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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Voorwoord]
In de inleiding tot nr 1 werd het voornemen aangekondigd het werk van de in
gard-sivik publicerende auteurs ‘voor zichzelf te laten spreken’.
Inderdaad: in de eerste jaargang werd haast uitsluitend kreatief werk opgenomen.
Wat niet belette dat het tijdschrift als ‘agressief’ bestempeld werd, iets waartegen
wij natuurlijk nooit protesteerden.
Bij het ingaan van de 2e jaargang vinden wij het echter nodig zoniet ons doel, dan
toch gedeeltelijk onze middelen te herzien. Hoewel het grootste deel van de kritische
onzin, die over ‘eksperimentele’ poëzie gedebiteerd wordt, nauwelijks de moeite van
het lezen, laat staan van een reaktie waard is, kan een volledig stilzwijgen van onze
zijde tenslotte verkeerd geïnterpreteerd worden, ook door oprecht geïnteresseerde
lezers.
Daarom onze nieuwe rubriek: ONDER 1 HOEDJE waarin de gard-sivik schrijvers,
telkens het nodig blijkt, hun meningen kunnen verdedigen, eventueel het tijdschrift
zelf of de eksperimentele poëzie in het algemeen. Hiermee is echter het genre niet
omschreven van al wat onder het bewuste hoedje kan komen; slechts de polemieken
omtrent strikt persoonlijke literaire aangelegenheden worden geweerd.
Evenmin als vroeger voelen wij ons geroepen, de ontwikkeling van het tijdschrift
te binden aan aparte en vooraf geformuleerde verklaringen. Wel is het mogelijk dat
in de toekomst, als gevolg van nu reeds bestaande kontakten, een nauwere
samenwerking met de noordnederlandse eksperimentele dichters - van wie men vaak
gezegd heeft dat wij meer verwantschap vertonen met hen dan met onze onmiddellijke
vlaamse voorgangers - tot stand komt. Dat zal dan echter het gevolg zijn van een
natuurlijke evolutie en niet van geforceerde onderhandelingen.
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jan hanlo / niet ongelijk
Niet ongelijk is de lijn van je ogen
aan de lijnen van meeuwen of vooral die van visdiefjes
Toeval? Een romantisch bewijs voor één Schepper?
Ik weet niet Wel weet ik dat je ogen al lang weer
ver weg zijn gevlogen Zonder spoor of contact
zomin als kiekendieven of de langzaam maar zekere tochten
van spitsgevleugelde valken iets te maken hebben
met de treinen die ze passeren

