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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1]
[Voorwoord]
De vereniging ‘gard-sivik’, die dit nieuwe tijdschrift uitgeeft, stelde zich tot doel ‘de
avant-gardekunst te propageren’.
Propageren is niet sinoniem van open deuren instampen. Daarom wordt niet in
de eerste plaats, hoewel die formule misschien gemakkelijker was, beroep gedaan
op schrijvers, dichters, essayisten, illustrators die, als vooruitstrevend artist, reeds
een min of meer gevestigde faam genieten. Een nog kwasi-onbekende groep van
jonge - waarbij zeer jonge - elementen vindt op het ogenblik zijn uitdrukkingsvorm,
maar wordt gehandikapeerd door een gebrek aan gelegenheid tot publikatie van zijn
werk. Dit laatste geldt helaas, in nog sterkere mate, voor de enkele bestaande zg.
jongerentijdschriften dan voor de gevestigde.
‘gard-sivik’ voorziet in een onbetwistbare leemte, door als representatief orgaan
van deze jonge groep op te treden. ‘Groep’ betekent intussen niet, dat er van een
eigenlijk groepsverband sprake zou zijn. Evenmin is het de bedoeling, het tijdschrift
steeds te vullen met de bijdragen van de enkele jongeren, die de redaktie op zich
hebben genomen - zoals voor dit eerste nummer bijna uitsluitend diende te gebeuren.
De lezer neme overigens niet kwalijk, dat hem holle slagzinnen en
programmaverklaringen onthouden worden. Het werk dat hier naar voren gebracht
wordt, moge voor zichzelf spreken.
gard-sivik
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horizontaal
een toneelspel in een bedrijf
samuel beckett opgedragen

personen
Kli
Klinge
Klingeli
Klingeling
Het toneel stelt voor een landschap met vage bergen, eerder molshopen, waarin grote, ronde
en versleten bedveren liggen, bruikbaar als tunnel of doorgang. Er zijn er drie. Van de
middenste is de ingang en de uitgang volledig zichtbaar, terwijl deze van links en rechts in de
koulissen verdwijnen, zodat men de indruk krijgt dat de aaneenschakeling van dergelijke veren
voortgaat tot in het oneindige. Er is ook een staak met een pijl, die de richting aanduidt langs
waar de akteurs zich moeten bewegen. De personen, die achtereenvolgens verschijnen gaan
gekleed in het gestreepte pak van de dwangarbeider, doch elk van hen kan door bijkomende
détails zijn persoonlijkheid akcentueren. De reeks die zich thans zal vertonen is met rammelende
kettingen aan elkander gebonden, doch op zulke wijze dat de grootst mogelijke afstand tussen
hen onderling mogelijk is.

Muziek, die uitstekend de trage pas van kettinggangers suggereert. Kli verschijnt, kijkt naar
de pijl en spreekt in de koulissen.
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Kli:

Dit lijkt me nog steeds de geschikte plaats niet.
Stem van Klinge:

Zie je iets verder de mogelijkheid?
Kli:

Ja. Iets verder wel. Maar ik wacht tot het niet meer beweegt.
Stem van Klinge:

Gaat het nog altijd vooruit?
Kli:

Traag. Heel traag.
Stem van Klinge:

Zo traag als wij?
Kli:

Hoe? Vorderen we niet snel genoeg?
Stem van Klinge:

Niet snel genoeg om het in te halen.
Kli:

Geduld. Geduld.
(Hij gaat vooruit in de bedveren tunnel. Klinge wordt zichtbaar).

Kli:

Geef me de kijker nog eens.
Klinge:

Asjeblieft.
(Kli kijkt in de richting die zij gaan).

Iets nieuw?
Kli:

Nee. Het blijft nog altijd onveranderd.
Klinge:

Eigenaardig. Logisch zou zijn moest het groeien, uitzetten of verkleinen, inkrimpen
(Stilte)

. Wat doet het nu?
Kli:

Het stopt.
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Klinge
(heft de hand op en roept naar achter):

Het stopt.
(Beiden staan ze nu ook stil)

. Het is altijd hetzelfde. Als wij verder gaan, doet het dit ook en omgekeerd. Als het
stil staat, staan wij ook stil en omgekeerd. Hoe lang is dat al zo?
Kli:

Het is nooit anders geweest.
Klinge:

Wat denk jij er over?
Kli:

Er wordt niet verondersteld dat ik een mening heb. Ik kijk door de kijker en zeg wat
ik zie. Meer niet.
Klinge:

Ben je dan niet nieuwgierig?
Kli:

Natuurlijk.
Klinge:

En kan je niet begrijpen dat de anderen ongeduldig worden en dat ik, die jou het
naast ben, alleszins het recht heb om beter ingelicht te worden?
Kli:

Wat wil je weten?
Klinge:

Ik wil weten hoe het er uit ziet. En wat het is. Met het blote oog zie ik enkel een
kleine grijze vlek.
Kli:

En met de kijker zou je een grote grijze vlek zien.
Klinge:

Heb je dan geen idee wat we achtervolgen?
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Kli:

Hoe zou ik?
Klinge:

Maar dat is toch idioot. We moeten aan deze onmogelijke toestand een einde brengen.
Veronderstel: er rent iemand als een kampioen door de straat. Je houdt hem tegen
om te weten waar hij achter aan zit en hij antwoordt je domweg
(niet: ik moet de bus, de tram, de trein halen, maar)

Ik weet het niet.
Kli:

Wij rennen toch niet. Wij zijn toch geen kampioenen. Zulke hardlopers moeten over
het algemeen bus, tram of trein halen voor baas, liefje of vrouw, die ongeduldig
wacht en omdat ze bang zijn te laat te komen op de afspraak. Wij zijn absoluut niet
haastig. Wij hoeven ons niet te laten vervoeren. Wij hebben geen baas, liefje of vrouw
en er wacht niemand op ons. Kortom, het is ons niet toegestaan te redeneren als een
bediende.
Klinge:

Dat zeg jij. Tenslotte blijven we toch mensen. Stel je eens voor, dat z i j het is.
Kli:

Zij?
Klinge:

Wel ja, laten we nu maar ineens vrijuit spreken... Waarom zou men er alleen maar
van dromen. Er moet toch eens een ogenblik komen dat men ze vindt.
Kli:

Over wie heb je het?
Klinge:

Over haar: de levensgezellin.
Kli:

Je praat alsof je hier alleen bent. Draait alles om jouw heil?
Klinge:

Ik ben geen egoïst. Het is maar een veronderstelling. Er is daar misschien voor elk
zijn gading. Een karavaan. Een bonte wemeling van zwartsatijnen vrouwtjes,
wit-wattige en geel-zemerige.
Kli:

Zouden wij dan vrouwenlopers zijn?
Klinge:

Ik wil me zelf overtuigen. Geef me de kijker.
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Kli:

Er is hier maar één observator en dat ben ik, begrepen.
Klinge:

Zweer me dat het nog steeds een grijze vlek is.
Kli:

Ik zweer het.
Klingeli
(op):

En?
Klinge:

Zoals gewoonlijk.
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Klingeli:

Zoals gewoonlijk? Ik zou het wel eens duidelijk willen geformuleerd horen. Altijd
is het: ‘zoals gewoonlijk’. Wat houdt dat in?
Kli:

Ik herhaal je dat het niet meer is dan een vage vorm.
(Maakt een vaag gebaar)

. Zo iets...
Klingeli:

Zoiets, hé? Hoelang denken jullie dat spelletje nog met me te spelen. Jullie weten
verdomd goed wat het is. Kaarten op tafel! Als het is wat ik denk, doe ik niet meer
mee.
Kli
(dreigend):

O, nee?
Klingeli:

Ik wil betaald worden. Net als de anderen.
Klinge:

Betaald?... En voor wat denk jij dat wij betaald worden?
Klingeli:

Weet ik het. Laten we het met een algemene aanduiding ‘spionnage’ noemen.
Kli:

O, mijnheer Klingeli wil ons verdacht maken?
Klingeli:

Verdacht maken? Daar gaat het niet om. Ik loop zo goed risiko's als jullie en als het
zaakje uitlekt boet ik toch mee, schuldig of niet. Stiekum kijken is doorgaans
verboden.
Kli:

De autoriteiten hebben ons nooit iets verboden. En de autoriteiten zijn van elke
beweging op de hoogte. Elke wind die we laten staat op een fiche. Wij zijn hier
volkomen vrij. Vrij in de liefde, mijnheer Klinge. Onbewaakt en met het recht te
spionneren wie en wrat men wil, mijnheer Klingeli, hoewel dit hier het geval niet is.
Klingeli
(rammelt met de keitingen):

Vrij? En dit?
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Klinge:

Dat is muziek.
Klingeli:

Ik noem dat een ketting.
Klinge
(haalt de schouders op):

Een détail, mijn waarde. Een historisch overblijfsel van het streven naar eenheid en
gelijkheid van onze voorouders. Ik verwijt je toch ook je erfelijke ziekten niet.
Kli:

Jij hebt een eigenaardige opvatting van de vrijheid, mijn waarde Klingeli. Steeds
maar praten over tal van nutteloze zaken.
Klingeli:

En als ik nu eens weiger voortaan nog een stap te verzetten voor jullie zogenaamde
‘vage vorm’?
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Kli:

Pas op! Dit is geen diktatuur! Wij zullen je verplichten verder te gaan!
Klingeli
(na een ogenblik):

Goed. Jullie zijn de sterkste.
Klinge
(plots angstig):

Als het maar geen luchtspiegeling is.
Kli
(onthutst):

Een lucht...
(Kijkt vlug door de kijker gerust-gesteld)

. Nee... Het is nu iets korter geworden.
(Bruusk)

Weldra zullen we weten wat het is.
Klinge:

We moeten tot het uiterste gaan.
Kli:

Ons hinderen zou zelfmoord zijn, Klingeli.
Klinge:

Op dat punt kennen we geen genade.
(Hier verschijnt Klingelinge).

Klingelinge:

Op die manier brengen we het nooit tot een goed einde. De natuurwetenschappelijke
onderzoekingen zullen ons een stap dichter bij de waarheid brengen. Bekijk deze
archeologische vondst: een versteende sinaasappelschil. Ook dit heeft niets met de
zaak te maken en zou ze onnodig verwikkelen.
(Werpt de schil weg)

. Laten wij dus alle valse sporen verlaten en langs astrale weg het onbekende objekt
bereiken.
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Kli:

Hoezo? Moeten we de nacht afwachten?
Klinge:

En als er geen sterren zijn?
Klingelinge:

Het is ons noodlot, deze onbestemde vorm niet fysisch te kunnen bereiken. Het wordt
een evenwijdige achtervolging zonder zin. Doch van de twee krachten is de onze
achtervolgend aktief en positief, de andere vluchtend, inaktief en negatief. Vermits
echter de aarde rond is zal mijn zielekracht zich voortaan in de andere richting wenden
en onvermijdelijk de zielssubstantie van deze onbepaalde kracht ontmoeten en een
gigantisch gevecht beginnen. Op dit astrale plan zal mijn magische kracht de overhand
behalen. De geestes- en zielssubstantie van de onbepaalde vorm zal verslagen worden
en de lijflijke substantie die aan haar gebonden is zal als verlamd onze komst
afwachten...
(De drie anderen blijven hem met open mond aangapen.)

Kli
(met veel moeite):

Je plan... lijkt uitstekend.
Klinge
(idem):

Zullen we moeten... vechten?
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Klingelinge:

Welnee. Wat het ook weze: mineralen, plantaardigen of dierlijken: in mij zullen zij
hun maraboet, hun derwish, hun fakir, hun profeet, hun boeda erkennen.
Kli:

Dus, om praktisch te zijn, we moeten tegen de pijl in?
Klingelinge:

Astraal gesproken: Ja.
Klingeli:

Nee, dat kan niet! Dat mag niet!
Klingelinge:

We moeten ons koncentreren.
Klingeli:

Maar ik zeg je dat het niet kan.
Klinge:

Wat kan er niet?
Klingeli:

Terug gaan.
Klingelinge:

Ook niet met de geest? Met de ziel?
(Pauze).

Klingeli:

Met niets.
(Pauze).

Kli:

Klingeli, wat verberg jij?
Klinge:

Van wat ben je bang?
Klingeli
(na een angstige pauze):

Ik zal je alles bekennen, Kli.
(Stilte)
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. Op zekere dag, toen iedereen sliep tijdens het middaguur, heb ik even je kijker
gegapt...
Kli:

Nee...
Klingeli:

Ja.
Kli:

Spion.
(Hij slaat de kijker vlug op het hoofd van Klingeli, zodat deze valt. De anderen verzetten zich
en ook Kli komt zijn slachtoffer ter hulp. Klingeli wrijft zich pijnlijk over het hoofd. Hij zit nu
op zijn achterwerk)

. Klingeli... Hoe heb je dat kunnen doen? Toegeven aan een opkomende neiging.
Enkel om een kleine fout in je karakter de orde verstoren? Is de konstruktie van onze
Horizontaal dan niet heilig? Er is toch aan alles een kop en een staart en daar tussenin
een lichaam? Ik ben toevallig de kop en ik kijk met mijn kijker. Stel je voor dat de
staart van iets ging kijken, waartoe diende dan de kop?
Klingeli:

Vergeef me, Kli. Ik deed je onrecht aan.
Klinge:

Maar vertel verder. Vertel verder. Je stal de kijker.
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Klingeli:

Ik stal de kijker en ik keek, ik keek... Maar in de verkeerde richting.
Kli
(barst los):

Dacht ik het niet! Ongeoorloofd willen kijken en de instrumenten niet kunnen
bedienen.
Klingelinge:

En wat zag je?
Klingeli:

Ik zag: e e n g r i j z e v o r m .
Kli:

Hoezo? Een grijze vorm? Daar ook?
Klingeli
(wanhopig):

Begrijp je nu waarom we niet verder kunnen?
Kli:

Nee, dat had ik nooit kunnen vermoeden. Het was inderdaad een gebrek in mijn
opvoeding nooit achteruit te hebben gekeken.
Klinge:

Dat was eigenlijk een uitstekend idee van je.
Kli
(door de kijker):

Inderdaad. Hij heeft gelijk.
Klingeli:

Voor ons een grijze vorm en achter ons een grijze vorm.
Kli:

En beide identiek dezelfde.
Klinge:

We zitten in een val!
Kli:

Tussen twee vuren!!
Klingeli:

Ziezo. Betaal me nu voor de kostbare inlichting.
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(Hij wil recht, maar Kli slaat hem nogmaals met de kijker op het hoofd.)

Kli:

Hier. Het wisselgeld mag je behouden.
Klingelinge
(scheurt wanhopig al zijn schriften stuk):

Dan verdedigde ik al die jaren een verkeerde thesis.
Klinge
(plots):

Ik heb het... Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het.
Kli:

Wat heb je?
Klinge:

De juiste hypothese. We zitten tussen twee spiegels. Wij zijn het zelf, links en rechts.
(Lange stilte).

Klingeli:

De hoeveelste hypothese is dat?
Klingelinge:

De zevenhonderd zeven en zeventigste. En ditmaal het toppunt! Wat een dwaze
veronderstellingen! Dat het andere zijn van onze soort is nog aanvaardbaar! We zijn
niets wijzer geworden. Wij kunnen nog niets aan onze gedragslijn veranderen: staan
als zij staan en gaan als zij gaan.
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Kli:

Vermits wij niet weten of het vrienden of vijanden zijn is dat nog steeds het veiligst.
We zouden een dwaas figuur slaan moesten we argwaan koesteren voor ons
spiegelbeeld.
Klinge:

En wie zal het ons ooit zeggen?
Klingeli:

Te wapen! Te wapen!
(Allen bekijken hem medelijdend.)

Klingelinge:

Andere argumenten? Andere voorstellen?
Kli
(plots - maakt een beweging voorwaarts):

Het beweegt.
Klinge:

Voorwaarts.
Klingeli:

De witte vlag hijsen?
Klingelinge:

Voorzichtig. Wagen wij ons nooit op onbekend terrein. Men kan de gevolgen niet
overzien. Geen initiatieven die ons zouden leiden naar het onherroepelijke.
(Kli is weg. De drie anderen blijven op het toneel, doch verdwijnen ook een voor een. Als het toneel
leeg is klinkt de kettinggangersmelodie in een andere toonaard en Kli verschijnt terug aan de andere
zijde van het toneel.)

