van die tentoonstelling
in Parijs heb ik Sam Wagstaff trouwens
gei'nterviewd. Hierbij de complete
tekst:
Dag Meneer Sam Wagstaff. Hoe gaat
het met U. Ik ben een Belgisch recensent, gespecialiseerd in fotografie, mag
ik U een vraag stellen.
Wagstaff: Ga Uw gang.
Ik: U hebt een reuze verzameling, een
mooie verzameling ook, dat kost U veel
geld, is het renderend om zoveel geld te
investeren in foto's?
Wagstaff: Nee.
Ik: Dank U, tot ziens meneer Wagstaff.
Zoals U uit dit gesprek kunt opmaken
zijn de redenen waarom die mensen elkaar steunen niet zozeer van financiele

aard en, daar ben ik van overtuigd,
evenmin van seksuele aard. Er is meer.
Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar het lijkt op een religie, een
true om het lagere met het hogere te
verbinden.
Nog iets. Ondertussen is Sam Wagstaff
overleden. Aids. Het virus maakt het
leven aldaar spannend. Men roddelt
dat meer dan de helft van de mensen uit
het circuit seropositief is. Dat is een
niet onbelangrijk element. Het leven en
het werk worden er intenser door.
Fleurs du mal
Robert Mapplethorpe houdt niet van
bloemen. Hij heeft ze liever niet in zijn
huis. Bloemen verwijzen naar de natuur, en de natuur is vies en chaotisch.
Zoals de baarmoeder. Als Mapplethor-

pe bloemen kiest en koopt, dan is het
om ze te fotograferen. Op een grandioze, ziekelijke manier.
Hij kiest snijbloemen met dikke Stengels. Witte tulpen bijvoorbeeld, die alleen in warmere streken groeien of in
serres. Dure bloemen ook: orchideeen,
lelies, irissen. Bij die bloemen accentueert hij niet zozeer de gratie, maar de
kracht. Hij fotografeert de erectie van
bloemen.
Een vaas met tulpen, in zwart-wit, tegen een donkergrijze achtergrond, en
een tulp die in een machtige bocht eindigt, net naast de rand van de foto. Bij
foto's is die rand vaak het belangrijkste.
Het is een mededeling van de fotograaf:
kijk, tot hier, en niet verder.
In de kunstscholen noemt men zoiets
'compositie', maar dat is een belast
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woord. Wat Mapplethorpe doet is niet
zozeer componeren, het is meer, het is
snijden. Couper. To cut. Het woord
kan niet kort genoeg zijn.
In de reeks is er ook een opname van
een tros druiven in tegenlicht. De tros
hangt in de vorm van een zware komma, dof belicht, nattig maar toch niet
glanzend, voor een zwarte achtergrond.
De tros hangt zwaar door, bijna tot onder aan de foto. Ik zou het genant vinden om die foto zelfs maar als decoratie
te gebruiken.
De kleurenfoto's van bloemen vallen
me tegen, en dat om een technische reden. Het zwart van een kleurenfoto is
verdacht. Zelfs al is het zwart het diepste zwart van zwart papier, dan toch is
dat zwart een ander zwart dan het zwart
van een zwart-wit-foto. Echte fotokij-
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kers weten dat: op een zwart-wit-foto
moet het echte zwart concurreren met
het schijnbare. In kleur valt die dubbelzinnigheid weg.
De foto's met bloemen tonen aan dat
Robert Mapplethorpe een meester-vakman is. Hij lokt de kijkers in zijn val.
Schepper
Het lijkt me niet relevant om het werk
van Mapplethorpe in te delen naar de
onderwerpen: zijn SM-foto's zijn even
hinderlijk als zijn foto's van zachte kleine meisjes. De constante in zijn werk is
het ombuigen van een natuurlijke harmonic De Stengel wordt een penis, en
de penis een worst, dames worden opgespoten tot man en kinderen worden
slagroomtaarten.
Mapplethorpe negeert het bestaande.

Hij wil zelf de Schepper wezen. Mensen hebben altijd al die neiging gehad,
maar zelden zo fanatiek. Het gaat zover
dat hij in zijn eigen woning het daglicht
weert. Als fotograaf weet hij wel wat
van licht, van de mogelijkheden die een
draaiende wereldbol, een middelgrote
ster, een dampkring, smog, en allerlei
reflecties bieden. Dat alles heeft Mapplethorpe vervangen door enkele lampen, of flitslicht. In ieder geval door
controleerbaar licht. Licht dat men met
een schakelaar aan of uit kan doen, en
met een dimmer versterken of verzwakken.
Ik kan me voorstellen dat Robert Mapplethorpe in zijn gewone doen een
vriendelijke, mooie en haast schuchtere
man is. Mensen die hem 'live5 hebben
meegemaakt, beschrijven hem in die

woorden. (Mapplethorpe was in Antwerpen om foto's te maken bij een stuk
van Jan Fabre.) Deze attitude komt vaker voor bij makers van hoogmoedig
werk. Ik heb me trouwens ook laten
vertellen dat Boudewijn I een alleraardigste man is, die belangstelling toont
voor zijn onderdanen, en tot op zekere
hoogte met hen meeleeft. Daar is een
Vlaams woord voor: minzaamheid.

Mapplethorpe het moeilijker. Op alle
portretten is hij zelf nadnikkelijk aanwezig. De mensen in beeld reflecteren
de fotograaf. De modellen kijken strak
in het objectief, en laten niets van hun
eigen emoties los. Het zijn net allemaal
beelden, maar minder teer eigenlijk
dan echte beelden. Mapplethorpe
kneedt de gezichten tot maskers. Hij
wil de emoties niet zien, maar het gezicht opnemen als een voorwerp.
Rechtdoor. Hij kiest bij zijn portretten
duidelijk voor het neutrale. Een mens
onder controle. De inhoud telt niet. Alleen de verpakking is belangrijk.
Op die manier heeft hij een boek samengesteld met honderdvijfendertig
foto's van Lady Lisa Lyon, de beroem-

als nimf, als man, als doetje, als fee. Dat
boek verveelde me. Niettegenstaande
de verschillende technieken en alle
moeite was het een eentonige serie. Uiteindelijk wilde ik weleens graag een foto zien waar Lady Lisa Lyon op afgebeeld was. Zijzelf.
Toch heeft Mapplethorpe ook wel betere portretten gemaakt. Vooral die van
Patti Smith zijn nogal boeiend. Deze
vrouw is niet weerloos. Ze laat zich niet
manipuleren. Een enkele keer zelfs
hebben we de indruk dat ze de foto domineert.
Ik ben van oordeel dat een portret voor
meer dan vijftig procent gemaakt wordt
door de geportretteerde, en eveneens
voor meer dan vijftig procent door de

pil of kleur. Het is 'schoon om zien'.

de body-buildster. Hij fotografeerde

fotograaf. Een goed portret is namelijk

Als het om levende personen gaat heeft

deze vrouw als bruid, als kampioene,

altijd meer dan honderd procent. Ik

Maskers
Het Mercurius-beeld van Mapplethorpe. We zien een mooie jongen met krullen en een gevleugelde hoed van witte
steen. Zijdelings zacht belicht, met op
de achtergrond een luxaflex. De stenen
huid is glad en de ogen hebben geen pu-
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ben van oordeel dat de geportretteerde
dus meer dan de helft van de auteursrechten zou mogen opstrijken, en de fotograafook.
Er is een naaktfoto van Patti Smith uit
1976, waarbij ze in elkaar gedoken op
een plankenvloer zit, en een centimeter
naast het objectief kijkt. Het effect is
wreed voor de kijker. Deze foto kan
voor mijn part in de Galerie van de Betere Portretten. Dank zij Patti Smith.
De drang
Meestal zijn de erotische elementen in
de foto's van Mapplethorpe overduidelijk. We kunnen ze niet niet zien. De
erotische elementen zijn niet zozeer
borsten en billen, maar veeleer het gespannen mannenlijf, de opgezwollen
penis, de bobbel in de broek, etcetera.

Destijds was Mapplethorpe als fotograaf voor echte pornoblaadjes werkzaam. Maar de foto's in de musea en in
dit boek zijn nietgeschikt als porno. De
herkenning ontbreekt. De afbeeldingen
missen inderdaad het gewone, de herkenbare middelmaat.
Maar als de foto's ook deze functie missen, wat is dan nog hun belang, wat bezielt museumdirecteurs om ze te exposeren, en wat bezielt uitgevers om ze te
publiceren?
Als ik deze foto's niet kan vergeten, dan
komt dat omdat ze zo duidelijk zijn. Ik
beschouw dit niet als een kwaliteit. Robert Mapplethorpe is uiterst professioneel. Hij beheerst het medium dat hij
gebruikt volkomen. Hij weet zijn beeld
zo te maken dat de kijker meteen ziet
wat hij moet zien. Niet meer en niet

minder.
De foto's van Mapplethorpe zijn vakkundig gemaakt en bewust zo gecomponeerd ('cut'), en niet anders. Maar
daardoor geven ze ook meteen hun geheim prijs. Ze hebben maar een nadrukkelijke betekenis.
Sommige foto's worden mettertijd
mooier en mooier, omdat we er steeds
meer nieuwe dingen in ontdekken. Die
van Mapplethorpe kunnen alleen maar
lelijker worden.
JOHAN DE VOS
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Deman
Mozes
en zijn
secondant
Moses undAron, de onvoltooide opera
van Arnold Schonberg, is meer dan een
dodecafonisch meesterwerk. Mozes is
bij Schonberg de overtuigde man
Gods, die Diens boodschap
compromisloos wil uitdragen maar
daar nauwelijks woorden voor heeft.
Aaron is zijn P.R.-achtige hogepriester,
die zonder al te veel scrupules de
boodschap aanpast aan de eisen van het
publiek - en dat met de dood moet
bekopen. Daardoor is Moses undAron
tevens een pleidooi pro domo van
Schonberger: voor een eigenzinnig
avantgardisme, tegen het al te
menselijke verlangen naar succes en
voile zalen.

DOOR
JACQUES KRUITHQF
voor A riane A rcoja
Onder verklaarde liefhebbers van beeldende kunst, literatuur of (klassieke)
muziek kom je geregeld mensen tegen
die merkwaardig vloeken met de tijdgeest. Ze gaan er prat op dat ze behoudend en ouderwets zijn, ze fulmineren
tegen al dat moderne, onappetijtelijke
en onwelluidende gedoe, en in het ergste geval zetten ze het mes in een schilderij van Barnett Newman, of ze hoesten een concert aan flarden.
Op een meer beschaafde, maar niet
bijster vernuftige manier heeft de Oostenrijkse pianist Friedrich Gulda onlangs in een vraaggesprek zijn gram gehaald op de muziek die hij weigert te
spelen, bij voorbeeld composities van
Schonberg en Webern. Eerst geeft hij,
zoals wel vaker vertoond, een muziekgeschiedenis in een notedop, dan maakt
hij een gevolgtrekking of wat daarvoor
door moet gaan: zijn laatste zinsnede
heeft meer weg van een geloofsbelijdenis dan van een logische conclusie.
'Voor de Franse revolutie,' vertelt hij,
'was de musicus een lakei die precies
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wist wat hem te doen stond, namelijk
het leven van zijn heer te veraangenamen. Daarna werd zijn positie onduidelijk. Hij vervreemdde van zijn publiek en leed aan "einer langdauernden
Krise seines Selbstverstandnisses". De
negentiende-eeuwse musicus vroeg
zich af waarvoor hij het allemaal deed.
Als een soort eindpunt van die historische ontwikkeling schreef Schonberg
muziek zonder publiek, zonder klankbord. Hij noemde de oude tonaliteit
uitgewerkt en stelde zijn dodecafonische systeem ervoor in de plaats, maar
de tonaliteit heeft voor mij nog lang
niet afgedaan.'
Mijn eerste aanvechting is over zoiets
de schouders op te halen: een oprisping
van een onverbeterlijke conservatief die
verwikkeld is in een achterhoedegevecht met zichzelf, over muziek die merendeels van voor de oorlog dateert.
Maar deze Gulda laat zich niet zo maar
afdoen als een schilderachtige reactionair; recentelijk hebben ook Anthony
Burgess en de componist Michael Tippett soortgelijke geschiedverhalen afgestoken, waarin muzikale ontwikkelingen worden beschouwd als tekenen van
ontbinding en verval. Er zijn er legio
als zij die, de een wat behendiger dan
de ander, nog steeds tekeer gaan tegen
eigentijdse kunstuitingen, van de tweede Weense school tot de nouveau roman, van Mondriaan tot de ensceneringen van Patrice Chereau in Bayreuth.
Eens te meer maakt deze hardnekkige
oppositie duidelijk waarom Schonberg
en de zijnen destijds een 'Verein fur
musikalische PrivataufRihrungen' nodig hadden: er was inderdaad nauwelijks publiek voorhanden, en in de concertzalen viel hoofdzakelijk vijandschap te verwachten - zoals ook veel
schrijvers en schilders slechts moeizaam een publiek en kopers vonden.
Vrijwel alle moderne kunst is zonder
klankbord begonnen, tenzij het schandaal (de Salon des refuses, processen tegen Madame Bovary of Ulysses, de premiere van Le Sacre du printemps) als
weerklank mag gelden. In het fin de siecle van de twintigste eeuw mag dan uiteindelijk een publiek voor allerlei weerbarstige moderne kunstvormen gevonden zijn, de tegenstanders blijven talrijk en bijten van zich af waar ze maar
kunnen.
Nu is behoudzucht niets nieuws onder
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de zon. De tegenpartij kan de moderne
muziek het werk van 'onbeschaafde,
idiote, dwaze, onwetende' componisten noemen, en beweren: 'verstand en
zinnen doen ze geweld aan, droefheid
verwekken ze in plaats van welbehagen, ... ze laten hun stemmen overscan, springen, loeien, brommen en
blaffen als honden, en dwingen als
krankzinnigen de harmonie tot de
meest tegennatuurlijke kronkels'. Dergelijke invectieven zijn in een handomdraai te vergaren uit besprekingen van
Mahler, Schonberg, Strawinsky of Varese, maar het citaat is afkomstig uit het
veertiende-eeuwse Speculum Musicae,
van een auteur die de Ars Nova (van
Guillaume de Machaut bij voorbeeld)
verafschuwde. Het repertoire van de
obscurantist is uit erst beperkt: wie iemand wil verketteren, moet nu eenmaal
aldoor 'ketter' roepen.
Tegen dit kabaal in hebben de moderne
kunsten zich zo langzamerhand een
plaats veroverd op de podia, in de
kunsthandel, de musea enzovoorts.
Niet zelden is die positie marginaal, of
moeten er subsidies en sponsoring aan
te pas komen, maar een gelukkig gevolg
van deze omstandigheid is dat moord
en brand schreeuwen goeddeels tot een
arriere-garde beperkt blijft, en de
avant-garde er doorgaans weinig meer
hinder van ondervindt dan van muggen
die rond je hoofd zoemen en die hooguit af en toe even steken.
In de tijd van Schonbergs 'Verein' waren die muggen nog olifanten. Ze konden door elke porceleinkast lopen, concerten op vechtpartijen laten uitdraaien, hele programma's of tentoonstellingen tegenhouden, en een componist,
zeker in dat rare 'Wenen van Wittgenstein' monddood maken. 'Du bist gebrandmarkt in Ewigkeit, / fur Falschheit und Scheinheiligkeit', schreef
Schonberg, tot wie ik me nu bepaal,
niet voor niets in zijn particuliere versie van Wien, Wien, nur du allein. Daaruit kan men desgewenst opmaken dat
zijn muziek daadwerkelijk zonder
(groot) publiek of klankbord tot stand is
gekomen, maar evenzeer dat hij het wel
anders gewild had - en jazeker, hij
heeft zich ooit laten ontvallen dat hij
hoopte dat in de toekomst iedere straatjongen zijn melodieen kon nafluiten.
Het loslaten van de vertrouwde tonaliteit, waar alle populaire muziek nog

immer op gebaseerd is, was geen gril,
geen blijk van arrogantie of blinde systeemdwang. Het was allereerst de vaststelling dat bepaalde traditionele middelen uitgeput waren - men kan die
aanvechten, maar in de moderne kunsten is zo'n constatering niets ongewoons (dada, surrealisme, het non-figuratieve schilderen, het breken met verhalende beginselen bij Proust, Joyce of
Musil). Buitendien was het een offer.
Schonberg heeft, hoewel hij een tamelijk hoge leeftijd bereikte, niet buitengewoon veel gecomponeerd: vijftig
opusnummers en nog enkele stukken.
Met zijn gedecideerde keuze voor een
ander toonstelsel heeft hij niet enkel
van het bestaande gehoor afgezien,
maar er zich ook nog toe genoodzaakt,
muziek en publiek als het ware van voren af aan tot stand te brengen.
Mij lijkt zijn werk inmiddels eerder
'een soort beginpunt' dan de terminus
waar Gulda het voor verslijt - wat niet
wegneemt dat het hier en daar de sporen draagt van het verdomhoekje waar
het ooit in heeft gezeten. Schonbergs
offensief in het componeren leidde van
de weeromstuit tot een defensief van
podia, recensenten en toehoorders, en
wie telkens weer moet proberen iets behoorlijk uitgevoerd te krijgen, wordt
onvermijdelijk van zijn scheppende
taak afgeleid. Tot overmaat van ramp
kregen vanaf 1933 nog heel andere reactionairen het in Berlijn, Wenen en elders voor het zeggen, zodat vrijwel alles
wat nieuw, dus vreemd, dus moeilijk
was, zelfs als het niet uit een joodse pen
of penseel kwam, als 'entartet' gedoodverfd of vernietigd werd.
Zo bestaat er een vrij gangbare verklaring van de onvoltooide staat waarin
Schonberg zijn hoofdwerk, de opera
Moses und Aron> nagelaten heeft: hij
zou door alle tegenwerking er eenvoudig de tijd, de rust en het geld niet voor
gehad hebben. Andere commentatoren
menen dat het om een principieel onvoltooibaar, met zichzelf strijdig werkstuk gaat (zo onder anderen S. Vestdijk), in welk geval de componist te veel
hooi op zijn vork zou hebben genomen.
Het is alleen al interessant, even bij dit
vraagstuk stil te staan omdat er, met de
muziek en het libretto bij de hand, enig
licht kan vallen op de lastige positie van
de moderne kunstenaar, en misschien
ook op die langdurige 'crisis' in zijn
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zelfbewustzijn. Per slot van rekening
was Schonberg iemand die telkens de
nadruk legde op de traditie waar hij uit
voortkwam, en ervan uitging dat nieuwe muziek voorbestemd was om te eniger tijd tot dezelfde traditie te gaan behoren.
De twee gereedgekomen bedrijven van
Moses und Avon zijn in de jaren 19301932 getoonzet naar een eigenhandig libretto dat Schonberg in 1928 had geschreven, en dat tevens de tekst voor de
derde akte omvat. De ruim tweeduizend maten muziek zijn op een enkele
twaalftoonsreeks gebaseerd, maar vertonen een verbluffende rijkdom en
schakering. Een uitvoering in de huidige vorm neemt ruim anderhalf uur in
beslag; tegen het einde van zijn leven
heeft Schonberg weliswaar geopperd
dat het derde bedrijf na afloop voorgelezen kan worden, maar bij mijn weten
is dat zelden of nooit gebeurd.
In de eerste akte, die uitgaat van Exodus 3 en 4, wordt Mozes door de stem
uit het brandende braambos geroepen.
Hij ontmoet Aaron, en samen brengen
zij het volk Israel de heuglijke boodschap van God, wat uitmondt in een fabelachtig voorbereide uitbarsting van
koor en slagwerk, een jubelende finale.
Het tweede bedrijf speelt geruime tijd
na de uittocht uit Egypte: Mozes bevindt zich al veertig dagen op de berg
Sinai' (de bron is Exodus 32), en het verontruste volk, in de mening dat hij niet
zal terugkeren, vraagt Aaron dringend
om een afgodsbeeld waarop het zich
kan richten. Rond het Gouden Kalf
ontstaat dan een regelrechte orgie met
onder meer mensenoffers en seksuele
razernij: het is Terotisme a l'etat brut'
volgens Rene Leibowitz. Mozes' terugkomst maakt hier abrupt een einde aan;
er ontspint zich vervolgens een twistgesprek tussen hem en Aaron waarin de
laatste de meest geraffineerde zetten
doet. Met de akte eindigt de opera op
Mozes' vertwijfelde uitroep: '0 Wort,
du Wort, das mir fehlt!', door een smekend unisono van de strijkers omlijst.
(Waarvan de inzet aan Mahler doet
denken, als om het belang van de traditie te onderstrepen.)
In het derde bedrijf vindt de beslissende confrontatie tussen de gebroeders
plaats (die op Numeri 20 berust, maar
grotendeels vrije vinding is): Aaron