januari '56
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paul snoek / la danseuse presque nue
Strip-Tease: De strip-tease is een nieuwigheid in de spektakels van de
music-hall. Hierdoor wordt bedoeld de exhibitie tijdens dewelke
danseressen zich geleidelijk en op provocante wijze ontkleden. Het beginsel
zelf van de strip-tease - dient het gezegd! - is in strijd met de goed zeden.
(Citaat bereidwillig overgenomen uit het Parochieblad ‘St-Jozef’ van
Brasschaat, nr 32-5 Augustus 56.)
Ik ontmoette haar op de gebruikelijke wijze. Heel mooi was ze niet, maar ze bezat
de schoonheid van een dame van 33 jaar die zich tijdens de loop der gebeurtenissen
had weten te handhaven. Natuurlijk begon het gesprek met de knieën. Ze deed aan
strip-tease uit overtuiging en ze verzamelde first-day-covers uit, zoals ze het noemde,
distraktie. Ze wist mij naar waarde te schatten, enzovoort. ‘Er is zelfs een school
voor blinde jongetjes, die mijn naam draagt’ vertrouwde ze mij schalks toe en streelde
me ergens. Ze onderhield twee amants, waarvan er een werkzaam was op een
uitgeversbedrijf en wat de andere in het dagelijks leven verrichtte, nou, dat wist ze
zelf niet heel goed. Ze noemde hem daarom: jean, Ie mystérieux. Naderhand vernam
ik van derden dat hij électricien was. In haar jeugd, toen ze nog kerks was, had ze
ook gedichten geschreven, die vast rijmden. Een van haar eerste geliefden had deze
nog laten uitgeven bij een gekend uitgever in de hoofdstad. Ze deed een trekje aan
haar sigaret, welke ze aan de barman gevraagd had. Ten titel van inlichting: ik rook
niet. Ze tipte, zo noemt men het toch, even aan haar sherry en trok daarna haar mond
in de plooi van een bloem. Ik dacht natuurlijk even aan de gelijknamige dichter. Toen
ik haar als poezieminnaar vroeg of ze nog teksten liggen had in haar, ja, in haar lade,
antwoordde ze glimlachend dat ze al haar poetisch werk had verworpen. Ja,
verworpen. ‘Ik heb al mijn poetisch talent in mijn
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dansen gekonsentreerd.’ zei ze. ‘Ik leg om zo te zeggen mijn poetische ziel bloot.’
Ik dacht het mijne over het blootleggen van de ziel. ‘Kortom’ zei ze ‘al wat ik aan
de literatuur moest weerhouden, gaf ik ruimschoots terug aan de choreografie. Ik
werkte trouwens aan talrijke bloemlezingen mee over dit onderwerp.’ Luidop dacht
ik dat men bloemlezingen weinig met naaktdansen kon vereenzelvigen, waarop ze
replikeerde: ‘daarin vergist U zich mijnheer Snoek.’ En meer vertrouwelijk: ‘Je
begrijpt me verkeerd, chéri, ik bedoel alleen mijn medewerking aan talrijke revues
met fotoos in van me, gekiekt in aangrijpende houdingen. Ik ben een van de
belangrijkste vertegenwoordigers van mijn generatie, schreef Puffy (= ps. van dr Q.
Breinaald, kunstminnend bankdirekteur) in de belangrijkste krant van de stad.’ (Hier
gewaagde ze van een mij buiten de titel totaal onbekend orgaan). Ik gaf zelfs drie
maand lang privélessen ten huize van de heer Breinaald, maar ik kon niet bij zijn
theorie dat de kunst voor het volk is en vatbaar moet zijn. Hij was het volk en nam
me vaak naakt in zijn armen, tijdens de ondervraging na de les. Maar hij was niet
van onze generatie; mijnheer Snoek, hij was nog, ja ziet U, voorvechter van de
toegepaste kunst.’ En ongeveer gelijk Hektoor Andromache verliet, verontschuldigde
zij zich met ‘dat ze nu wegmoest, omdat haar plicht haar riep.’ En achter een gordijn
dreef ze weg, mij achterlatend.
De bankdirekteurs ontruimden de dansvloer en bestelden nieuwe flessen
champagne. De lichten en de konversaties doofden uit. Een krachtige lichtstraal stak
plots zijn degen (o metafoor) in de even plots op de dansvloer verschenen Mimi de
Cuba, want zo was haar naam in het nummer. En gelijk men een jojo zachtjes in
gang trekt, begon zij de dansvloer te bewandelen. Hier komen wij aan het
beginstadium van de attraksie. Ze droeg een bijna echte vison. Maar o, wat had zij
het warm. Vlug ontdeed ze zich van de bontmantel, die ze achteloos liet afglijden
van haar ranke leden. Als vergeestelijkt liet ze zich welgevallig bewonderen in een
strak om haar buste en dijen spannend
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groen-satijnen kleed, dat een zijden japon moest suggereren, maar dit is van minder
belang gezien de kortstondige rol dit attribuut moest vervullen in de eerste scène,
satijnen kleed zeg ik, dat bezaaid was met gouden paillettes. Maar Mimi de Cuba,
men zag het aan het fronsen van haar voorhoofd en de moeë trek om haar lippen,
had het even warm. Het kleed glipte uit, men let wel, zij glipte uit het kleed, dat op
de vison terechtkwam. Hoe warm was het kleed wel. Beeld je dit even in zeg. Stel
je in de plaats van de danseres, die nu straalde in het licht, gehuld in een tweedelig,
we zullen het blank noemen, tot het minimum herleid, ten zeerste haar vormen
bevestigend omhulsel, van de allergrootste perfeksie. De onderste ledematen van de
dichteres werden door de hitte aangetast. Ik bedoel de glanzende benen, de sierlijke,
de dageraadkleurige. Na deze adjektieven zullen kenners van bijzonder mooie benen,
deze ekstremiteiten naar hun volle waarde weten te schatten. Wegens de hitte maakte
Mimi haar nylons los van de jartels, die uit haar broekje naar omlaag spanden, en
wellicht afkomstig waren van een nog schier onzichtbaar, maar wel te vermoeden
zwarte gaine. Ze pelde haar nylons beurtelings af van het effen rechts en van het
effen links been, die wij om origineel te zijn, beide ivoorkleurig zullen noemen. Haar
schoentjes had ze natuurlijk uitgetrapt. Dat is evident. Toen begon ze haar lichaam
en vooral het bovenste uitpuilende gedeelte te masseren of beter in te strijken met
een denkbeeldige zalf. Wat betreft deze zalf was het publiek welwillend en toegeeflijk.
Daarna, nog steeds onder invloed van de haar zo teisterende warmte, bracht ze haar
armen als zwanehalzen achter de rug. Met een kort rukje knoopte ze de haar zo
hinderende soutien-gorge los en ontblootte, men leze bevrijdde, zodoende haar
gekwelde borsten, die thans eerst tot hun volle recht kwamen. De bustehouder
onderging hetzelfde lot als de vison en het groen satijnen kleed en zoals ballingen,
reikhalzend op een cargo staande, de op het vasteland besneeuwde bergtoppen van
hun jeugd proberen te ontwaren, zo zogen zich de ogen der bankdirecteurs aan de
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borsten van Mimi vast, overdrachtelijk vast, borsten, waarvan de tepels met
glimmende, naar de vereiste vorm geslagen stuivers bedekt waren.
Enkele bankmensen wisten zich het aangezicht af met zijden zakdoekjes. Toen de
dichteres even stilhield en de handen liet rusten op de heraldieke heupen, waren de
uiers van de stilte uiterst gespannen. Maar Mimi de Cuba, cfr. supra, had het
verschrikkelijk warm en het blanke broekje onderging hetzelfde lot. Zij trok het
langzaam omlaag, via de dijen, over de knieën en stapte er toen uit, tot grote
opluchting van het bankwezen, dat het benauwd kreeg in zijn warm en rooms bestaan.
De slappe jartels van de zwarte gaine, (wij pronostikeerden juist), bengelden ongeveer
op dezelfde plaats en op dezelfde ortodokse wijze als een bidsnoer van een missiepater
bengelen kan. (Op dat ogenblik kon ik nog niet met zekerheid beweren of de gaine
een plaitex ofwel een scandale was). Maar ook de gaine vond geen genade, werd
losgetornd en belandde geluidloos op andere attributen waarvan vroeger sprake. Een
zilveren schelp bedekte de delikate plaats van Mimi, schelp, lezer, welke ten zeerste
de aandacht trok van de aanwezigen door haar schitteren. Geen enkele helm bij
Vergilius, geen enkel zwaard bij Caesar, heeft geschitterd als de schelp op de vagina
van Mimi de Cuba.
Ik dacht even aan een sidderaal, dier dat zij bijna gelijktijdig met het opkomen
van dit beeld begon na te bootsen. Zij kronkelde zich rond een denkbeeldige paal en
was mooi in alle dimensies. Terloops vestig ik er de aandacht op dat het décor eerder
karig versierd was. Maar de hitte ontzag de naaktheid van de danseres niet en de
trance, waarin zij verkeerde liet het haar niet toe de haar op zulke sensibele plaats
als de tepels knijpende stuivers langer te dragen. Arme stuivers, ook zij vielen in
ongenade. Toen zij weer 10ct lichter was greep Mimi hysterisch naar de plaats waar
men gewoonlijk de vagina situeert. De matte glans van haar naakte lichaam legden
het aksent op het schitteren van de geglooide zilveren schelp. Iemand stootte zijn
glas om. Het schouwspel had zijn hoogtepunt
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bereikt en iedereen voelde aan dat het einde nabij was, maar het was nog veraf. Ook
de schelp werd afgerukt, stoïcijns en edel. Naakt als een heldin, als een kind van
Phidias, trok Mimi zich terug van de dansvloer, langzaam achteruitschrijdend tot
haar rug een zwarte gordijn raakte, gordijn welke haar lichaam tenslotte omsloot als
zwarte aarde, terwijl de lichtstraal geleidelijk zijn degen terugtrok uit de ziel.
Eerder koel werd het nu. Eerder ijstijd.
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gust gils / wittebroodsweken
Wij zijn pas getrouwd, reeds heeft zij zich naast mij uitgestrekt en zo dadelijk zal ik
bezit van haar nemen.
Maar plots zijn wij bij een vijver in een park van een grote stad, er is een meisje,
een jong meisje met stijve kortgeknipte blonde haren te water geraakt, en ik ga haar
redden. Als ik met haar in het midden van de donkere vijver ben, blijkt dat wij beiden
naakt zijn en wij raken verstrengeld, in de koelte van het water glijd ik haar bijna
ongewild binnen, het is de eerste maal dat ik paar in het water en het is goed, geen
zwaartekracht te voelen op zulk moment. Dit met het meisje is slechts een, en dan
nog een willekeurig voorbeeld uit vele. Want er is ook een vriend gekomen per
tramrijtuig dat hij klaarblijkelijk met geweld heeft buitgemaakt: gans het voorgedeelte
is weggebrand. Samen met die vriend ben ik over problemen gaan zitten nadenken.
- Een meisje, dat niet lijkt op degene die ik uit het water redde, is om autogrammen
komen bedelen, en urenlang heb ik in haar boekje alle handtekeningen geplaatst waar
zij, met stijgend entoeziasme, maar bleef om vragen: van hugo claus, van picasso,
van nietzsche, van zatopek, van marilyn monroe. - Daarna weer moet ik formaliteiten
vervullen, eksamens afleggen...
Soms ben ik mijn vrouw uit het oog verloren en moet ik haar gaan ontdekken in
een van wind doorzeefd gammel tuinhuisje, waarvan de wit en rood geschilderde
latten als los weefwerk door elkaar zitten.
Dat duurt nu al 14 dagen en nog altijd is zij maagd, maar wij geven de hoop niet
op.
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hans sleutelaar / de nacht leeft langer dan mensen en uren (hans
andreus)
vertellende vertellende
zal ik slechts spreken van de nacht (en
over onze begroeiing: twijfel en een vreemde vorm van hoop
zal ik fluisteren) maar
tot mijzelf en tot de nacht en de
regen der vogels bomen nachtelijk nachtelijk
want als ik vraag wie bewoont mijn lippen?
en kent van mijn gezichten het ware het goede, tedere, wrede?
en weet van mijn aarden handen
die hemel en aarde hebben bewogen?
spoelt geen antwoord dan van de nacht
(mijn nachts adem niet heet en zijn duister zeer muzikaal en
veelkleurig) in mijn ogen aan
en ook omdat
mijn ogen niet meer wennen willen aan het licht
mijn lichamen zingen mijn stemmen zuchten
en soms mijn hart is: een volledige blijspelbloem
bont en blauw en liederlijk en
met de wind in voortdurend gesprek
weliswaar woordenloos
doch bewust van aanwezigheid
Maar gij
Hebt gij zelfs gij die dit leest
Hebt gij dit ooit op een fluit horen spelen?
Dit kunt ge van mij verwachten.
Alle andere berichten spreek ik tegen.
Waarover later, later
Voor paul snoek
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jan sara /
in de rode straat diepzeestaat
waar groeiende kinderhuiden barstende bloemen
aan de muren plakken waar ik weet niet waar
zwemmende lichten waterhorens
voelen in het sponsen dal hijgende eisen