Kli
(alleen zoals in het begin lot de anderen, onzichtbaar achter hem):

Hier hebben zij gestaan. En zonder een spoor achter te laten.
(Langzaam.)

Plots herinner ik mij eens een hond gezien te hebben die achter zijn eigen staart beet.
Waarom moet ik daar aan denken? Juist nu?
DOEK.
tone brulin
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speleologie
Op het middaguur liepen enkele honderden mensen door de hoofdstraat van een stad
die nog niet ontdekt werd. Op zeker ogenblik kroop uit een mangat een geweldige
ratelslang. De mensen gingen de ratelslang binnen en aten elkander op. Toen de
ratelslang verzadigd was verlieten de mensen de warme riolen, ademden donkerblauwe
dampen uit en floten elkaar een stenen kenwijsje toe. De ratelslang kroop terug in
haar mangat. Tegen de avond waren de straten doodop van de leegte en goedmoedige
huizen deden een paar stappen naar elkaar. Maar toen de nacht voorgoed meester
geworden was van de stad werden alle rebellerende huizen, hoogrood van schaamte,
terug op hun plaats gezet. En snachts kwamen karavanen kamions, karren en
kruiwagens naar de ongehoorzame stad gereden en bedekten alles met zand.
(sinds het gebeuren van deze katastrofe wist geen enkel geleerde het nog op de tafel
van mendeljef ontbrekende element mens te ontdekken, daar hij zich steeds liet
afschrikken door de welig over de zandvlakte groeiende mensenhoofden, waarin
slakken en mieren elkaar het kampioenschap wreedheid betwisten.
Anderzijds schreef de bekende socioloog Blut over deze fauna, dat hij hierin een
overblijfsel meende te zien van het kannibalaire tijdperk, gedurende hetwelk de aarde
een hoogstaande beschaving schijnt gekend te hebben, indien men op de hypothesen
van belangrijke geleerden mag voortgaan.)
paul snoek

Gard Sivik. Jaargang 1

12

noodbrug
smorgens naast de kuilen van de regen waden
ademloos een vloeibaar dagblad kopen
over de groene wolken heenwalgen
en blinde sateliet zijn van de zon.
zich in een zondvloedvrije zone nestelen
als dertiende gast
een witte appel eten van twee uren lang
en kersepitten schieten naar de zoldering
van zijn verveling.
de dag verdoemen in de ronding van de natte avond
in een bouwvallig huis vertedering ontwijken
en gyroscopisch traag gelukkig zijn.

paul snoek
1953
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monografie van een cactus
lange aarzelende jaren
zochten zijn gebaren vruchteloos
verwrongen de hemel af
naar bloemen
zonder veel geheimen
met zijn naalden
prikte hij de mensen
als vlinders
door het venster vast
op straat
‘ik ben getuige’
zegt de zon;
‘hij stierf met gifhoudende naalden.’

paul snoek
1955
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vic estercam
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zorgvuldige snippers
In het schemerdonker, waarvan moeilijk valt uit te maken of het dit van de morgen
dan wel van de avond is, daalt hij voorzichtig en doelloos de begroeide zijhelling
van het viadukt af. Beneden, naast het rechtlijnige zwarte kanaal bevinden zich de
overblijfselen van de stukgeslagen fabriek, nu reeds bijna geheel door onkruid en
lage struiken overwoekerd. Fragmenten van een uit elkaar gescheurde ketel zijn zo
sterk verroest dat de randen afbrokkelen, men heeft het gevoel of men zonder moeite
een vinger dwars doorheen de sprokke rosbruine plaat kan steken. In dit nomansland
ziet hij een meisje ronddwalen, alsof zij nog in een bepaalde relatie staat tot de ruïnes,
op zoek naar iets dat een ruw afgebroken verstandhouding moet aanvullen of op
aannemelijke wijze afsluiten, en of zij hier niet vandaan kan vooraleer zij heeft
gevonden wat dat is. Hij is nu beneden aangeland en slaat haar zwijgzaam gade,
terwijl zij met een zeer langzame maar niet slepende gang zich tussen de struiken
voortbeweegt. Zij schijnt minder op zoek te zijn naar een of ander voorwerp dan wel
een bepaalde gebeurtenis te verwachten, want zij houdt de ogen niet naar de grond
gericht. Ook ziet zij er niet terneergeslagen uit, haar smalle silhoeët verraadt
veerkracht hoewel zij nauwelijks in beweging is. Plots overvalt hem een wilde
zekerheid, hij weet dat hij dit meisje zal liefhebben wanneer hij haar nu benadert en
zij niet verwonderd doet, wanneer zij geen vragen stelt, wanneer zij hem zonder één
woord begrijpt. Hij weet dit alles nog eer hij haar gelaat meer dan vaag heeft kunnen
onderscheiden, beseft ook dat hij enkel in zulke onzinnige, onvervulbare voorwaarden
als hij ze zich nu indenkt, ooit iemand werkelijk zal kunnen beminnen. Het heeft
geen zin, denkt hij maar gaat toch op haar af omdat hij er niets kan bij verliezen.
Maar zij heeft dit alles voorzien, zij heeft beter
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geweten dan hijzelf waarom hij die helling is afgedaald, zij blijft staan en ziet hem
rustig komen. Hij weet niet of zij heeft geglimlacht, het zal maar nauwelijks merkbaar
geweest zijn, maar zij heeft de armen uitgebreid terwijl hij naderbij komt, en als hij
haar omhelst is zij van een eigenaardige warmtegevende koelte. Dit hoorde er ook
bij, denkt hij nog, niet verwonderd zelfs. In de toe- noch afnemende halve schemer
houdt hij haar sprakeloos tegen zich aangedrukt, en weet niet hoelang ze zo hebben
kunnen blijven eer hij er toe komt een eerste woord uit te brengen. Lieve, zegt hij,
en herinnert zich dat woord nooit tegen een andere vrouw gebruikt te hebben. Zij
antwoordt door zich nauwelijks merkbaar tegen hem aan te drukken, maar spreekt
niet. Deze liefkozing doet eindelijk zijn begeerte, die hij die ganse tijd wakker maar
als zeer ver beneden zich heeft geweten, langzaam omhoog stijgen, het is of zij al
die tijd nodig heeft gehad om zich van vroegere en niet meer gewenste herinneringen
los te maken. Een lichte duizeling, achter zijn ogen zinderend, bevangt hem. Hij zal
haar nemen en laat langzaam beide handen van haar schouders glijden en langs haar
middel en dijen naar beneden. Maar nog voor hij zich op deze wijze verraden heeft
schijnt ze zijn bedoelingen te kennen, ze streelt hem en zegt: morgen om kwart over
zeven. Die voorlopige weigering ontnuchtert hem niet, de wijze waarop zij het zegt
maakt hem zonder meer duidelijk dat zij hiervoor gegronde redenen moet hebben.
Zij bukt zich, raapt van onder een struik enkele steekkaarten op en geeft hem die. Ze
zijn blanco, enkel de firmanaam en het adres van de voormalige fabriek staan erop
gedrukt. Dit gebaar is de bevestiging van hun ontmoeting van vandaag, van die van
morgen, en ook het teken dat zij met de ruïnes voorgoed heeft afgerekend, weet hij
verheugd. Dan, zonder haar nog gekust te hebben, gaat hij.
Hij staat thuis voor de kleine schrijftafel in zijn kaal studeervertrek. De deuren zijn
open en beneden zich
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hoort hij vrouwenstemmen. De stem van zijn vrouw (of hij met deze vrouw werkelijk
getrouwd is kan hij zich onmogelijk herinneren, misschien wonen zij enkel sinds
lange tijd samen) op onnatuurlijk luide toon tot iemand anders, zijn moeder meent
hij. De bedoeling is ongetwijfeld dat hij het gesprokene zal horen. Hetgeen zij zegt
wordt hoe langer hoe sterker insinuerend, zij betrekt hem in het gesprek bijna alsof
zij rechtstreeks het woord tot hem richtte, zij stelt listige vragen aan zijn moeder
alsof die geroepen was hem te verdedigen. Het is duidelijk dat zij minstens iets
vermoedt, en op deze sluwe wijze probeert zij zekerheid te verkrijgen. Haar toon
wordt tenslotte zo uitdagend, haar verdachtmakingen zo gemeen dat hij
noodgedwongen naar beneden zal moeten gaan en zich in het gesprek mengen, zoniet
kan zijn blijvend stilzwijgen op een beaming van haar beweringen gaan lijken. Hij
kan zich echter niet losmaken van de schrijftafel, in de lade heeft hij de steekkaarten
verborgen en hij weet dat deze haar van zijn schuld zullen overtuigen wanneer zij
ze vindt. Hij opent de lade en scheurt langzaam de kaarten tot snippers, die hij
vervolgens in zijn zak steekt. Dan wil hij naar beneden gaan, maar ziet plots enkele
snippers op de grond vallen, en herinnert zich dat de voering van zijn broekzak stuk
is. Haastig stapt hij met zijn been uit de broekspijp, aan de binnenzijde zijn de stukjes
papier grotendeels aan de ruwe oppervlakte van de wollen stof blijven haperen,
gejaagd plukt hij ze er af, veegt ook deze op de grond gevallen bij elkaar. Besluiteloos
houdt hij de snippers in de hand geklemd, het gesprek beneden is intussen stilgevallen.
Blijkbaar wacht men op zijn komst, elke sekonde die hij nu verliest betekent winst
voor haar, maar hij durft de snippers niet in het lege papiermandje werpen. Tenslotte
scheurt hij een stuk van een oud dagblad, wikkelt ze er in en duwt het propje in een
onbeschadigde hoek van zijn broekzak. Na zich overtuigd te hebben dat alles is
opgeruimd, gaat hij langzaam de trap af met plots het schrijnend besef dat alles
verloren is. Zonder de steek-
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kaarten zal hij het meisje nooit terugvinden, ook het viadukt nabij het kanaal niet
waar hij om kwart over zeven moet zijn. Of wanneer hij toch, op goed geluk zoekend,
bij het viadukt belandt, zal hij daar noch de ruïnen noch het meisje weerzien, en dus
de omgeving niet herkennen, er zijn zovele viadukten omheen de stad. De vrouw
staat beneden aan de trap, zij komt hem slechts vaag bekend voor. Indien hij haar
vroeger al gekend heeft, droeg zij in elk geval een geheel andere haartooi. Zij is blond
en vijandig. Welke rechten heeft zij op hem? Zij grijnst en met harde en hoekige,
doordringende stem, of zij dit ultieme argument voor de genadeslag heeft bewaard,
noemt zij de naam van het meisje.
gust gils
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stomverbaasd in koffers voor china
de giraffen
de tovertuinen
wachtend in voorbije tempels als vochtige stemmen pijnbank zijn
en waarom niet rechtvaardige minnaars verdrinken
de vrouwen de doden onbeluisterd
dankbaar
gelijke machteloze buit die zwaan die kade is
en wanhoop of elders in de muur verspringen
achterblijvend tegenbevel
en andere schouders
dat heet burgerlijke opvoeding
welbepaald
mogelijk droeg het niet te temmen komend rijk vanavond
een onbekende huidse letter
waarin de gevallen dag oogwit schoof
mogelijk ontstak een uittocht van verstoten ruiten
grijze schimmen zondagplicht
bij droeve meistoet einde nemend
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noem je eenzaamheid ondergrondse wolkenkamer
lawine en waarschuwing denken
of vergeten jongen met andermans zomerkrullen
waartoe dichtgeslagen bloemen oude straten dienen
vergezicht dragen
op muren angstlicht van vroeg gedode handvesten
achtervolgers hoge zonnebloemen dwingend
zoals - meestal - in herkende windstilte
de voorbije vader hangt
of feestlippen kazernepoorten sluiten
ontslaan voor slechts jong schema en ontwaken
waar gebrandmerkt woord eindeloze uitkomst is
voor dwaalhand op verwachte bladeren
vreet de nacht versteende kleren
hoever ook bedronken vrouwen
- doorzichtig - tussen geniepige ademruimte orde zijn
die onverschillig de letters bewogen in lang morgenuur
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opgedirkte schedel is lager wal
maar meer dan dit
zijn conventie en punt zes
hoger wal
dood terrein waar eindejacht herfstwonde huilt
of een jeudig pianist z uitspreekt
en in langzame struik vergaat onder onhebbelijke dagen
van natuurgetrouw
laat het hout de graven de schimmels
waarin je ogen je handen splijten
er is geen zwarte ruimte van werveldagen
geen lang lied van opgeknoopte adem - omdat op - zekere dag -

hugues c. pernath
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zone
voor simon vanloo
le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir rené char: partage
formel

1
op het balkon van de wereld heb ik mensen van alle kleuren toegesproken, maar zij
hoorden mij niet omdat er teveel lawaai was in hen
en in de kelders van de wereld kunnen geen geluiden meer bewegen, omdat de
lijken meer dan duizend eeuwen lang elkaar te lijf gaan tot zij niets meer voelen van
de dood
mensen hoorden mij niet, omdat er teveel dood was in hen

2
ik schreef een verhaal en begon met het einde en het begin, maar een van beide scheen
mij overbodig het was geen goed verhaal, want het was het verhaal van een dag en
een mens en een van hen scheen mij overbodig
ik schreef geen verhaal

3
als ik alleen ben en mij plots die eenzaamheid realiseer, komt mij steeds dezelfde
stem spreken over de nutteloosheid van het leven, zodat ik eenzamer word en bij
mezelf begin te spreken over het leven en ik besef dat ik nutteloos ben
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4
alle dagen delf ik in de akkers van mijn geest naar delfstof die nog nooit gevonden
werd en alle dagen wordt de zandhoop groter van de arbeid die ik sinds mijn dagen
deed
het schoonste dat de mens in mij verbergt en dat hij mij niet tonen wil, ga ik elke
avond bijna vinden, maar 's nachts vergeet ik dat ik mens ben en alle vruchten worden
vruchteloos
ik ken het schoonste van de mens in mij maar ik kan het niet verwoorden
misschien zou dit het einde van die schoonheid zijn

5
het ogenblik dat ik volledig mens was als een vis die plots in het water versteent,
heb ik de twee halfronden van mijn handen samengebracht en lang gelachen om de
kleine omvang van de aarde en lang gelachen om de kleine inhoud van de aarde,
omdat ik in de grenzeloze ruimte dwalend eenmaal sterven zal wanneer ik sterven
wil
paul snoek
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erosie en as
al de stenen hoofden liggen
verweerd en wit ontbloed
de aders van de wil
de bleekblauwe tenten van geluk
staan in brand en de vrouwen
slapen stil verkoold met de dood
wij blijven een stil geheel
in de stof verloren gebonden.

willy roggeman
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kosmisch
oneindige vlindervlucht neemt
in bloemveld van je ogen
het hoge-zomerlied langs beek
rivier en stroom en zee
oneindig lig ik lam en lui
en lijn om je wereld
loop even evenaar
mijn handen drijvend
aan de polen
het paradigma randend.

willy roggeman

Gard Sivik. Jaargang 1

26

herfstig vlaanderen
de vogels en de waanzin trekken over
wij slaan hoop en deuren dicht
en werpen mist en medelij
van ons kleren
af.
de kwade klanken
glimmen in ons kelen
als behaarde ratten
een groen gevaar.
maar de boeren roken pijpen
dood
met open
ogen.