moet zich door Mozes de mantel laten
uitvegen nadat hij Gods bevel om op de
rots te slaan niet nauwkeurig heeft opgevolgd. Zodra zijn boeien worden losgemaakt, valt hij dood ter aarde. Mozes' slotwoorden die daarop volgen,
zijn geen uiting van persoonlijke
triomf, maar een laatste formulering
van zijn boodschap: 'Aber in der Wiiste
seid ihr uniiberwindlich und werdet
das Ziel erreichen: Vereinigt mit Gott.'
Al die tijd staan de zeventig oudsten op
het podium, en dat vraagt natuurlijk
om een koor. Wie weet, zou Schonberg
hun dat bij het componeren 00k gegund hebben (al is hun stomheid veelzeggend, en de botsing tussen de beide
hoofdrolspelers een werkelijke climax),
maar aan zijn opzet en slotsom zou
daardoor ongetwijfeld niets veranderd
zijn.
Wie het bijbelverhaal kent, kan zelfs
aan deze summiere samenvatting al
zien dat de opera op een bijzondere
keuze uit de boeken van Mozes gebaseerd is, en dat Schonberg daar bovendien in onderdelen nogal eens van afwijkt. Dramatische episoden waar iedere filmmaker op gespitst zou zijn, zoals
het verschijnen voor de troon van de farao, de tien plagen en de doortocht door
de Schelfzee, blijven buiten beschouwing. Veel scenes zijn betrekkelijk statisch, een merkwaardige overeenkomst
met NabuccOy 66k een opera over joodse
geschiedenis. Dat komt stellig doordat
Schonberg aanvankelijk aan een oratorium heeft gedacht, maar het hangt tevens samen met het grote belang van de
bestendig herhaalde boodschap die nu
een keer door de beide broeders moet
worden doorgegeven. Zodoende is Moses und Awn een opera die evenzeer in
het teken van het woord als in dat van
de muziek staat.
Uitzonderingen daarop zijn in zekere
zin de derde en de vierde scene van het
tweede bedrijf: als de regisseur Schonbergs aanwijzingen getrouw opvolgt,
stroomt het podium vol met zangers en
figuranten, kamelen, ezels en paarden,
wagens en sjouwers beladen met aardse
goederen, naakte mannen en vrouwen
in een orgiastisch gewoel van jewelste,
rennend, dodend, parend; het opkomen en afgaan alleen al staat garant
voor een ontzettend lawaai. Zover ik
weet, zijn er in geen enkel theater al
goede oplossingen voor dit ingewikkel-

de vruchtbaarheidsritueel gevonden,
en de vlucht in concertante uitvoeringen ligt voor de hand. Schonberg zelf
was beducht voor morele bezwaren; de
tijden en mores mogen in dit opzicht
enigermate veranderd zijn, ik zou toch
niet weten waar je vier zangeressen
vandaan moest halen die als 'naakte
jonge vrouwen' willen optreden en er
liefst 00k nog een beetje toonbaar uitzien.
De bijbel maakt van dit tafreel overigens geen gewag, al is er een enkele passage (Ex. 32:25) die als aanleiding kan
dienen. Mozes merkt daar dat het volk
'teugelloos' geworden is, en kennelijk
ondanks zijn tegenwoordigheid gewoon doorgaat waar het met zijn excessen gebleven was. In de opera is zijn onverhoopte wederkomst meteen het einde van de uitspattingen; daar staat tegenover dat de vele doden die naderhand als strafmaatregel op zijn bevel
vallen, hier ongenoemd blijven.
Ofschoon de compositie onvoltooid is,
ligt het accent onmiskenbaar op twee
uitersten: de diepe val van Israel die het
middenluik had moeten zijn, en de hoge, te hoge gedachte die Mozes consequent namens God zelf vertolkt en laat
verkondigen. Deze tegenstelling lijkt
mij Schonbergs drijfveer geweest te
zijn zowel bij de selectie die hij maakte
als bij zijn ogenschijnlijk vreemde vervormingen van de bijbelse stof. De hele
opera, die geen enkele nevenhandeling
kent, geen conflict tussen bijfiguren of
andere complicaties, is langs een rode
draad gedacht en uitgewerkt: de hachelijke en fragiele verbinding tussen God
en mens - per se in die volgorde.
Dat is een religieus uitgangspunt, en
derhalve berust Moses und Avon op een
hele reeks tegenstellingen, die stuk
voor stuk varianten van elkaar zijn:
God en mens, kosmos en chaos, leven
en dood, uitverkoren en verworpen, hemel en aarde, toekomst en verleden,
zuiverheid en zonde, sacraal en profaan - en ik zou die lijst nog aanzienlijk langer kunnen maken. De dichotomie is het wezen en de brandstof van elke godsdienst, van zijn mythen en rituelen, wereldbeeld en ethiek.
Zuiver theatraal heeft Schonberg deze
polariteiten amper benut. Slechts de
laatste scenes van de eerste akte spelen
zich in Egypte af, dat evenwel geen
markante ruimte wordt, en aan het toe-
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komstige beloofde land wordt maar bij
tijd en wijle gerefereerd. Dientengevolge is de allesoverheersende omgeving
de woestijn, de kale ruimte, een plek
die, ver van de bewoonde wereld, een
zekere mate van zuiverheid waarborgt
(zie Mozes' slotclaus), al kan men zelfs
daar ongenadig uit de band springen.
Deze abstractie van het decor heeft alles van doen met de abstractie van de
handeling; afgezien van de buitensporigheden rondom het aanbeden kalf
gaat Moses undAron voornamelijk over
een bericht dat vanwege God aan de
mens, althans aan Israel overgebriefd
moet worden, over storingen op die lijn
die er het gevolg van zijn dat mensen
gewoonlijk slecht luisteren naar Gods
woord of het naar hun hand trachten te
zetten, en over woordenwisselingen
tussen Mozes en Aaron omtrent de manier waarop hun tijding vorm en betekenis hoort te krijgen.
Van meet af aan bestaat de dramatische
spanning tussen deze twee antagonis-

.N/IiNSi:0>NnAN'V

ten. Zij verpersoonlijken de dichotomie
waar ik het over had, hoewel daar in de
bijbel niet of nauwelijks iets van valt te
bespeuren. Mozes is in de opera de
overtuigde man Gods, de Middelaar
die hij ook in de joodse en christelijke
traditie is, en die ('Meine Zunge ist ungelenk: ich kan denken, aber nicht reden') God schroomvallig om een
woordvoerder vraagt. Hij vindt die in
zijn eigen broer Aaron, met wie Schonberg echter iets heel onbijbels uithaalt:
hij maakt van de eerste hogepriester,
die uitsluitend de menselijke gebreken
van zijn sacrosancte deugden vertoont
(net als Mozes zelf trouwens), de belichaming en exponent van alle menselijke zwakheden en tekortkomingen ten
overstaan van het goddelijke. In de opera is Aaron nog maar net niet de schurk
van het verhaal, wel staat hij al bedenkelijk aan de Gode onwelgevallige zijde
van de polariteiten in kwestie, en dat
wordt zijn ondergang.
Schonbergs Mozes zingt niet, maar be-

dient zich van Sprechgesang, een wijze
van spreken waarvan de ritmiek vastligt, wat voor de hoofdrol van een opera
minstens opmerkelijk mag heten.
'Zwaar van mond en zwaar van tong'
als hij volgens de bijbeltekst is, wordt
hem het opstijgen 'auf Flugeln des Gesanges' onthouden, behoudens in een
korte passage - wat tot dusverre trouwens niemand naar behoren heeft weten te verklaren. Naast hem is de lyrische tenor Aaron degene die het woord
doet, die in begrijpelijke en verhelderende beelden spreekt en de onontbeerlijke wonderen verricht om het volk te
overtuigen. Hij bevindt zich in de benarde positie van de didacticus die gedurig rekening moet houden met het
bevattingsvermogen van zijn gehoor en
die zich niet, als zijn broeder, bij de
zuivere abstractie kan houden: 'Meine
Bestimmung, es schlechter zu sagen als
ichesverstehe.'
Tussen deze twee vertolkers van bijna
hetzelfde gaat het; hun conflict is der-
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Lotto, Presto, Duo, Joker.
De winnaars die niet spelen danken de
spelers die niet winnen.
De 65% Belgen die
met de Lotto, Presto, Duo
of Joker spelen, hoeven
zich geen kopbrekens te
maken in de bestemming
van hun inzet als zij
verliezen.
De Nationale Loterij
maakt er helemaal geen
geheim van en zegt het
duidelijk in de dagbladen
of met metersgrote affiches: hun inzet dient
zowel voor de restauratie
van een historisch waardevol gebouw of de international uitstraling van
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de Opera voor Vlaanderen, al winnen zij niet met de
als voor het kankeronder- Lotto, Duo, Presto of
zoek, de voorbereiding van Joker, hun inzet is nooit
de Belgische atleten of wa- weggegooid geld. Hij is
terboringen voor de hard enkel omgetoverd in een
getroffen Sahel-bewoners. aria, een museum, een
Trouwens, haar naam laserstraal, een atletiekalleen al maakt het duide- piste of een levensnoodlijk. De Nationale Loterij zakelijke bron midden de
die de Lotto, Duo, Presto woestijn.
en Joker groepeert, is
geen prive-onderneming
gebaseerd op winstbejag,
maar een openbare instelNationale Loterij
ling ten dienste van de
Gemeenschap.
Kardinaal Mercierstraat 6
Anders gezegd, zelfs
1000BRUSSEL

©
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mate prominent dat andere tegenstanders van Gods tijding, bij de farao te
beginnen, niet eens in beeld komen.
Schonberg heeft de volledige geschiedenis van de exodus in het joodse volk
en zijn aanvoerders geconcentreerd:
daar voltrekt zich de strijd tussen het
abstracte godsbegrip en de concrete
menselijke voorstelling, tussen het
sprakeloze besef van het volmaakte, en
het welbespraakte maar ontoereikende
omsingelen ervan, tussen de profeet en
zijn secondant.
In eerste instantie bewijst Schonbergs
Aaron zijn nut als het overredende, dus
zingende werktuig van God, als de
mond van Mozes. De tweede akte laat
zien hoe deze zegsman zich in afwezigheid van de enige autoriteit, bevoegdheden aanmatigt (Mozes: 'Ich habe
nicht gesprochen', Aaron: 'Aber ich habe dennoch verstanden'), en dan zonder al te veel scrupules aan de afgodische verlangens van zijn volk toegeeft.
Hij ziet nog kans zich, door Mozes ter
verantwoording geroepen, uit dit lastige parket te redden door een beroep op
zijn ondankbare, didactische opdracht:
hij heeft immers niets ergers op zijn geweten dan het verschaffen van een
beeld, en daar was hij toch voor aangesteld.
In het derde bedrijf valt Aaron alsnog
door de mand, en moet hij dat dadelijk
met zijn leven bekopen. 'Du, dem das
Wort mit dem Bild davonlaiift, du
weilst selbst, lebst selbst in den Bildern
die du vorgibst', krijgt hij te horen. Hij
is al met al geen haar beter dan zijn leerlingen, want anders dan Mozes denkt
hij niet in termen van Gods wil en onvoorstelbaarheid, maar volgt hij gemakzuchtig allerlei menselijke verlangens en beelden. De ontmaskering beeindigt zijn rol en vanuit deze, niet gespeelde scene valt, dunkt mij, de gehele
opera te begrijpen.
De polariteit waar Moses und Aron op
berust, is bij voorbeeld terug te vinden
bij de profeet Jesaja: 'Mijn gedachten
zijn niet uw gedachten en Mijn wegen
zijn niet uw wegen.' Dit absolute onderscheid tussen God en mens ligt in
het algemeen de profeten in de mond
bestorven: hun taak is onveranderlijk
het afgedwaalde volk Israel tot de goddelijke orde te roepen. Dat gebeurt in
het Oude Testament herhaaldelijk, en
ook in het boek Exodus vervallen de jo-

den keer op keer tot vertwijfeling en
ongeloof, al regent het letterlijk wonderen (manna en kwakkels).
Dit uitgangspunt verklaart volledig
waarom en hoe Schonberg het bijbelse
verhaal naar zijn hand heeft gezet. In
de opera is het volk de godsdienst van
de voorouders geheel en al vergeten, en
overgegaan tot het polytheisme van de
Egyptenaren, de 'beeldreligie' bij uitstek. Volgens de bijbel hangt het juist
aan zijn geloof, maar deze afwijking
verscherpt het contrast tussen de boodschap en de menselijke neigingen, tussen Mozes' abstracte monothei'sme en
de verering van iets zichtbaars, iets dat
naar menselijke maat voorgesteld, aanbeden en vooral te hulp geroepen
wordt: een bedenksel.
Omdat het hele drama zich binnen het
volk afspeelt, vertoont Aaron zijn overtuigende wonderen uitsluitend in eigen
kring, en niet voor de farao. Mozes
gooit op het podium de stenen tafelen
pas in stukken nadat Aaron hem er met
retorische sluwheid op gewezen heeft
dat ook dit symbolen zijn, in plaats van
meteen bij het ontwaren van het Gouden Kalf. De vernietiging van Gods eigen handschrift benadrukt Mozes'
wanhoop ten overstaan van Aaron en
van het gebrekkige menselijke begrip.
De derde akte, met de dood van Aaron,
is een regelrechte vervalsing van de bijbeltekst: de kleingelovigheid waarvoor
hij gestraft wordt, is juist een vergrijp
van Mozes. Dat Schonberg dit op Aarons conto schrijft en hem voortijdig
laat sterven, is een ijzeren consequentie
van de polariteit in de opera: de profeet
is tot het uiterste Gods stadhouder, de
hogepriester is het toonbeeld van het
'menselijk tekort' en moet noodzakelijk
de redetwist en ten slotte ook het leven
verliezen.
Een groot deel van de Pentateuch, de
vijf boeken van Mozes, bestaat uit wetgeving: door God via zijn middelaar
aan het uitverkoren volk opgelegde geboden en verboden. Schonberg laat dat
aspect begrijpelijkerwijs buiten beschouwing, maar wel legt hij Aaron de
vraag ernaar in de mond. 'Verbote,
furchterregend doch befolgbar' en 'Gebote, hart doch hoffnungserweckend'.
Uitgerekend de wetten die de verhouding tussen God en het mensdom regelen, fixeren en versimpelen, worden
hier geweigerd in naam van het boven-

menselijke dat door geen compromis
omlaag gehaald mag worden.
Het is Mozes in Schonbergs tekst dan
ook niet werkelijk te doen om een aards
land 'wo Milch und Honig fliesst',
maar om een geestelijke reinheid die in
het isolement het beste gedijt: 'Immer,
wenn ihr euch unter die Volker
mischt... immer werdet ihr wieder heruntergesturzt werden vom Erfolg des
Missbrauches... Aber in der Wuste...'
Dat kan, gezien de joodse geschiedenis
(in de jaren voor Hitler!) moeilijk anders gelezen worden dan als een pleidooi tegen de diaspora, tegen de verstrooiing onder andere volkeren. Dit
slot van het derde bedrijf is wel de passage die het meest een interpretatie uitlokt, en aan de denkbeelden van de
godsdienststichter Mozes een algemene, actuele geldigheid toekent.
Maar laat ik niet te hard van stapel lopen: voordien is Moses und Aron nog
een betoog ten faveure van zuiverheid
in geloof en denken, om zo te zeggen
'boven de macht', voor een verheffenis
die het tegendeel is van de wereldgelijkvormigheid die in een religieuze visie
altijd op de loer ligt. Mozes' allereerste
zin: 'Einziger, ewiger, allgegenwartiger, unsichtbarer und unvorstellbarer
Gott!' is in feite tevens de conclusie van
de opera. Zij die geloven, hebben geen
haast omdat er toch nooit iets verandert. Voor wie leeft 'als ziende de Onzienlijke', is er geen geschiedenis,
slechts een eeuwige wederkeer van hetzelfde - Mircea Eliade heeft dat in een
reeks van boeken glashelder geanalyseerd.
Mozes' afkeer van symbolen gaat zo ver
dat hij zelfs de wolk- en vuurkolommen
die als gids dienst doen, verwerpt: er zit
daardoor in zijn gestrengheid iets onreligieus, want hij weigert een van de
grondslagen van elke godsdienst het
aanwijzen van een Centrum, een heilige plaats, een navel van de wereld, met
een gedenkteken of heiligdom te markeren. Het is een extreme gevolgtrekking uit het tweede gebod: 'Gij zult u
geen gesneden beeld maken'.
Uit de polariteit volgt tevens de hele
dramatische opzet van de opera, die een
soort estafette is: God openbaart zich
aan Mozes, die de boodschap aan Aaron overbrengt, die vervolgens het
volk, vertegenwoordigd door het koor,
Gods woorden uitlegt. Enkele bijrollen
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zult niet toegeeflijk zijn. De zegevierende rigiditeit maakt van de opera een
krachtig pleidooi voor het puurste mozai'sche jodendom - wat bij Schonberg
geen verbazing hoeft te wekken: in 1933
Het hij zich in Parijs officieel weer in de
synagoge opnemen.
Rechtzinnigen van welke signatuur
dan 00k (of het nu protestantse kerkjes
of linkse splinterpartijen betreft) hebben de neiging om met geestverwanten
in fel debat te raken, en niet met degenen die een buitenstaander voor hun
werkelijke vijanden zou houden (dus
niet met katholieken of socialisten). De
filosoof Ludwig Klages heeft dat verschijnsel ooit de 'Verschiebung auf ein
Kleinstes' genoemd: de meningsverschillen lijken, alweer voor een buitenstaander, immers gering of nietig. De
uiteenlopende inzichten van Mozes en
Aaron in Schonbergs opera (waar de eigenlijke vijand 00k ontbreekt) hebben
hier veel van weg, maar de 'zondeval'
in de tweede akte dient natuurlijk om te