toch stomme wandelaars met kabbelende ogen
de krabbenstraat geloosde zandhoop
waar huizen op de mensen steunen
niet eens als kalkwitte dromen bewegen
waar gestorven stofeilandjes kinderspelen zijn
en aan de brandende gordijntjes
voor dolende vlinders hevig voedsel lokt
hoe de rilhuid bij de ruit plots
dwaze bomen in verwrongen vrouwenoog ertsen liggen
en in uw handen de ivoren dobbelsteen de zessprong
geen open avonden brengt uitgelopen zon
vallende begeerte in eeuwige paardenvlucht
hangt de likkende stad nutteloze huisdieren in haar hoeken
die muggenvangensmoe de late herfstpoten
aan hun bloed warmen
als de stokkende roosmondige natte takken raakt
vrouwtjes opheft en de lichte zeden
aan de frisse morgenmist met kanten rokjes
een ei in hun gele ziel zoekt
een grijze ui-mond om te zwijgen
als de zwaluwen scheren langs valstrikken vol lucht
een spreekcel in de spottende vlakte een vlaamse molhoop
wordt het laatste kind gedood en blijven de ogen open
splijten aan de bomen geen lachende vogels
geen laffe kusten meer de lieve spinnewinddraad
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hugues c. pernath /
kristus met de heupen van een tweeling
ik ga voorbij
de eerste dag gespleten
in de jonge zoethoutwonde van een gebrekkige vrouw
de honden en de moeder schuilen
in de kruimelnacht der ellende mijn ogen schrikken
zinloos als een zachte schuimbeet
jong en bloedend
bij de anemonen wil ik wenen
en begraven, morgen als altijd
als huis gesneden wonen, warm
in de speer van de weemoed geklemd
ik groet het einde, de dromen en de liefdewoorden
in het heelal der nauwe kreten
het inslapen der korte lentelanen
trotser bij de zwanen
dit is grauw voorbij, alleen
marmer uit de asse van zovele handen
in de verloren geur vandaag, vind ik
trouwer dan een naam
mijn ogen in hun angstreis
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rené gijsen / het verhaal van de bootsjongen
het verhaal van de bootsjongen is zeer klaar hij wilde varen
hij wilde varen omdat de aarde hem een onaanzienlijke molshoop leek waarop
geen benen te winnen waren wat meer is hij had een uitgesproken afkeer tegen het
wandelen wil dit nu zeggen dat hij niet kon wandelen toch niet wandelen kon hij ook
er bleef hem dus niet anders over dan het ruime sop te kiezen dit was des te meer
bevreemdend en zelfs verontrustend daar in zijn land een stevige traditie van
wandelaars bestond men verkoos er nu éénmaal met een vaste voet op het land te
staan het tellen van zijn stappen stond er in hoog aanzien
men had er ook geen vliegeniers sinds mensenheugenis had men er geen vliegenier
zien geboren worden het vliegen behoorde niet tot het kultuurpatrimonium van deze
natie ook het varen niet dat was daar zo de gewoonte niet
wat er op neerkomt dat onze bootsjongen een uitzonderlijk mens was hij hield er
immers aan te doen wat niemand deed het verdriet van zijn ouders het verwijt van
zijn landgenoten ja zelfs de beledigingen van enigen die reeds op de tweede sport
van de maatschappelijke ladder stonden het aantal sporten echter zeer groot niets
kon hem van zijn voornemen afbrengen zelfs niet de vaderlijke en vriendelijke
raadgevingen van een priester bij wie hij toen hij een heel klein ventje was nog op
de knie had gezeten
eigenlijk was de moeilijkheid dat als onze bootsjongen nu eens werkelijk zijn
plannen uitvoerde er in slaagde van werkelijk te varen en het er levend af te brengen
de ganse natie verplicht was de zaak ik bedoel het varen als gans normaal te
beschouwen zodat er regelmatig door landgenoten zou dienen gevaren te worden
alhoewel niemand lust had daar zijn hachje aan te wagen zelfs werd er gefluisterd
dat het toch niet opging dat zo'n onbetekenende bootsjongen het ooit tot admiraal
zou brengen
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het was al boter aan de galg het enige middel om hem tot betere gevoelens te brengen
ware geweest te bewijzen dat er helemaal niet zoiets als water op de wereld bestond
t.t.z. zelfs niets vloeibaars in werkelijkheid vond die mening haar aanhangers en zelfs
werd een partij gesticht en een vlag gemaakt helaas was deze beweging reeds bij
voorbaat ten dode opgeschreven ze verplichtte immers telkens wanneer het regende
de ogen gesloten te houden strak en wilskrachtig in dienst van het ideaal dit was al
erg genoeg maar daarbij kwam nog dat verschillenden onder hen nadien vaststelden
dat waardevolle voorwerpen uit hun zakken ontvreemd werden
er was dus water de bootsjongen kon varen en werd admiraal
hij had vele kinderen waaronder zeven zonen waarvan zes zeeman werden de
zevende nochtans de jongste had een uitgesproken neiging om te gaan wandelen in
het bos men kon hem er niet toe krijgen één voet op een schip te zetten hij werd
onterfd door zijn vader de vroegere bootsjongen misprezen door de natie en diende
zich als kluizenaar te vestigen in het midden van een woud alleen een onnoemelijke
vrouw ging bij hem wonen van haar kon men niets beters verwachten
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/ wandelen in de stad
de benen de steeds bewegende ergens naar toe de benen wijzen ons dat er een doel
is dat doel is niet de plek waar ze naar toe leiden het is steeds juist wat verder
eens op een dag toen ik een kind was heb ik voor de eerste maal met de trein
gereden het was naar st niklaas in het land van waas
heb je al bemerkt dat de takken van de bomen zijn als paarden als je er gaat
aanhangen buigen ze vriendelijk de nek opdat je op hun rug zou klimmen de takken
van de bomen reiken naar de mensen ze zijn uitnodiging
ik heb dat al bemerkt
en de huizen zijn onze wachters onze engelbewaarders warmte in de winter en
koelte in de zomer en nog veel meer onze kelk onze winterslaap en het beste zijn ze
wanneer we met een brede zwaai de deur weer openzwieren en parmantig naar buiten
stappen in de zon
opwindende gesprekken met de schelde
heb je in de kachel liggen kijken hoe de gloeiende kooltjes neervallen op de asse
een soort van kraterlandschap onmenselijk maar de schijn van vuur de warmte van
vuur en in je hart een brandstichter de hele wereld in laaiende gloed
heb je de film rashomon al gezien
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/ het huis onder de zee
de laatste keer toen ik op het strand wandelde de keien aangespoeld op mijn huid
had ik de gewenste sleutel daarvoor waren ook kwallen ge zult haar missen dacht ik
of de hemel het huis was zichtbaar heel ver het zand heel dicht over mijn enkels het
zand warm laat de hele wereld over mij glijden een wereld van satijn een hemel van
zijde de keien het huis mijn gedachten van parelmoer hoor ik niet het ruisen van de
schelpen tot plots de zee ja de zee het was de zee maar wat dan een huis onder de
zee ik heb een huis geërfd onder de zee maar hoe zal ik dat ooit kunnen betrekken
een paspoort voor onder zee is dat niet belachelijk het licht te trekken van mijn neus
onder de zee boven de hemel
misschien is het allemaal gekomen omdat heel jong het strand vol mensen en ik
alleen in het water ging steeds dieper de geruchten steeds verder tot nog juist mijn
neus boven was ik verdronk bijna maar nooit ik zweer het heb ik er aan gedacht te
leren zwemmen misschien is het zo allemaal gekomen
en nu is mijn huis onder de zee en ik een jonge koe omkijkend naar de trein vol
mensen die voorbijrijdt een beetje wanhoop in mijn ogen ik een zieke koe
tot aan mijn voeten aangespoeld mijn zoon pas aangekomen uit het huis onder zee
reeds met de keien spelend tot voor mijn voeten mijn zoon spelend
tot ik lach een golfmuur ons overspoelend het strand verlaten het schuim der golven
het strand verlaten tot het strand de eerste dag
tot het huis onder de zee
23.1.1956
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/ met de dood in het hart (nr 1)
het duurde jaren eer we leren aannemen de geschenken
ons door de goden in de schoot geworpen een lachende
namiddag
de nauwelijks grote man een voortdurende bron van ergernis voor zichzelf
op sommige plaatsen heeft de mens het recht niet gestoord
te worden: in de kerk waar hij bidt, bij het graf waar hij
treurt, in het bed met zijn vrouw, en ook op de plaats waar
hij zich ontlast
sedert enige tijd nam ik onder de mensen de pose der
bescheidenheid aan
het sukses overtrof alle verwachtingen niemand heeft het
opgemerkt
zou mijn been niet roesten vroeg de man nog voor hij het
in het water stak
welneen gij dwaze man zei zijn vrouw benen roesten toch
niet
hierop had de krokodil gewacht om toe te happen tot juist
onder de knie
benen roesten dus toch zei de vrouw terwijl ze verstrooid
keek naar het water dat zich even kleurde
hugo claus c'est le grand meaulnes
een man 1m90 groot prachtig atleet knielt voor zijn
vrouwtje 1m50 om zijn rug te laten krabben
zij hakt zijn hoofd niet af maar krabt langzaam en nadrukkelijk zorgvuldig echter vermijdend dat hij e c h t zou
bloeden
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wanneer hij weer rechtstaat neemt zijn reuzengestalte haar
beschermend in de armen en zij haat hem
de doorsneemens is een gevaarlijke zot
wie ervaart dat de tegenstellingen die voor ons zich steeds
verder van elkaar trachten te verwijderen trachten elkaar
te ontmoeten achter ons staat op de springplank vanwaar
hij buiten zichzelf kan treden over de brug naar waar de
tegenstellingen verijlen dit is in het middelpunt der aarde
langs alle kanten als het nodig is
en op muziek
omdat ik vlaming ben
heeft de zedelijkheidsliga al eens opgemerkt het intieme
verband tussen de - in optimistische verslagen geliefde uitdrukking ‘tot stand komen’ en de erectie?
dikwijls genoeg ben ik een rijk heer die geen pasmunt klaar
heeft zo arm als job
in onze tijd wordt het uitroeien van gehele volksstammen
een steeds kostbaarder tijdverdrijf zodat thans vele aristocraten zich clandestien naar de kaartershuisjes voor
ouderlingen begeven om er door valsspelen een kleine
bijverdienste te verwerven
vrouw 1m90 hoog knielt voor haar man 1m50 voor een
fellatie
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paul snoek / een speelkamer
Ik zie mijn handen in twee bloemen.
Ik ruik azie in mijn kamer.
Ik denk een bruine klip in zee,
een hamer in de zee van Permeke.
Er klimt een kleven in mijn hoofd,
een kruipend gewicht op een ladder,
een kruipdier ongelooflijk smeulend,
een kurken zeef. Een schaakbord.
Een woeste mond tot een wortel gebald
wist alles uit. Veegt alles weg uit
de hals van het geurende water,
dat ik denk en meen te zien, te ruiken.
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/ de schone slaapster
Gij koestert in uw handen
een handvol roeste nagels,
geweekt als weke oesters.
Gij slaapt en ruikt naar amber.
Geef mij uw hand en voel
hoe zwaar, hoe sous-marien,
hoe groen de muren worden.
Hoort gij de diepe vleermuis schuiven?
Morgen zal uw oosters masker
glimmen in spaans zilver.
Gij zult het zeker zien. Het zal mijn
oog verblinden. Het zal, wijl ook de
buik der caiman zacht is, uw leeuw,
uw naam zacht in mijn leder griffen.
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/ een (loco)motief van liefde
Een kloak kelen spreekt:
mijn teken is een teken van olie,
mijn keel een kater, een kaskade
kantelend brood in een zwarte ciborie.
Hees is mijn ratel. Melaats en rood
het metaal van mijn taal.
Verhit de wielen die mij dragen
over een natte atlas in en uit mijn kamer.
Ik leg mij open als een vlakke stad
en draag de sporen van een kruisspin:
een zoutkruis op mijn voorhoofd.
Een kloak kelen zwijgt en van
mijn bed maak ik een tuin van liefde
die mij met blauwe wol heeft dichtgesponnen.
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gust gils / teorema voor personage
1
toen hij ineens, zonder meer, van de partij was
en die schitterend witte blik
en die adelaarsvlek
‘il se croit grand, il se croit céleste’ fluisterde een van zijn zusters
dit was natuurlijk alleen een smaad om je gilet bij op te trekken, maar hij was er nog, liep als
1 huivering langs zijn rug
hij haalde adem, vroom als een kastanje