willy roggeman
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winterlandschap, ijl en tragisch
honden blaffen op de erven
hun echo na
het zwaar en gulden paard
doorbreekt de weidegrenzen niet
het donkerbos van kinderangst
waarin de luipaard sluipt
werpt in het diepverschiet
een traliehek van bomen
neer

simon vanloo
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celebration
egoagonie
rookroos rood uit gruis gerukt
geraamtenramen
de hengsten van de angst
snuifstuiven
door de open poort der dood
bommenbomen
in kretenkuilen
planten
puintuin

simon vanloo
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spleen
regenschaar
fijn
versnijd
de tijd
in snippers
verveling

simon vanloo
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herman denkens
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mort subite
Op het eerste gezicht zal men de griekse oudheid allerminst willen verdenken van
die welbepaalde familiariteit, die in het frans tot uiting komt in afkortingen van
voornamen als: bébert, mimile enz. Toch is daar ‘le mythe de sisyphe’. Deze sisif
heeft ongetwijfeld zijn grapjassende bijnaam te danken gehad aan het nauw kontakt
waarin hij stond met de populaire venerische ziekte.
Op de tram val ik één ogenblik in slaap, om onmiddellijk weer wakker te schrikken
met de onverklaarbare. maar rotsvaste overtuiging: iemand die chinees wil studeren,
moet vóór welke andere woorden ook, de volgende aanleren: ‘vele vrouwen zijn te
vruchtbaar’.
Romanpersonages vertonen veel meer dan andere mensen neiging tot stamelen,
wankelen, schreeuwen, hijgen, sissen.
Hij had de tipische gang van hen die, zonder het te weten, een godsdienst voor eigen
rekening belijden: enigszins slepend, als bevreesd de lucht met te zeer vooruitstekende
knieën te zullen bezeren, en daarbij het hoofd wat schuin, naar een fiktief geluid
toegewend.
Niets gaat verloren: de dood van een groot artist schenkt leven aan hel ras van zijn
kenners. Natuurlijk bestonden die ook reeds, en waren bevoegd, vóór de kunstenaar
stierf; maar dit sterven is nodig om hun kennerschap afgerond en niet-tegensprekelijk
te maken.
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De ballerina kultiveert haar gummi platvoeten.
Doelend op een kunstgeschiedenis in zoveel delen: dat boek laat zich veel te duur
verkopen. Het krijgt nog een hartziekte van de zelfoverschatting.
De onverdraagzaamheid, besloten in een woord als ‘weldenkend’: het denken op
zichzelf volstaat niet, het moet drager zijn van een bewijs van burgerdeugd.
Hij werkte tot brakenstoe op mijn lachspieren.
Door de toevallig openstaande deur van een lege ontkleedkabine in de
zwemgelegenheid bemerk ik de aan haken opgehangen klederen - kompleet met
ondergoed, bustenhouder en op het bankje handtas en schoenen - van een zwemster.
Fetichistische neigingen? denk ik, wanneer ik bemerk dat ik op mijn stappen terugkeer.
Zoals de kledingstukken daar hangen, leeg en slap, zijn zij niet in staat de fisiek van
de bezitster te suggereren. Toch heeft het geheel een welbepaalde, haast van tevoren
afgesproken betekenis. Inderdaad, weet ik plots: dit is het negatief van een naakte
vrouw.
‘Vooruit jongelui, nog een deuntje vlaggenzwaaien - en nu geen kultuurpessimisme
meer’.
Onze leider was een zeer groot man, hij kon urenlang spreken zonder een slok te
drinken.
Iemand die zich beijvert om aan een ander duidelijk te maken, hoe mooi een bepaald
muziekstuk, dat die ander niet kent, wel is: hij beperkt zich er niet toe, de melodie
te zingen, maar tracht tegelijkertijd door het
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voortbrengen van sissende medeklinkers en schorre keelgeluiden een gans ensemble
te suggereren, daarbij met armen en bovenlijf gebarend of hij er de dirigent van is.
Bovendien houdt hij na elke drie vier maten telkens op, om ademloos enkele woorden
uitleg te verstrekken.
Lachen is een kramptoestand. Bewijs: ook nadat de reden waarom gelachen werd
niet meer bestaat, blijft het gelaat nog sekondenlang - en zonder dat de lacher er zich
rekenschap van geeft - in de lachplooi staan.
De literatuur kan o.m. worden ingedeeld in zich-bewust-wordende en
zich-bewust-geworden schrijvers. (Bewust van wat?)
Huwelijk: erotische bestaanszekerheid.
Ekspositie van kerkelijke kunstschatten: hier is te zien al wat de massa uit die en die
periode tekort is gekomen. (marxistische recensenten aanbevolen)
Eerlijk gezegd vind ik de schepping niet verantwoord.
Waarom gebruikt gij nooit hoofdletters, vraagt iemand aan een schrijver, waarop
deze antwoordt: een hoofdletter dient om het begin van iets aan te duiden. Dus het
eerste woord van het eerste werk dal ik ooit schreef, begint wel degelijk met een
hoofdletter; dit werk werd echter nooit gepubliceerd.
Ware die schrijver een eerlijk man geweest, dan zou hij natuurlijk, naar waarheid,
geantwoord hebben: de majuskuultoets van mijn schrijfmachine is stuk.
De dichter is een beest waar men graten in ziet.
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In tegenstelling tot de opgeld makende zegswijze kan één uitzondering een ganse
regel omverwerpen; verre van hem te bevestigen er de onjuistheid van aantonen.
Dit is een flagrante overtreding van de erfelijkheidswetten, zei de professor tot de
witte muis.
Je suis un pessimiste qui tâche de s'ignorer.
Fragment van gesprek opgevangen: ‘jaja, het is op die leeftijd dat de bibliofilie zich
begint te ontwikkelen’.
Het was natuurlijk verregaande onachtzaamheid geweest van haar, zoveel minnaars
te hebben uitgenodigd op hetzelfde uur. Elk van hen op de gebruikelijke wijze
tevreden stellen was vrijwel ondoenlijk, zonder haar huis bordeelallures te geven.
Daarom begaf zij zich in de kamer waar zij allen geduldig wachtten, ontkleedde zich
en hield een toespraak.
En de wereld verging, zoals voorzien tijdens de nieuwsberichten - maar tot het laatste
ogenblik schreven er overal dichters onsterfelijke verzen.
gust gils
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paul snoek
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kent u taptoe?
in 1953 gingen enkele brusselse jongeren - janine fontaine en walter korun - zonder
zich door materiële moeilijkheden te laten afschrikken, over tot de uitgave van een
gestencild periodiekje: taptoe.
taptoe koos een zeer originele formule: al wie daar om verzoekt, krijgt de afleveringen
gratis toegezonden. het storten van een bijdrage, evenals het bedrag hiervan, is
fakultatief - maar moet natuurlijk het voortbestaan van het blad verzekeren.
taptoe - waarvan onlangs de 6e aflevering verscheen - werd ongetwijfeld het meest
kombattieve tijdschrift van onze hedendaagse letteren, met verheugend entoesiasme
verdedigt het zijn vooruitstrevende opvattingen, en ontziet daarbij geen
‘gekonsakreerde’ figuren.
taptoe zal die lezers, bij wie ‘gard-sivik’ een zelfs geringe belangstelling voor wat
er in de jongste vlaamse literatuur gaande is mocht hebben opgewekt, ongetwijfeld
boeien. zij kunnen een proefnummer vragen aan het redaktieadres: justitieplein 4,
brussel; hun eventuele bijdrage kunnen zij storten op p.c.r. nr 30.12.55 van piet
degroof - brussel.
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de redaktie van gard-sivik
links, van onder naar boven:
hugues c. pernath, tone brulin, simon vanloo, paul snoek
rechts, van boven naar onder:
gust gils, herman denkens, blokje tekst.
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avis bericht
het leven is een wachtzaal zonder
uitweg naar de sporen want
er zijn geen sporen nu en dan
gaat iemand naar buiten en
loopt verlegen verloren
langs de zingende telegraaf
kijkend naar het rode licht
van gods cadillac
en wie zitten blijft
kijkt naar de zwarte ruiten
verstrooid misschien en leest dan
verder in zijn handen

karel du bois

gedichten
[I]
god wandelt op de brede rug
van elke nacht met een hoe lang
versteven glimlach op de witte lippen
sprong de kat niet van de koplichtgele baan
tussen de vingers van de straat hoe laat
de bomen dekken zich met stukken
schaduwbeddenslaap een groene hond
blaft tevergeefs en
keert naar huis

[II]
ik denk zo in de regen
lachend dat ge licht weent
donker sterrentranen in mijn armen
dat ge goud dan langs uw wangen
kleine kleine vlammen
in mijn handpalm legt
uw voeten zie ik door het gras
van onze kamer gaan
ik hoor uw handen bidden in de kerk
van ons geluk ik drink de wierook
van uw heupen dek mijn lichaam met
de mantel van uw zacht geloof
in mijn zo wilde tederheid
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waar schuilen wij schuilen wij in de regen
schuine wegen starre starre hemel
alle gordijnen zijn dicht
ik heb uw nagels gehoord op de huid van de dag
een duif zien wachten op de klank van uw lied
niet één die morgen reeds
zijn dunne polsen niet zal snijden aan de gele ruit der poëzie

karel du bois

[III]
ik heb het gras mijn handen en uw aangezicht verschroeid
waar blinde ratten klappertanden waar ik wandel
heeft nooit geen water gevloeid
het hete zand uwer blikken zal mij niet meer verblinden
ik ben nergens geweest waar ge toch niet zoekt
in mijn hand is geen wonde in mijn mond geen vloek
waarom ben ik niet uit steen gebeiteld
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[IV]
les lèvres de la nuit sont de brouillard
et l'enfant du matin a vu passer l'oiseau
l'oiseau lent indifférent l'oiseau qui jamais
ne m'a vu sur mon lit
et moi pourtant
si tu savais comme j'ai peur de lui
je ne suis pas un oiseau
je ne vois pas frissonner les toits
moi je pense à tes mains
moi j'aimerais casser un carreau
pour entendre tout à coup à midi
rire la mort
et qui sait comme ce serait joli
moi je t'aime
je n'aime pas les camions qui vont quelque part
conduits par des hommes qui se croient vivants
et qui sont morts d'ennui un matin en se levant

karel du bois
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de trein
...en ik at het roet uit de trein omdat de dag niet bestaat en de nacht nog
erger is.
uit ‘ROET’
Wij zitten in een treincoupé en hijgen.
Mijn scheerapparaat ligt met schuim en haartjes op het zuiver licht-groen tafellaken.
Zal er ooit iemand zijn om, het te reinigen?
Mijn moeder is een oud mens reeds. Bijna zeker dat Johan de fles melk bij haar
niet zal willen drinken.
Als hij vijftig dagen naeen niet drinken wil, ligt hij gestorven, gesteld dat wij vijftig
dagen naeen in deze treincoupé halsstarrig blijven kijken naar de regen op de koeien,
naar vereenzaamde boeren onder de regen.
Alleen omdat zij met haar voet mijn been raakt zeg ik haar dat mijn lip nog steeds
bloedt en houd mijn zakdoek tegen mijn wang gedrukt. Met mijn ogen tracht ik haar
welwillendheid vriendelijk te beantwoorden. Dan zie ik door de voorbijvliegende
ramen dat de regen boven het landschap blijft hangen. Soms, op zulke
monster-achtig-geroutineerde ogenblikken kan ik plots opnieuw beginnen geloven
in mirakels, en consequent door-gedacht uiteindelijk ook in God.
Ik staar, uitzinnig van verlangen op het wonder, naar dezelfde regen. Opnieuw
ligt daar mijn scheerapparaat, langs één zijde is het wit schuim, met donkere streepjes
haar, rose gekleurd.
Johan heeft niet willen drinken, dat wist ik vooraf. Vóór het slapen gaan zal hij
wellicht des te meer lust hebben in zijn papje. Maar het feit is in elk geval niet goed
te praten. Lang kan ik echter mijn aandacht er niet bijhouden. Een ganse dag in stad
kuieren, zoekend naar kerstboomversieringen, maakt mij meer vermoeid dan 24 uur
thee drinken, sprekend met iemand, die bij mij is binnen gekomen.
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Wanneer ik omzeggens in de slaap verzink, vraag ik mij verschrikt af waar mijn
vrouw de ganse dag is gebleven. Het kost een erge inspanning mijn geheugen, dat
uit mij is getreden en zich reeds gereed maakt voor de komende nacht, terug bij mij
te krijgen. Dan weet ik dat mijn vrouw de ganse dag tesameni met mij gejaagd heeft
op kerstgeschenken. Vreemd, soms kan ik mijn actetas onbewust van op de tram
naar mijn bureel brengen en een uur later verschrikt opspringen, overtuigd dat ik de
actetas op de tram heb achtergelaten. Het gebeurt nu ook reeds met mijn vrouw. Ik
moet op mijn zaken letten.
- Bloedt het nog, vraagt zij.
Ik heb slechts te bevestigen met mijn ogen en mijn wang wat dieper in mijn zakdoek
te drukken.
- Ge droomt gedurig, zegt zij ietwat afkeurend.
Misschien omdat ik haar verontwaardigd aanstaar zegt zij er nog bij dat ik luidop
heb gesproken.
Ik zeg ter verduidelijking dat ik mij terug thuis dacht, reeds in bed en bijna
ingeslapen, en te laat zie ik dat zij het nu helemaal niet meer begrijpt.
- De mensen kijken naar je, vergoelijkt zij.
Dat is mooi van haar, dat zij mij opmerkzaam heeft gemaakt op de mensen. Immers,
mijnheer pastoor leest zijn brevier, men zal het nooit anders zien; maar als hij zich
toch verplicht gevoelt steeds maar opnieuw een kruisteken te slaan, zouden ze die
mensen moeten verplichten, vind ik, minstens eerste klas te reizen, want het werkt
te aanstekelijk. Of heeft hij tot op heden helemaal geen kruisteken gemaakt, en denk
ik er dit zo maar bij. Hij ziet er opgeruimd uit en toch sereen. Ik hou van serene
mensen. Ik hou ook van de visser naast mij. Zijn handen werden tot een paar maanden
na zijn geboorte nog gewassen, maar zij zijn een symbool van een gezonde geest,
waar geen twijfel in schuilt. Die mannen verdienen de dag van heden veel geld. Felle
handen en goed.
De spoorwegarbeider ziet er maar krenterig uit. Zijn spuwen tussen zijn voeten,
en toch telkens bijna op mijn
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rechtse schoen, vind ik althans minder hygienisch dan de onophoudende rookwalmen
uit de mond van de visser; het ruikt naar uitheemse tabakken.
Ik zie ook mijn vrouw zitten. Eigenaardig is het, zijn eigen wettelijke vrouw
omzichtig te begluren met de ogen van een pastoor, een doodgewone reiziger, die
mogelijks spoorwegarbeider is.
Zij ziet er van goede komaf uit; wat tenger en zeer jong. Zij heeft wel degelijk een
trouwring aan, niet geschminkt, hoogstens haar lippen misschien heel lichtjes
aangezet. Het vrouwenblad, waarin zij leest, is een eerbaar weekblad.
Zij is nog zeer jong, geen twintig jaar, en ik ben er omzeggens zeker van dat zij
zwanger is, te ver uitgezet. Deze kunnen er tegen kinderen te krijgen, haar handen
zijn zuiverder dan van een visser bij zijn geboorte.
Maar dit meisje ziet er tenger uit en zwak. Het zou best een teringlijdster kunnen
zijn: ‘'t Hindert niet als ik rook?’
- Helemaal niet, zegt zij. Zij kijkt mij open aan en het stelt mij gerust; de eerste
seconden dacht ik zo waar dat ik haar deze vraag had gesteld.
Iemand klopt mij op de schouder. Het doet mij niets. Op mijn bank zitten wij reeds
met zijn drieen, op de andere slechts met twee. Men klopt opnieu. Geergerd wend
ik mij om. - En het mirakel is geschied; consequent dus doorgedacht bestaat God
wel degelijk.
- Ik heb plaats genoeg, zegt hij, blijft U gerust waar U zijt.
En, als ik er niet te onbescheiden door wordt, wat is nu Uw mening over Uw
vrouw?
Aarzelend zie ik hem aan en zoek vluchtig en niet overtuigd welk van de drie
meningen ik naar voor zal brengen. ‘Nee, dringt hij aan, het liefst Uw eigen
persoonlijke mening. Nee? gaat dit U niet af, vraagt hij zorgelijk. U wilt mij toch
niet overtuigen dat U nog nimmer Uw eigen vrouw krities hebt bezien, of wel?’
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- Zij is een goede vrouw, zeg ik.
- Ongetwijfeld, zegt hij, en verder.
- Zij bemint mij, zeg ik oprecht, maar mijn stem wordt onwillig.
- Dit is reeds veel, beaamt hij goedig. En U zelf, zijt U wel de geschikte man op
Uw plaats? Nee, ik heb het niet over DP's; die bestaan immers niet, of beter, iedere
mens is displaced. Maar in het maatschappelijk bestel, zoals het nu eenmaal is, kan
men ook ver buiten de lijn liggen.
- De doden, zeg ik mismoedig.
- Inderdaad, de doden, zegt de man. Zij die voor eeuwig eenzaam zullen blijven.
- Ik ben ter bestemming, zeg ik gretig, en zie voluit naar de man. Hij is er niet
meer. De mensen drijven mijn vrouw en mezelf de trein af en het station uit. Zij
drijven ons het station in en de trein op.
Er zijn wel heel veel mensen op de wereld, stel ik met hernieuwde belangstelling
vast.
Nu ligt mijn scheerapparaat daar nog steeds, onafgedroogd. Het zuivere licht-groen
tafellaken zal er door besmeurd worden, denk ik.
- Heeft dit wel enig belang, vraagt de man, die, bij gebrek aan plaats, in mij heeft
plaats genomen.
- Het regent nog steeds, zeg ik, en ik voel hoe hij mij doorziet en meewarig met
het hoofd schudt, als had hij diep medelijden en oprecht verdriet met mij.
- Bestaat God werkelijk, vraag ik om hem op te beuren en mijn eigen gedachten
weder vrij te krijgen.
Onmiddellijk staat hij op en gaat heen. ‘Wat zijt U vreselijk eenzaam’, mompelt
hij nog en ik weet niet of het treurig klinkt dan wel vol afkeer.
Dodelijk vermoeid ben ik geworden. Een ganse dag kerstgeschenken samenkuieren
is zenuwslopend werk.
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Slaapwel, zeg ik tol mijn vrouw. Als zij het niet verstaat kan zij nog altijd denken
dat ik opnieuw aan het dromen ben; dat ik, zonder aanleiding of reden, luidop heb
gesproken.
Nu heb ik mijn moeder nog vergeten te vragen of Johan zijn melk heeft willen drinken.
jos. a. deroose
Heist a/z, 5 Februari 1955