benadrukken dit principe: het meisje,
de jonge man en de man die in de eerste
akte vlugger dan de menigte overtuigd
worden. Schonbergs regieaanwijzingen
over de afstand tussen de beide broeders op het toneel onderstrepen het
eveneens.
In het tweede bedrijf gebeurt het tegenovergestelde: het volk krijgt onenigheid
en komt in opstand, een priester en de
zeventig oudsten maken dat bij Aaron
aanhangig, maar door Mozes' afwezigheid breekt de estafette hier af en dan
gaat het prompt fout. Het meisje dat zo
snel tot inkeer kwam, behoort trouwens
tot de vier naakte maagden die zich laten offeren; ze laat zich blijkbaar gemakkelijk bei'nvloeden.
De derde akte plaatst de hoofdrollen tegenover elkaar; het doorgeefbeginsel
heeft dan afgedaan. Mozes' afwijzing
van iedere concessie wordt 'beloond'
door een verbale zege op zijn secondant
en opponent. Zo is het onderwerp van
Moses und Aron een elfde gebod: gij

laten zien dat na een of twee concessies
ogenblikkelijk het hek van de dam is:
het gaat van kwaad tot erger, en om
Gods wegen bekommert zich alras niemand meer.
Moses und Avon valt allereerst te beschouwen als een eigenzinnige variant
op het vooroorlogse zionisme: het gaat
bij Schonberg niet om het beloofde
land Palestina, maar om een hechte en
leerstellige geloofsgemeenschap. Dat is
00k te zien aan zijn toneelstuk Der biblische Weg uit 1927: de plaats van handeling is een fictief land in Afrika, dat
evengoed als elk ander dienst kan doen
om Schonbergs gedachten uit te drukken.
Zijn strikte ideeen zijn overigens al eerder uitgesproken, inzonderheid in enkele liedcomposities waarvan het oudste, de Vier Lieder (opus 22) reeds in
1913 werd begonnen: zij die 'dich finden, binden dich / an Bild und Gebarde. / Ich aber will dich begreifen', zo ci-
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'nSerieuzeaankoop?
Mijn spaarrekening bij de ASLK zorgt voor het geld.
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Uw TV is geen eeuwig leven beschoren. En de aankoop van pakweg een
wandmeubel is 00k niet niks. Of misschien moet de vaatwasmachine dringend hersteld? Dat kost geld. Dus is
het goed wat reserve achter de hand
te hebben. Op een ES-rekening, de
moderne spaarrekening van de ASLK.
Vandaag spaart u - met een mooie opbrengst - en morgen neemt u probleemloos geld op. Een ES-rekening
is zo geopend. Uw ASLK-agentschap
vertelt er u alles over.
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Antwerpen, december 1988.

Kerkstraat 156 - 2008 Antwerpen
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
V e e r t i g j a a r geleden werd de U n i v e r s e l e V e r k l a r i n g van de Rechten van de Mens
afgekondigd door de Verenigde N a t i e s . Deze v e r k l a r i n g s t e l t d a t i e d e r mens,
ongeacht h u i d s k l e u r , afkomst, g o d s d i e n s t of p o l i t i e k e o v e r t u i g i n g onvervreemdbare
r e c h t e n h e e f t : h e t r e c h t op leven, op v r i j e meningsuiting, op een e e r l i j k
p r o c e s , op een menswaardige behandeling, ...
Amnesty I n t e r n a t i o n a l s t e l t v a s t d a t deze fundamentele r e c h t e n nog s t e e d s
op g r o t e s c h a a l worden geschonden:
* Anto Kovacevic, een l e r a a r u i t Wenen, werd i n oktober 1981 b i j een bezoek
aan z i j n f a m i l i e i n J o e g o s l a v i e g e a r r e s t e e r d . Hij werd v e r o o r d e e l d voor h e t
v e r t e l l e n van f l e u g e n s f over h e t p o l i t i e k e systeem i n J o e g o s l a v i e en wegens
h e t 'beledigen 1 van P r e s i d e n t T i t o . Na honderden b r i e v e n van Amnesty-leden
en sympathisanten kwam h i j op 4 a p r i l 1987 vervroegd v r i j .
* Moussa Konate u i t Tsjaad wordt s i n d s 28 a p r i l 1986 vastgehouden, zonder
b e s c h u l d i g i n g of p r o c e s . Omdat h i j f a m i l i e i s van een t e g e n s t a n d e r van de
r e g e r i n g , zo vermoedt Amnesty.
* Shih Ming-Teh u i t Taiwan z i t een s t r a f van 15 j a a r u i t . Hij werd zonder
e n i g bewijs v e r o o r d e e l d voor f gebruik van en a a n z e t t o t geweld 1 .
Drie voorbeelden s l e c h t s , d r i e van de duizenden mannen en vrouwen d i e i n Noord
en Zuid, Oost en West gevangen genomen, z e l f s gemarteld of t e r dood gebracht
worden. Omwille van hun o v e r t u i g i n g .
Voor hen onderneemt Amnesty I n t e r n a t i o n a l a c t i e . Schendingen van mensenrechten,
door wat voor regime dan ook, worden opgespoord en openbaar gemaakt. Zofn
700.000 leden en sympathisanten u i t meer dan 150 landen komen i n a c t i e . Velen
s c h r i j v e n b r i e v e n d i e r e g e r i n g e n onder druk z e t t e n . Honderden b r i e v e n , t o t
de v r i j l a t i n g v o l g t . Tot m a r t e l i n g e n en e x e c u t i e s ophouden. Anderen werken
mee i n een l o k a l e Amnesty-groep, o r g a n i s e r e n l e z i n g e n , zamelen handtekeningen
i n , ...
Nog anderen steunen Amnesty met een g i f t . Zonder geld i s a c t i e onmogelijk.
Amnesty wil o n a f h a n k e l i j k b l i j v e n en aanvaardt geen s u b s i d i e s . Alle geld komt
van leden en sympathisanten, van mensen z o a l s u. U kunt helpen.
Wij durven u daarom vragen een g i f t t e s t o r t e n voor Amnesty I n t e r n a t i o n a l .
Want zonder uw hulp kunnen wij n i e t v e r d e r . Het grondig onderzoek d a t aan
e l k e a c t i e vooraf g a a t k o s t zo ! n 30 000 f r per gevangene. S t o r t daarom vandaag
nog met b i j g a a n d f o r m u l i e r . G i f t e n vanaf 1 000 f r z i j n f i s c a a l a f t r e k b a a r .
In naam van Kovacevic, Konate, Shih Ming-Teh en de duizenden andere
gevangenen i n zo f n 135 landen danken wij u b i j voorbaat.

onschuldige

Met b i j z o n d e r e Jadogachting,

Guido Ryckmans,
voorzitter.
JU l a a t gewetensgevangenen n i e t i n de s t e e k . U h e l p t Amnesty I n t e r n a t i o n a l .
Wij s t u r e n u voor g i f t e n vanaf 1 000 f r i n f e b r u a r i 1989 een f i s c a a l a t t e s t .
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teert hij Rilke. In de Vier Stiicke (opus
27) luidt Schonbergs eigen koortekst:
'Du sollst dir kein Bild machen! / Denn
ein Bild schrankt ein, / begrenzt, fasst, /
was unbegrenzt und onvorstellbar bleiben solP. En het probleem van Mozes
duikt op in de Seeks Stiicke (opus 35):
'Wie schwer ist es, eine Gedanke zu sagen'.
Een religieus thema had Schonberg
eveneens al eerder gebruikt, in het onvoltooide oratorium Die Jakohsleiter
(1917-1922), waarin het streven en verlangen van de mensheid naar omhoog
onmiskenbaar aan de mystiek verwant
is. Moses und Avon neemt Schonbergs
denkbeelden weer op, verbindt ze met
zijn religiositeit, en spitst het geheel toe
op het joodse volk. Vanzelfsprekend
heeft dat te maken met de benarde positie waarin het indertijd verkeerde (een
bedreiging die aan de diaspora inherent
is), maar de 'boodschap' van de opera
gaat daar regelrecht tegenin: er heerst
geen ondergangsstemming, maar een
rotsvast geloof dat, als de gelederen
maar gesloten zijn, de goede uitkomst
zeker is. Mozes' starheid, die Schonberg als vereiste presenteert, is gericht
op een glorieuze toekomst voor zijn
volk, en draagt dus een messiaans karakter.
Daarmee is, dunkt me, meteen aangegeven wat in een opvoering van de opera tot uitdrukking moet worden gebracht. Tijdens de Salzburger Festspiele van vorig jaar liet regisseur JeanPierre Ponnelle aan Moses und Avon
een korte scene voorafgaan, waarin een
groep joden onder luid geschreeuw
door een stel soldaten mishandeld
wordt. De kostumering van zangers en
figuranten, met jodenster en al, legt
nog eens de nadruk op wat er gebeurd is
nadat Schonberg de eerste twee bedrijven gecomponeerd had, als om te suggereren dat hiermee de onmogelijkheid
van de voltooiing was verklaard. Uiteraard ziet het toneel er deels uit als een
joodse begraafplaats, met verzakte en
verwaarloosde grafstenen.
Ponnelle, wiens versie dit jaar weer op
het programma staat, heeft betoogd dat
een 'realistische' uitvoering zoals
Schonberg zelf voor ogen stond, uit den
boze was: die zou te veel lijken op een
Hollywoodfilm uit de jaren vijftig. Hij
zal The Ten Commandments bedoelen,
een actiefilm met een glansrol voor de

farao (Yul Brinner), wat al aangeeft dat
daarvoor een heel ander scenario gebruikt is dan de keuze uit het bijbelverhaal die aan Moses und Axon ten grondslagligt.
Er zijn wel meer mankementen in deze
Salzburger opvoering (zo zingt Mozes
op verscheidene plaatsen waar dat niet
door de beugel kan), maar de eigengereidheden die ik noemde, zijn typerend
voor een bepaald soort regisseur: het
waant zich ook kunstenaar, en matigt
zich daarom het recht aan, slecht te lezen en een toneelstuk of opera te 'actualiseren', in een modieus jasje te steken
(Beckett gespeeld door louter vrouwen), of te misbruiken voor de exhibitie van zijn eigen manco's. Het kon niet
uitblijven: Ponnelle beweert dat Moses
und Awn gaat over de vernedering door
'autoritare Herrschaftsanspriiche', en
dat racisme, ten tijde van de faraos of
nu, hetzelfde is. Schonberg schreef in
1931 al dat men zo weinig mogelijk aan
regisseurs over moet laten; sindsdien is
het alleen maar erger geworden.
In de wandeling heten zulke regisseursingrepen 'interpretatie' maar wanneer
scenes geschrapt of toegevoegd kunnen
worden, is dat natuurlijk kletspraat. De
Salzburger regie maakt van een opera
over de uiteindelijke triomf een portret
van vervolgden en verliezers; de aankondiging dat hier een 'Oper von Arnold Schonberg' in premiere ging, had
beter kunnen luiden dat men een 'Oper
gegen Schonberg' speelde. Rene Leibowitz, die in 1966 schreeft dat het nog
lang zou gaan duren voor er van Moses
und Axon een aanvaardbare uitvoering
zou komen, is hier op wel heel drastische wijze in het gelijk gesteld.
Ik heb even bij deze regie stilgestaan
omdat ze een schoolvoorbeeld is van
een apert foutieve, stronteigenwijze
'interpretatie'. Er is nog wel een andere
duiding denkbaar, die misschien niet
direct strookt met wat de componist
heeft willen zeggen, maar die de betekenis van zijn werk ten minste niet vervalst, en in zekere zin zelfs verruimt.
Het gaat dan niet enkel om het 'verhaaP, maar tevens om de manier waarop het 'verteld' wordt, dat wil zeggen:
op muziek is gezet.
Schonbergs opera is onvermijdelijk 66k
een muzikale uitspraak; alleen al door
zijn uitgangspunt (rijm of niet, figuratief of niet, dodecafonisch of niet) zegt

een kunstenaar iets over de plaats van
zijn werk en van zichzelf. Waar de componist over Moses und Avon heeft geschreven dat hij er het bewijs in ziet
'dat iedere uitdrukking en karakterisering met de stijl van de vrije dissonantie
bereikt kan worden', mag de opera stellig beschouwd worden als een proef op
de som van het muzikale idioom dat
Schonberg voorstond.
Vandaar dat Moses und Avon soms is
uitgelegd als een opera over opera, of
nog ruimer: over muziek, bij voorbeeld
door George Steiner en door Vestdijk
die Mozes de man van de 'werkplaats'
en Aaron de man van de 'toepassingen'
noemde. Het is allicht geen toeval dat
beiden schrijvers zijn, gewend aan de
'immanente poetica': elke literaire tekst
is op een bepaalde manier een uitspraak
over literatuur en teksten, geeft dus uitdrukking aan opvattingen van de dichter of schrijver. In deze opera, zegt
Vestdijk dan ook, heeft Schonberg 'zijn
eigen lot als kunstenaar becommentarieerd'.
Ik voel daar wel voor, en ik zie ook een
stuk of wat argumenten. Laat ik voorop
stellen dat het hier mijns inziens niet
meer gaat om een interpretatie van het
libretto zoals ik eerder gaf, maar om
een psychologische verklaring waarom
juist Schonberg juist deze stof juist zo
behandeld heeft. Wat uiteraard een interpretatie van zijn muzikale 'Selbstaussage' oplevert: de poetica van een
componist die grenzen wilde verleggen
en daar impopulariteit voor over had en nog wel meer, trouwens.
Wat ik Mozes' rigiditeit heb gedoopt, is
geen fictie in de opera alleen: het komt
tot uiting in andere composities zoals
de geciteerde liederen, en het valt herhaaldelijk op in Schonbergs geschriften
en brieven. Het ligt ook voor de hand
dat rigiditeit een complete persoonlijkheid kenmerkt, en niet slechts een deel
daarvan. Misschien zou men de man
Schonberg, of de componist Schonberg, met meer egards koppig of weerbarstig of gedreven moeten noemen, en
erbij zeggen dat hij met zijn eigen
twaalftoonsstelsel soms zeer vrijmoedig
is omgesprongen, feit blijft dat hij zichzelf aldoor heeft gezien als een mens
met een levenstaak, ook in religieus en
muzikaal opzicht.
Daarom lijkt er mij niets op tegen, Moses und Avon op te vatten als een weer-
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gave van Schonbergs 'mythe personnel', nu niet in de freudiaanse zin van
Charles Mauron, maar als precies dat
'Selbstverstandnis' waar die boosaardige pianist Gulda het over had. De stofkeuze is eenvoudig verklaarbaar bij een
joodse componist, de inkleding van de
opera en de vertekening van de bijbelse
geschiedenis zijn wellicht nog het beste
te begrijpen via de wederwaardigheden
van deze versmade, joodse componist.
Dat laatste kan bovendien los van de
joodse thematiek omschreven worden.
Elk kunstwerk heeft zijn plaats in een
paradigma: het kader van het denken
over bij voorbeeld muziek (uiteenlopend van kritiek tot uitvoeringspraktijk
en componeren) dat in een bepaalde
tijd van kracht is, en dat later eventueel
als stroming of beweging historie
wordt. Schonberg is zich doorlopend
bewust geweest van zijn positie als vernieuwer, die derhalve door menigeen
uit naam van de traditie verketterd
werd hoewel diezelfde traditie het fundarnent van zijn vernieuwingen vormde. Deze onenigheid op dezelfde basis
is, denk ik, de tragiek van het grensverleggende, moderne kunstenaarschap:
niet het wanbegrip, maar de onnodigheid ervan, niet de miskenning van de
maker, tot eenzaamheid gedoemd,
maar de beschamende afgang van het
weerspannige publiek dat telkenmale
de boot mist.
Het volk Israel wit in Moses und Aron
op cruciale momenten niet luisteren.
Mozes, die meent (retorisch, dus over-

Luc Boudens
De tiende provincie

redend) niet goed te kunnen spreken, is
aangewezen op Sprechgesang. In eerder werk heeft Schonberg dat benut am
een vorm van vervreemding aan te duiden (Gurrelieder, Pierrot lunaire), en in
deze opera zal het niet anders zijn,
Geen wonder dat hij zich op de aanstekelijk zingende Aaron verla at, een uitvoerend kunstenaar die zijn gedachten
vertolkt, althans zolang hij zelf in de
buurt blijft.
Zo gezien en beluisterd staan Mozes en
Aaron voor de polen van Schonbergs
kunstenaarschap: het maken van muziek die, buiten een betrekkelijk kleine
kring van leerlingen en vrienden en de
'Verein', voor onacceptabel, verdorven
of dogmatisch werd versleten, tegenover het maar al te menselijk verlangen
naar weerklank en volle zalen (en, dat
behoeft geen betoog, een middel van
bestaan). Maar ja, daarvoor moeten
concessies gedaan worden, en dan ein . .
digt men onherroepelijk als de 'kleine
Modernsky' uit de Drei Satiren (opus
28) waarin Schonberg ietwat onrechtvaardig die andere grote vernieuwer als
mikpunt koos: Strawinsky geportretteerd met de pruik van 'Papa Bach' Ope
Moses und Aron is in deze zienswijze
het allegorische stri jdtoneel van rekkelijken en preciezen, van avant- tegen arriere-garde, van artistieke drijfveren tegen gemakzucht, van werkelijke en
hardnekkige vernieuwing tegen de
goedkope praktijken van lieden die muziek niet in noten maar in stoelen tellen.
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Arnold Schonberg, Moses und Aron. Franz
Mazura (spreekstem), Philip Langridge (tenor), Barbara Bonney (sopraan) en andere
solisten, Chicago Symphony Choir, Chicago Symphony Orchestra, onder leiding van
sir Georg Solti. Decca 414 264-2 (compact
disc, ook op plaat en cassette).

Bob van Laerhoven
Het lange afscheid
roman over een miscast
individu in een miscaste tijd

verhalen uit de Belgische
gevarendriehoek in Duitsland

590 fr./f. 29,50
ISBN 90 70924 67 6

Oftewel: die 'lakei van voor de Franse
revolutie' heeft dan tach maar geweigerd naar andermans pijpen te dansen,
en is in staat gebleken zich als kunstenaar auf eigene Faust te manifesteren - het is hem niet in dank afgenomen, het maakt zijn materiele bestaan
even ongewis als zijn publiek en klankbord, maar het heeft hem tot een ding
vastbesloten gemaakt: dat hij moet
schrijven wat hij wit - en dat hij Mozes in al diens abstractie en halsstarigheid alleen maar bij kan vallen. Aan secondanten en morrend yolk kun je nu
eenmaal niets met een gerust hart overlaten.
JACQUES KRUITHOF

698 fr .If. 34,90
ISBN 90 70924 63 3
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2.