2
aan het perron: hij nam een grijnskaartje
dat herinnerde hem, 10 jaar geleden, al zijn grijnskaarten nam hij van de wand - nog duidelijk
herkende hij de grijnskleur
in driftig aarzelen op en af
hij vraagt alle straten na
hij vraagt alle huizen na
wankelend als een vlaggetje geplant in de vleespudding van de schouder van een chanteur de
charme
‘pasiënt voelt niets - pasiënt voelt niets dan bekende pijnen’
plots kreeg hij een pseudonieme brief
was o ja deerniswekkend
moest o ja geen stuivers zoeken
men wierp hem in een hoop losse aarde - waar hij bleef drijven als op wol.
te bewegen kwam hij niet
te bewegen in een weinig poëtiese sfeer
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3
lang regeerde hij over het eiland
(‘ - - - dreef, als een prop in 2-en geplooid, haastig opgestuwd achter zijne majesteit’)
hij was de ongestrafte koning van heel de omgeving
uur na uur beluisterde hij hoe de suiker neerritselde uit het raderwerk van de pendule
al die omgang met medemensen was een verzameling van kompromissen - d.z. kompromitterende
omstandigheden dacht hij
de luchtlagen van zijn gemoed
liepen langzaam leeg

4
hij heeft een volautomatiese funksie: hij spreekt tweetaal
hij speelt nog zolang mee, een uitgeholde brandenburger persoonlijkheid
een weinig décoiffé door de dingen - dat is zijn eigenschap.
zo draait hij
in de ogen van dat machtige monster als een film
, serpenteert hij dolgeworden
op een leeg erwtendoosje vertolkte hij
een nooitgeziene humor: tot op dat ogenblik had het sukses het nog niet met hem gemeend,
maar nu voelde hij zich 1 sjampanjestop, geslingerd tussen de hoogste stellages ter wereld
zijn brede gulden wang is bargesleten
hij laat de lucht opensplijten tot een ondankbaarheid
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5
toen vloog hij heen
in de grote onbestaande ruimte buiten
en, alsof hij een dingnaam was, riep men hem na: magere schellebelle
en de totempalen die hij klaarhield achter in zijn tuin
o en de trukages die hij op zijn foto
o en de montages die hij in zijn studio gereedhield