paul snoek
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bitter (met wroeging te lezen)
Als de woorden zijn uitgevreten
Uitgevreten zeg ik en ik denk niet
aan couverts en vin blanc doux
Uitgevreten van woorden
als gewetenschap en landalarm
of arsenaal van ademhaling
(en leugens zeggend zingzeggend:
een kerk te veel een wereld te weinig)
Als een heerser over glasheelal
zeg ik dame, zie ik bloed en schaatsenrijden
op de noorse ijzers van betekenis
Ruik ik adem gij ruikt kleuren
ik een zon die voor niets schijnt voor u niet
waar een blinde woont die gehoor betast
waaraan geluiden groeiend
achterover sterven
in de stem van Yves Montand verpakt
De woorden uitgevreten
staat de taal hardnekkig feest te vieren
Waar niets is kon niets wezen
en waar ik daden bracht is de leegte herrezen
en waar ik voelbaar werd geleefd
lag de vrees in mijn schaduw te wachten,
de hand aan mijn polsen
de vrouw aan mijn lichaam
en de tong in mijn mond
gehavend en bestorven

simon vinkenoog
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rhetorica
aan Rudy, Ethel, Hepseba
Honger schreef een harde les op de lei
(een duister dichter in een kuis kasteel)
en griffels krasten nieuwe woorden
in de vuile nestelende kou
En dacht ik: toen ik boeken kende
kende ik de mensen
en de mensen waren het antwoord niet
de mensen waren het kennen,
de mensen waren de waanzin niet waard.
Toen ik uit boeken leerde
en leerde de mensen kennen:
zij droegen grijze kleren van vragen
en keerden niet weer
Of wisten de woorden zó lang al
dat de lijnen in hun mond
van speeksel dropen
de mensen niet de mensen het wachten waard.

simon vinkenoog
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prosodie
De vetendieven die zich niet bij name noemen
de kribbebijters en profeten
wijdbeens als een wereld in oorlog
met de barstende wrok der leugen
in de storm van hun stem gevangen
‘zij zijn vanochtend vroeg geland’
‘de vlaggen kunnen worden uitgehangen’
‘er liggen dode duitsers (of japanners) aan het strand’
Wilt ge dat ik krakend, prekend over hen spreek
met de ijzige waarheid van een spreekwoord
dat ijlings tong en lippen beweegt
alvorens te bevriezen?
Soms moedig denkend vooruit
vlinders, bloemen, dichters,
musici met roszijden linten
en ruggegraat van weefgetouw
een papier-geknipte vrouw
een bootje een vliegtuigje:
ritselend van Huizinga
en nagelaten werk van ‘X’
(niet dan met de uiterste/
inspanning (?) te l...n).

simon vinkenoog
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pick-nick
het waanzinnig bos
en notenbalken van de bomen
splinters van heftige vogelgesprekken
schimmen die glijden
tussen gespannen koorden van zon
schimmen die dalen
op de donkere huid
van aloude blaren en misnoegd gras
hier had een monster kunnen wonen
- een indische reuzenspin maar de tijd dat wij in monsters geloofden
is voorbij
op een roodwit zandtapijt
van watergras
van water geweven
en van gras
de rose vrouw
die mooie bloemen gaart en blaren
de man blauwzwart
die onder stenen tast naar kevers
en geelwit het kind
in het geelbruine zand
waar het brandramen tekent vol vogels
broos is de huid van de vrouw
die de huid van de bloemen polijst
en het haar van de bladeren streelt
hard is de huid van de man
lijk de huid van blinde mijnpaarden
voor een kever zijn handen te zwaar
stil gelijk de vlucht van de vogels de vrije
roert het kind hierogliefen
in het zachte vel van het zand
het zachte vel van de aarde
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en de vrouw
(in dit lied) de rose bloem in het gras
en de man
een blauwzwarte kever onder een zonnesteen
en het kind
de wandelende grasmus losgelaten door het zand
de vrouw en de man en het kind
gebruiken een maal van water en wind
de vrouw ademt bloemen naar binnen
de man eet een kever van vuur
en het kind
drinkt een mus uit het water vol zand
de slagtand van de zon werd stomp
het licht vloeide weg
tussen stenen en gras
en de dag sloot zich moe
met de dagbloemen toe
neen
er is geen maan in dit lied
van de rose vrouw de broze
er is geen stem
in het blauwzwarte woud van de man
er groeit geen gras
in het zand van dit lied van het kind het vrije
neen
er zal geen vreugde zijn
wanneer de vrede uit het land van de nacht ontwaakt
en zich naakt ziet staan
in een dagelijks huis
in een alledaagse straat
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en de vrouw
(zij was broos in dit lied)
gebroken met gebroken vrouwen
laat manden witgewassen linnen
drogen in haar zwarte handen
de witte man
in een mijnschacht mannen
met een picknickhouweel
slaat stuk zijn angst op blauwzwarte stenen
en het kind
de grasmus losgelaten door het zand
slaat uit het klasraam al wat vrij is gade
in het picknick de vogels
in het witgewassen zand
kluwen van verwarde straten
en herkauwende huizen
een puinoase
(er is ook stilte in dit lied)
in de steenwoestijn de stad
hier had een sprookje kunnen wonen
- een oosterse prinses maar de tijd dat wij in sprookjes geloofden
is voorbij

paul snoek
februari 55

Gard Sivik. Jaargang 1

15

[Gedichten]
[I]
wij kunnen meisjes voor gedichten nemen
in de O.T.T.
waar hun borsten nog geen borsten zijn
wij kunnen fladderende vleugels zien
en hun gelaat in zuchten snijden
als de liefde ze gevonden heeft
wij kunnen samenkomen op het kruispunt
van ledige koffiehuizen waar tafels en stoelen
vliegen in de spiegels van mijn moeder
wij kunnen puntige scherven zoeken
die in zandige melkvlakten
mijn verharde handen deden openbloeien
als ik de liefde zocht
wij kunnen vele kinderkreten smoren
door het zwijgen van de peperstem
wij kunnen heilige kinderlijken
op een schouw doen leven in een schijn
van vuur waarop ik u zou dragen
wij kunnen andere gefusiljeerden vinden
door hun gesloten ogen en hun afgebeten nagels
hun open monden voor vrijheid en voor leven
wij kunnen stukjes van hun woorden puzzelen
en staren naar verschrikte hartstocht

jan sara
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[II]
de bloemen groeiden dan nog aan de dauw
die gans de wereld groeien doet
terwijl gestolpte handen wisten
dat de dauw geen wortels had
dat de dauw op de bloemen valt
de bomen en de huizen
alle vogels alle ongedierte
voelen in hun dromen de dauw vallen
tot ze droog zijn bij de morgen
bloem zijt gij geen vogel
dauw zijt gij geen huizendroom
vogeldauw kunt gij bestaan en vliegen
zodat de bloemen niets meer weten
nee nooit weten
bloemhuizen kunt gij vergeten
gans vergeten
neen
het is de hemel die op aarde komt
en de aarde kan geen hemel zijn
onaangeroerd als gij
waarop droge dauw nooit heeft vat gehad
kunt gij vergeten de handen de dauw
de bloemen de vogels alle ongedierte
de vele dauwhuizen en de bomen
die in de droomdauw staan

jan sara
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[III]
de zee is voor altijd oh fotografisch vastgelegd
de zee is open ogen open monden
is alle stilte die niet echt bestaat
is woordenloos geruis of zomersproeten
en wanneer wij aan het strand voorbijgaan
is de zee twee handen in mekaar
ofwel de zee bestaat niet ofwel is vast ofwel keert steeds terug.

jan sara
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fauché
bolero-thema voor vicky en betty
sibyllijns het citerspel
mijn lispelliefdestem
‘sans savoir si tu m’aimes’
en begeleidend lijdzaam traagzaam
zacht voor nachtminnaars
het orgel van de winterwind
‘o Angst, mijn zwarte Engel,
zie, de nagels breken op de snaren
en gespleten de hoop - o sidderspel’
mijn lied van verlangen
onkuis luifelwarm ruisend
mijn sidderciterspel
en het volle orgel
in de wind van de winternacht
‘sans savoir si tu m’aimes’
o Vrouw beroer de vlinders
in de struiken van mijn woorden niet zij rouwen
zwartomfloerst om het leven om de liefde
om het lied en vliegen weg weldra
in de diamanten dageraad -

simon vanloo
antwerpen 15-2-1955

Gard Sivik. Jaargang 1

19

stem
in mij vernacht
een eenzaam woordbedrog
dat geen toon heeft
dan mijn stem die kleurloos
zonder zintuig is
schaduwvormen
van lichte terra-cotta
tinten in het banaal van kleuren
monotoon
een diep geluid

cees l. kruithof
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paul snoek
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grootstad
In een danstent van woorden
met monden van waanzin
en ogen van kinderen en maandstonden.
De mens buigt blind onder lichten
met lachende gulpen haat
en schaterende handen pijn.
De man sluit de deur
en schrikt van 't geknars
en tepels die 's nachts duurder kosten.
De lucht wordt ijzeren muur van sterren
houd even slechts de tijd stil
om te weten dat je verder leeft.
De liefde een bloedend geraamte
in de straten der lichtreklames
ontbladert de muziek.
De negers met de waanzin
in het witte ogenwater
en de hunker een uitgerokken pluim.
En karina die niet wilde
toen je dol werd
omdat je nog niet rijp bent
voor de vingers van de zon.

pieter aerts
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sorry
aan walter korun
De zandbank der liefde
de liefde van lichaam en kleur
boetseer me een eenheid
van vrouwen die ja-knikken.
Ik wens je een vreugde
van puurheid en zonde
van woorden als vogels
van geluidloze blaren.
Ik wens je een nacht als een eiland
en bloemen met vrouwen
in de koelte der kelken
met de warme stengels.

pieter aerts
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gedichten voor berenice
het is een leven van verschillende straten liefste
met zoveel warm woestijngeloof aan iedere wand
het is de latere kelk van je erewonde
een ademtijd en volgende ogenwandeling
een weinig engel een weinig nachtelijk erfdeel
nu alles slaapt het keizerrijk terugkeert tot mijn moeder
een droeve veldslag een verkleurde grasmus dwaalt
aan de geschiedenis de afgedwongen zegen laat

morgentaal van een vergeefse boom
je schoot is een bevend herfstkind
voor eens een spiegelmond waar lauwe kronen bloeien
hoe langzaam ook welke vleugels zachter breken
onzeker onderaards klooster vandaag geworden
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als een streepjeslandschap van oude handen
walter binnendringt
geboortekamer
waar het kretenland op takkebossen slaapt
de seizoenen nog vroege bedelaars breken
en je voet een bleke stad van zwijgende minnaars vindt
je overspel je adem zegt
waar daareven in de ouderdom van het onland
alle maagden woonden
traag en elkander soms niet kennend
waar je glimlach enkele plooien watergroen draagt
familie mooier dan de laatste moeder

hugues c. pernath

[Gedicht]
overmorgen
verlaten herinnering zal iemand mij beminde sprookjes vertellen
achter de angst en de avond misschien tamelijk tot me spreken
geur van beiden zijn
van witte asse zal iemand uit de regen leven
de waarheid die vergeefse nacht een weinig ombrengen
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hoegenaamd geen marine
het is onmogelijk een echte sinterklaas te plaatsen in
ieder grootwarenhuis. elke poëzie is liefde! geluk!
huissleutel! hardnekkige overlevering, beenderen
onder een voorvaderlijke kachel. slechts 14 overleven
er dat
.
ik zwom rond in een zee latijnse spreuken bezijden
kanada, waarop talrijke mij niet onbekende hoofden
dobberden, een massa opgeprikte kurken, een leger
gevluchte hoeden. hoge golven doofden een na een de
sigaren die de zwemmers rookten. slechts één
behendige oude en knorrige heer, een letterkundige
dus klaarblijkelijk, wist zijn peukje te vrijwaren
.
mijn meisje werd opgelicht door een roversbende, die
met haar verdwenen in een dichtbegroeid woud, waar
zij haar tot de naakte huid ontkleedden. sindsdien ben
ik haar spoor verloren. kinderen zeggen dat zij haar
verslonden, maar ik geloof dat als ik haar vind of haar
niet vind het is omdat de dorpen
dorpen dansen op haar huid
zij danste dorpen op mijn huid
.
de zee liep leeg langs gaten
door diepzee diepzeeloden geboord

gust gils
24-4-1955
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voorwerp, dat jaren geleden gediend heeft als kunstwerk
van de lange, gladde vlakte.
ik vond slechts een zwarte hond.
sinister als 2 priesters
een geraamte, bezwaard met stenen
een opgesmukte lijdensweg
ik vond slechts een zwevende hond.
de lucht een monoliet
een ijzer ijzer substantief.
walmende zee
walmende zee van lijm
bizarre praktijk.
arsenaal.
somnambuul.

gust gils
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le médecin malgré lui
1
‘Meer dan overduidelijk’ zei de archeoloog, die zich hij gebrek aan opgravingen
figuurlijk en uitsluitend op de studie van de medische literatuur van de oude
cultuurvolken had geworpen, ‘illustreert het volgende vers de decadentie van de
generatie die deze der dichters opvolgt:
mijn papa is dichter
zijn zoontje ben ik
mijn papa maakt verzen
en kinderen ik’.

2
Onlangs bij het bezoek aan een ziekenhuis, naar aanleiding van een studiereis in het
buitenland had de professor de volgende waarheid gevonden: de geslachtsbetrekking
of de geslachtsdaad, in de meeste gevallen tussen man en vrouw, is recht evenredig
met zijn algemene draagwijdte en de uitgestrektheid van haar grondgebied, omgekeerd
evenredig met haar algemene draagwijdte en de uitgestrektheid van zijn grondgebied
en ten allen tijde ook omgekeerd evenredig met de afstand tussen beiden en recht
evenredig met het kwadraat van de aantrekkingskracht tussen beide polen.