Van nu en gisteren Kamiel Vanhole over een
brievenboek van Van nu en straks.

De werkelijkheid bedriegt. Henk Romijn Meijer over de
mislukte biografie als literair genre.
3.

Van jeugdpuistjes tot fallussymbool. Herman
de Coninck over het geval Brusselmans.

Mexicaanse droom, Spaanse furie. Charles Wentinck
over Le Clezio, en Le Clezio over Cortez.

4.

5. Van WASP tot SOB. Geert Lernout over de pogingen van
Ezra Pound am een serieus karakter te zijn.
6.

De mooie blauwe Donau. Mark Schaevers over de
herontdekking van Midden-Europa.

7.

Hetzelfde, anders. Opnieuw over Midden-Europa, door
Mon Detrez.

8.

New York, New York. Kristien Hemmerechts over Mary
Gaitskill.

Van nu en gisteren

-

KAMIEL
VANHOLE
August Vermeylen en
Emmanuel de Born
correspondeerden jarenlang
over Van Nu en Straks, maar
gelukkig voor de latere lezer van
hun briefwisseling ook over hun
bewondering voor Flaubert,
hun afkeer van 'philisters' en
hun theorieen over de liefde.
'Sedert december heeft
Maeterlinck een bestendige
maitresse - en hij heeft geen
regel meer geschreven,'
waarschuwt Vermeylen.
Daarom geeft hij De Born, die
last heeft van 'vleeschkoorts', de
raad 'poep uw dienstmeid'.
Pas later voegde hij daaraan toe:
'om Europeeer te worden.'
"k Durf het u nauwelijks zeggen, maar
(...) nooit ben ik meer
ontroerd geweest dan
\j\:\: xt
toen we beiden, aanEi\; STI{AKS
gekleed, vaardig om
te scheiden, elkaar
zenuwachtig
vastklemmend, tegen den
stijl van 't bed geleund, woorden spraken, die wij als de
laatste aanzagen.'
Dit is een volzin uit
1891 en ik kan nauwelijks geloven dat je die
leest zonder even de lippen te krullen, je
stelt je er een fragment uit een stomme film
bij voor. Hij een jongeman van 23, die volgens het toenmalige nihilistencredo in huwelijk noch in godsdienst mocht geloven,
en zij een Pruisische cafezangeres, die vier
iaar later in Antwerpen aan een longaandoening zou bezwijken. Waarschijnlijk tbc,
zegt mijn notenapparaat, om in de geest
van die tijd te blijven. Hij langzaam wijkend, zij met haar arm voor haar ogen geheYen, alsof ze zich tegen de gloed van een
spot wil beschermen. Hij verscheurd tussen rede en gemoed, zij lichtjes verpletterd.
Ik stel het misschien iets te pathetisch voor,
maar daar nodigt die zin ook toe uit. De
naar het Frans ruikende opeenstapeling van
al dan niet voltooide deelwoorden, het bekenteniskarakter, de superlatieve inzet en
het abstracte slot, het draagt allemaal bij tot
het verhevene van die zin. Lezers van nu
zouden die laatste woorden willen horen.
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We willen het feller en f1itsender, met details die wellicht afbreuk zouden doen aan
de plechtigheid van het moment, maar die
de hele scene ook 'echter' zouden doen lijken. 'Echter' in de zin van grimmiger dan.
Onze kat heet Romantiek en we schoppen
haar elke dag.
Maar het was de stijl van die tijd - proza
dat nog de adem van de Tachtigers in zijn
nek voelde - en vooral: het was Emmanuel
de Born die dit schreef. Hij werkte op het
Antwerpse stadhuis en was een van de
oprichters van Van Nu en Straks. Bovenstaand afscheid vormt een van de vele passages die hij in zijn brieven aan zijn hopeloze verhouding met de zangeres Clara
Gaesch wijdde. Telkens wou hij van haar
los en telkens opnieuw werd hij in haar armen gedreven.
Het antwoord van August Vermeylen was,
om het maar zacht uit te drukken, nuchter.
Een kunstenaar werd volgens hem aileen
maar verlaagd door een vrouw:
'Ik zie maar twee oplossingen van 't vraagpunt:
1° - met een maitresse leven, alsofmen getrouwd was (ja!), maar een vrouw kiezen die
zorgen kan voor al de stoffeliike, kleingeestige zaken van 't leven, die u helpt, u volkomen vrij laat, en u niet komt storen in uw
kunstenaarswerk, en daarbij: een vrouw die
geen kunstenaarsziel heeft, opdat ze uwen
geest niet ontverve. (... )
Of beter nog: poep uw dienstmeid. Dat is
misschien nog het zekerste, en ik ben zeer
gelukkig die oplossing gevonden te hebben.
2° - Hebt ge geen dienstmeid, of kunt ge
er geen schoone vinden, ga aile maanden - of aile twee maanden,
volgens het
karakter - naar 't bordeel. ( ) In ieder geval, maak van het poepen een natuurlijke
werking, iets zeer gewoons, als het eten en
het schiiten.'
Vermeylen was negentien toen hij dit
schreefen het is altijd moeilijk uit re maken
waar nu precies de grens ligt tussen geborneerdheid en snoeverig cynisme. Hij was
gevoed door Flaubert en Nietzsche, twee
auteurs die nu niet bepaald een hoge pet op
hadden van vrouwen, en hij was een zelfverzekerd Brussels ket]e met een vurige afkeer van wat hij en zijn geestverwanten de
'philisters' noemden. In zijn ogen waren
vrouwen heilig speelgoed (om maar eens de
term te gebruiken die Heine voor de poezie
reserveerde).
Het mooist wordt dit nog weerspiegeld in
zijn verhouding met ene Leo. De eerste
keer dat hij over haar aan De Born schrijft is
zij 'een engel' en voelt hij zich 'een jonge
God in den zevenden hemel, een cent enlooze jonge god die een beetie gek wordt.'
Twee dagen later is ze 'een vrouwken (... )
dat zeer liefis (een echt miniatuurtjel), zeer
goed onderricht, aileen leeft in Brussel, altijd vrij is, den heelen dag door lacht, en
geen anderen "Liefhaber" dan mij bezit',
Een goede twee weken later heeft hij 'zoetjes' met haar 'afgebroken' en kan hij al in de
verieden tijd over haar spreken. Een paar
weken nadien ontmoet hij haar opnieuw,
terwijl hij 'de gedichten van Swinburne le-

zend' door de Kruidtuinlaan loopt. Het
raakt opnieuw aan en af en weer aan. 'Maar
wat me verheugt: ik bemin haar niet meer.
Ik heb haar misschien nooit bemind, maar
nu minder dan ooit. De geveinsde liefde die
'k nu Leo moet opdisschen is maar verwarmde kost, en zij bemerkt het wel.' AIleen als ze ziek wordt en de 'pleuris' krijgt,
verandert alles weer. Ze is nu 'zeer bleek,
met kleurlooze lippen, zwartomringde oogen, een band rond het voorhoofd en het
haar verstrooid. (... ) Ik bemin haar bijna,
nu dat ik haar zoo zwak & zoo zacht zie, verfijnd door de ziekte, met haar stille, kwijnende, kermende stem. (...) Gisteravond
wilde ze me niet laten weggaan, en greep
koortsig mijn handen vast. (... ) Ik moedigde
haar een weinig aan, en gaf haar een steek
morphine.' Eind maart van het volgende
jaar blijkt dat zij al acht maanden zwanger
is. 'Ik geloofdat ik daarmee nog moeilijkheden zal hebben ... Smerig! smerig!!...' Daarna schrijft hij nog drie maal aan De Born
dat hij geen nieuws meer van haar heeft. En
hij rekent uit: 'Het kind moet er nu al zijn.'
Het zijn de laatste woorden die hij nog aan
haar vuil maakt. Exit Leo.
Er zit natuurlijk een heleboel pose in zo'n
houding, maar De Born liet er zich gemakkelijk door overtroeven. Tegenover zoveel
onderkoelde nonchalance voelde hi; zich
een 'onmachtige'. (Die term was toen in
zwang. De Born zelf gaf aan een van zijn
korte prozastukken de titel 'Onmachtig'
mee, Alfred Hegenscheidt noemde een cyelus van drie gedichten 'Onmacht' en Vermeylen schreef een cyelus van zes gedichten die 'Dagen van onmacht' heette.) Liefde werd als een zwakte gezien die niet verenigbaar was met de vrijgevochtenheid waar
de toenmalige artiest zich zo graag liet op
voorstaan. Zodat De Born zich enkel nog
verontschuldigen kon 'met een enkel
woord, waarachter de zwakken, de wanhopigen, de levensmoeden zich verschuilen:
het vreeselijkste dat bestaat, het treurigste:
fataliteit.' Het 'blinde Schiksel' was verantwoordelijk voor alles. Aileen als ook Clara
Gaesch zwanger blijkt, wil hij nog tien gulden zien te vinden voor een abortus in Den
Helder.
Om die twee figuren nu, de bevlogen en tegelijk aardse August Vermeylen en de onzekere, altijd berooide Emmanuel de Born,
draait een brievenboek dat door het Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven is uitgegeven. Het bestrijkt de
periode 1890-1894en bevat aile teruggevonden brieven en kattebelletjes van de redactieleden van Van Nu ell Straks (eerste
reeks), het literaire tijdschrift dat 'gewijd
(was) aan kunst van Nu, nieuwsgierig naar
de kunst nog in wording - die van
Straks - , hier en in het buitenland.'
Reeds in de eerste brief wordt het plan opgevat om met een nieuw tijdschrift van start
te gaan dat 'antipedant, jong, ferm, licht,
"chat-noiresque" zou moeten zijn. Eerst
blijft het nog bij vage dromen en des te
scherpere beginselverklaringen, maar stilaan neemt het idee vastere vorm aan, vooral

als blijkt dat een eerste aarzelende poging
om in een bestaand tijdschrift te infiltreren
en het een nieuwe koers uit te sturen, weinig kans op slagen biedt 'De totale hervorming zal toch onmogelijk zijn' schrijft Vermeylen. 'Ik vrees dat we niet radicaal genoeg zullen blijven, indien me (sic) veel
omgaan met de Vl(aamsche) Sch(ool).' En
hij verzucht: 'Wanneer toch zullen we ergens thuis zijn, om te mogen zeggen alles
wat we willen?* Een maand later komt hij
met een titel op de proppen: 'Eenigen van
nu en morgen', en op u augustus 1892
schrijft hij aan De Bom:
'... HET is er! 10 nrs van 32 bladzijden, op bizonder getint Hollandsch Van Gelder papier, omsiag in twee kleuren, formaat 22 x
27, 40 regels van 50 letters, groot gedrukt,
breede randen (lijk in de Gids), versierde
hoofdletters, titelblad, vignetten, culs-delampe ofte lampenaarzen, een buiten-textplaat enz. enz. enz.
Alles inbegrepen (verzending, banden,
enz.) zal dat niet meer dan 200 fh kosten.'
Over de uiteindehjke titel is niet iedereen
tevreden. De latere symbolistische schilder
Antoon van Welie vindt hem gewoon 4misselijk', terwijl Cyriel Buysse meer voor
'Vrije Kunst', de allereerste titel, gewonnen is, Maar Vermeylen is niet meer te stuiten, Wat hem voor ogen staat is een tijdschrift dat zowel kritisch als verfijnd is en

dat de nieuwste literair-esthetische principes zal verkondigen.
Ook politiek begint hij zich te profileren.
'Ik word - zonder den minsten zwans een rood-zwart anarsjist. De socialisten
hebben de liefde van't menschdom niet, zij
hebben de liefde van het stelsel. De liefde
van't menschdom, ten andere, bestaat niet.
Dathumanitarisme - aan Aug(uste) Comte
te danken - is wel een van de onnatuurlijkste, de domste, de leegste illusies van onze
eeuw.
De socialisten streven meer naar de revolutie der buiken dan naar de bevrijding van
den geest.'
Provocerende woorden voor een niet onbemiddelde aannemerszoon, die zich reeds
jong in het intellectuele en culturele leven
van de toenmalige Franse bourgeoisie bewoog. Over het algemeen (meervoudig)
kiesrecht dat in 1893 w e r d ingevoerd, komt
in zijn brieven geen woord voor, Evenmin
over het stadsproletariaat dat toch welig
moet getierd hebben in het Brussel van die
dagen. Maar hij was een artiest die zijn handen niet vuil wenste te maken aan de platte
politieke werkelijkheid. Wat overigens
niets afdoet aan de waarde van zijn streven
en aan de betekenis van Van Nu en Straks.
Achteraf gezien heeft het tijdschrift inderdaad een belangrijke rol gespeeld in het
Vlaamse geestesleven en in de 'heropbeu-

ring' van de Vlaamse letterkunde. Voor het
eerst diende zich een literair blad aan dat aileen literair-esthetische normen hanteerde,
dat niet confessioneel gebonden was en dat
zelfs uitstraling had tot in Nederland, De
Vlaamse letteren werden ontvoogd, zoals
dat wel eens heet, en Van Nu en Straks
speelde daarbij de rol van 'vrij voorhoedeorgaan', hoe wansmakelijk zo'n woord nu
ook mag klinken.
Merkwaardig is wel dat aileen de romans
van Cyriel Buysse van blijvende literaire
waarde gebleken zijn, en nog steeds herdrukt worden, terwijl hij nu juist een randfiguur was in de hele beweging. De Bom
was zelfs van plan om een roman van Buysse aileen 'als vulwerk' in Van Nu en Straks
op te nemen* En toen het tijdschrift in 1896
na een onderbreking van twee jaar opnieuw
begon te verschijnen, zat Buysse niet meer
in de redactie. Wegens geldgebrek had hij
elke fmancMe bijdrage geweigerd om het
tijdschrift weer op poten te krijgen. De
brieven die van hem in het boek zijn opgenomen zijn dan ook veruit de kortste en de
zakelijkste. 'Mijn waarde Emmanuel,'
schreef hij in 1890, 'Uw voorstel doet me
veel eer aan en valt zeer in mijnen smaak,
doch hebt gij er op nagedacht dat het stichten van een tijdschrift geld, somtijds veel
geld kost?' Altijd bleef hij met beide voeten
op de grond, ook als het over zijn eigen

Aarde, water, lucht
en vuur
HARRY MULISCH
De elementen
Roman
Een 'art director' is met
vakantie op Kreta.
Hem wacht een
verbijsterende samenloop
van omstandigheden.
Vraag bij uw boekhandel de gratis stickers
om uw persoonlijke wensen feestelijk
te vermelden.
Kluwer Algemene Uitgeverijen.
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werk ging. 'Ik ben tevreden dat ge mij recht
af zegt dat ge mijn bijdragcn niet goed
vindt,' schreef hij aan Vermeylen, 'Laat ze
liggen en spreek er mij niet meer van. Ik
heb iets anders gereed (... ).' Aldus de zakenman uit Nevele, die een oeuvre naliet van
om en nabij de zevenduizend bladzijden. In
die jaren moest hij overigens vaak naar
Amerika voor zijn werk, zodat hij slechts
tussen twee reizen in op de redactievergaderingen kon zijn. Hij verschoof ze ook
voortdurend.
Het schrijnendste in dit brievenboek is de
verhouding tussen August Vermeylen en
Emmanuel de Born. Daarom oak ben ik in
het begin van dit stuk zo uitvoerig ingegaan
op hun amoureuze avonturen: het vormt
een uitstekende illustratie van wat hen in de
loop van hun correspondentie steeds verder
uit elkaar zal drijven. Bijna voortdurend zal
De Born zich de mindere voelen, de ellendeling die zijn 'vleeschkoorts' niet cop rationeele wijze' kon 'canaliseren', zoals Vermeylen dat deed. Vermeylen die hem dan
telkens weer en niet zonder enig sadistisch
genoegen, met zijn neus in zijn eigen zwakheden wreef. Vergelijk alleen al deze twee
fragmenten, die niet aIleen door hun stijl
het verschil tussen de twee mannen weergeyen:
De Born: 'Schurk! Weet gij wel dat ik het
smerig schandalig van je vindt (sic) me zoo
maar moederziel aIleen te laten in dit rotte
nest dat Antwerpen heet? Misschien zijt gij
heel boos op me (... ); misschien murmelt ge
van 'onmachtige' 'zwakkeling'; misschien
veegt ge heel en al uw batten aan me. Maar
dat is toch geen voldoende reden om me
niet te schrijven. Hebt ge me beestigheden
toe te slingeren, vervloekingen toe te bliksemen - doe het, maar godverblomme, doed-e bakkes open, beest!'
Waarop Vermeylen: 'Ik schreef u gisteren
niet meer, want (... ) ik was om 9 uur thuis
gekomen, en bleef den heelen dag dom,
plat, beest, de keel droog en het brein idem,
"absolement stoem, allo" zooals "Zotte
Louis" zegt in "Bruxelles-Haut-Congo'
(ge ziet dat ik mijn klassieken ken!).
't Was dansfeest in "Sint-Anneke", een herberg in mijn straat, lk heb met mijn oudste
broer het schandaal uitgehangen, en heel
den nacht gedanst, gekust, gevingerd (o.a,
met "de dochter van den doodkistwinkel"
(...)).'
Zalige passages zijn dit, Rauwe, ongestileerde woorden, waarvan er sinds de uitvinding van de telefoon steeds minder bewaard
blijven. Tegelijk geven ze de verkoeling aan
die allengs tussen de twee mannen optreedt. De Borns brieven worden steeds
schriller van toon, die van Vermeylen afstandelijker. Hij gaat helemaal op in de
werking van het tijdschrift en laat nauwelijks nog iets los over zijn 'innig leven'. De
Born verbittert, wordt wantrouwig, voelt
zich onbegrepen. Van de oorspronkelijke
intimiteit die tussen de twee vrienden heerste, blijft tenslotte maar weinig over. Daarbij komt nog dat Vermeylen oak op literair
gebied de roede niet spaarde. Voor Cyriel
Buysse vormde dit 'autoritarisme', zoals hij
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het noemde, geen probleem, maar De Born
laat er zich door ontmoedigen. Hij kan nauwelijks verdragen dat Vermeylen 'een beetje den Kloos (avant la lettre) tegenover
(hem) wil spelen'.
In januari '94 komt het tot een kleine uitbarsting. De dingen worden weliswaar uitgepraat, maar als voorheen wordt het niet
meer. De correspondentie slabakt. Vermeylen trekt naar Schotland en gaat daarna in
Duitsland studeren, terwijl De Born een
nieuwe schouder zoekt om op uit te huilen.
Hij leest 'Adagio', een Beethovengedicht
van Alfred Hegenscheidt ('0 ideaal, uit
leed der aard geboren') en wordt er 20 door
geraakt dat hij ervan moet beven. "k Heb u
vroeger, toen ik u minder kende, gehouden
voor Hegenscheidt-den-Sympathieke, en
Hegenscheidt-den-gezonde en Hegenscheidt-den-Goede. Thans geloof ik in u als
in Hegenscheidt-den-Sterke en dito-dengroote. lk kom u mijn vriendschap bieden.'
Het is overigens diezelfde Hegenscheidt
die de Vlaamse Vermeylen het idee inblies
voor diens later beroemd geworden zin over
Europeeers: 'Wij hebben iets beters te doen
dan internationaal te worden; als we eens
vasten grond zullen in Vlaanderen gevat
hebben, dan geloof ik dat wij, met ons ideaal, reeds internationaal zullen ziin.'
De brief waarin deze woorden staan, vertrok op 17 december 1894, om 6 uur 's ochtends uit Brussel en kwam 's anderendaags
tussen halfnegen en kwart voor tien 's ochtends in de Berlijnse Kiirassierstrasse 12 III
aan. Tussen Antwerpen en Brussel deed de
post er een paar uur over. Het moet een
gouden tijd geweest zijn voor correspondenten.
Alles ging zoveel sneller toen. Postbodes
hadden nog geen buidel vol drukwerk te
torsen. En aan de rand van het bos woonden heel intelligente dieren.
Voorts ben ik van mening dat er geld moet
komen. Ik gebruik het woord niet graag,
maar een boek als dit behoort tot ons cultuurpatrimonium. Het is trouwens niet aIleen literair boeiend, maar het bevat ook
een schat aan historisch, sociologisch en
linguistisch materiaal, dat anders ligt te
vermuffen in een archief. En het zou te gek
zijn als er geen vervolg kwam op deze met
veel zorg en liefde geannoteerde brieveneditie. Tenslotte moeten de belangrijke jaren
van Van Nu en Straks nog aan bod komen.
Het materiaal ligt er, de bevoegde academici hangen op gezette tijden rond in het
stempellokaal. Wil iemand de betrokken
minister eens van zijn campagnestoeltje
schoppen?