6
perkamentuggen brak niet zijn stilzwijgendheid:
zijn hand vluchtend naar boven
zijn hand achter zijn oor, aan het oor van zijn biblioteekhoofd
begon een roeiwedstrijd
tegen de fotografie van zijn heugenis
sindsdien sliep hij op hooi
weten vloeide hem in als 1 kelk
‘hoe buitengewoon geleerd’. - ‘e heer ×. is een knap verhandelingenschrijver’
het was iets later geloof ik zei hij sprak hij
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7
toen het bleek dat hij joodse dansen in een angstruimte
ging uitvoeren, lokte hij kreten van belangstelling uit.
toen hij rondging, en dat aankondigde, riep iedereen:
‘wat een kreet van verrassing’
hij had weer dat onveilige gevoel, of in iedere vingertop
met grote snelheid een spoel van een naaimasjiene
afliep
hij voelde zich onttotemd, ontheerlijkt als een dorp, dat
juist zijn eigen dorpslied heeft gekomponeerd - en
ontdekt dat de rozen daarin niet echt rood zijn, slechts
een aangelengde vergane bloedkleur die langs rotsen
druppelt
hij wist niet meer waar zijn hart rustte: hier, of in wasserbillig - waarmee hij tevens van dat dwaze kloppen
van zijn hart verlost was

8
toen was het dat hij zijn humanist tegenkwam, die op
lange en kwellende wijze gesprekken met hem voerde
die hem aansprak in de rol van een heerlijke dubbelganger
- alsof het voor de nibelungen was
hij blies het alles op tot kleine ballonnetjes, banbliksempjes
in zijn mond.
toen hij de vrouw van zijn buurman naakt zag verstijfde
hij, wilde hij wellicht nooit het licht meer zien
... maar hij liep nog, hij bracht nog die bewegingen voort,
zodat het seksuele voor hem misschien toch nog iets
betekende
hij zat zich de polsen murw te snijden
niets dan wat stroken grasgroen
liet hij zijn negerin
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claude corban / eenmaal pasgeld (fragmenten)
2
gij kweekt geschiedenissen leugens
die beter bedlegerig zouden zijn
of nog
steek u in een omslag kleuren
met doodsberichten beduimspijkerd
verboden zones
in mijn lichaam
met boorputten papaverolie
zullen goedkoop licht geven
aan de gulzige wiek
van uw schuld

3
het woord ligt letternaakt
op de dorsvloer
de straatkeerders wandelen maatsgewijs
en gij die u afvraagt
of het woordwellust is
nog speel ik accordeon met het woord
hang het 14 dagen op sierra nevada
maak er schrijfhoepels mee
die nu nog reizen
spijker het vast op de molm
van uw gezichtsveld
vorm er schuimschuitjes mee
die mastzwaaien
naar t-b-c-meisjes
pierrot plant zijn handen
in het marsland van zijn lenden
het woord is gift
groen en geel gevaar
morgen loost ge
suikerzieke a-b-c's
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6
ik sta op de eenden
van de melkweg te schieten
en al de sterren snijden
hun aders over
ik wil naar de apoteek toe
maar is het niet eeuwen beter
rechtstaand
met zijn schouders
in zijn zakken
te sterven
of namen als affiches
oktaven luidop
in de nacht te gillen
ik ben niet eenzaam genoeg
om wit getatoeëerd te worden
in die zwarte allee

7
uit de krampen
van ons gesprek
zoekt hij bouwstenen
tot lampwitte muren
waarin elke echo krimpt
de riolering van onze angst
dregt hij af
ontbladert onze lach
looit onze stem
en op het kerkplein
kluift hij onze gebaren af
ik stuur hem onwillige vredesverdragen toe
en doe alsof ik een deurpost was
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10
hij ontkurkte het verraad
dat op de zoldering
van mijn ogen hangen bleef
een heilige in de takken
van het silowoud
de regenboog liep tunnels
in mijn lijf
de maan beet rakelings mijn bloemknoppen af
en zong kompleten
ik hing versleten
een bundel mensen
op het scherm
van een eenakter

/ silekseren (fragmenten)
2
de loods heeft kleppen dichtgetrapt
en de zeilen zieden wind
op hun schoot
priesters voeren de trojka landopwaarts
en lachen gebeden open
in de heesters
de val Wanhoop slaat toe
in het betrouwbare tabernakel
maken kinkhorens
nesten geluid
het is een rosenmontaggewoel
op de brugleuning teneer
van mijn ellebogen
de potvissen sleuren de bootkam
van rede
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6
ik reken de reddingsgordels na
op de landtong van mijn lijf
hengsteadems grazen
mijn gehoorzaam kerkhof af
putmakers graven kreng
uit de regengeulen
en dertien geslachten
zullen zich niet van dooi
in vlees en dood ontvoeten
onder de keerkringen van najaarshaat
help ik hongerkreeften
uit kleisporen recht
in de vloeropening van de stallen
lijkbaren we de lamme mieren
en onze zeer krukkige broeders

14
de zon zeer loslippig
deze morgen
in de tramhalte van de meisjes
op het terras van de voorlente in de stad
vele zuchten met elk dagblad losgemaakt
ontsnappen de wattman
en de garnalenverkoopsters
langs het zacht schreien van de voetpaden
kleine oogluiken vangen
de voorzichtigheid van een woord mee
in het lis van de nachtmonding
op de delta van zulke adamsdag
gaapt elkeen zichzelf voorbij
voorbij driewerf voorbij
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15
de lucht draagt kleine moeheidsstreepjes
rond de ogen van de zomer
het voltooien van de dag is eenvoud
de bomen zijn menigten aardwormen
op een platform ingetogenheid
de werklieden metselen de stilte open
met takkeboshouwelen
de assepoesters luiden hun lichaam
in de campanillas
als toen de mens zeer poreus was
een sponsrots in de oernevelholte
het palumbisch water groeide
door de patrijspoorten
van zijn ledematen
een hunkerende stad
om een handsvol vergiffenis

17
wij wilden eerlijk zijn
in het chalet van grootvader
notekrakersliedjes lispelen
en de dag over de balustrade helpen
nu en dan een gesprek nader toerijgen
en de zomer in het land
verwelkomen uitbundig
vragen om een volgende paasbeste winter
de jeugdspelen daarbij behoedzaam opbergen
en ze strelen om gestolen kinderen
plots de pijnen in zijn lijf omwinden
de misgeboren meisjes
vertaalbaar spreken
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onder 1 hoedje

zwijgen is goud (bekende volksdeun in een nieuwe bewerking van boontje)
Zoals men weet kende gard-sivik, in zijn nr 4, enkele onderscheidingen toe aan andere
vlaamse tijdschriften, wat zeer kollegiaal was van onzentwege, waar of niet. ‘Goed
gelapt!’ zei zelfs Boontje (Vooruit 12-5-1956) maar verweet ons al te grote
bescheidenheid en ook ‘het nabootsen van wat in de reeds met stof overdekte nummers
van Podium werd gepubliceerd’. Deze opmerking maakte natuurlijk onze
nieuwsgierigheid gaande. ‘Geachte heer Boon’, schreef Gust Gils hem, ‘voor een zo
ernstige beschuldiging als die van plagiaat, door u tegen gard-sivik uitgebracht, is
uw bronvermelding - “de met stof overdekte jaargangen van Podium” - wel zeer
vaag. U zult zeker zo goed willen zijn jaargang, nummer en blz. van het door ons
zg. nagebootste aan te duiden?” - Helaas, de geachte heer Boon heeft niet zo goed
willen zijn, hij heeft gezwegen als een massagraf, en ons met twijfel aan onze
originaliteit geplaagd laten zitten. Waar echter niet dient aan getwijfeld, is de originele
opvatting van literaire sportiviteit, die Boontje zelf er op nahoudt. Hij verdraait
woorden en bedoelingen dat het een lust is om zien, om daarna (zie gard-sivik 3, het
2e van '2 uiterst zwakke protesten’) vragen om rechtzetting te negeren of af te wijzen.
In het beste geval stelt hij de opname van een antwoord afhankelijk van een door
hem, Boontje, uit te oefenen CENSUUR. Zoiets heeft namelijk nog niet lang geleden
onze medewerker Willy Roggeman moeten ondervinden; onnodig te zeggen dat hij
geweigerd heeft, zich aan dit speciaal soort van dwang-maatregel te onderwerpen.
Blijft echter onze Podiumnabootsing. Het gulden stilzwijgen van Boon
respekterend, zullen we het dan maar moeten stellen met de mening van Gerrit
Borgers: ik kan godsonmogelijk ontdekken waar Boontje op doelde met zijn
‘nabootsing’, schrijft deze jongeman, die nochtans sinds het begin der tijden of
daaromtrent aan Podium verbonden is...
red.