3
‘Inderdaad’ zei de grijze geleerde, toen hij het verschil tussen de sexen met
lichtbeelden had aangetoond, ‘hun verscheidenheid legt de nadruk op een verband
van doelmatigheid’.
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4
Op een voorlichtingsavond zei de dokter, specialisatie kinderziekten, spontaan tot
de toekomstige moeders: ‘Het spreekt vanzelf dat het kind op bepaalde leeftijd vanzelf
begint te spreken’.

5
Waarom bezaten de De Medici's geen medici in hun nageslacht? omdat zij niet genoeg
gedegenereerd waren, gust.
paul snoek
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kerstbloem
Ik zou graag de rode kerstbloem geweest zijn, die groeit op de Kanariese eilanden;
niet omdat de bloem een paradijsvogel is die ooit vastgroeide aan een plant - een
mens is niet vrij genoeg om een vogel te zijn - en ook niet omdat het een bloem is
want een mens is niet mooi genoeg om een bloem te zijn; maar omdat die bloem
naar lava ruikt en ik een mens zou zijn, niet meer van vlees, maar van vulkaansteen,
was ik graag de rode kerstbloem geweest.

côte éméraude
Groen is het water aan de kust van Bretanje en de schelpen aan het strand groeien
vast in het zand tussen heraldieke stenen; er zijn schelpen met noorderlicht gekleurd,
zacht als een zeepbel en soms, maar dan heel raar, schelpen gelijk de hand van een
tuberculoos meisje. Hoe durft men dan beweren dat de schelp een dier is en geen
plant, wanneer het water groen is aan het strand van Bretanje, waar de zee een dal
is van bloemen.
Wij zijn nog niet in staat het water weg te denken, omdat de schoonheid die de
zee verbergt te schoon is om door ons gezien te worden. Misschien zouden wij te
gelukkig zijn door deze bloemen, hetgeen niet staat voor een mens.
paul snoek
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gesloten brief aan boontje(o)
Beste peulvrucht,
Gij hebt in Vooruit een bijdrage geschreven over het eerste nummer van ons
tijdschrift. Tenminste, wij zijn bereid het als dusdanig te beschouwen, hoewel ca de
helft van de plaatsruimte besteed wordt aan een klaagzang op het a.s. verdwijnen
van tijd en mens. Wij zien graag de zon in dat water schijnen, erkennen allen de
verdienste van tijd en mens, en voelen niet minder dan bewondering voor de
konsekwentie, waarmee de beslissing werd genomen de publikatie stop te zetten,
nadat het tijdschrift de laatste jaren derwijze was geëvolueerd, dat het nog moeilijk
als een tipische jongerenaangelegenheid kon worden aangezien.
Maar wat ons vooral tegenvalt, boon, in bedoeld artikel, is uw gematigde toon.
Helemaal niets voor u. Ge spreekt ergens van opgehouden hebben een jongere
generatie te zijn... Zou het waar kunnen zijn dat gij tot de oude garde zijt gaan
behoren, in die zin dat ge uit luiaardij of opportunisme (van welke soort ook) gebaart
sommige dingen te aanvaarden, of te dulden, die ge in werkelijkheid verwerpt?
Ziehier waarom wij dit denken, of beter: vrezen. Gij geeft toe, in de bespreking in
kwestie, dat gij het waart die de opname van onze bijdragen in tijd en mens hebt
gesaboteerd (wij hadden ooit illusies wat dat betreft). Gij moet dus wel erg anti
geweest zijn (groen en rot noemt ge onze produkten) maar een werkelijk woord van
kritiek op ons tijdschrift - wat tegelijkertijd een verantwoording zou zijn van uw
negatieve rol destijds in de redaktie van tijd en

(o) evenwel bij vergissing tussen de kopij voor de drukker verzeild.
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mens - is met geen vergrootglas in uw rubriekje te ontdekken.
Wij herinneren ons plots, en met afschuw, een foto waarop een van uw konfraters,
van de linkshumanistische vleugel, beschermend zijn arm om uw schouder slaat (ook
figuurlijk doet hij dat, tot onze niet minder grote afschuw). Wij hopen in deze
omhelzing geen ‘veeg teken’ te moeten zien wat u, boontje, zelf aangaat.
Want in die bespreking, boon, zijt gij maar de schaduw van een boon. Vooral daar
een zekere passage uit onze inleiding, zegt gij, u bijna als een kaakslag heeft getroffen:
op zulk een, zelfs gerateerde, kaakslag mocht van u wel een vinniger antwoord worden
verwacht. Joernalistische letargie is geen ekskuus, integendeel.
Wat onszelf betreft, wij beweren plechtstatig: buiten taptoe is gard-sivik het enige
konsekwente jongeren-, tevens avant-garde-tijdschrift. En wees gerust, wij zullen niet
in het spoor van tijd en mens lopen, zoals onze vriend (woord zonder ironie gebruikt)
Jan Walravens te Antwerpen beweerde maar vergat nader te verklaren. Ten eerste
omdat hetgeen wij voortbrengen anders is, mogelijk nog niet zo voldragen als wat
gij de akademische meesterwerken van tijd en mens noemt, maar in elk geval met
nieuwe perspektieven. Reeds doen de in tijd en mens-verhoudingen nog als
eksperimenteel beschouwde Van de Kerckhove en Cami geheel verouderd aan naast
een Karel Du Bois, om er maar een te noemen. Ten tweede omdat wij gard-sivik
nooit als een aangelegenheid van enkele individuen zullen beschouwen. Of wij de
moed zullen hebben onze schepen te verbranden wanneer wij jonge generatie-af
zullen zijn, beloven wij niet, misschien zijn wij niet bizonder heldhaftig. Wel zullen
wij op tijd en stond, wanneer nieuwe elementen aan bod komen, deze liever een kans
gunnen dan teksten gaan herkauwen van beroemdheden als Gropius, Bill, Klee,
Brecht, Ponti en andere Tzara's -
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of vergissen wij ons, en moest tijd en mens niet enkel het beste tijdschrift van belgië
maar ook van westeuropa worden?
paul c. brulin - simon gils - gust pernath - tone snoek - hugues vanloo

gust gils
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publikaties van de medewerkers aan dit tijdschrift
(voor zover bekend)
tone brulin:
een toneelstuk mikroben (1950).
zou momenteel werken aan een verzamelbundel van toneelwerken, waaronder het
in gard-sivik 1 verschenen horizontaal.

gust gils:
twee dichtbundels in eigen beheer: partituur voor vlinderbloemigen (1953) en zeer
verlaten reiziger (1954).
voor zijn e.k. dichtbundel ziehier een dame bestaat er kans, dat hij een uitgever
zou weten te interesseren.

paul snoek:
1 dichtbundel archipel (1954).
eerlang een tweede dito: noodbrug. beide bij een niet overdadig simpatiek antwerps
uitgever, die door een ironische speling van het lot vlaanderen's enige avant-garde
uitgever zijn zou.

simon vinkenoog:
totnogtoe 3 dichtbundels: wondkoorts (1950), land zonder nacht (1952) heren
zeventien (1953), en 1 roman: zolang te water (1954).
op stapel 2 dichtbundels: onder (eigen) dak en lessen uit de nieuwe school van
taboes.
hugues c. pernath en simon vanloo zijn nog in het stadium van plannen en sombere
toespelingen, dat het eigenlijke verschijnen van een eerste dichtbundel vooraf hoort
te gaan.
een diskreet stilzwijgen past hier.
al of niet opzettelijke vergissingen of onvolledigheden in het voorgaande zullen
prompt worden rechtgezet in nr 3.
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[Nummer 3]
2 uiterst zwakke protesten
1. Dr paul de ryck wilde nu eenmaal in snoeck's (opgelet! niet paul snoek's) grote
almanak een artikel over jongerentijdschriften, dus ging hij op inlichtingen uit, ook
bij ons, o.m. vroeg hij wat wij dachten over de wenselijkheid, al de nu bestaande te
vervangen door ‘één groot jongerentijdschrift’. Het artikel in kwestie geeft ons
antwoord daarop als volgt weer: ‘Fusie tussen de jongerentijdschriften wordt door
Gard-sivik niet in overweging genomen, omdat zij onmogelijk word geacht’. Wij
hadden echter ook gezegd waarom wij dat dachten, dr de ryck vergal dat over te
nemen, daarom doen wij het voor hem:
‘Ons tijdschrift wil het orgaan zijn van wat Paul Rodenko en Jan Walravens noemen
de “2e experimentele generatie in vlaanderen”. Daarom verwerpen wij beslist de
houding van een aantal nu bestaande zg. jongerentijdschriften, die niet enkel de meest
uiteenlopende zaken opnemen, maar zelfs schrijvers als jo wandijne en jan vercammen
uitnodigen - wellicht om de kontinuïteit aan te tonen tussen hen en deze
gekonsakreerde figuren. Daarom zal gard-sivik aan een eventuele fusie van
jongeren-tijdschriften - die alleen zin heeft voor wie er voornoemde opvattingen op
na houdt - niet deelnemen’. Maar dat belet niet - ook dat vermelden wij graag - dat
de bijdrage in kwestie, waar het ons betreft, grotendeels niet van welwillendheid is
vrij te pleiten, dr de ryck heeft simpatie opgevat voor wat hij noemt onze ‘agressieve
boutadetoon’ en ‘ruitenbrekerstoon’, ‘zwanger van mogelijkheden’, en wij zijn blij
dat hij kontent is.
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2. Natuurlijk is het niet goed afgelopen, dat wij l.p. boon zo erg in de haren hebben
gezeten vorig nummer. Een volledige Vooruitrubriek lang heeft de vlaamse schrijver
ons van antwoord gediend, en hoe. Met een kennersblik heeft hij gezien hoe onze
brief enkel door woede werd ingegeven, woede omdat hij ooit onze inzendingen
kelderde, hij die dat toch deed om ons eigen bestwil. Met diezelfde blik heeft hij ook
onze geheimste bedoelingen doorgrond, wat hem heeft toegelaten tot de konkluzie
te komen, dat wij ons ‘in het stof hebben gegooid om een lovend artikeltje over ons
te zien geplaatst worden’, Inderdaad, schreven wij niet: ‘een werkelijk woord van
kritiek op ons tijdschrift - wat tegelijkertijd een VERANTWOORDING zou zijn
VAN UW NEGATIEVE ROL destijds in de redaktie van tijd en mens - is met geen
vergrootglas in uw rubriekje te ontdekken’.
De vraag om lof blijkt ondubbelzinnig.
Ook heeft boon zeker niet vergeefs beroep gedaan op het medevoelen van zijn
lezersschaar, wanneer hij zichzelf voorstelt als het ‘slachtoffer’, van een onverwachte
aanval, die wij ‘met de geselroede’, op hem hebben uitgevoerd, nog wel op het
ogenblik dat wij zagen dat hij ‘met uitgestoken hand op ons toekwam’.
En toch brachten wij nog de lef op om de opname in Vooruit te vragen van een
ingezonden brief, waarin wij zijn argumenten probeerden te weerlegen. Dat daar
niets kon van komen begrijpt een kind. En nu heeft boon beslist, de zaak te klasseren,
nog wel in voor ons vleiende bewoordingen: ‘och kom, wij zijn tenslotte toch allemaal
van dezelfde mening’, of zoiets, moet hij gezegd hebben.
In de ogen van het lezend deel van het nederlands taalgebied blijven wij dan wel
in het stof liggen - maar dat hebben wij er graag voor over.
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le golem

Gard Sivik. Jaargang 1

4

[...]atrice de mémoire
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golems, tedere embryo's in kleine langzaam opendraaiende kleuren, even vlammend soms, even bedauwd rillend voor de leegte in onze handen
landschappen, pril en jong als een weg in de lente,
als een huis om graag in te wonen en men ziet er
de stilte in
of serge, een vlakke rode figuur met ogen onbeweeglijk en star als van stervende dieren en vlekken waar lippen moesten zijn en de armen hulpeloos toch gestrekt naar hun einde
en dan plots de humor, heidens en verrassend, een
mijlpaal maar voortvluchtig als muizenvingers als
een roofmoordenaar, en om de waarheid van een
mensenmond niet te vergeten
hier en daar een eenzame zon die in verschuivende
kleuren zachtjes hangt leeg te branden

Wie zal het zeggen, ze met de vinger aanwijzen, welke de donkere achiergebieden
zijn van waaruit deze grijze tovenaar van de wolfswanhoop zijn doeken los en razend
vlug groeien laat?
walter korun
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heer johan junior
Niets is zo droef triestig.
Niet omwille van de eenzaamheid, doch omwille van het prangende aanvoelen
van de onmacht.
Zij wacht. Hij weet het zo goed, maar het is niet meer zoals voorheen. Het leven
is een okkasie geworden en met een okkasie riskeert men veel, wel wetende nochtans
dat men altijd bedrogen uitkomt.
Waren er die geluiden niet, ver, van mensen die menen nog alles te kunnen
betrachten en daarom roekeloos zijn met hun bezit; van ver-stralende auto's en van
kakofoniemuziek. Was er dit eigenste bezit nu niet, het zou de begeerte naar bezit
nog mogelijk maken. Misschien!
Vermoeid valt hij legen een zandhoop neer. Veraf kan de zee niet zijn; zij is
voelbaar zoals een vrouw in de kamer naast de zijne voor hem steeds voelbaar is
geweest. - Hij heeft de zee nooit liefgehad en dit was verkeerd. Hij had zich moeten
kunnen bepalen en een vrouw beminnen, het had de ergernis dragelijker gemankt.
Nu heeft de zee hem in haar macht en over alles heen, de liefdedaad in de dag, de
schokkende voldoening in de nacht en het gluiperig beminnen onder het oog van
anderen, voelt hij zich verloren aan de liefde van de vrouw. Maar zoals hij nooit de
zee heeft gekend, kent hij nu ook de vrouw niet tot diep beminnen bereid.
Daarom roept hij tegen de duisternis met mannenstappen dat hij een vrouw heeft
voor wie met een vrouw wil slapen en nadien bemerkt hij dat de vrouw verdwenen
is.
Nu maakt het hem niet zo droef triestig meer aan te voelen wat de geheimnis van
dood en leven verbergt. Hij vindt het alleen spijtig dat hij van het leven zo weinig
heeft gezien en dat hij, vooraleer hij de kennis
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van de dood zal hebben, spijtig genoeg reeds dood zal zijn.
Hij zoekt zijn bezittingen na die een stuk waardeloos vrouwen-zakdoekje zijn, een
cigarettenkoker, wat pasgeld en een spijker.
Wanneer hij er aan beginnen wil herinnert hij zich ooit gehoord te hebben dat de
spaanse hoeren een kruisteken slaan vooraleer het werk aan te vatten.
Hij neemt de nagel terug van zijn pols weg zonder oog voor de reeds nagelaten
bloedende prikken, slaat een kruisteken zonder kennis van de woorden die naar
gewoonte daarbij worden uitgesproken en aarzelt. Opnieuw maakt hij een kruisteken
met de hand zegenend op voorhoofd en borst, wijdser van gebaar nu en met de
verschuldigde eerbied, zoals het past bij het aanvatten van hel boerenspel of het begin
van de eredienst.
Dan prikt hij, wel tamelijk lang en zeer zorgvuldig. En sterft.
jos a. deroose
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gust gils
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boomtijdperk
voor hugues, gust en simon
in indiaans gelid
een zwerfstam bomen
en wolken, kruiwagens
van dwangarbeiders,
in ganzenpas daarboven.
de zon een zeer groot brood.
een oeeaanse warmte,
en plots het hoorbaar
overschuiven van de
smeltende onweersgrendels.
de blaren van mijn smaak
bewusteloos. mijn lichaam
een loden buis herkauwt
inwendige herinneringen
uit de maag der bomen.

paul snoek
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een mergpijp
het was de goedgeefse regen
buigzaam als een buideldier,
die het kleilichaam streelde
van de hond van vanmorgen.
toen de goochelaars van vannacht
het mengelwerk van de huizen
achterlieten in het achterland,
waar orgelmergpijpen speelden
staalmagere koudmuziek
uit de tijd der weduwen.
uit hemden van regen vlogen
vogels van melk in mijn ogen
en in mijn handen spartelde een
spierwarm gevoel van zwarte aarde.