[HetOntstaan van VanNu enStraks: eenbrieueneditie 189001894, Ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Leen van Dijck, J. Paul Lissens en
Toon Saldien, Centrum voor de Studie van het
Vlaamse Cultuurleven, 1988]

De werkelijkheid
bedriegt
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HENK
ROMIJN MEIJER
Een biografie is niet alleen iets
dat je na een vruchtbaar
schrijversleven ten deel valt,
althans in de Angelsaksische
wereld. (De weduwen zijn daar
anders dan hier.) De mislukte
biografie is ook van oudsher een
gekniptrornantherna:over
waarheid die niet bestaat tenzij
je die verzint, en over een
vreemde ander die je niet vindt,
behalve in jezelf.
Henk Romijn Meijer, die zich
ooit zelf aan het genre heeft
gewaagd, recenseert Alison
Lurie, die het voor de zoveelste
keer probeert.
Was de semi-abstracte schilderes Lorin
ALISON LURIE
(of Lolly, Laurie,
Laura) Jones een
THE TRUTH
broos, verfijnd, boABOUT
venaards wezen, veel
te gevoelig voor norLORIN JONES
maal menselijk contact? Of was ze een
kreng dat in de
schimmige gestalte
onder haar excentrieke kleren de harde en
roemzuchtige
persoon verborg waarvan haar leermeester
Kenneth Forster vermoedde dat ze nooit
van iets anders had gehouden dan van zichzelf en van haar schilderen, 'in die volgorde'? Was ze een goed mens, ofwas ze slecht,
ofligt de waarheid misschien ergens tussen
deze extremen? Liet ze zich door haar echtgenoot Garrett Jones gebruiken, ofgebruikte zij hem? Hoe kom je ooit achter de waarheid van een leven dat voorbij is?
Dit zijn de vragen waardoor Polly Alter
wordt gekweld. Ze is de hoofdfiguur van
Alison Lurie's laatste roman The Truth
About Lorin Jones, een boek waarvan de
plot zoveel overeenkomst vertoont met
mijn eigen De stalmeesters of Geheimhouding uerzekerd (1978) dat ik me weer eens
verbaasde over de macht van het toeval.
Polly wordt door die vragen gekweld min of
meer vanaf het moment dat ze verlof kan
nemen bij het New Yorkse museum waar ze
werkt om de biografie te schrijven van de
schuwe, teruggetrokken Lorin Jones die
twintig jaar eerder dan Polly, in 1926, werd

geboren en in 1969 vrijwel onbekend stierf
aan een longontsteking die ze zichzelf bijna
opzettelijk op de hals had gehaald. In de
loop van Polly's vooronderzoek hopen de
vragen zich dusdanig op dat het aan het einde van de roman onzeker is of ze haar boek
ooit zal schrijven.
Wei zal ze de man bellen met wie Lorin aan
haar echtgenoot, de invloedrijke kunstcriticus Garrett Jones ontsnapte en met wie ze
de laatste jaren van haar leven, furieus
schilderend, in Key West verbleef. Was deze elf jaar jongere minnaar, eens een veelbelovend dichter, de duivel die niet alleen
Garrett Jones in hem zag en was hij zodoende een van de mannen die, zoals Garrett Jones, Lorin hadden 'gedwarsboomd en
zwart gemaakt en uitgebuit en verwaarloosd*? Totdat de even kordate als naieve
Polly hem zoveel jaar later als mens ontdekt, en vooral als man, gaat hij vrijwel geheel schuil achter een haag van vooroordeeL
Verschillende romanciers hebben de laatste
jaren ontdekt dat het schrijven van een biografie een aantrekkelijk thema is voor een
roman. De beslommeringen van de biograaf zijn zo sterk verwant aan de problemen van de schrijver die zijn levens verzint
dat deze laatste in een roman met dat onderwerp zijn eigen moeizame zoeken kan dramatiseren zonder opdringerig te worden.

Een indnikwekkend voorbeeld van zo'n roman is Dubin's Lives van Bernard Malamud dat uitmunt in zijn subtiele uitbeelding van Dubins pogingen om het raadselachtige leven en denken van D.H. Lawrence te doorgronden. Dat Dubin bij zijn werk
dat voortdurend vast dreigt te lopen eerder
op waarheden over zichzelf stuit dan op DE
waarheid over D.H. Lawrence is verrassend vooral voor hemzelf. Ook in The Truth
About Lorin Jones is het werk van de biograaf in wezen een indirect zelfonderzoek.
Polly 'ontdekt' geleidelijk hoeveel ze met
de raadselachtige Lorin gemeen heeft en
hoe onnozel het van haar was om te denken
dat het achterhalen van een 'waarheid' een
betrekkelijk eenvoudige zaak kon zijn, een
kwestie van tijd en van het gewetensvol ondervragen van wie de schilderes had gekend.
Het ligt voor de hand dat Polly zich in een
depressie werkt. Dubin doet dat ook, hoe
anders van aard de roman van Malamud
ook is. Lurie's verhaal graaft minder diep
dan Dubin's Lives. The Truth About Lorin
Jones is geestig en vernuftig. Het bevat een
aantal figuren uit de kunst en de kunsthandel dit in hun optreden en in de uitspraken
die ze doen in interviews tot een komisch
leven geraken. En wie zou in Polly Alter
niet terstond een typische Lurie-figuur herkennen? De eerste zin van de roman toont
ons dadelijk de besliste persoon die Polly

graag zou willen zijn: Tolly Alter hield
vroeger van mannen, maar ze vertrouwde
ze niet meer en had niet veel meer met ze te
maken.'
In de vermakelijke suggestie van Polly's
vooronderzoek kan Alison Lurie het spel
van schijn en werkelijkheid spelen dat al
haar boeken, soms tot in de titels (Imaginary Friends, Real People), beheerst. Ze zoekt
verwoed naar de waarheid van een leven en
wordt door de gladde kunsthandelaar Carducci op vaagheden vergast, door de zelfvoldane verzamelaar Skelly op boude beweringen, door Lorins oude vriendin, de illustratrice Sara Sachs Vogeler, op betuigingen
van haar vriendschap. De schilder Kenneth
Forster drukt zijn bewondering uit voor
Lorins werk, de schrijfster Janet Bell-Smith
herinnert zich een anekdote die erop zou
kunnen wijzen dat Lorin gestoord was, en
zo kan Polly slechts indrukken noteren die
het raadsel vergroten en zich niet tot een geheel laten voegen.
Polly houdt niet meer van mannen, omdat
ze achttien maanden geleden door haar
echtgenoot, de medische wetenschapper
Jim, in de steek is gelaten. Dat althans is
haar stellige mening en daarin wordt ze gesterkt door haar lesbische vriendin Jeanne.
Dat Jim zich door Polly's weigering om
New York te verlaten, nadat hij een prachtige baan in Denver aangeboden had gekre-
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gen, gemakkelijk 'verraden' zou kunnen
voelen, komt niet bij haar op. Als kind was
Polly door haar charmante en niet erg serieuze vader in de steek gelaten en Jim leverde voor haar het onomstotelijke bewijs
dat aile mannen hetzelfde zijn. Een tijdlang
blijft ze trouw aan haar mannenhaat. Wanneer een man toevallig 'aardig' is leveren
Polly's puriteinse eigendunk en haar krengigheid een gepaste verklaring. Bob Milner, de tweede echtgenoot van Polly's moeder Bea, was zo'n aardige man, en 'Natuurlijk was een van de redenen waarom hij zo
aardig was dat thuis altijd alles naar zijn zin
was gegaan; Bea zorgde daarvoor. '
Jeanne wil Polly tot een volwaardige lesbienne ompraten en gaat daarin net iets te
ver. Met haar afkeuring van Polly's sterke
gevoelens voor haar twaalfjarige zoon Stevie bereikt Jeanne eerder een schuchtere
herleving van Polly's belangstelling voor
het andere geslacht. Oat Polly op Lorin
verliefd wordt, ofdenkt te worden, is de bevestiging van haar dilemma. Het is een liefde voor iemand die niet meer bestaat en
voor haar nooit heeft bestaan. Polly's lief:
desfantasieen kunnen een vrije vlucht nemen en Polly is nuchter genoeg om het te
beseffen: 'Een dade kon je niet kwetsen; zij
of hij kon geen kritiek op je hebben of je
verraden of je in de steek laten. En jij kon
haar ook niet kwetsen, dus was er geen

schuld.'

The Truth About Lorin Jones is een bizonder onderhoudende roman, wat minder
spotlustig dan Foreign Affairs en heel wat
soberder dan The War Between The Tates
waarin Lurie haar vermogen tot virtuoze
taalparodieen meer aan bod liet komen. Zoals altijd legt Alison Lurie de kaarten duidelijk op tafel: bij aile sympathie voor de
vrouw die uit de roman spreekt is The
Truth geen boek waarin de militante feministe een eenvoudig bewijs van haar gelijk
zal kunnen vinden. The War was dat trouwens ook allerminst: Alison Lurie laat zich
niet graag voor welk karretie dan ook spannen. Tenslotte blijkt Polly's 'goede gees!'
Jeanne vrij onverschillig ten opzichte van
de gevoelens van anderen, wanneer ze haar
getrouwde vriendin Betsy van haar echtgenoot probeert los te weken en Polly's te
kleine flat als 'tijdelijk onderdak' gebruikt.
In het licht van deze bezetting die pas na
een heftige ruzie wordt opgeheven is Pol..
ly's telefoontje naar Key West, voorbij het
einde van het hoek, een daad van rebellie tegen Ieannes groeiende gezag en niet aileen
het teken van 'vrouwelijke zwakheid' dat
Jeanne er graag in ziet,
Jeanne en haar Betsy vormen niet aileen
een bedreiging voor Polly's prive leven, ze
geven ook aanleiding tot de grappigste see..
nes in het boek. Betsy die zich bij voorkeur
in de badkamer ophoudt, drijvend in bad,
haar haren wassend of haar kleren, Betsy
gekoppeld aan een soft rock of roman tisch
klassiek spelende Walkman, Betsy die zo
slonzig is dat ze voortdurend op zoek is
naar een van de vele objecten die ze in de
flat laat slingeren, ofBetsy en Jeanne samen

snorrend van verliefdheid in de directe nabijheid van de broodnuchtere Polly, het
ziin figuren die zieh om de afstand tussen
theorie en praktijk even weinig bekommeren als de met uitbundiger middelen op papier gezette Wendy Gahaghan in The War

Van jeugdpuistjes
tot fallussymbool

[Alison Lurie, The Truth About LorinJones. Michael Joseph]
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HERMAN
DECONINCK

Between The Tates.
Al is Alison Lurie geen zwarte pessimist,
toch is ze veel te sceptisch om aan haar boek
een gelukkige afloop mee te geven. In de
laatste regels, wanneer Polly op het punt
staat om de zo lang geminachte gewezen
diehter Hugh Cameron te bellen, ligt niet
meer dan een suggestie van wat in de toekomst zou kunnen gebeuren: 'Voordat ze de
moed zou kunnen verliezen ofweer van gedachten zou kunnen veranderen, rende ze
al naar de keuken. Ze staarde een ogenblik
naar de onschuldig ogende muurtelefoon,
haalde nog eens diep adem en nam de hoom
van de haak.' Over diezelfde Cameron heeft
ze nog maar nauwelijks een bladzij geleden
gedacht: 'Het zou krankzinnig zijn om iemand als Mac (alias Cameron) te vertrouwen, terwijl iedere man die ze ooit had gekend, te beginnen bij haar vader, haar gekwetst had en in de steek gelaten.'
Ze is zo krankzinnig dat ze de hoorn van de
haak zal nemen. Daarmee moet de lezer het
doen. Hij (zij) kan zich laten leiden door
zijn (haar) eigen fantasie, ofwachten op het
volgende hoek misschien, want wie het
werk van deze rationalistische schrijfster
kent weet dat haar romans onderling door
een sterke familieband zijn verbonden. Hij
(zij) weet bijvoorbeeld dat Lorin Jones, nee
Zimmem, de halfzuster is van de Leonard
Zimmem die in The War zijn vrouw Da..
nielle verlaat. Hij (zij) zal zieh Danielles
schreeuwerige radicalisme herinneren dat
duurt tot ze de wat vulgaire maar aardige
dierenarts Kotelchuck ontmoet. Zo ook is
Polly's mannenhaat waarschijnlijk een tijdelijk verschijnsel. In Alison Luries boeken
herhaalt de geschiedenis zich voortdurend
en voortdurend weer een beetle anders, zoals water nergens ooit helemaal precies zo
kabbelt als een moment tevoren.

het geval Brusselmans
Het aantal bladzijden
dat Herman Brusselmans O.F .M. al hij el..
kaar geschreven heeft
over het feit dat uiteindelijk niet zijn,
maar Monika van
Paemels novelle het
Vlaamse
Boeken..
weekgeschenk is mogen worden, is groter
dan het aantal pagina's dat zijn werkje
zelftelt.

Iedere zondagsteroen en doodgaan in de week
heet het, Die titel wordt verder niet uitgelegd, maar het is wat een schrijver doet op
het moment dat hij inziet dat hij er geen is.
Hoe ZOU O.P.M. zelfzijn boekje recenseren?
Hij zou er een aantal zinnen uit lichten om
te bewijzen dat er niets van deugt, Oat doen
we dan ook maar.
Op pagina II werpt de criticus Kees Baggeraarts een boze blik op een bibliofiel uitgegeven bierviltje met een tekst van Mulisch
erop. 'Die verdomde fat van een Mulisch!'
riep hij. 'In diezelfde woede doorscheurde
hij het bierviltje in honderd snippers.'
In diezelfde stijl doorzeikt Brusselmans
zijn novelle.
Twee pagina's verder bedenkt Kees dat zijn
zus een zodanig rode kop heeft dat, 'als ze
zich op straat vertoonde, sommige automobilisten halt hielden om op her groen te
wachten.'
Zeker in de herfst kan dat lang duren.
Nog eens twee regels verder blijkt Kees oak
een schoonzus te hebben, die de hele buurt
met een petitie over stankhinder tegen zich
in het geweer kreeg, nadat ze 'een tijdje 's
ochtends vroeg in haar tuintje uitademhalingsoefeningen (had) staan doen. '
Uitademhalingsoefeningen? Dat is zeker
zoiets als zaadinstortingen.
O.P.M. zou vast ook niet nalaten een paar
onhandige formuleringen van de auteur tegen hem te gebruiken.
Op pagina 19 voert de schrijver zichz~~
voor ~~n keer niet neukend, maar schriivend ten tonele: 'Het ging niet zo lekker.
De auteur worstelde met de Nederlandse
taal als een tijger met een koningscobra.
Ach, verzuchtte hij, eigenlijk beteken ik helemaal niks in letterland.'
Wat een zelfoverschatting. O.P.M., deze incontinente kleuter van de Vlaamse letterkunde, bedoelt eigenlijk dat hij manipuleert met zijn kroontiespen als Manneke Pis
met zijn ochtendstijfje.