spreken is zilver
Toen bleek dat ik bezwaren had tegen de publicatie in dit nummer van een tegen
boon gerichte tekst, stelde gils me voor op deze plaats de andere stem te doen horen.
De bezwaren die ik heb wegen niet op de inhoud van bedoelde tekst. De
aangehaalde feiten zijn immers niet te verschonen en ze zijn onloochenbaar.
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Zijn ze echter zwaarwichtig? Staat het onomstootbaar vast dat boon oneerlijk heeft
willen zijn? De tekst, niettegenstaande de er in aangehaalde feiten authentiek zijn,
zou tot onjuiste konklusies kunnen leiden. Boon schrijft heel veel, misschien te veel.
Tussen al de zaken die hem bezig houden zijn de brieven van gils en roggeman hem
wellicht van bijkomstig belang voorgekomen. Hij heeft misschien eerst willen
antwoorden, het dan uitgesteld of vergeten, het ten slotte nagelaten in het gedacht:
‘Het sop is de kool niet waard.’ Wat overigens glad verkeerd van hem was. Geestelijke
luiheid, onlust, de vrees dupe te worden van een onvruchtbare polemiek, wat heeft
er niet aanleiding kunnen zijn?
Verder vraag ik me af of het wel opportuun is weer eens boon als mikpunt van
een aanval te nemen, dan wanneeer het één van de weinigen is, niet zo unfair van
ons steeds dood te zwijgen.
Het publiek zou de verkeerde indruk kunnen krijgen dat we in de eerste plaats
anti-boon zijn. Er zijn er anderen die ons misprijzen verdienen. Persoonlijk wil ik
de man die voor zover ik weet nog geen enkel winstgevend baantje (b.v. in een
openbare of politieke instelling) heeft weggekaapt, iets wat uitzonderlijk is onder de
gearriveerde schrijvers, die boon wil ik nog eerst krediet geven.
Zijn boeken deden me aan hem geloven. Het zou pijnlijk zijn, moest ik het niet
meer kunnen.
r.g.

eerlijkheidshalve
Er heeft zich in de weireld van de experimentele dichtkunst een feit voorgedaan van
meer dan voorbijgaand belang, dat we niet anders kunnen noemen dan een mijlpaal
in de geschiedenis van de modernistische vlaamse poezie.
U hebt het geraden lezer, ik heb het hier over de onevenaarbare zangen
fluitoefeningen van jan schepens, gedicht waarvan enkele ongure elementen de titel
dierven verkrachten, hem stank- en snuitoefeningen noemend. Wij steken onze
vreugde onder stoelen noch banken, wanneer wij vernemen dat jan schepens opstapt
in de eksperimentele bataljons, aansluiting zoekend bij de atonalen en hem luidkeels
horen roepen, weg met het sonnet, weg met het kwatrijn; en dat er dan, nogmaals
dezelfde, ongure elementen zijn die beweren dat jan schepens, modernist, nog steeds
van zijn sint- jansvuren (kwatrijnen) publiceert, kunnen wij zo maar niet aanvaarden
zonder ons in jan schepens, plaats beledigd te voelen en aangespoord tegen deze
zegslieden te reageren. En toch, de boog van onze ernst kan niet altijd slap staan,
hebben we niet weinig pret gehad, pret in de zin van fijngevoelig medebegrijpen,
wanneer we ons jan schepens voorstelden met een doosje zangzaad in de hand voor
een peloton traditionelen, net op een hierarchies rijtje. Het resultaat van het op hun
schedels gestrooide zangzaad blijft niet uit: winden, nog maar winden. O
eksistentialistische pose, zegt Jo Wandijne, die terecht in deze winden (zie het dagblad
vooruit), het klassiekste ideaal weet te ontdekken, even akuraat, praegnant en precies,
als hij in een van
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zijn filmkritieken bij de bespreking van Le mouton à cinq pattes, de priesterscène
boven die van de ruitenwasser of de zeeman verkoos, welke wij, zowel als de
meest-kritiese filmamateurs verkeerdelijk de beste scènes hadden gevonden.
Hierin misschien ligt de spijtige konklusie, althans voor ons, dat jan schepens als
scheppend kunstenaar en jo wandijne als kriticus oneindig boven ons staan die
ploeteren in de onvolmaaktheid en de absurditeit van onze geschriften. Eens te meer
hebben wij het aangevoeld als een les zonder weerga, schepens en wandijne zijn en
blijven onze leermeesters, flectamus genua, experimentali.
p.s.
n.b. - Het in de voorgaande tekst besproken ‘feit’ deed zich verleden jaar voor,
en de reaktie van p.s. werd ook in die tijd geschreven. Door een samenloop van
omstandigheden, (zie ook onze inleiding tot dit nr) wordt de tekst pas nu opgenomen.
Wat zijn ‘aktualiteit’ betreft: indien er iets nog steeds aktueel is, dan zijn het de
literaire geplogenheden van de soort, waar het in dit stukje over gaat.