paul snoek
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een skalp
toen de mens nog was geelgroen
een wandelende plant op voeten
op omgekeerde zonnebloemen
met een meloen als waterhoofd
waren zijn woorden stukjes zon,
glimlachjes.
nu zwemt alles in gewichtig water.
kleuren weiden gevaarlijk
en ik die de aarde had willen vinden
als een zeester,
vond een versnipperde parel.
voor mij zijn alleen de sterren
veel ouder geworden.
de aarde speelt haar dag- en nachtspel voort.
ik ben gebleven
gelijk de eerste zwerfsteen was,
een mens vol gaatjes.

paul snoek
uit: ik rook een vredespijp
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de schaduw werd een mantel van vuur
fragment
de schaduw werd een mantel van vuur op de oever van de nacht en toch heb ik nicolas
de staël nooit gekend ik betreur het ook niet toen ik nog een kleine jongen was kon
ik nog betreuren dat ik mijn ronde kogelsteen verloren had voor ik het geheim van
zijn versleten blauwe en rose waterglanzen te weten was gekomen maar nu is alles
me even vlak geworden en heb ik mijn dromen gebundeld rond wat herinneringen
maar die door me stromen als de wind door de bomen en daarna verder gaan zich
oplossen in de lucht in de nacht en de regen een ogenlandschap een klank of dat
struikgewashaar waarin ik mijn verlangen verloren zocht maar de mooiste dingen
(een enkel woord misschien onaangeroerd ergens) schrijf ik toch niet neer dat is van
mij zou misha zeggen in de sigarettenrook 's avonds meen ik ze soms te zien dat ze
daar zit aan het andere eind van de rook dat ze bij me zal zijn als de rook wegdrijft
als ik hem wegblaas dan zou ze eens opkijken vanuit haar roofdierenharen o niets
zeggen maar eens traag en moe glimlachen zoals ik ze dat in de weinige uren dat we
samen waren zo dikwijls heb zien doen ik heb vroeger een hele reeks schilderijen
voor haar gemaakt ze waren vreemd en als van een andere wereld en ik vond dan zo
maar van die dingen uit ik schilderde eerst een licht dessous en daarop of daarrond
zwaardere donkere vormen en dan goot ik er olie op ik legde het doek eerst vlak op
de grond en duwde er een stuk krantenpapier tegen dan voorzichtig wrijven en het
er met een bepaalde ruk aftrekken maar ik zou het moeten tonen de olie was
weggetrokken in de krant en op het vreemde dessous had de olieverf kleine vedertjes
gekregen soms scherp als een visgraat soms zo grillig dat
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ik er heel droevig om werd er was er een net een grot het moet fijn zijn in zo'n grot
te wonen want er hing een zonnetje te warmen o niet leeg te branden hoor stilletjes
zachtjes maar te warmen en het had een staart geen snorren maar een gekke staart
als een omgekeerde wigwam in de wind toen ik klein was was de maan liefst een
oud vrouwtje en de zon een man dus met snorren welke echte man had nu geen snor
dus een zon met snorren die we niet zagen van zo ver de zon was ook soms zo warm
dat was toch ook niets van een man vroeger dacht ik dat het heerlijkste voor een man
kon zijn dat in de winter 's nachts zijn vrouw haar voeten bij de zijne stak en dat ze
daar recht op had zo gewoon zo uit de natuur van de zaken er zei ook eens een meisje
tegen me je bent een warm vuur en dan vroeg ik toch niet zo warm als deze sigaret
hier ze brandde knappend (het papier) tegen mijn vingers toch wel zei ze lachend
nog warmer maar de zon ik weet het nog hoe ik een kleine jongen was in de oorlog
die elke dag een uur ver naar de school moest en er waren dagen dat de straat gloeiend
was onder de zon en de pek die erop lag werd week en laf en als klei ik kon er stukjes
uitwroeten en ze tot een bolletje of een slangetje knijpen ik droomde toen ook veel
van zeedieren die groeiend uit het water stapten en vlug vliespoten kregen en lange
knikkende halzen en donkere gapende holten in hun buik en dan was het haast altijd
een zon uit mijn droom die ze oploste wegjoeg vergeten deed de zon is een vriend
dezelfde zon die nu in de dag rondjes gooien speelt op de toetsen en lichtende gaten
boort in het papier was vroeger een god voor de mensen met het vuur er zal een dag
komen dat ik het vuur zal schilderen ik weet het telkens weer als ik in het vuur van
een lucifer kijk dus niet het vuur dat in kalm gloeiende kolen zit of in de krimpende
kop van een sigaret maar het vuur van een lucifer of van de zon of van het papier dat
misha en ik verbrandden ergens in een groot restaurant op het leidse plein we bouwden
een vuurtje zo maar nee er
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stond niets op het papier we hadden er niet op geschreven dat we van mekaar hielden
dat komt toch nooit uit alhoewel het fijn moet zijn we hadden er zelfs geen schets
op getekend of een berekening of een plan zoals dat gebeurt het was maar een gewoon
papier dat daar plots lag en ik stak er een lucifer aan omdat misha dat mooi vond en
het brandde heel traag het was zeker slecht papier en toen de vlam graag groot begon
te worden moest ik het neerleggen in de schotel en het werd zwart en het kronkelde
en kreeg alle grijze kleuren die we kennen en niet kennen un peintre qui n'a jamais
peint un gris n'est pas peintre schreef cézanne en het kronkelde nog toen er al lang
geen vlammetje meer te zien was helemaal dood en weggestorven zoals een man
moet kronkelen zwart en leeg op de elektrische stoel of een piloot als hij en zijn
vliegtuig leeggebrand zijn en heel de tijd dat weet misha wel was er op een verre
achtergrond een vaag en vlug en heerlijk gevoel geweest dat de vlam nu eens uit de
schotel moest vallen en het tafelkleed aansteken en dan de muur en het hele gebouw
en de mensen al de vreemde mensen zich hard afvragend hoe en waarom en of ze
niets vergeten hadden naar buiten doen hollen maar het was een vreemd een ongewoon
gevoel want het deed ons niet eens denken wat we zouden doen als het gebeurde we
geloofden er niet in helemaal niet en toch was het daar echt aanwezig zoals het leven
in een doek je weet heel zeker dat het er is toch denk je nooit dat de vlammende
kleuren of dat soort zeespook zouden beginnen bewegen en warm of koud worden
en je schaden je pijn doen het was iets als dat donkere geruis dat ik altijd hoor in de
honky tonk train blues van lux lewis het is er wel maar komt het uit de piano ik denk
het niet het komt van veel verder en er is ook geen gevaar dat het dichter zou komen
dan een vaag geruis en gebrom dat het luid en dreunend zou worden en al de andere
klanken verdoven wegmaken het is als het geruis dat soms in de radio is zo tijdens
het zoeken naar een zender misschien
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komt het dus wel van de sterren of van de wolken die voortschuiven of het water dat
ergens van een berghelling stroomt en toch ook nergens begint en nergens eindigt
zoals de kleuren in het laatste doek dat ik voor misha schilderde enkele uren voor ik
naar haar toe reisde zodat het nog nat was toen ik het mee moest nemen en nochtans
had ik het zo speciaal op absorbante geschilderd het begint ook nergens en ik had de
indruk dat het altijd maar uit het formaat ging lopen dat ik het tegen de witte muur
verder moest schilderen of van het geld voor de reis een groot doek kopen en dat er
achter plaatsen om de kleuren verder te laten lopen en als je het kleine doek dan van
het grote zou wegnemen zou het een groot brandend water zijn met een wit venster
erin het was ten andere heel vreemd heel de tijd dat ik het doek schilderde het was
net of het doek me telkens deed doe me dit en nu dat en ik had maar kleuren te nemen
en te volgen zonder na te denken begrijp me niet verkeerd het doek vroeg me niets
ik moest niet zoals een kat mijn nagels maken in het doek ik moest zelfs niet strelen
ik keek alleen maar in de ogen van het doek en ik wist alles het was zoals het moet
zijn als je alleen bent met het meisje dat je al lang heel erg lief hebt ze denkt nu zal
hij dat doen nu zal hij zijn hand daar leggen en dat je het doet het moet wel een mooi
doekje zijn met die warme verlegen kleuren die verstoppertje spelen in het water
maar het zit nu ergens uit het licht en de schaduw van de mensenogen in een linnenkast
op een zolder in amsterdam ik had misha ook nooit moeten zien nooit moeten kennen
zoals ik nicolas de staël nooit gekend heb het water was met donkere brandende
glanzen ik was ook zo vol brandend verdriet om de dood van rud maar ik ik ben nog
niet leeggebrand hoor mama je hoeft niet bang te zijn ik weet nog hoe de nacht na
mijn val mijn schouder brandde zodat ik niet kon slapen en de ene sigaret na de
andere rookte kettingroker was ik en mijn longen werden altijd maar zwarter en ik
werd zo moe en met mijn hoofd vol rook en mist maar de pijn bleef en ik
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moest een brief schrijven welke brief weer aan misha rechtstaand met mijn arm ver
uitgestrekt en een grijns om de mond zal ik daar wel gestaan hebben en vandaag nu
zovele maanden later doet mijn schouder plots weer pijn onverwachts en zonder
reden is het een verre wenk van misha nee dat kan niet maar ik ben nog niet
leeggebrand hoor mama
walter korun

paul snoek
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dubbele dimensie
begrijp me:
maandengedurende
heb ik geluisterd
naar de smidse van de haat in mij
ijlings
doorkruiste ik straten als krukken
alleen bij sneeuw en gaslicht
(ik waakte met hen
en sloeg alle laatste hongerhonden neer)
begrijp
wat ik bouwde met de stenen van de haat:
verbrande kathedralen met gothiek in hun as
zandbergen om in de ogen der weldenkenden te werpen
en soms intiem
koperdunne kooien voor de vlinders van verdriet
eens toen de nachtblinde zomeravond kwam
samen met de stem van verlangen
in het golvend bos
werd ik anders op het eiland van mezelf
de takken maakte ik mozaiekvormig
de maan achter mij afzijdig
maar een hart van goedheid
droomde ik uit het vuur
en toen ik in de wereld van het leven
schrikkend van de mensen
om balsem vroeg
voor het litteken van mijn geheugen
rood
stuurden zij een god van vergift op me af
en schermden met de kreten
van de geliefden
op de wandelpaden
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begrijp me
de handen voor de ogen
heb ik als niemand meer de haat hersteld
omdat
slechts de holle eeuwigheid voor mij
een ingeblikte sarcofaag gaaf houdt

rudo durant
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vroegte
mirandamorgen opnieuw
lig ik eenzaam gebeeldhouwd uit mezelf
ontwaakt zoeven uit het koele niets
niet eens geschrokken toen de dag
met zijn zweep van tijd en nulliteit
zwarte stenen uil mijn ogen losbrak
mirandamorgen denk ik plots
ver van de kwikdauwberg met zijn sneeuw
waaronder tuinen geuren
water met zwanen bevolkt is de diepte
waar de oever de rode venus kiest
zijn sneller de tranen
maar in mijn kamer is de hopeloosheid volledig
naar het blijvende niets moet ik niet grijpen
want hiaten zo mooi als zonspijkers
vullen schalen zonder tegengewicht
mirandamorgen van dezelfde nacht
van dezelfde vier reprodukties lang en breed
dezelfde herinneringen dezelfde ontijdige foto's
van zolang te vergeefs te zijn
ben ik met de kandelaar omgeworpen
met het huis verpulverd
werd ik tot stilleven
rheinufer und dombeleuchtung köln
bron bij de frankfurter römer
iets tikt hetzelfde ogenblik af
ogenblik van alcoholgevloek achter het venster
gemeten stroomt de straat
mijn nog knarsende moeheid binnen

rudo durant
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die aan de overkant
het zal de aandachtige lezer van de eerste nummers van ‘gard-sivik’ niet ontsnapt
zijn dat er aan dit tijdschrift alleen grappenmakers meewerken, die, onder het
voorwendsel van poëzie, zich beijveren om zoveel mogelijk enormiteiten voor te
brengen.
het staat buiten kijf dat hun eigenlijke bedoeling is, buiten het voor de gek houden
van het publiek, om zo vlug mogelijk naam te maken, zo mogelijk winst te verwerven
en zich binnen afzienbare tijd een plaatsje te veroveren als directeur bij de radio of
de televisie, als inspecteur bij de bibliotheken of wellicht als adviseur bij het ministerie
van openbaar onderwijs, persoonlijk voel ik nochtans het meest voor het beheer van
een belgian information center.
een ander vaststaand feit is de twijfelachtige moraliteit der medewerkers, seksuele
verdorvenheid, godsdiensthaat, overspel, onbetrouwbaarheid zijn enige van hun
minste zonden. ter illustratie, kan ik aanhalen dat velen onder hen onschuldige meisjes
het broekske afdoen louter om het op zak te steken als neusdoek. weinigen onder
hen die niet op één of ander moment in hun leven een nonneke de kap afrukten om
te kijken of hun bolleke wel degelijk geschoren wordt, zoals men beweert.
dit alles gaat dan gepaard met een kinderachtigheid ‘à toute épreuve’. ze kennen
niets, ze kunnen niets, ze begrijpen niets, het is juist om dit te verbergen dat ze hun
toevlucht zoeken in kwakzalverij.
wat blijft hier nog aan toe te voegen dan dat de gard-sivik belangrijke bedragen
trekt uit moskou om de bisschoppen te bedroeven en het gezonde deel van vlaanderen
te verwarren.
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overigens ben ik zeer onvolledig geweest, hoogstens is getracht in zeer grote lijnen
de houding van ‘gard-sivik’ in het licht te zetten van de internationale evolutie van
de geest, maar, komaan, laat ons duidelijk partij kiezen voor het avontuur, zonder
overmoed, maar ook zonder vrees, zoals het volwassen mannen tenslotte betaamt.
rené gysen

serge vandercam
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[Mededelingen]
● De reeds lang aangekondigde bloemlezing van jonge eksperimentele vlaamse
poëzie, samengesteld door jan walravens, verscheen nu echt en echt onder de titel:
‘waar is de eerste morgen?’. Een goedkope maar mooiverzorgde pocket-editie, in
totaal 13 dichters waarvan, bij de jongsten, een aantal medewerkers aan gard-sivik
(du bois, durant, gils, roggeman, snoek, om ze met naam te noemen).
● In zijn inleiding tot hetzelfde werkje prijst walravens taptoe als ‘het vinnigste, het
beste’ van de jongerentijdschriften (hij staat niet alleen met die mening, b.v. in
gard-sivik nr 1 was er reeds spraak van ‘het meest kombattieve’). Blijkbaar draagt
de bloemlezer ons zusterblaadje geen kwaad hart toe omdat diezelfde vinnigheid
zich wel eens tegen hem durft richten...
● ... en hij sinjaleert verder de aanwezigheid, in de rangen van de jongeren, van een
‘strijdvaardig essayist en tijdschriftleider’: walt er korun. Ook dit was ons niet
ontgaan, en de waardering die wij hebben voor de kwaliteiten van deze jongeman
(dat zijn niet enkel de door walravens opgesomde, zie b.v. dit nummer van ons
tijdschrift), heeft gemaakt dat wij hem uitnodigden tot de redaktie van gard-sivik.
Vanaf nr 4 zal korun daarvan dan ook deel uitmaken.
● Bericht van de allerlaatste minuut: l.p. boon deelt ons mee dat er een nieuwe
wekelijkse rubriek zal worden geopend in Vooruit: ‘PLAATS VOOR DE
JONGEREN!’, dat hij daarbij ‘in de eerste plaats ook aan ons heeft gedacht’, en hij
vraagt ons daaraan mee te werken.
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[Nummer 4]

maurice wyckaert
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asger jorn
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aardrijkskunde
antropografische suite voor naieve meisjes
1
Waar de zee heel blauw is
zijn de baaien diep
en waar de grijsaard zwaar is,
vochtig en onbewolkt of herder,
ademen, als drachtige schapen,
vrouwen wollen schelpen uit.
Kinderen worden soms
langzaam geboren, begaafd
met sprekende etter en zeep.
Met erfzonden
moeten zij hun moeders beminnen
en zoeken een lang leven lang
naar onvindbare eieren
van zeemeerminnen.
(Toen de laatste haas op aarde
zijn angsthol had voltooid,
vroeg god, het was de zevende dag,
‘waar is uw aanvalsplan?’)
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2
(Elke vrouw heeft een Kain gebaard,
maar zijn naam was soms Abel).
Vrouwen worden soms als maagd geboren,
als vuurpad of klandestien eksotisch lood,
in hun eicel staat geschreven,
dat zij allen leven langdurig
met een barst in hun levensverhaal.
Gespleten.
Zij worden bij nacht gegrendeld
en eten vanielje uit hun droom,
zij loochenen melk en vrijheid
en spreken scheurbuik
in het wonderland van hun kind.
Maar allen houden wij, zij en ik
(in de appel van ons hart)
er het purperen geluk van een kieviet op na,
die ons voedzame verhalen vertelt
van een of andere slavenmarkt
in een of andere sahara.
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3
Ik ook, messias, heb geluisterd
naar de loopvogels buiten
in het bloedarme huis van de tijd.
Ik ook heb gedroomd
in de boomgaard van mijn leeftijd.
Zocht ik een bange hinde
van de boomeilanden,
die op het keistrand
met het meerschuim paart?
Zocht ik mijn zeldzaam lichaamsdeel,
het warme werktuig van
de liefde, (de broodboom)
waarin ik olie ben?