[H. Brusselmans, Iedere zondag steroen en
doodgaan in deweek, Bert Bakker, 1988]

Mexicaanse
droom, Spaanse
furie

-

CHARLES
WENTINCK
Begin jaren zeventig ontdekte
Le Clezio, tot dan jeune premier
onder de Franse romanciers, dat
hij eigenlijk Indiaan was.
Sindsdien is hij 'een geval'. Zijn
laatste boek, Le reve mexicain,
gaat over de uitroeiing van de
Indianen door de troepen van
Cortez, over 'de botsing tussen
Amerika en het Westen, tussen
de goden en het goud'. Gelukkig
is het geen objectiefboek: soms
is objectiviteit schandelijk.
Als romancier genoot
Le Clezio v66r 1970
J.M.G.
al een zelden in twijLECLEZIO
fel getrokken reputatie. Men had niet het
lE REVE
gevoel dat zijn lezersMEXICAIN
kring groot was,
OUlA
maar bij de kritiek
kon hij van bijval
PENSEE
verzekerd zijn. Zijn
INTERuiterlijk van 'jeune
ROMPUE
premier' en een zekere schuchterheid iegens het Parijse mi..
lieu - hij woonde en werkte in Nice - droegen bij tot een roem die zich niet
beperkte tot de literaire wereld. Boeiender,
misschien, dan de romancier werd het geoal
Le Clezio. Dat dateert van het begin van de
jaren zeventig, toen de auteur bekende te
beseffen dat hij eigenlijk een Indiaan was.
Hij was onwetend gebleven omtrent zijn
identiteit totdat hij, in Mexico vooral, Indianen had leren kennen. Sindsdien maakte
hij geregeld reizen naar Zuid-Amerika, en
tenslotte ging hij er zes maanden van het
jaar wonen. Uitkomst van die vereenzelviging met de Indianen is het zojuist verschenen boek Le reve mexicain, dat weliswaar
door de uitgever als een bundel essays
wordt aangekondigd, maar meer weg heeft
van een geengageerd betoog dat het midden
houdt tussen etnologie en geschiedenis.
Onpartijdigheid heeft Le Clezio niet beoogd, en wie het boek leest, is hem daar
dankbaar voor. Gruwelijker geschiedenis
dan de vernietiging van de beschaving der
Indianen door Cortez c.s. is nauwelijks
denkbaar. Zijn samenvatting van dat gebeuren is gekleurd door een afschuw die
herinnert aan die van De Montherlants
Maitre de Santiago. Hij houdt zich verre

van de wijsgerige objectiviteit die Claude
Levi-Strauss in diens terzelfdertijd verschenen De pres et deloin demonstreert.
Levi-Strauss onderscheidt culturen die zich
niet ontwikkelen, die stagneren, van open
culturen, die een ontwikkeling doormaken.
De civilisatie der Indianen was gesloten;
dientengevolge betekende de ontrnoeting
met een andere cultuur, die van West-Europa, haar ondergang. Stelling te nemen in
deze gang van zaken heeft weinig zin; vrijwel geen enkele gesloten civilisatie is bestand gebleken tegen invoed van buitenaf.
Alan Moorehead beschrijft in The fatal Impact hoe de invasie van de South-Pacific
leidde tot de ondergang van aile autochtone
beschavingen in dat deel van de wereld.
Waar de blanken hun voet zetten, gingen
eeuwenlang bewaarde levensvormen verloreno Beter gezegd: werden deze vernietigd,
en wat er voor in de plaats kwam is wat Levi-Strauss noernt de nieuwe, globale civilisatie, die geen lokale nuances meer toelaat.
Deze gang van zaken ais een zegen of een
ramp te bestempelen is zinloos. Het proces
is hoe dan ook onomkeerbaar; enkele jaren
nadat de Nouba's ontdekt waren - en bewonderd om de authenticiteit van hun cultuur - trad hun ondergang in; ze bestaan al
niet meer als Nouba's.
En de Indianen van Zuid-Amerika, bestaan
die nog als Indianen? Le Clezio, die te midden van die Indianen leeft, beseft allicht de
ontwrichting van hun cultuur, hun religie,
hun levensvormen en denkwijzen, maar ge100ft toch in een Indiaanse identiteit. Die
het hem dus mogelijk maakt van zichzelfte
zeggen: ik ben Indiaan; dat wit zeggen:
geen Fransman.
Zijn levensloop doet denken aan die van
een merkwaardige Duitse dichter, die in de
jaren dertig Duitsland verliet en met Jet
Roland Holst een communistisch tijdschrift redigeerde. De man speelde een
moedige rol in de verzetsbeweging, richtte
na de bevrijding met Vestdijk een tijdschrift op dat Centaur heette, schreef nog
enkele romans en dichtbundels, maar ontkwam niet aan een fatale teleurstelling over
het na-oorlogse gebeuren in Europa. Hij
nam de wijk naar Zuid-Amerika en ging leven te midden der Indianen; huwde een Indiaanse en werd ingewijd in de mysterien
van de taal en de cultuur der precolombiaanse Indianen. Wolfgang Cordan - zo was
zijn naam - schreef nog enkele boeken
over zijn Zuidamerikaanse belevenissen en
stierf.
Le Clezio heeft, anders dan Cordan, het
Westen niet domweg de rug toegekeerd. De
helft van zijn tijd brengt hij in Frankrijk
door. Hij draagt, met zijn geschriften, bij
tot een dieper begrip van - en voor velen
tot een eerste ontzetting over - wat zich
rond 1500 in Mexico heeft afgespeeld.
'Dood, de laatste koningen, het geheim van
de grootheid, de schoonheid van de legende
mee in het graf nemend. Dood, de wereld
der Indianen, met haar steden schoner dan
Salamanca of Venetie, haar hoge tempels,
haar stenen paleizen overdekt met goud en
schilderingen, met haar heilige boeken en

haar fabelachtige tuinen. Dood. Dood als
het water van het grote meer waarin zich de
hoge torens en de terrassen der paleizen
weerspiegelden. Op de bodem van het uitgedroogde meer groeit mager wat rnais.
Dood, de droom van een rijk dat in het teken van het bovenaardse stond. Doodgemaakt, vernietigd en ontheiligd door een
andere droom, die der Spanjaarden. De
droom van macht en van goud, van avontuur en verovering, van inbezitneming en
roof. Een kwaadwillige droom, belichaamd
door vijfhonderd soldaten en tien paarden.
Deze bende, versterkt door wat matrozen,
gaat op de verovering uit van een wereld-

deel.'
Le Clezio had geen romanesker thema kunnen bedenken. Hij hoefde al evenmin zijn
helden te ontlenen aan de verbeelding. Cortez voldeed. Cortez, en al degenen die hun
rol speelden in dit onvoorstelbare drama.
Hij had de Maya's, de Totonaques en de
Mexica's tegenover zich, 'deze Cortez. Diep
religieuze volken, geheel onderworpen aan
de orde der goden, en aan de regering der
priester-koningen. Het zijn volken die een
rituele krijg voeren, veeleer uit magie dan
uit strategie bestaand. De uitkomst van hun
krijg staat bij voorbaat vast, en ligt in de
hand der goden, die nadien geeerd worden
met het hart en het bloed der overwonnenen.
Wanneer de blanken hun land betreden,
worden zij beschouwd als de goden - gekomen van waar de zon geboren wordt - die
in de mythologie der Indianen worden aangekondigd. De gebaarde bleekgezichten
vertonen spoedig hun ware aard; een
moordpartij zet in die geen einde vindt. De
Indianen, verblind door hun mythologische misvatting, zijn geparalyseerd. Ais de
gevangenen van hun eigen magie zijn zij tee
dood veroordeeld.
De goden van hun voorouders worden onttroond en vernietigd. De Indianen vinden
ze in stukken, aan de voet van hun tempels,
die nu bekroond worden met de symbolen
van het christelijk geloof. Hun angst slaat
am in paniek; zij weten zich verloren.
Aan de ene kant het individualistische Westen, belichaamd in Hernan Cortez: een wereid van goudroof, van moord en verkrachting. Aan de andere kant de collectieve, magische wereld der Indianen, landbouwers
die aan een priesterkaste onderhorig zijn en
een zonnegod vereren die op aarde hun goden vertegenwoordigt. De botsing van die
twee werelden is voor de Indianen zonder
hoop en zonder uitzicht. Het einde heeft ingezet van een der laatste magische beschavingen.
Het land der Indianen wordt bezet in naam
van de koning van Spanje. Het koloniale
tijdperk neemt zijn aanvang. Het goud is de
ziel van de verovering, zijn eigenlijke God;
die der christenen is niet meer dan een
voorwendsel. Moctezuma, koning van
Mexico, schenkt aan de vreemden het kostbaarste wat hij heeft: goud, jade, turkoois.
Hij geeft stoffen en levensmiddelen, staat
slaven af. Hij schenkt zelfs de schoonste en
edelste vrouwen, zijn eigen dochters. Wat

krijgen de In dianen ervoor in ruil? Glaze n
kralen . Moc tezuma hangt om Cortez' hals
een keten van gebeeldhouwd goud; Cortez
om die van Moctezuma een kett ing van glazen kralen . De kolonisatie heeft haar symboot gekregen.
Heel het volk van M octezuma wordt als slaven behandeld; van hier uit begint de onderwerping van een heel continent. Tot aan
Canada toe. Het gestolen goud stelt Europa
in staat een begin te maken met zijn indus tr iele revolutie . Voor Moctezuma was verweer niet meer mogelijk; hij wist zich door
de goden veroordeeld en was ervan overtuigd dat hi j in de gang van het noodlot
geen verandering kon brengen.
Le Clezio concludeert: 'In die botsin g tussen Amerika en het Westen, tussen de goden en het goud, wordt men duidelijk gewaar wie de beschaafde is en wie de barbaar.' Wanneer de Spanjaarden het paleis
van Moctezuma bezet hebben , is het eerste
wat zij doen de graven van diens voorouders openbreken om het erin geborgen
goud te bemachtigen. Moctez uma 's laatste
woorden, tot Cortez gericht, luiden: 'Wat
wit je nog meer van mi j, slechtaard, want ik
verlang niet meer te leven...'
Na Moctezuma's dood zet de feiteli jke verovering van heel Mexi co in; waar nog weerstand geboden wordt, volgen moord en
plundering. De gevangenen worden gebrandmerkt en als slaven gebrui kt. Een onmiskenbare genocide zet in . Een slachti ng
vindt plaats, beschreven door Bernal Diaz,
een Spanjaard: 'de lagun e was gevuld met
onthoofde lichamen . Heel het land was bezaaid met kadavers, en men kon er niet
meer ademen van de stan k die deze verspreidden .'
De stilte viel over Mexi co; een der grootste
beschavingen van de aarde was vern ietigd
en verdwenen; met haar ondergang verdwenen haar woord, haar waarheid, haar goden
en haar legenden. De modern e geschiedenis begon. In de plaats van de fantastisc he,
magische wereld van de Azteken, de
Maya's en de Pure pecha trad wat men
noemt de wester se beschaving: de slavernij,
het goud, de exploitatie van mens en aarde,
al wat het industriele ti jdperk aankondigt
en inluidt.
Le Clezio's samenvatting van de geschiedenis der Verovering dankt aan deze reductie
haar dramatische kracht. De geint eresseerde leek zou er goed aan doen naast Le reue
mexicain ook de geschiedenis van de Conquista door de Spanjaard Bernal Diaz del
Castillo te lezen. Le Clezio benutte dien s
geschriften uitvoerig; Diaz immer s geldt
als een tameli jk objectief waarn emer, en
werd om die reden door zijn landgenot en
geminacht. Zijn Historia Verdadera de la
Conquista de la N ueva Espana is enkele jaren geleden in het Frans versch enen, en kan
de lectuur van Le Clezio's boek verh elderen en completeren.

U.M.G. IeClezio: Le riuemexicain ou lapensee interrompue, Gallimard, 1988
Claude Levi-Strauss & Didier Eribon: De preset
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de loin, Ed. OdileJacob, 1988
Bernal Diaz del Castillo: Histoire Veridique de la
conquite de fa Nouvelle-Espagne, Ed. Francois
Maspero,1980]

Van WASP tot SOB

-

GEERT
LERNOUT
Ezra Pound ondernam menig
adembenemend project: zo
vertaalde hij Propertius in het
Chinees zonder Chinees te
kennen, vervaardigde beelden
zonder enig beeldhouwkundig
talent en componeerde een
opera zonder verstand te hebben
van muziek. Daarnaast was hij
fascist en schr eefverzen. Zijn
advocaat had het dan ook niet
moeilijk om hem na de oorlog
krankz innig te laten verklaren.
Geert Lernout over A serious
Character, Humphrey
Carpe nt ers vuistdikke
Pound-biografie.
In juni in Venetie
vertelde een Amerikaanse collega mewe zaten op de trappen van de grote kerk
van San Giorgio
Maggiore, vanwaar
in 1972 het lichaam
van Pound na een begrafenismis met een
gondel naar het kerkhof van San M ichele
is overgebracht - dat
hij bi jna nooit werk
van Pound in zijn cur sussen opnam - als
hij het toch over hem moest hebben, liet hij
de naam steeds voorafgaan door de woorden 'that fascist son of a bitch' . Het is na
het lezen van Humphrey Carpenters monumentale biografie A serious Character: The
Life of Ezra Pound moeilijk hem ongelijk te
geven; Pound was een heleboel dingen en
'fascist son ofa bitch ' was er zeker een van.
Dat yond ook Ch arles Olson, die Pound al
vrij snel (in janu ari 1946) in de instelling
kwam opzoeken waar hij na zijn proces was
opgesloten tot hi j ' normaal' genoeg zou zijn
om opnieuw ber echt te word en. Al bij het
tweede bezoek prees Pound een ultra-rechts
journalist en Olson schreefin zijn dagboek:
' And with that , for the first time, th e full
shock of what a fascist s.o.b. Pound is,
caught up with me,' een refrein dat in het
laatste deel van de biografie steeds terug keert .

Pound was dan ook als een echte WASP geboren, volgens een van zijn biografen in een
pioniershutje, volgens Carpenter, die zich
scrupuleus aan de feiten houdt, in een eenvoudig witgeschil derd huisje met twee verdiepingen in het mijnstadje Hailey, Idaho,
waar zijn vader naar toe was gestuurd om
de zilvermi jnen van grootvader in het oog
te houden. Al snel verhu isde de familie terug naar Philadelphia, waar de jonge Ezra
opgroeide in een rustige, racistische voorstad en waar hij ook naar school en naar de
universiteit ging. Na wat mislukte pogingen om les te geven trok Pound in 1908 naar
Europa, eerst Spanje, daarna Italie, waar
hij in Venetie bleefhangen en er een bundel
gedichten uitgaf, en uiteindelijk Londen .
H ij had amper drie dollar bij zich, maar een
jaar later was hij doorgedrongen tot het
centrum van het literaire leven, hij kende
Ford Maddox Ford en William B. Yeats er.
had een platonische affaire met zijn toekomstige echtgenote en haar moeder. Nog
wat later werd hi j de uitvinder en leider van
een hele reeks litera ire scholen, want hij
bleek al snel niet in staat om ergens de tweede viool te spelen . Zijn rol als mentor en literair agent van bijna een hele generatie Engelse, Ierse en Amerikaanse schr ijvers kan
niet overschat worden : Pound ontdekte
Joyce en Eliot, zorgde ervoor dat ze konden
blijven publ iceren en maakte door zorgvuldig te schrappen van The Waste Land het
modernistische gedicht dat een hele generatie heeft beinvloed. Ook ontdekte hij de
beeldhouwer Gaudier-Brzeska en de componist Anthe il, schreef boeken over de
troubadours en over [apanse literatuur ,
maakte vertalingen van N oh-stukken en
van Confucius, en prod uceerde ponden
poezie en kilo's brieven. Carp enter heeft
over al deze werken wel iets te zeggen: hi]
geeft een korte inhoud, vermeld t wat de
toenmalige kritiek ervan Yond en formuleert zijn eigen appreciatie. Vooral met zijn
vertalingen had Pound een heel nieuwe methode ontwikkeld: in zijn taaltheorie was er
geen plaats voor syntaxis en du s was het
ook niet zo'n probleem dat hij niet genoeg
Latijn kende. De echte kunstenaar ont dekt
los van elke grammatica de echt e betekenis
van een tekst. Zelf schreef Pound dat hij
Propertius eerst in het Chin ees en daarn a in
het Engels had vertaald (Chinees kende hij
overigens ook niet, en zijn vertaling van
Confucius was gebaseerd op een Fra nse
vertaling die hij nagenoeg letterlijk in het
Engels omzett e). M et hetzelfde enthousi asme begon hi j eerst te beeldhouwen en toen
dat niet zo goed ging, schreef hi j een opera,
in het geheel niet gestoord door het feit dat
hi j niets van muziek afwist. George Antheil
werd verzocht om het resulta at speelbaar te
maken en hij deed dat voorn amelijk door
maten in te voegen als 13!I6, IO!I6en 22/16,
wat mogelijke uit voerders alleen maar nog
meer afgeschrikt kan hebben. H et getuigt
van de enorme invloed die Pound ondertussen had verworven dat er twee jaar later
toch een uitvoering in Parij s plaatsvond; in
1931 bracht de BBC nog een andere versie.

Pound ging in Italie wonen en hij kwam,
zoals veel collega-schrijvers, al vlug onder
de indruk van Mussolini en het fascisme.
Voor Pound was het niet eens zo'n grote
stap, aangezien hij al eerder bekeerd was tot
de economische theorie van het Sociale
Krediet, een anti-monetaire theorie die
vooral na de krach van '29 veel invloed had
onder radicalen en antisemieten. Opnieuw
wist Pound niet echt waar het om ging,
maar dat weerhield hem er niet van om een
brievencampagne op te zetten waarmee hij
belangrijke personen in verschillende regeringen tot zijn denkbeelden wilde bekeren.
Toen hij de kans kreeg zijn zendingswerk
op een iets efficientere manier te verrichten, deed hij dat dus ook. Pound begon mee
te werken aan de Engelstalige programma's
van de Italiaanse propaganda-zender. Carpenter geeft een aantal amusante voorbeelden van zulke uitzendingen, die vol zitten
met anekdoten over vrienden van Pound,
die aileen met hun voornaam worden aangeduid , en met obscure verwijzingen naar
volstrekt onbekende schrijvers: middeleeuwers, Chinezen. Toen men hem na de oorlog in de Verenigde Staten wegens landverraad wilde veroordelen, geloofde natuurlijk
geen mens dat deze uitzendingen ook maar
een Amerikaan verleid zouden kunnen hebben om fascist te worden. Carpenter toont
mooi aan hoe de true van zijn advocaat om
hem waanzinnig te laten verklaren, zodat er
geen proces kon komen, niet zo moeilijk
uitvoerbaar was. Gedurende vrijwel zijn
hele leven vertoefde Pound in een idiosyncratisch wereldje, waaruit hij alles liet verdwijnen dat niet in het systeem paste, zodat
de rest hem steeds opnieuw van zijn gelijk
kon overtuigen. Deze milde vorm van solipsisme had enorme voordelen voor zijn
prive-leven - hij hield er een vriendin op
na en had zowel bij haar als bij zijn vrouw
een kind; beide kinderen werden door
vreemden opgevoed - en voor zijn literaire
werk.
Door zijn associatieve manier van werken
en de snelheid waarmee hij monografieen
en vertalingen produceerde had hij niet de
gelegenheid om iets op te zoeken - sommige van zijn boeken zijn daardoor enorm
grappig. In Jefferson and/or Mussolini
schrijft hi] bijvoorbeeld: 'I can't remember
which year contained what, possibly in '21
the cavalieri della morte passed through the
Piazza San Marco, and when I got to Milan
that year I asked a friend what about it... Or
perhaps that was the year when one was lucky to get there at all. I did go out via Chiasso by tramway but I suspect that was 1920
and that in '21 or '22 or whatever spring it
was,...' enz. En zijn brieven zijn nog associatiever: Pound schreefze in een taal die hij
zelf had uitgevonden en die hij bleef aanpassen aan de omstandigheden. Punten en
komma's werden vervangen door een of
twee verticale streepjes, en door het gebruik van korte zinnetjes en hoofdletters
krijg je de indruk dat Pound de afstand tussen hemzelf en zijn correspondent nog het
liefst had overbrugd door heel hard te roepen, wat hij in zijn radio-toespraken trou-

wens geregeld deed. Ook in scheldwoorden
was Pound goed, waarschijnlijk vooral door
zijn voorliefde voor woordspelingen en bijnamen, die hij zelfs voor vrienden bedacht:
toen de redactie van het tijdschrift Hound
and Horn (de naam ontleend aan een van
zijn gedichten) niet naar zijn suggesties ter
verhoging van de kwaliteit luisterde herdoopte hij het blad in Bitch and Bugleen de
hoofdredacteur Lincoln Kirstein werd
Stinkum Cherrystein.

gauw had hij een groepje leerlingen en discipelen om zich heen verzameld, van wie
sommigen later zijn gearresteerd toen ze
zich met de Ku-Klux-Klan of de Amerikaanse nazi-partij gewelddadig verzetten tegen de integratie van de negers in het zuiden van de Verenigde Staten. Toen hij uiteindelijk toch werd vrijgelaten, hield hij
zich koest tot hij met de boot in Italie aankwam, waar hij voor de verzamelde pers de
fascistische groet uitbracht.