publisiteit en machiavellisme
Publisiteit, vooral in verband met een zo edele zaak als de poëzie, is natuurlijk een
verwerpelijk iets. Machiavellisme, het aanwenden van alle, zelfs de laagste middelen,
is zo mogelijk nog erger. En toch is het op deze twee hoedanigheden dat gard-sivik
onlangs betrapt werd. Dank zij nl. het scherpe inzicht en de even scherpe pen van
een kritikus van het formaat van Paul De Vree (Het Handelsblad, 29/5/1956). Waaruit
heeft hij dat doodeenvoudig weten af te leiden? Uit het feit dat wij op 17 april 1956
in ons klublokaal een voorlezing hielden uit eigen werk, ingeleid door Walter Korun.
En bijgewoond o.m. door De Vree in eigen persoon, die, naar hij schrijft, na afloop
‘tot zijn verwondering’ moest vaststellen dat de meningen (op zijn minst) ‘verdeeld
waren’ (blijkbaar i.p.v. de algemene afkeuring te vinden die hij verwacht had). Hieruit
afleiden dat het ‘een publisitair avondje’ was geweest, was toen voor hem nog maar
een kleintje. Ja, in de heer De Vree hebben wij een onnoemelijk vernuftig speurder.
Inderdaad: sinds wanneer waagt een jong dichter het, zijn eigen werk zomaar voor
te dragen? Kan hij dan geen geduld oefenen tot in 1980, wanneer de
voordrachtkunstenaars die nu reeds aan Van Ostaijen toe zijn, zich uit eigen beweging
op zijn werk zullen geworpen hebben?
En toch, ik had het van de heer De Vree niet verwacht. ‘Ik ben geheel op Eros
ingesteld’, had hij mij immers verklaard, na afloop van voornoemde lezing, met een
vertikaal gebaar langsheen zijn welgevormde gestalte. Inderdaad, de heer Paul De
Vree had mij wel willen aanspreken, en zich op hartelijke wijze met mij onderhouden.
De heer De Vree kent zijn stiel: hij zorgde zelfs voor een inleidend hartelijk kneepje
in mijn wang (ja waarlijk) en een opmerking over mijn gezond uiterlijk, een en ander
uit zijn schoolmeesterspraktijk overgehouden. De mededeling over zijn
op-Eros-ingesteld-zijn volgde antiteties op een uiteenzetting waaruit mij duidelijk
moest worden, dat hij in ons werk, en zeker in het
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mijne, niet geliefde iets anders te zien dan een negatieve en afbrekende tendenz. Mijn
zo beperkte welbespraaktheid - deficitair was vooral de voordrachtkunst dixit De
Vree - was niet in staat hem van die even hardnekkige als weinig geargumenteerde
overtuiging af te brengen. Hij liet mij ook weten dat de bespreking in zijn krant in
die zin zou doorgaan. Wat mij niet verontrustte: immers, van welke hartelijke
bezorgheid om ons toekomstig poëties lot gaf de heer De Vree in levende lijve niet
blijk! Maar in zijn gedrukte recensie komt een heel ander katje op de koord. Er zijn
niet enkel de veel krasser geworden formuleringen: ‘de jongste experimentelen haten’
(kursivering van De Vree zelf); de ‘aardrijkskunde’ van snoek (onze zachtzinnige
medewerker die zoveel houdt van bloemen, salamanders en alles wat mooi is) is ‘de
leer van de vijandschap’; ‘het is alleen niet uitgesloten dat eerstejaarsstudentjes er
nog inlopen’, enzoverder. Maar er is ook nog wat anders: de heer Paul De Vree,
redakteur van het tijdschrift De Tafelronde, kan in zijn bewuste bijdrage veel te
moeilijk verbergen dat hij er nog altijd mee in zijn maag zit dat sommige mensen,
aanvankelijk naïef genoeg om aan zijn tijdschrift mee te werken, al te spoedig merkten
dat de samenhorigheid van de aanzitters aan deze tafelronde er een was van heel
andere dan literaire aard, en hun biezen pakten. Ik bedoel Paul Snoek en onze vroegere
mederedakteur Simon Vanloo. De kritiese bijdrage van De Vree is amper tien regels
oud, wanneer hij reeds zinspeelt op het ex-tafelrondeschap van dit tweetal en langs
zijn neus weg hun pseudoniemen verklapt aan wie het nog niet mocht weten.
Ja, Paul Snoek, wiens oren in het bizonder gewassen worden, zou het beslist beter
doen bij onze kritikus als hij zich nog maar aan diens Tafelronde wou scharen. Want
wie worden gard-sivik voorgehouden als voorbeelden van ‘minder publisitair en
machiavellistisch opbouwen van hun surreële wereld’? Niemand anders dan Adriaan
De Roover en Rudo Durant, de eerste o zo toevallig medetafelronderedakteur, de
tweede o zo even toevallig onverdroten en bereidwillig medewerker aan hetzelfde
blad.
Ik ben altijd bereid nog wat te leren en zal er dus niet slecht aan doen, mij even
in deze twee voorbeeldigere dichters te verdiepen. Hier gaan we:
De Roover, Adriaan, ps (*). Hoewel er mogelijk meer aan te wijzen valt, ken ik
in publisitair opzicht van hem alleen het in de bloemlezing ‘Waar is de eerste
morgen?’ prijkende portret, zeer instruktief in verband met de overtuiging van de
heer D.R., hoe een waarachtige dichter er hoort uit te zien: impozante borstkas gehuld
in nonkonformistiese trui-met-hoge-boord, gemoedelijke pijp, blik wel in een
peinzende toonaard gehouden maar toch net reëel genoeg voor deze wereld, en last
not least, enigzins vaag gehouden in de achtergrond maar duidelijk herkenbaar: een
Boekenplank met Dikke Volumes. Voor de opbouw van zijn surreële wereld wend
ik mij tot de poëzie door hem, naar hij zelf zegt, gezweet. Het is voor mij een raadsel,
op grond van wat zij tot de eksperimentele gerekend moet worden. Het is een
opmerkelijk verschijnsel dat bij elke poëtiese vernieuwing de nooit op het appèl
ontbrekende ‘rechtsen’ in hoofdzaak blijven hangen aan het
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formele aspekt, de wijze van zeggen, daar hun levensbeschouwing geen grondige
likwidering en hernieuwing van de mens, die zij zijn, toelaat. Terwijl een werkelijke
vernieuwer zichzelf in dat opzicht totaal inzet; men kan hieraan niet voorbijzien, op
straf van het niet verder te brengen dan een ‘modernisties maniertje’. Dit geldt ook
voor D.R. Hij heeft wel gezien, of aangevoeld, wat de eksperimentele poëzie allemaal
betekent: lichamelijkheid (m.i. beter: integrering van de lichamelijkheid), het
eksploreren van nieuwe bewustzijnslagen (zoals bv Rodenko aanstipte) en daarmee
noodzakelijk gepaard een nieuwe instelling t.o.v. de taal, die immers een nieuwe rol
te spelen krijgt. Maar zodra hij zelf gedichten gaat schrijven (Woordschurft) verwart
hij een nieuw dichterschap met het voortdurend verwerken, in vrije versvorm, zoals
hij doet, van beschouwingen (al is het in metaforen) over taal, taalvernieuwing, het
woord, zijn stem enz. enz., waarvan hij dan verwacht dat zij het poëties zullen doen:
‘plant... klankpitten op mijn tong’ - ‘vergeefs (!) tracht ik wat klankgruis op te vangen’
- ‘de netelbrand van woorden die geen klank krijgen’ - ‘sla de tamtam op oude
trommelvliezen’ enzcmeer. De vergissing zit hem echter niet enkel in de keuze van
het onderwerp, want ‘het proefondervindelijk gedicht’ van de eksperimentele dichter
Lucebert is een volwaardig gedicht en geen verkapte verhandeling. Maar, spijtig
waarschijnlijk voor D.R., hij staat nu eenmaal aan de verkeerde kant van de moderne
poëzie, nl. er buiten. Zoals het motto (van sartre) luidt, dat D.R. aan zijn bundeltje
Woordschurft meegaf: ‘le monde des explications et des raisons n'est pas celui de
l'existence’.
Durant Rudo, ps.(*). Over zijn poëzie wens ik om verscheidene redenen niets te
zeggen, o.m. omdat ik meen dat zij nog in een pril stadium verkeert en er dus kwestie
opbouw van een surreële wereld nog niet veel uit te leren valt, tenzij, uit zijn laatste
bundel, dat het gevaar van beïnvloeding door De Roover ver van denkbeeldig is, al
wens ik hem (Durant) dat niet toe. Overigens dragen wij deze dichter geen kwaad
hart toe; daarvoor heeft hij teveel gemeen met ons, publisitaire machiavellisten. Ja,
zelfs De Vree kan het niet onbekend zijn dat Rudo Durant in opzicht van publisiteit,
ellebogenwerk, arrivisme e.d. de andere jonge dichters tamelijk ver achter zich laat;
Durant, die zich op drukwerkjes argeloos laat aankondigen als ‘de simpatieke en
populaire jonge eksperimentele dichter’ (n.b.: ‘in se houdt de eksperimenteel er niet
aan zich simpatiek voor te doen’ schrijft De Vree!), die overal en overal in en
tussenzit, zelfs in een bloemlezing van Van Vriesland, tot wie zijn roem zeker nog
niet op eigen krachten was doorgedrongen; die zijn gedichten voordraagt NIET op
de Stadswaag te Antwerpen maar voor de BNRO, die hem zeker niet uit eigen
beweging heeft opgemerkt. Niemand die Rudo dit misgunt; maar waarom speelt De
Vree hem dan tegen ons uit? Weet hij niet dat Durant bovendien aan gard-sivik, het
blad van de haat, meewerkt, bv aan nr 3 met een gedicht waarin voorkomt
‘maandengedurende heb ik geluisterd naar de smidse van de haat in mij’?
Helaas, onze twee voorbeelden zijn, hoewel misschien stichtend, dus niet leerzaam
geweest. Toch niet in de zin zoals door De Vree bedoeld. Dan