4
Uit de melkweg van de morgen
is zij in mijn zeewier aangespoeld,
naakt als hevig water,
uit het land der meeuwen.
In de flanken van haar adem
beefden dunne stengels
van onderzeese bloemen of geheimen
en haar blanke buik
zwol van dagenlange genade.
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5
(In een duindal vol kastanjes
zong een rode dwerg
het tabernakelsprookje
van de oester en het nijlpaard,
en god las in zijn plantengroei,
dat wij niet eeuwig waren.)

6
Uit de goudkust
van mijn handen
kroop ze aan
als een nachtgevende kever,
traag en tropisch.
Mild onder mijn mannelijke schilden
plooide zich open haar meisjesgewei,
haar klieren trilden
veilig onder de spons van de stilte.
Zocht ze suiker in het rietveld
van mijn handen,
of vond ze in mijn adem leeuwen,
met manen harder dan ijzer?
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7
(Er is geen mens die een is,
als een tafel.
Er is geen bodem zonder zaad,
zonder kastelen.
Er is geen boom,
die zonder vrucht en zonder bladluis is.
Er is geen eiland zonder zee.)

8
Ik sloeg mijn spijkers duimbreed
in haar hoofd.
Ik hoorde in haar klaterend bloed
de klank van rode honig.
Toch werd geen moedercel gebroken
in de hangende tuin van mos,
in de doorzichtige wereld,
die ze noemde
het hiernamaals der planten,
waar de mens geen steden kweekt
en de stenen geen handen,
waar geen oorlog wordt gegoten
uit de bloedsopdrang
der goden.
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9
(Waar de nachten wreed zijn
met enge heupen
is de tijd een tempel
en waar de zee van steen is,
wordt het lichaam broos.
Waar de nachten pijn zijn
in de paring,
is de vreugde aloud bloed.
Want waar de mens een god is,
wordt de aarde eeuwig.)

10
Waarom heb ik het rijnzand
in haar vruchten fijngemaald,
de warme rijst gedronken,
die haar witte spieren gaven?
Waarom heb ik het plankton
van haar tong geproefd
en de melk
van haar drinkbare liefde gezogen?
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11
Ik hoorde het knapenkoor
van de zee. De stilte
zat in een draagstoel van gras
en de verte
was een kerk vol bomen.
De aarde was een werelddeel
of een warmende ijsberg.
Kristallen geschenken
deelde ik uit
aan apen in mijn straat
en in mijn huis
ging ik gelukkig zijn,
als een zeepaardje.

12
Was haar hart een zenuwoog,
(of soms heel kort) een warmend zilverwoord
in de ebbe van mijn lichaam,
in de lente van mijn bloed?
Waarom werd ze
mijn lijdend moederdier?
Waarom haar dijen
wijnrood wier?
Waarom hebben de ooievaars
in haar borsten gezwegen?
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13
Ik voel hoe een zacht mes
in zachte handen
het zieke blad
van de moeder snijdt.
(Zijn er nog andere planken,
dan planken van pijn?)
Ik sleep mijn schaduw
enkelvoudig,
als een egge na
over roepende akkers,
die halsstarrig zwaar
op de einder nog liggen
te wachten
op zaad.

14
Ik hoor de treurboom
in de harp die mij
bespeelt.
Ik ruik de puinsteen
in de rots
die ik bewoonde,
in het huis,
dat ik beslapen heb.
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15
Het had het huis kunnen zijn
vol dromen van een dalbewoner.
Het had de palmhut kunnen zijn
om de liefde te bergen,
waarop de strandjutter hoopt.
Het had een wereld moeten zijn,
een zwaluwnest,
een wijfjesdier,
een druif om er zon in te bijten.

16
Ik sta
in de dagverlatenheid
van mijn woorden,
die koud zijn
als een schaaldier,
en hard (ik weet het)
als aangespoeld ijzer.
Ik draag de veeteelt van haar vrede:
een glazen zwaard, een kreeft,
een vleesvis,
door vreemdglazen handen geschonken
aan het kantwerk
van mijn nederlaag.
Ik weet het,
de aarde is harder dan ijzer
en de mensen zijn geen olie meer.
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17
Sinds ook anderen
in zee kwamen wonen
en de lucht vol
veelkleurige spandoeken lachten,
heb ik het vertrouwen in het water
verloren.
Ik ben alleen vanavond
en ik haat U, aarde;
ik haat uw handdruk, harnas,
en de muizen van uw liefde.
In het bloedarme huis
van mijn leeftijd
wil ik lachen en luisteren
naar het knaagdier in mijn hart,
dat knaagt,
bijna onhoorbaar,
aan de kaas van mijn geweten.

18
Een boom reikt zijn zwarte hand
aan een andere zwarte boom.
In het water liggen eenden
aan elkaar te slapen
en de aarde in de huizen
zwelt.
Ik zoek naar anijs in de woorden,
waarmee ik aan de witte muizen,
die ik in mijn hersens kweek,
vertel, dat ik vervallen ben.
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Mensen van wolken en wind verzwijgen
mijn ondergang. Immers
de muur van mijn rug
zit vol losse stenen.
Ik weet mij bouwvallig
en sta alleen.
Waarom mogen dieren niet spreken, god,
als de mensen zwijgen.
Ik haat uw schepping meer,
dan in het landschap mijn treinen,
dan in uw witloof, mijn bitterheid.

paul snoek
december 1955

asger jorn
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barvoets op grashalmen
het frisse meisje met de lachende mond wenkend in de groene wei zij stond daar een
emmer water ik weet niet waarom toen ik naderde sprenkelde ze me nat het jonge
meisje eerst maar enkele druppels ik deed mijn ogen toe naderde opeens een hele
geut toch moest ik lachen een overmoedige dag het meisje lachte ook wie had daar
boos kunnen worden toch kon dat zo niet waarom ze zette het op een loop ik liet haar
draven eerst alhoewel ze toch bijzonder vlug was voor de prikkeldraadomheining
bleef ze aarzelen nam ze vast haar snoetje ik hield haar bij de polsen zei terloops iets
over de emmer we werden beiden zeer ernstig de emmer moest nog gehaald worden
ik moet de koeien nog melken ook maar als je me niet loslaat gaat dat niet nu ik had
dit reeds gedaan maar helpen neen zei ze dat hoeft in het geheel
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niet eigenlijk heb ik je al te lang opgehouden in het geheel niet het is me zeer
aangenaam zo wat met je te praten wanneer kan ik je nog eens zien och dat zal zeer
moeilijk zijn want thuis hebben ze dat niet graag ik kuste haar ze keek wat bevreemd
helemaal niet boos dat mag je niet doen ik vroeg haar om ekskuus ja natuurlijk zei
ze zo erg is het nu ook weer niet toen kuste ik haar weer nu mag je het toch niet meer
doen ze keek me lang aan toen liet ik haar geen tijd kuste kuste wat ben ik dwaas ze
durfde niet opzien ik half achter haar keek naar haar tere hals kuste haar daar wie
durft zeggen dat je dwaas bent ze legde haar hoofd op mijn schouder en rustte wat
nu moet ik toch de koe gaan melken toen stonden we op plots liep ze weg ik achter
haar nu had ze de emmer ik nam hem over hand in hand liepen we naar het bankske
ik zal wel melken neen ik zag dat ze het graag deed goed gij zult een goede vrouw
zijn ze bloosde zag zo lief onder haar wimpers naar me op ik kuste haar o er was
geen hemel en aarde meer er was alleen het tijdeloze het inhoudsloze geluk het is
bekend dat het was niet onze schuld maar PLOTS TOEN
van achter de bomen kwam de sterke haar broer die ik haat die mij haat we vochten
met messen plots was hij dood haar broer nu konden we niet meer trouwen ik zag
het aan haar verschrikte gezicht ik had haar kunnen bij mij nemen mijn minnares
maar mijn vrouw voor leven en dood niet meer ik bleef zwijgen even was ze me
dankbaar toen begreep ze werd de andere ze lachte niet meer ze het gras in de weide
had een onnatuurlijke rode kleur dat was van het bloed van haar broer die helemaal
leeggelopen was op de weg zwaaide een boer met zijn riek hij wierp zijn klomp naar
mij hij bleef in de lucht hangen de zon snikte heel zachtjes het meisje was weg
rené gysen
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[Gedichten]
[I]
aan de vrieslucht wordt een mens
aan uw lijf een rode zucht verscheurd
gij wordt een leeuwerikliedje
geboren aan het niezen van mijn neus
vind ik steeds een waterplant
uw mond niet in het zand
en uw schaamte in een zeepbel
omdat gij stervend paardengetrappel
voor mij de morgenbloem de avondmaan
het voorhistorisch dier
de vrucht gespleten in de takken
het water versteend in uw lenden
verloren weet
terwijl woorden luchtsnippers
blauwe sterren van mijn handen zijn

jan sara
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[II]
kamers met zoveel uitgangen
holten aan hersenkist
vol koude lucht door handen opgezogen
lacht een mond naar herfstscherven
met hidrofiele borsten

●
Y gooit steentjes in waterangst
en ziet begin van een vlucht
terwijl hese vrouwenkreet begin van stille is

●
het verraad is niet de moede jager
niet de dode vogel
het begraven meisje vol verwachtingen

jan sara
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[III]
voor Chris Yperman
witte wind
spuwt adders in de stilte
opdat op woest eiland
goudvissen zouden groeien
die zich splitsen uur na uur
in zand en water
blinde arend pikt zon uit uw lichaam
en gij wordt sprinkhanenplaag
herboren als slapend kind
en gedood in de liefde
opdat magere maan symbool zou zijn
van goede oogst
bronzen ogen van holle vogel
schreeuwen honger terwijl uw handen opengaan
een zee tonen
waarin gij neervalt en herleven wilt
doch grijze as van zon en maan wordt
er waait een wind z-w-w waarts
naar spontane boom
met poten van roofvogel

jan sara
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[IV]
a. wij kwamen in een lijnrecht huis waar de scherven van een eerste liefde bij elke
ademhaling wuifden naar de laatste bewoner die met de eerste morgentrein kon
vluchten de kamers waren ledig en de spermawind ontdekte een hoog kaartenhuis
van redelijkheid wij vonden een verlaten vrouwenbroek en in de muren waren gaten
van zenuwachtigheid en vrees de laatste steunpilaren van een mensdom wij wisten
de ingehouden woede van elke hoeksteen en in de uitgestrooide witte zavel was hun
liefde een grauwe substantie aan de zoldering aanbaden wij de handen der masturbatie
en de geest van beeldhouwwerken in de onmaagdelijk rode plooien van het hoogaltaar
wij zijn onze resten gaan samenrapen in het land van oorlog en dood en onze armen
werden vergruisd tot twee kleine penissen na een koud zeebad
b. alle vogels uit hun kooi verjaagd waren wij ervan overtuigd dat wij planten moesten
kweken om weer vrij te zijn nochtans werden wij geen onmensen en lieten gras over
ons geslacht groeien wij zagen bladerbedden die zich neervleiden als vrouwen in de
lente door sterke stormwind het vuur dat alle bomen verdelgde de dieren liepen naakt
als in de paringstijd werd rood en vlinders met vlammen aan hun vleugels vlogen
door de kamers zodat de woede der rupsen in ons lijf vraatzucht werd de mens was
mens in de brandende natuur en paarde met dieren zonder pels onder walmen van
honderd en één brandstapels terwijl de vrouwen meenden dat hun val het uitzicht
redden zou van de boorteling binnen zoveel maanden
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c. jongelingen gij oh zoekt vrouwen met glazen scheden die overal rondlopen in een
kleed zonder pijn terwijl vannacht alle meisjes die verkracht worden in het
mannenwoord geloven uw ogen zien strak in een spitse koker en de
spiegelmarionnetten nemen afscheid van de handen van hun temmer om als
klimvogels in de onzekerheid te staren wij zijn kamers opgestapeld zaad totdat de
droom zal ophouden in een landschap waar een sneeuwman staat met gloeiende kolen
in de ogen de zee zal alle stranden schuren en mensen maken in haar buik en de
peristaltische bewegingen der vrouwen zullen zand baren terwijl wij kreeften vangen.
jan sara
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[Gedichten]
1
wij zandkerkgangers
overleefd door alle traangaslampen
der bezochte steden wij leven
op zicht bewaakt door deze klauwgevangen hemel
wachtend op het kiemen van de sneeuw
gezaaid op een prille vacantiedag
2
wie het ijs zal vagen van de ruiten
zal de open tunnel kennen naar zijn rug
hij zal meedraaien met de aarde
zijn schilferlichaam zal hij warmen aan de houten zon
en zijn stappen zullen geenszins bloeien
3
de warme glazen huid gebogen
uit het zonnenvenster
strelen wij je vingers in mijn hals
de hersendaken van de overmorgenstraat
waar de mensen bloemen dragen in het aarden hoofd
(je glimlach is een kalme kelk)

karel du bois
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waar is uw hand in dit ijzer
gij die de rode ogen ziet der dingen
ik zie het licht gesplitst op
deze muur van elke avond walter
zij hebben ons bedrogen zij spraken
van de appel o zij zwegen zo ontroerend
over wat gedragen wordt
harttafelberg uw schip dat werd gebroken
en gij die allen zijn wij nu verhuisd
haar voeten waden door het zeewier
van mijn vingers geopend naar de cel
der dode kreten
de beschaamde rook van mijn geheugen
heeft zich lachend uit de schouw gewerkt
of zal ik nergens nog de hemel
met dit rauwgevezeld vlees betasten

karel du bois
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10 november,
voor robbe
dagen
heb ik gewacht
onder de zandlagen
tot het is beginnen regenen
vandaag
de flarden
de gescheurde repen van mezelf
ik zal ze verder
versnipperen
misschien word ik vuurregen
nooit zullen wij nu nog onverlichte vogels zoeken
ze zijn allen uitgedwaald
en weggedoofd
ik leef om het water
en kruip in de grotten
roep tot de voorbijslurpende voetstappen
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dat ze het zeggen
aan wie?
aan de daken met de goten
aan de draden in de straten
aan de draden over de stad
aan de nieuwe uitgedachte wegen - vergeten
zie en ik lach gaten in de muren
en onrust in uw handen
ik kijk echter wild onder uw ogen door
met ondoodbare verwachting
hunker ik naar de dag dat ge weer
gras zult zijn langs de wegrand
dat ik weer terug zal zeggen tegen de herfstgrond
's morgens: le ciel est un tableau peint par maurice
en ik zal hem groeten
(niet maurice maar de lucht)
nee zeg ik tegen de herfstbloemen
wacht even zeg ik legen de rijp
op de korenaren
weldra kom ik hier voorbij
met een zingend houweel
met een glazen ketting
ik zal u niet verpulveren in de ruimte - ach
en toch wacht ik nog op de dag
dat ik weer tegen u zal zeggen
dag boom
ik ben een mens en ik lach
(ik weet uw wortels diep en vast
en mijn voeten war reien los over de grond)
ik heb zo dikwijls het licht geteld
voor u het gemeten het samengeknoopt
in schoven in een maanlandschap
voor als ik naar u zou komen
en ik stuurde het eerst met een brief dat ik kwam
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maar het licht
doofde onderweg
of schoof uit de omslag
en de brief kwam weer zinloos
als een prevelgebed
een stervende uitgeleefde
en hoop op mirakelen bij 10 tallen
soms vind ik een verloren straal van mijn licht
gevangen in lamplicht
sommige schilfers van het breken
werden gloeiwormen onder de mist
maar zij weten niets van de dag
de dag
de dag proeft bitter
nu
en ik slaap met de wind in het duingras
en glimlach de lucht vol roest
toen had ik soms besneeuwde handen
nu heb ik al die sneeuw ook weggegeven
ik heb hen nu alles gelaten
omdat ik niet weet
of het wel van mij was
en ik drink weer alleen aan mijn avondtafel
omdat niemand het brood brak met mij
zelfs niet om de houten schutting
zelfs niet om de planken vloer
omdat het nutteloos is
onze handen aan elkaar te nagelen
als wij weten
dat er morgen nog herfstbladeren zijn

chris yperman
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ik wandel met je ogen
ik wandel met je ogen
naar een regenblauwe freskozee
en samen zien we het plezier
dat lichtgelovig aan de masten hangt
ik wandel met je ogen
naar een purperparadijs
waar vogelbloemen vierkant geel
een zonde voelen
ik wandel met je ogen
naar een millimetertuin
waar rozen enkel in de morgen bloeien

cees l. kruithof
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schilderij
Maar de handen
van de kleine figuren
ademen je ogen
die ze groeien zagen
Met de vingers
heb ik je teruggevonden
in de blauwe wenkbrauwbogen
en de punt
is het oog
dat van zekerheid brandt.
's Nachts bewaar ik je
en vaar ik opwaarts
naar je haven toe.