Pounds antisemitisme en fascisme worden
vooral in het laatste deel van het boek uitvoerig gedocumenteerd; hij betreurde het
vulgaire antisemitisme van de nazi's en hun
radicale oplossingen aileen maar omdat
daardoor de echte schuldigen, de Rothschilds en de samenzweerders die het Protocolvan de Ouderlingen van Zion hadden geschreven en die de hele wereld economisch
in hun macht hadden, waren ontsnapt. Een
goede pogrom begon aan de top, niet onderaan. Met karakterist ieke Poundiaanse logica gafhij in een radio-uitzending toe dat het
Protocol een vervalsing was, maar dat is
iuist 'het enige bewijs dt we hebben van
hun authenticiteit. De joden hebben de
laatste 24 eeuwen aileen maar met valse documenten gewerkt.'
Toen Rapallo door de Amerikanen werd bevrijd, gaf Pound zichzelf aan, maar niemand wist wie hij was en hij werd weggestuurd. Slechts het Italiaans verzet kende
zijn verleden. Hij werd gearresteerd en uitgeleverd aan de Amerikanen, die ondertussen op de hoogte waren gebracht. Op dat
ogenblik was Pound er allang van overtuigd
dat de Amerikanen hem nodig hadden om
de oorlog met Japan tot een snel einde te
brengen; in zijn radio-boodschappen had
hij al de suggestie gedaan dat Amerika het
eiland Guam zou opgeven in ruil voor driehonderd geluidsfilms van Noh-vertoningen. Zijn verblijf in een instelling voor
geesteszieken bracht geen genezing . Al

Pounds grootste werk in aile betekenissen
van het woord zijn de Cantos, die hij nooit
voltooid heeft en die hij daarom aan het einde van zijn leven als een mislukking beschouwde. Het is merkwaardig dat een
dichter die zo overtuigd was van de noodzaak te snoeien tot aileen het essentiele
overbleef, en die van The Waste Land een
veel korter maar ook veel sterker gedicht
heeft gemaakt - dat zo'n dichter een dergelijk monster heeft kunnen fabriceren . Dank
zij het boek van Carpenter wordt het gedicht heel wat leesbaarder, omdat hi] een
flink aantal obscure verwijzingen verklaart.
Wij kunnen ons aileen maar gelukkig prijzen dat Pound een biograaf heeft gekregen
die in niets op zijn onderwerp lijkt: geen vage allusies, geen twijfels over namen of data. Het boek bevat een index met aile werken van Pound, en voorts een algemene index die zelfs de grootste kommaneuker
moet kunnen bevredigen . Op iedere bladzijde staat bovenaan het jaar vermeld zodat
je de draad niet kwijtraakt, en de bladspiegel wordt niet ontsierd door noten, want die
staan achterin allemaal bij elkaar. En het
boek is tweehonderd bladzijden dikker dan
de Cantos zelf!

[Humphrey Carpenter, A Serious Character: The
Life of Ezra Pound (Faber & Faber, 1988). 1005
biz.]
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De mooie blauwe
Donau

-

MARK
SCHAEVERS
In 1983heeft Milan Kundera
Midden-Europa opnieuw
uitgevonden, vijfjaar later
profiteert de Italiaanse, in
Triest docerende hoogleraar
Duits Claudio Magris van die
herontdekking om er meteen
een bestseller over te schrijven:
Donau.
Hij beschrijft daarin een tocht
langs deze drieduizend
kilometer lange rivier, en hij
doet dat om beurten briljant en
pedant. Donau is een
omgevallen boekenkast, maar
het zijn wel allemaal goede
boeken die erin omgevallen zijn.
Een ideaal om een
haat-liefdeverhouding mee aan
te gaan, vindt Mark Schaevers.
Sinds 1983, toen Mi- - - - - - - -..
Ian Kundera zijn
prachtige essay 'De
Claudio .\ lagris
tragedie van Midden-Europa' publiceerde, is er in aile
hoeken van de intelDONA U
lectuele agora over
dat deel van Europa
gediscussieerd. Volgens Kundera is de
tragedie van het hart
van de Oude Wereld L..
..I
dat het gewoon verdwenen is, zonder dat in het Westen iemand iets gemerkt heeft. 'Als leven betekent dat we bestaan in de ogen van wie we
liefbebben, dan bestaat Midden-Europa
niet meer. Preciezer: in de ogen van zijn geliefde Europa is Midden-Europa maar een
stuk van het Sovjetrijk, en niets meer.' En
dat hoeft ons helemaal niet te verrassen, aldus Kundera. Politiek gezien ligt MiddenEuropa in het Oosten, cultureel in het Westen . Maar omdat de Europeanen bezig zijn
hun eigen cultuur te verliezen, zien ze in
Midden-Europa niet de cultuur maar het
politieke regime: in het Midden herkennen
ze aileen het Oosten.
Voor dat verdwenen Midden-Europa bestaat er tegenwoordig in intellectuele kringen dus veel belangstelling. In de Bondsrepubliek bijvoorbeeld: tenslotte waren de
Duitsers ooit de Romeinen van Midden-

.
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Europa, hun taal was overal pasmunt. In
Parijs, waar een kolonie van Oosteuropese
auteurs een nieuwe verblijfplaats gevonden
heeft. In Hongarije, waar het moeizame dagelijkse leven in het Oostblok de nostalgie
naar een Europa met een hart aanwakkert.
Dat er maar twee Europa's zijn, daar vallen
geen ernstiger argumenten voor te bedenken dan voor het feit dat er maar twee voetbalploegen over het veld hotsen, schreef de
Hongaarse auteur Gyorgy Konrad in een
boek dat hij wei in het Westen moest laten
drukken: Antipolitik. Mitteleuropdische Meditationen,
En nu heeft een Italiaan, Claudio Magris,
van het voor Midden-Europa zo gunstige
klimaat gebruik gemaakt om een bestseller
te schrijven: Donau . Een ontdekkingsreis
door de beschaving van Midden -Europa en de
crisis van onze tijd.
Het Midden-Europa waar Kundera en
Konrad het over hebben, komt ook bij Magris ter sprake, maar hij doet er sceptisch
over: 'een nobel, maar vaag en algemeen
woord,' vindt hij het, 'een denkbeeldig metapolitiek passe-partout voor aile politieke
aspiraties.' Zijn Kundera en anderen uit op
de constructie van een nieuw MiddenEuropa, Magris lijkt het vooralsnog te houden bij de reconstructie van het oude, de
aquarel van een voorbije beschaving.
In een boek van Anatole France duikt de
draak van Aka op: niemand die hem gezien
had kon achteraf zeggen waar hij op leek.
Hetzelfde gaat op voor Midden-Europa, zo
wil een van de 'Variations sur des themes
d'Europe Centrale' van de Joegoslavische
auteur Danilo Kis (in Le Messager europeen
I): precieze grenzen zijn er niet, een centrum evenmin, ofliever, er zijn vele centra.
Midden-Europa is een begrip dat aileen
weerkundigen begrijpen, heet het dan weer
in een anonieme tekst die al een aantal jaren
in Tsjechoslowakije circuleert. Soms is het
weer er wisselvallig, soms regent het er.
Claudio Magris heeft minder moeite met
de begrenzing van Midden-Europa: hij laat
het samenvallen met de 'Donaubeschaving'. De Donau is toch 'de rivier die Mitteleuropa schept en omvat', een bijna drieduizend kilometer lange rijgdraad die een
beschaving (Iosjes) aaneenhoudt. De landen: Duitsland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Hongarije, [oegoslavie, Bulgarije,
Roemenie, De steden: Vim, Regensburg,
Passau, Linz, Wenen, Bratislava, Boedapest, Novi Sad, Belgrado, Braila, Galati,
Roese... Magris laat langs die route een ikfiguur reizen die zozeer op de auteur lijkt
dat we ze hier voor het gemak maar laten samenvallen. En de auteur is een 49-jarige
hoogleraar Duitse taal- en letterkunde, geboren in Triest, waar hij ook doceert, Aan
elke belangrijke Donauplek verbindt Magris een anekdote, een historische uitleg,
een architecturale of filosofische beschouwing, een weetje, en liefst het hele oeuvre
van iemand die er geboren is (Panait Istrati
in Braila), zijn jeugd heeft doorgebracht
(Canetti in Roese), heen is gevlucht (Celine
naar een kasteel in het Zwarte Woud), heeft
gewerkt (Lukacs in Boedapest), of om het

even wat heeft gedaan (Karl Kraus, bijvoorbeeld, is een leven lang produktief doodgegaan aan Wenen, dat 'proefstation voor het
einde van de wereld').
Magris voert een sterk nummertje op als
wonderboy die schijnbaar toevallig - het
toeval van de geografie beslist immershet pad van een indrukwekkende reeks Europese groten kruist, en telkens een uitvoerig rapport over hen op zak heeft, eindbeoordeling en kwinkslag incluis : 'de ongelukkige fascist' Heidegger, 'de landmeter
van het eigen echec' Kafka, Wittgenstein,
Jean -Paul, Schumpeter, Marcus Aurelius,
Freud. De geetaleerde overvloed doet leemten vergeten, of zelfs toejuichen dat die er
zijn, buik vol is buik vo!. Maar die leemten
zijn er dus wei: zo komt de culturele kettingexplosie die Wenen rond 1900 meemaakte zwak uit de verf, net als het joodse
element in de Middeneuropese beschavin g
(Kundera: de vernietiging van het Oostenrijkse rijk beroofde Midden-Europa van
zijn muren, maar Auschwitz beroofde het
van zijn zie!.) De kwaliteit van Magris' essayties varieert van briljant tot pedant . Aardig zijn over het algemeen de stukjes naar
aanleiding van minder uit boek bestaande
mensen als veldmaarschalk Rommel (begraven in Ulm), de nazi-arts Mengele (geboren in Gunzberg), keizerin Sissi (ongelukkig geworden in Wenen), en de 'vrouw
met de mooiste borsten van Midden-Europa', Marieluisse Fleisser von Ingelstadt ,
ooit het liefje van Brecht. Banale aanleidingen die helemaal niet tot ban ale bevindingen leiden. Over de sadist Mengele merkt
Magris bijvoorbeeld op dat men pathologische verklaringen als zou de dokter een zieke zijn geweest, geteisterd door een onweerstaanbare aandrift, maar beter kan vergeten. 'Te Gunzburg rukte hij in het klooster
waar hij zich verborg geen ogen uit en hij
verscheurde ook geen ingewanden (...) Hi j
doodde niet, want dat kon niet omdat de
omstandigheden het verhinderden, en hij
berustte zonder ziekelijke verlangens in deze onthouding, binnen de grenzen die de
werkelijkheid stelde aan zijn streven. Zoals
iemand erin berust dat hij geen multimilionair kan worden of naar bed mag met de
sterren van Hollywood. Timor Domini,
initium sapientiae, de vreze des Heren is
het begin van de wijsheid; als er niet een
wet is, een "vreze", een dam die verhindert
dat te doen wat men in Auschwitz ongestraft mocht doen, kan niet aileen dokter
Mengele, maar misschien iedereen wei
Mengele worden.'
Het belang van de beschaving in een boek
over de Donaubeschaving.
Hoe de reis langs de Donau precies verloopt, komt nauwelijks ter sprake. Maar ik
vermoed dat Magris beter de weg vindt in
bibliotheken dan in spoorboekjes.
In Donau slibt een indrukwekkend aantal literaire referenties aan, en misschien gebeurt dat vooral omdat Magris indruk wi!
maken. Hij spreekt voortdurend met geleende woorden: 'zoais Rilke wist ...' Literatuur ligt als een koepel over de aarde,
schrijft Magris zelf in dit verband, 'ter be-

scherming van ons onvermogen om de dingen en de gevoelens rechtstreeks tot uiting
te brengen.' Het onvermogen van Magris
om de Donaulanden te beschrijven groeit
in elk geval als hij in landen terechtkomt
waarvan hij de taal niet beheerst, - zijn bibliotheek bevat allicht ook veel minder boeken die uit die landen afkomstig zijn* In
Roemenie en Hongarije verengt hij zijn
project goeddeels tot een speurtocht naar
de Duitse aanwezigheid - geen detail,
maar ook niet de hoofdzaak. Tijdens die
speurtocht hanteert Magris een nogal brede
Donau: zo komt hij in Sighisoara terecht.
In het Roemeense Zevenburgen, en dat ligt
verder van de Donau dan Groningen van de
Schelde.
'Omgevallen boekenkasf: ik heb nog geen
recensie van Magris* boek gelezen zonder
die kritiek* Waarom zou deze het zonder
moeten doen? Al vind ik dat op zich niet zo
betreurenswaardig, omdat het allemaal
goeie boeken zijn die Magris in de Donau
laat donderen. Ernstiger is dat in Magris'
panorama van de Donaubeschaving geen
originele elementen naar voren springen.
De werkwijze van Magris is briljanter dan
de conclusies. Als ontdekkingsreiziger slaat
hij een pover figuur. Dat het de ironie is die
de Middeneuropese beschaving heeft
grootgemaakt, dat men er bedreven is in realisme, in het compromis en 'de kunst van
het leven op de rand van het niets alsof alles
in orde is', dat men defensief ingesteld is in
deze contreien van verliezers, aan de verkeerde kant van de geschiedenis, dat melancholie en zwaarmoedigheid de Donauvallei
in mist en mistroostigheid kunnen hullen,
dat alles kan men bezwaarlijk voor nieuwigheden in de Midden-Europakunde laten
doorgaan. Het origineelst is nog de omschrijving van de Middeneuropese cultuur
als een groot voorbehoedmiddel, maar daar
is Magris dan weer zo behoedzaam om vaag
te blijven in zijn uitleg. Vaagheid teistert
Donau wel meer, als de metaforen zo licht
zijn dat ze gaan zweven, of als het woud van
referenties te dicht wordt
Magris vermeldt, ter hoogte van Boedapest, dat de kracht van de Kroatische auteur Miroslav Krleza ligt in het 'complexe
essay'. Misschien is dat ook een goeie noemer voor zijn eigen Donau. Want hoe noem
je anders een boek dat het midden houdt
tussen een echt reportageboek als Ach Europa van Hans Magnus Enzensberger en een
inspectie van de wereldliteratuur op zoek
naar een eigen stelling als Peter Sloterdijks
Kritiek van de cynische rede} Ook de geur
van Magris' proza doet me aan die twee namen denken, maar met Enzensberger deelt
hij niet het vermogen van de reisliterator
om de dingen zelf aan de praat te krijgen, en
anders dan Sloterdijk mist hij de kracht om
boven de meanders van de gesprokkelde literatuur en de anekdotiek zelf uit te stijgen
en een lijn in vogelvlucht te trekken.
Rest dan nog die ontdekkingstocht door 'de
crisis van onze tijd\ Wellicht slaat dat op de
kleine schermutselingen die zich voordoen
als Magris zich in zijn tekst in een hinderlaag legt om het postmodernisme te over-

vallen. Postmodernisme staat dan voor de
Kermis der Kunstmatigheid, vrolijke oppervlakkigheid, onechte vormen zonder
historische inhoud, 'het genoegen in een
ideologie die is geamputeerd, en ontdaan
van haar ideeen, een cultuur zonder fundament/ Maar Magris strijdt daar zelf zo vroHjk-springerig tegen dat uitgever Bert Bakker dit geschrift tegen het postmoderne op
de achterflap als een 'postmoderne zoektocht' samenvat.
En toch. Waarom zou je niet vallen voor de
flair waarmee Magris in vijf pagina's twee
beschavingsperioden met elkaar confronteert in de personen van de Oostenrijkse
Biedermeier-dramaturg Franz Grillparzer
en de Franse keizer Napoleon? De Donauwereld tegenover de nieuwe tijd, Een beschaving die stilstand verdedigt tegenover
de moderne dadendrang die met ongeduld
het ogenblik vernietigt. Typisch Magris
dan; hoe hij voor die angstige haast van de
modernen een symbool vindt in de roddel
over de ejaculatio praecox van Napoleon,
Hoe gauw is een haat-liefdeverhouding geboren. Nog geen week heb ik dit boek in
huis of ik heb er al een mee.

Hetzelfde, anders
MON
DETREZ
Hoe anders is 'het andere
Europa'? De landen van het
Oostblok zijn allemaal op een
andere manier anders, in elk
geval. De sovjetisering hebben
ze gemeen, maar ze zetten zich
daar elk op him manier wel en
niet tegen af.
Het lied van de Donau, deel
twee: Mon Detrez bespreekt
drie boeken die heel goed in de
hierboven omgevallen
boekenkast van Claudio Magris
hadden kunnen staan,

Bij MeulenhofF ver[Claudio Magris, Donau. Een ontdekkingsreis door schenen de eerste
Joegoslavie. Verhalen
de beschaving van Midden-Europa en de crisis van drie verhalenbundels
van deze tijd
Schrijvers
in
de
reeks
onze tijd, Bert Bakker, 1988]
van het andere Euro- Bijeengtbracht m mtaaUJnor lorn Eekman
pa: Joegoslavie, Polen
en Roemenie. Aan het Meulmhofj'
einde van de jaren zeventig gaf Philip
Roth bij Penguin
Books een reeks vertaalde werken uit van
auOosteuropese
teurs (Andrzejewski,
Borowski, Kis, Konwicki, Schultz, Vaculik) die net zo heette: Writers from the Other
Europe. 'Het andere Europa' is de jongste
eufemistische term voor wat in de tijd van
BRENGT BEWEGING IN BOEKEN
de koude oorlog 'het Oostblok* heette, De
handzame aanduiding 'Oost-Europa' die
daarna gebruikelijk werd was definitief aan
vervanging toe nadat Milan Kundera in het
begin van de jaren tachtig in De tragedie van
Midden-Europa een lans had gebroken voor
de culturele identiteit van Centraal-Europa, Dat mocht vooral niet met Oost-Europa
verward worden* Voor Ktmdera was OostEuropa alleen maar Rusland5 tot aan de
Oeral. Tot Centraal-Europa behoorden de
kleine staten die ooit deel hadden uitgemaakt van het Habsburgse rijk: een aantal
'Oosteuropese' landen (Polen* Hongarije,
Tsjechoslowakije)) maar ook Oostenrijk en
>.^\
< O . O .;> het
noorden van Italie (Tri€st) en van Joe°- .. t
goslavie (Ljubljana, Zagreb). CentraalEuropa mocht dan door lichtzinnige journalisten politiek tot Oost-Europa gerekend
worden, in cultured opzicht maakte het
volgens Kundera integraal deel uit van
West-Europa. Vaarwel de tijd van 'het ijzeren gordijn', de 'satellietlanden' en *het
Vrije Westen', toen iedereen nog wist hoe
de vork in de steel zat!
Schrijvers uit het andere Europa zijn dus
SCHRIJVERS VAN HET A N D E R E EUROPA
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Van Beatrix tot Van Basten

NICO SCHEEPMAKER
DE EERSTE
HERINNERING
'lk ken geen democratiseher
vraag dan die naar de eerste
herinnerinq . zegt Nico Scheepmaker. AI jarenlang maakt hij er
een gewoonte van de antwo orden op die vraag vast te leggen
in zijn Trijfe!s. In dit boek staan
meer dan drieh onderd jeugdherinneringen : van beroerndheden als Bjorn Borg, Beatrix en
Van Basten, maar ook van Dien
Barendse en Henk Bolks!