pieter aerts
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testament in de regen
[I]
ontrimpeld vorig zomer jaar
in de snavelslag der engelen
het onverschillig tot blanke doornen
veilig zand
zo heeft iemand mij in een verder
en voor altijd verloren erfdeel
azuur en koud de eerste bladeren ingedragen
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[II]
de kleurling
in de witte winterstraten
fluisterend voor geen enkel lichaam
iedere vogelslaap van een ver land
in deze vrouw de oude herfstvorm
der hoe trage rimpels vindt

[III]
waarom en donker in dit ogenblik
onmogelijk uit de vreemde oude wereld
geen warmte leeft
de eenzame wensen
en ik het heldenplein
met andere vingers groet
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[IV]
ik slaap nu juist de ogen open
in de winter in de dans der beren
en vlucht keer terug op mooie kreten
vandaag een zachte engel wordt
en maanden dit bloed op elke bloem
vergeven

[V]
en ondervragend
tot houttrillend nabericht
mijn tranentijd alleen
een warme grafkelder hoopt
met een en dood zonderling spoor
in de flanken van de schaamte
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[VI]
in de blanke zegeborst van de tijd
dragen oude kogelgaten die herinnering
weg van me weg hoorde ik en altijd
soms koud daarna dit levend
eenzaam drinken van de vriendschap

[VII]
de sterren in hun avondhonger
als het ademhalen in de bossen sluipt
de ogen van je parelwoorden
voor je verre eilandmond
in de eens begonnen angstreis
wanhopig achter de zwaluwvlucht
der koude zieke manen
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[VIII]
het eervol smelten van de zon
aan het einde van de vijver
niets maar fier en buigend
de herders in de jaren
wit en mager van de valken
aan onze wuivende handen sliepen

[IX]
je wondere strandogen
ieder seizoen waarin ons oude mantelpak
slepend pijnenkleed de taal der wolken breekt
als kleine boten over het blinde plein
voorbij het raam waar je wachtte
in de vrouwengeur der treursoldaten
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[X]
de driekleur
asse van de rozen
dezelfde terugreis roept
me andere dromen kende
in de bange vertaling
om dit alles mooier
en wij samen waren
de weer gelovige brede huizenstilte
nog warm in de lippennacht
wij
in de ganse regen
gans alleen

hugues c. pernath
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rapporten uit het muzeum voor kleine kurioziteiten
rapport 1
1) Het geschreven zijn van dit rapport laat zonder meer hel daadwerkelijk bestaan
van het muzeum voor kleine kurioziteiten veronderstellen. Zo ziet men dadelijk hoe
lichtvaardig de zg. stilzwijgende overeenkomsten worden afgesloten, en op hoe
weinig zij berusten. Want over dat bestaan - zonder dat ik het zonder meer wil
ontkennen - van het muzeum voor kleine kurioziteiten valt beslist een woordje te
zeggen. Ik stap er overheen dat het geen publiek karakter heeft, of kan hebben
(natuurlijk kan het dat niet). Maar de vraag is, in welke mate bestaat het? Ik vestig
er de, indien mogelijk algemene aandacht op dat het muzeum geen onderdak heeft.
Wie op het briefhoofd leest: ‘p/a hoge kaart 234 brasschaat’ en zou denken aan een
voorlopige toestand, bv een behuizingsprobleem dat zijn beslag nog zou moeten
krijgen - heeft het afschuwelijk mis voor. Het muzeum voor kleine kurioziteiten is
nu eenmaal geen muzeum van 12 in 1 dozijn, in die zin dat het, in sterke tegenstelling
tot de andere, tot alle overige muzea, bij definitie geen gebouw is. Het kan zelfs in
princiepe nergens gevestigd zijn, want het neemt geen plaats in de ruimte in, ik zou
zelfs zeggen: integendeel. Dat is natuurlijk maar een princiepe, zult u zeer gevat
opmerken. Toegegeven, maar in elk geval: nooit en nergens zullen plichtbewuste
toeristen zich een weg doorheen zijn zomernamiddagzalen geeuwen. Het is anderzijds
ook geen verzameling die men altijd wel veiligheidshalve ergens kan onderbrengen
(zoutmijn, kasteel in siberië, hooizolder bij
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boeren), het muzeum voor kleine kurioziteiten heeft de dood aan het begrip
patrimonium, zoals en waarom men verder zien zal. Wat is dan het muzeum voor
kleine kurioziteiten wel? Dan nog liever een begrip, of een aantal desnoods of liefst
onderling tegenstrijdige begrippen, of afwezigheid, of zelfs ontkenning van begrippen.
In andere omstandigheden zou het dus misschien een stroming zijn, maar er wordt
nog weinig gestroomd, in elk geval door mij en dus zolang ik er iets kan aan verhelpen
geldt dat ook voor het muzeum voor kleine kurioziteiten. Ik zie wel in, neen ik zie
het eigenlijk niet in dat ik toch enige verklaring zou verschuldigd zijn althans wat
betreft de benaming van dit muzeum. In de veronderstelling dat zoiets mogelijk zou
zijn, lijkt het mij toch niet aanbevelenswaard dit welbewust en apodiktisch te doen.
Ik vrees namelijk, o die vrees kan mij om tien over 3 's nachts uit mijn slaap doen
rechtveren, dat er zo geschaad zou worden aan, dat er zo zelfs niets in huis zou komen
van de spanning die ik wens te zien tussen de nietsvermoedende buitenstaander
enerzijds en het muzeum voor kleine kurioziteiten anderzijds, spanning die altans
de mogelijkheid open laat van een (hopelijk niet te welwillende) belangstelling van
de eerste en die, moest zij teloorgaan ik bedoel die spanning, wij schrijven al kwart
over drie en nog ben ik niet over mijn nachtelijke angstbui heen, die (vrees ik) zou
maken dat de mogelijkheden meteen omschreven zijn, dus te overzien, dus beperkt.
2) Wie al vreest, of blij is dat hij niets konkreets zal te horen krijgen over het
muzeum voor kleine kurioziteiten, is er aan voor zijn moeite. Ik ga straks nog veel
konkreter worden dan sommigen (ik kan namen noemen) lief is.
Zoëven zei ik reeds, dat het muzeum geen publiek karakter bezit, en ik deed alsof
ik daar overheen stapte. Dat was natuurlijk niet gemeend. Ik stap daar
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helemaal niet zomaar overheen. Mijn bedoelingen op dit punt zijn ten zeerste
ondubbelzinnig. Men mag dan zeggen dat het een onmuzenm is, een wanmuzeum,
dat het eerste kenmerk van een waar muzeum de publiciteit is, en het publieke - ik
houd voet bij stuk. Niet dat ik iets legen het publiek heb, toch niet om redenen als
deze. Maar nu, bij het ontstaan van dit muzeum dat ik zomaar, zonder enige kans op
tegenspraak van wie ook, te voorschijn gevingerknipt heb, nu verklaar ik openlijk
en als ik eraan denk komt het later (d.i. over enkele jaren) in mijn testament, ik
verklaar dus nadrukkelijk dat de toekomstige kolleklie van het muzeum voor kleine
kurioziteiten nooit als een onverdeelbaar geheel zal kunnen beschouwd worden,
daarvoor zal ik trouwens zorgen door aan ieder inzender het eigendomsrecht van
zijn inzending te laten - en dat nooit een openbare instantie het in haar hoofd moet
krijgen hel muzeum of zijn kollektie over te nemen, door erven of zo, de
veronderstelling is misschien gewaagd maar met kuituur en gemeentebesturen kan
eigenlijk geen veronderstelling gewaagd genoeg zijn.
Maar nu de konkrete gegevens. De term muzeum werd bestudeerd, dus zou het
nu de beurt zijn aan de kleine kurioziteiten. Maar dat komt straks, eerst gaat het
muzeum zelf nog klare wijn schenken en zijn wie en wat en waarom en hoe enzovoort
onthullen.
doel van het muzeum: de kleinheid van de kurioziteiten aantonen (o.a.)
oorzakelijkheid: aan het bestaan - of de bestaanbaarheid - van een behoefte te
beantwoorden (desnoods)
beperkingsmogelijkheden: de kleinheid van de kurioziteiten (er is veel te doen op
dit gebied)
vereisten: de kurioziteiten moeten hieraan voldoen. Hoe, en waar, zal later praktisch
maar met teore-
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tische amendementen worden beslecht (kennis van algebra dient geweerd)
praktische uitvoeringsbehoeften:
a) de kurioziteiten katalogeren. Al dan niet. Dit wordt druk overwogen. Een
diskontinu sisteem werd onder verdeelde belangstelling ter sprake gebracht. In
afwachting werd met de katalogering al een aanvang gemaakt (verdere berichten
via de weekbladen)
b) een fiktieve maar overtuigende indeling van de kollektie of toekomstige kollektie
is waarschijnlijk niet ongewenst maar de kleinheid van de kurioziteiten, dus
onrechtstreeks een probleem van averechtse plaatsruimte, heeft zulks totnogtoe
verhinderd. Verder in dit rapport zal men nochtans reeds de eerste mededelingen
in dit verband ontmoeten (de tijd komt snel)
c) de gewaagdheid van sommige kurioziteiten ten volle tot haar recht te laten
komen
d) een kwasi-grondige studie van de aangeworven kurioziteiten, opzoekingen naar
precedenten, teoretische beschouwingen a posteriori, geleerddoenerij.
Opgravingen in de onmiddellijke omgeving zijn aan gang (kwestie ambiance)
e) toekomstplannen.
selektie: alleen de kleine kurioziteiten die aan de vereisten (zie verder)
beantwoorden, komen voor selektie in aanmerking. De opgraafkundige (plaats
vakant) zal zo nodig zijn advies geven, maar in de mate van het mogelijke zal
als maatstaf worden genomen de in wetenschappelijke kringen ingekankerde
voorstelling van wat een kleine kurioziteit is (of hoeft te zijn). Overigens is deze
selektie zuiver showoff, zij beslist er in genen dele over of de ingezonden kleine
kurioziteit zal tot de kollektie toegelaten worden of niet.
3) Wat wordt er nu eigenlijk verstaan onder kleine kurioziteiten? Ten einde elke
opzettelijkheid bij de
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inzending of aanwerving van de kurioziteiten te vermijden, worden hieromtrent zo
weinig mogelijk toelichtingen gegeven. Het adjektief ‘klein’ wijst op de afmetingen
van de kurioziteiten: ja, zij moeten zo klein en zo 2-dimensionaal mogelijk zijn. Wat
niet belet dat beneden zekere afmetingen het muzeum elke interesse verliest voor
kurioziteiten die er, mikroskopisch gezien, nog zo kurieus mogen uitzien.
4) Bij de indeling van de toekomstige kollektie zal het voornaamste onderscheid
kunnen gemaakt worden tussen
a) de individuele zalen (hoe dat toch kan, zalen, zonder plaatsruimte, zal in de
praktijk blijken, maar is nu al geweten)
b) de algemene kollektie, die op haar beurt een aantal zg. motto-kollekties omvat,
dit zijn kollekties die worden gevormd onder telkens één motto, met één gemene
deler dus. Voorzien zijn totnogtoe: de kollektie van de niet-bestaande
kunstwerken, die van de gespecializeerde voorwerpen, die van de sombere
alluzies, die van de onbestaanbare voorwerpen. Andere zullen volgen.
Onafhankelijk van de 2 voorgaande is er in het muzeum voor kleine kurioziteiten
nog een ‘kluis voor integrale poëzie’. Slechts weinige kleine kurioziteiten zullen het
ooit zover brengen, een plaats in deze kluis te krijgen. Je ne vous dis que ça.
5) Mogelijke werkzaamheden van het muzeum voor kleine kurioziteiten: Het
opmaken van de nu zoveel gevraagde biografische nota's voor jonge auteurs zonder
verleden, met geheugenverlies of gebrek aan tijd, of gewoon te lui.
Het nu aanleggen van een archief van later historischwordende foto's. Bv. een
beeld van de aankomst (het arriveren) van een auteur.
Het noteren van uitspraken van kunstenaars.
Berichtgeving.
6) Veel hangt af, zoals men reeds deed opmerken, van
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de konservator (het woord konservator met hetzelfde voorbehoud te gebruiken als
zoëven het woord muzeum). Het is evenwel ondergetekende die, bij gebrek aan
bewijs van het tegendeel en omdat hij alleen de stichting bijwoonde, (immers
veroorzaakte) zich de titel toeëigende. De konservator is moeilijk bereikbaar, moeilijk
in de omgang.
gust gils

Gard Sivik. Jaargang 1

40

[Mededelingen]
Tijdens een voltallige spoedvergadering (zelfs tone brulin kwam er voor uit amerika)
heeft de redaktie van gard-sivik zich, met algemeenheid van stemmen, het verwijt
onverdraagzaam te zijn erg aangetrokken. Besloten werd, zonder uitstel tot een
grondige koerswijziging over te gaan.
Hier volgt, als eerste blijk van grotere welwillendheid en bereidheid tot toenadering
tol onze konfraters, een lijst van de
onderscheidingen, door gard-sivik toegekend aan andere vlaamse tijdschriften
Grootste onderscheiding met knevels, bolhoeden en driekleur
voor de ijverigste opsporingen (naar ‘de mens’):
Nieuw Vlaams Tijdschrift
voor de beste tipografische verzorging:
De Vlaamse Gids
voor het ontdekken van talenten (i.c. jan schepens):
T i j d e n M e n s (posthuum)
Grote onderscheiding met knevels en baarden
voor de grootste veelzijdigheid (792 auteurs gepubliceerd):
Het Antenneke
voor de grootste beslagenheid (universitair onderlegde redaktie):
Cyanuur
Onderscheiding met baarden
voor de grootste spaarzaamheid (weinig kopij, veel blz.):
Het Cahier

Gard Sivik. Jaargang 1