I

De geestigste rubriek in het
milieu der vaderlandse weekbladen."

RIJK DE GOOIJER/
EELKE DE JONG

THE BEST OF KOOSTAK
Starring : Koos 'Iak vaste medew erker aan het zaterdagbijvoegsel van het onafhankelijke dagblad De Tijdgeest. Schrijver van
de op stapel staande verzetsroman De Overval.Doorgewinterd
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Alles went behalve een vent!

VLlEGENDE SCHOTELS
OVER DE STRIJD INHET HUISHDUDEN
Yvonne Kroonenberg, Hedy
d'Ancona, Remco Camper!,
Maaike Helder, Renate Dorrestein e.a, over hun gevecht met
stof. afwas en partner. Een vrolijk
cadeauboek over de eeuwige
strijd tussen de seksen.

•

MAVSARTON
EENZAAMHEID
Het gevecht van een vrouw die
een eigen inhoud aan haar leven
wil geven.
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schrijvers uit het Oost-Europa van voor
Kundera's essay, met [oegoslavie gemakshalve erbij. Maar bestaat er wel een Oosteuropese literatuur? Vorrnen de literaturen in
de diverse Oosteuropese landen een eenheid, met gemeenschappelijke kenmerken
die hen onderscheiden van literaturen buiten Oost-Europa? Want dan pas kun je met
goed fatsoen schrijvers uit dat gebied onder
die ene noerner en in een reeks samenbrengen. Het antwoord op de vraag luidt, zoals
alle verstandige antwoorden: ja en nee. Laten we met nee beginnen.
Het 'andere Europa' vormt geen eenheid
omdat, zoals Kundera al aangafin zijn pleidooi voor Centraal-Europa, erbinnen grote
culturele verschillen bestaan, niet zozeer
tussen de nationale staten als wel tussen enkele grote, duidelijk herkenbare Kulturkreise: naast Centraal-Europa en Rusland, die
Kundera al in zijn essay noemt, is er ook
nog Zuidoost-Europa (de Balkan), waar een
specifieke variant van de Europese cultuur
voorkornt.
Centraal-Europa was katholiek en is dat na
de Reforrnatie oak overwegend gebleven.
Via het katholicisme heeft het deel gehad
aan de grote Westerse cultuurstromingen.
In het orthodoxe Rusland en ZuidoostEuropa (waartoe ook Griekenland behoort)
is dat niet het geval geweest; daar werd pas
tijdens de Verlichting weer aansluiting gevonden bij het geestelijke leven in het Westen. In Centraal-Europa was het Duits de
taal van het intellectuele verkeer en speelde
als zodanig een kapitale rol in het tot stand
komen van de Centraaleuropese cultuur.
Onder de orthodox-christeliike volken op
de Balkan vervulde het Grieks een gelijkaardige functie (veel meer dan het Turks);
vele elementen van de islamitische Osmaanse cultuur werden door Albanezen,
Bulgaren, Grieken, Serviers en (in mindere
mate) Roemenen, los van de religie, overgenomen. Alleen in Rusland was de taal van
administratie en religie oak de taal van het
volk. In Rusland werd, zoals Kundera het
formuleerde, de culturele ontwikkeling (in
de breedste zin van het woord) gekenmerkt
door het streven naar een zo groot mogelijke eenvormigheid binnen een zo groot mogelijke geografische ruimte - van Brest tot
Vladivostok. De Centraal- en Zuidoosteuropese cultuurgebieden daarentegen onderscheiden zich door een maximale etnische
(en etnoculturele) diversiteit binnen relatief
kleine geografische ruimten. Daarbij is er
in Centraal-Europa, vooral de jongste jaren, sprake van uitgesproken centripetale
culturele tendensen, van het ontstaan van
een cultureel samenhorigheidsgevoel met
als centrum Wenen. Op de Balkan bestaan
er aIleen maar nationalistisch geinspireerde
centrifugale tendensen, die in toenemende
mate de cultuurgemeenschap aldaar verscheuren.
Zo zijn in Rusland, Centraal-Europa en de
Balkan ten gevolge van politieke, religieuze, taalkundige en andere omstandigheden
verschillende culturen tot stand gekomen,
met ook verschillende literaire tradities.
Tolstoi, Dostojevski en Toergenjev hebben

een qua sensibiliteit en wereldvisie totaal
anders geaarde literatuur geschreven dan
Musil, Kusniewicz en Krleza, en het werk
van Andric, Kazantzakis en Kadare is nog
eens heel anders. De verschillen tussen de
literaturen in het 'andere Europa' zijn dan
oak veel grater dan die tussen de literaturen
in West-Europa. De term 'Oosteuropese literatuur' lijkt daarom nog minder verantwoord dan de term 'Westeuropese literatuur', en die wordt al door geen weldenkend mens meer in de mond genomen.
En toch bestaat een Oosteuropese literatuur op een andere manier wel, doordat
sinds de Tweede Wereldoorlog alle Oosteuropese literaturen nolens volens hetzelfde proces van sovjetisering hebben doorgemaakt. De verschillen die bestonden tussen
de diverse cultuurgebieden in Oost-Europa
werden daardoor ten dele uitgewist, Sovjetisering betekende ten eerste dat de literatuur werd dienstbaar gemaakt aan het socialistische politieke ideaal in het algemeen en
aan de beslissingen van het laatste partijcongres in het bijzonder, en ten tweede dat
het realisme, zoals beoefend door de Russische klassieke romanschrijvers, verplicht
werd, omdat het naar de mening van de sovjet-Iiteratuurtheoretici de politieke doelen
het best kon dienen. In de jaren van het
'dogmatische socialistische realisme' (onder Stalin) werd de hele Oosteuropese
avant-garde, hoe revolutionair en socia listisch ze oak geweest was, naar de vuilnisbelt van de Iiteratuurgeschiedenis verwezen. Met de destalinisering begint in 1956
een proces van culturele liberalisering, dat
weliswaar niet overal even vlug en grondig
is verlopen, maar toch kenmerkend is voor
de ontwikkeling van de literatuur in heel
Oost-Europa. In joegoslavie, dat met de
Sovjetunie brak in 1948, nog ten tijde van
Stalin, ging men het verst: het surrealisme
beleefde een revival, de nouveau roman had
zijn beoefenaars, Borges zijn navolgers, alle
mogelijke en onmogelijke nieuwigheden
tot en met de concrete en de fonetische poezie werden beproefd, met als laatste snufie
natuurlijk het postmodernisme. In Albanie, dat met de Sovjetunie brak in de tijd
van de liberalere Chroesjtsjov, bleven de
strijders aan het literaire front katholieker
dan de paus, al bleek - mits men over enige
verbeeldingskracht beschikte bij het hanteren van de opgelegde regels - het schrijven
van knappe romans niet echt onmogelijk - getuige de vroege Kadare. De overige
'echte' Oosteuropese landen vertonen naar
de mate waarin zij zich sinds 1956 aan het
socialistische realisme ontworsteld hebben
slechts graduele verschiUen. In Bulgarije is
een niet-realistische, niet sociaal-betrokken
literatuur een marginaal verschijnsel gebleYen. In Hongarije bestaat zo'n enorrne creatieve vrijheid en zo'n onbeperkte ruimte
voor formele experimenten, dat wel eens
vergeten wordt dat ook daar de grijze
stroom van officieel gehuldigde, artistiek
en ideologisch conformistische literaire
werken blijft vloeien. Tsjechoslowakije
heeft schrijvers met een afwijkende visie zo

goed als monddood gemaakt of verbannen
en doet daarbij impliciet een beroep op de
oude stelregel dat literatuur alleen mag als
ze het socialisrne bevordert of tenminste
niet hindert. Poolse schrijvers kunnen hun
door de autoriteiten gewraakte boeken zo
goed als ongestoord publiceren in de plaatselijke illegale pers of in het buitenland; het
contact met de lezer blijft bestaan. Dat belet niet dat de regering door middel van administratieve maatregelen (als de reorganisatie van de Schrijversbond) blijft proberen
het literaire leven onder controle te krijgen.
In Roemenie is de creatieve vrijheid de
voorbije tien jaar drastisch aan banden gelegd. De oniristen (surrealisten) aan het einde van de jaren zeventig zorgden voor de
laatste artistieke bloei. De moderne, nonconformistische literatuur die nu toch nog
in Roemenie verschijnt (een aantal verhalen in de bundel Roemenie. Verhalen van deze tlid) kan niet los gezien worden van de
diepe economische, politieke en morele crisis die Roernenie nu doormaakt. In de Sovjetunie tenslotte wordt de Iiteratuur thans
eens te meer dienstbaar gemaakt aan politieke idealen, tegenwoordig die van glasnost
en perestrojka. Het doet in dit verband niet
ter zake dat van alle mogelijke alternatieven
waaruit de Sovjetunie in de huidige omstandigheden kan kiezen dat van Gorbatsiov het minst slechte is en het verdient te
worden verdedigd. De recente sovjet-literatuur bewijst ten overvloede hoezeer de enge
hand tussen literatuur en partijpolitiek in
heel Oost-Europa sinds de Tweede WereldoorIog (en in de Sovjetunie al sedert de iaren dertig) een constante is, ofdeze band nu
tot uitdrukking komt in dienstbaarheid aan
ofoppositie tegen die politiek.
De Oosteuropese succesauteurs hebben we
al gelezen. Schrijuers uit het andere Europa
biedt, voor het eerst sinds Meesters van de
oertelkunst, de gelegenheid ook kennis te
maken met buiten hun vaderland minder
beroemde Oosteuropese schrijvers. Hun
werk kan het beste gelezen worden als het
produkt van de bot sing van twee krachtvelden: de specifieke culturele traditie waartoe
ze behoren en waarvan ze het eigen, vaak
ook avantgardistische karakter in stand willen houden, en een uniformerend politiek
systeem, dat de schrijver voortdurend
dwingt tot het voor de kunst vaak zo fatale
partij kiezen. Die botsing levert de boeiendste lectuur op.

[Schrijvers van het andere Europa. Verhalen van
deze tijd. Joegoslavie, Polen, Roemenie. Meulen-

hoff, 1988]
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KRISTIEN
HEMMERECHTS
Gisteravond is in New-York de
verhalenbunde1Bad Behavior
verschenen en morgenochtend
wordt hij in het Nederlands
vertaald. Het omgekeerde zal
een over Antwerpen schrijvende
debutant niet overkomen.
Misschien omdat New-York
anna nu voor alle
niet-Newyorkers science fiction
is, en Antwerpen een
historische roman.
New-York is een stad
waar veel soorten
schrijvers wonen, gefrustreerde en geslaagde, miskende en
gevierde, heterosek suele en homoseksueIe, aan Aids lijdende
en niet aan Aids lijdende, maar allemaal
hebben ze met elkaar
gemeen dat ze over
New-York schrijven. .. A R Y G A ITS K ILL
Vaak schrijven ze
over schrijven in New-York, zoals de schrijver in de beroemde openingsscene van
Woody Aliens Manhattan. Het zou een per fect gesloten circuit zijn als die boeken aileen door inwoners van New -York gelezen
werden, maar door het mechanisme van het
cultuurimperialisme worden ze over de heIe wereld gedistribueerd, gelezen, vertaald
en gerecenseerd. Wat in New -York gebeurt
kan niet genegeerd worde n.
Met Bad Behavior, negen verha len over het
wel en wee van een aantal Newyorkers, behoort Mary Gaitskill tot de categorie 'geslaagde auteurs' . Gaitskill bevestigt een
oud vermoeden: het leven in New-York is
niets voor mij, tenm inste als de literaire

presenta tie ervan mag gelden als getrouwe
weergave. Het is trouwens zeer de vraag in
hoeverre het woord 'leven' van toepassing
is. Het decor van Gaitskills verhalen is een
consequent stedelijk landschap van beton,
steen en glas waaru it elk blaad je groen,
bloemp je ofhuisdier verbannen is. De personages wonen in flats vol telefoons, televisies en computers. Symboo l voor de totale
vervreemding van mens en natuur is het geraamte van een koe dat in de woonkamer
van Joey staat en waarvan hij foto's maakt.
De natuur is dood en de archeo logische resten van dit fenomeen worden uitgestald in
postmoderne interieurs.
Gaitskills Newyorkers zijn mutanten, die
geheel volgens de principes van de evolutie leer eigenschappen hebben ontwikkeld
waardoor ze in hun specifieke milieu kunnen overleven. Deze mutanten zijn niet in
staat elkaar te kennen : zij kunnen samen
dingen doen die ze al dan niet prettig vinden, zonder echter de ervaring van de ander
te kunnen navoelen. Deze definitie geldt
vooral voor de manne lijke mutant. Mutanten experimenteren met zichzelf en met elkaar, en berekenen de gebru ikswaarde van
ervaringe n en soortgenoten om de slopende
verveling te doden. Zo geniet de eerder vermelde Joey van de huilbui van zijn vriendin
omdat 'it was the sort of thing he liked to
tell stories about .' Bij voorkeur gebruiken
mutanten elkaar om bizarre seksuele fantasieen te voeden, waarbij de mannelijke mutant zichzelf graag ziet als beul en de vrou welijke graag wordt onderworpen. Beth
verlangt naar 'de sombere held die haar zal
verpulveren als een insekt en die dan een
uiteenzetting zal houden over het leven en
de kunst.' Aile mutanten zijn gefascineerd
door de onuitputtelijke mogelijkheden van
seksuele ontmoetingen.
De openingszin van de bundel geeft de toon
aan:
'Joey had het gevoel dat zijn verhouding
met Daisy zijn leven zou kapotmaken, maar
dat weerhield hem niet. Integendee!.' Ik
veronderstel dat hier de term post-permissive society van toepassing is. Op seksueel gebied kan en mag alles, maar de verveling is
gebleven (vreemd genoeg wordt er bij
Gaitskill in en uit bed gestapt alsof er geen
Aids-virus bestond).
Bad Behavior is een boek dat hooguit in zijn
titel een moreel oordeel uitspreekt, maar in
de verhalen louter toont wat er gedaan, gezegd en gedacht word t, De opeenstapeling
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van hopeloze situat ies spreekt voor zichzelf. In Gaitskills stenen landschap is een
bordeel de enige plaats waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Prostitutie lijkt wel de
essentie van het leven in New-York. Gaitskills Newyorkers bieden hun lichaam, hun
talent of hun uiterlijk aan en zoeken uit wat
er in ruil daarvoor te koop is. De stad is een
gigantisch bordee!.
'I'm a phenomenon,' zegt Joey en lijkt daarmee te spreken in naam van de hele stad,
die mateloos gefascineerd wordt door zichzelf, door het monster dat zij zelf gegenereerd heeft, dat zij zelfis. Net als haar inwoners is deze narcistische stad vervreemd
van de rest van de wereld en opgesloten in
zichzelf. Newyorkers zijn een fenomeen
waarop zijzelf niet uitgekeken raken - en
de hele wereld kijkt mee. In onze vertrou wde twintigste-eeuwse stoel lezen we gretig
verslagen van en over hen die vooruit gestuurd zijn om de eenentwintigste eeuw te
verkennen. Bijna zijn het griezelverhalen:
zou het in de grote slechte stad echt zo erg
zijn?
En uiteraard zijn de verhalen vakkundig geschreven. Ze lezen vlot, vergen een geringe
inspanning van de lezer, mijden consequent elke vorm van experiment en vertellen rechttoe, rechtaan wat de personages
overkomt . Op het eerste gezicht lijken ze te
bestaan uit een willekeurige aaneenschakeling van gebeurtenissen, maar die indruk is
misleidend. Aile verhalen breken af op een
moment van 'epiphany', van een kortstondige ervaring van inzicht of intense gevoelens. Het mooist gebeurt dit in het verhaal
Heaven, dat de bundel besluit. In de laatste
alinea ervan laat Gaitskill haar personages
bij wijze van grote uitzondering een saamhorigheidsgevoel ervaren. Er treden zelfs
andere levende organismen in op, zoals bomen en insekten, maar Heaven is dan ook
het enige verhaal van de bundel dat niet in
New-York speelt. 'Ze zaten in tuinstoelen
en aten uit de warme borden op hun schoot
(...) Een briesje blies losse haren rond hun
gezicht en kittelde hen. De bomen ritselden
zacht. Insekten maakten vriendelijke geluiden. jarold hield op met eten . "Net de hemel," zei hij. "Dit is net de heme!." Minutenlang waren ze sti!.'

[M ary Gaitskill, Bad Behavior, Poseidon Press,
1988 (binnenkort in Nederlandse vertaling bij
Agathon))
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Cnristian Roesch - \Valt~r Haffelnr-r - Ricardo Cassinelli
Alexander
Alexander Malta
\:1 a Ita -- Thomas Dewald - Lwc Schon beck - Christiane Lemaitrc
Premiere 10 januari 1989
12, 14, 15, I 7, 18, 20, 22, 24 en 25 januari /989

La Monnaie - De Munt

RTCI-IARD WAGNER

PARSIFAL
Rill Biihneruoeihfestspiel
Dichtung uom Komponisten
ffj

Sylvain Cambreling - Peter Mussbach - Johannes Schutz - Jorge Jara
.Jose van I lam - Torn Krause - Livia Budai'
Garv Bachlund - Harald Stamm - Jules Bastin - Franz Mazura

Elzbieta Szmytka - Jayne 'Vest - Mireille Capelle - Jeanne Omrnerle
Quilian Chen - Alexise Yerna - Elzbieta Ardam - Leandro Lopez

Premiere I 7.februari 1989
1 £), 22, 25, 28Jebruari /989
7, 9, /2

maart 1989

La Monnair -De Munt

Plaatsbeapreklng Opera-Ballet

In de Munt. Open van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur. Tel.: 219.63.41
In het Roninkliik Circus: van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur.
Tel.: 218.20.15

Plaatabespreking Concerten
In de Munt (zie opera) en het P.S.R. van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 19 uur.
Tel. :512.50.45.InAntwerpen:deSingel:van maandag totenmetvrijdagvan 11 tot 17uur,
zaterdag van 12 tot 16 uur. Tel.: 03/237.61.58.

1988 B 1989
NATIONALE OPERA

DE MORGEN.
MAG GELEZEN WORDEN.