(*) Voor de opheldering van deze pseudoniemen, slechts één adres. Kolonielaan 87 Antwerpen,
bellen bij De Vree en zeggen dat ik u gezonden heb.
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maar teruggekeerd tot onze kritikus zelf. Ook hij vermag in de moderne poëzie niets
meer te zien dan een formele kwestie, een kwestie van formulering; hij verwacht een
nieuwklinkende formulering van steeds dezelfde oude vertrouwde waarden, al of
niet met inkorporasie van nietof slechtsbegrepen moderne elementen. Tiperend voor
dit inzicht is, dat hij als sentrale figuur van gard-sivik Simon Vanloo beschouwde:
Vanloo was inderdaad, afgezien van zijn kwaliteiten, in een formeel beginstadium,
maar hij heeft dit voor op een De Roover, dat toen hij merkte er nier uit te raken,
hij zo eerlijk is geweest het schrijven van dit soort gedichten stop te zetten en
zich uit gard-sivik terug te trekken. Al wat werkelijk terzake is, wat essensieel is
in verband met de nieuwe poëzie, ziet De Vree slechts langs de buitenkant, als een
niet te best begrepen en dus verontrustend verschijnsel, dat hij bijgevolg afwimpelt
met afgezaagde vaststellingen over haat, ressentiment, nederlaag e.d.; in een
wanhopige poging om toch iets origineels te zeggen situeert hij ons ‘tussen
Lautréamont en Max Ernst in’. En u raadt nooit wat wij daar aan het doen zijn zo
tussen die twee vervaarlijke heerschappen in! Paul De Vree, die het met eigen ogen
zag op 17 april 1956, zal het u vertellen: ‘onder invloed van de relativiteitsleer gaan
zij zelfs tot de ontmaskering van zichzelf over’. Ja, zelfs van zichzelf. Maar uit deze
verklaring blijkt ook dat zelfs onze erudiete kritikus zich kan vergissen, en dat hij
eigenlijk bedoeld heeft: ‘tussen James Ensor en Einstein in’. Inderhaast twee verkeerde
beroemdheden genomen. Nu, er zijn er ook zoveel...
Ja geacht publiek, wij hebben het glad verkeerd voor, wij verstaan de kunst niet
om het eigen al dan niet problemenvrije, al dan niet in de war gebrachte gemoed
gerust te stellen door een plechtige verklaring van ‘op Eros ingesteld zijn’, zoals De
Vree vindt dat het hoort. Wij ‘hebben onze eerbied voor geloofs- en gezagsdragers
verloren’, ‘de elegie is in haar tegendeel, de weerwraak omgeslagen’, etc..., en dit
alles aksepteert hij nog, maar niet onze ‘burgerlijke geldingsdrang’, ons
‘ellebogenwerk’, onze ‘machtshonger’, e.d. Dat wij ‘gekwetst zijn van binnen’ zoals
de heer De Vree zingt, let hem weinig, maar dat wij, inplaats van zulke
onverkwikkelijke zaken met de mantel van de eros te bedekken, daaraan nog uiting
geven in tijdschrift- en voordrachtvorm, dat gaat hem te ver. Ik houd het ervoor, dat
de ‘burgerlijke geldingsdrang’ van het tijdschrift De Tafelronde en ergo wan De
Vree zelf, daar niet vreemd aan zijn zal.
Tot slot nog dit: het schrijven van deze repliek houdt niet in dat ik het oordeel wan
de heer De Vree als toonaangevend of zelfs belangwekkend beschouw. Maar het is
tiperend voor de manier waarop hier te lande niet zelden de literaire kritiek bedreven
wordt: vanuit motieven die niets ter zake doen maar omwille van welke presies de
juiste toedracht verdraaid wordt. En het is deze mentaliteit welke dient bestreden,
veeleer dan een onbetekenend stukje van een even onbetekenend literatorkritikaster.
g.g.
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paul de vree, een vrij man over een ‘publicitaire’ avond
Ik heb lak aan mensen die altijd maar terug over moderne poëzie willen schrijven
en die dan bewijzen dat zij van die moderne, z.g.n. ‘experimentele’ poëzie geen snars
begrijpen. Daarbij zijn het dan meestal jongens, zeer handig in het woordverdraaien
en in het verkeerd voorstellen van de zaken. Het verveelt me ten slotte weer hierover
te moeten beginnen en het zou veruit het gemakkelijkst zijn te beweren: ‘die man
kan niet lezen’ en er niet verder op in te gaan, maar als achter de uiterlijk neutrale
vorm van een krantenartikel duidelijk een bijbedoeling schuilt (die doet denken aan
vriendjespolitiek, revanchegevoel, edm.), dan is het goed daar even over na te denken.
Paul De Vree heeft het recht ja dan nee van de gedichten van Paul Snoek te houden.
Als hij er zijn mening over neerschrijft wordt van hem gevraagd dit verstandig te
doen en niet een doorsnee-lezer voor dommer te houden dan hij is. Als De Vree dus,
om aan te tonen hoe weinig ‘kieskeurig’ Snoek is in zijn gedichten, een reeks zinnen
uit die gedichten neemt en ze afgezonderd vals of grappig laat klinken, dan beweer
ik dat ik heel gemakkelijk hetzelfde zou kunnen doen met de gedichten van De
Roover, Durant, De Vree, tot Vandeloo toe, en met misschien nog ‘interessantere’
resultaten.
Nee, dit is een idiote en vervelende manier om over gedichten te schrijven en het
valt me eens te meer op hoe onbeduidend de kritiek is in de Vlaamse litteraire wereld,
op een paar gelukkige uitzonderingen na.
Deze Paul De Vree nu, een typisch verschijnsel in die hogere Vlaamse litteraire
wereld, wil alles in de moderne naoorlogse poëzie afmeten met een maatstaf even
oud als het soort anekdotisch of politiek expressionisme waarvoor hij zich warm
maakte toen hij een jonge kerel was. Zijn visie op de poëzie schijnt sinds dan niet
veranderd, wat er ook mocht gebeuren, rethorisch geschrijvel komt hem nog altijd
even authentiek voor en het modernste wat er in onze poëzie te vinden is, bleef nog
altijd Van Ostayen. Het is eenvoudig, duidelijk en heel gemakkelijk bij het schrijven
van een artikel voor de krant.
Ik schreef hierover reeds in het bizonder Meridiaan-nummer over jonge Vlaamse
poëzie (Maart 1955) en ik druk er nogmaals op dat goede experimentele poëzie, zoals
ze al bestaat, zelfs geen reaktie meer is op elk vroeger formalisme in de poëzie, het
mag dan sentimenteel, politiek of anekdotisch, en expressionistisch of surrealistisch
zijn, maar dat ze daar bepaald buiten staat en honderd maal meer organisch in het
leven geworteld is, in het leven van elke dag, het direkt beleven van alles rondom
de dichter dat hem raakt, de liefde, de natuur, enz., als die oude formalistische
dichtkunst.
Maar onverstoorbaar heeft Paul De Vree het over het ‘haatgevoel’, en het
‘angstgevoel’ in de moderne poëzie en hij stelt dit voor als de essentie ervan. De
jongens hebben ergens gehoord van ‘nihilisme’ of ‘existentialisme’ en dat moet maar
mee als het over poëzie gaat.
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In 1948 werden het oude surrealisme en het existentialisme officieel gedeklasseerd
toen in Nederland de ‘Hollandse Experimentele Groep’ onstond die schilders (Appel,
Constant, Corneille) en schrijvers (Elburg, Lucebert, Kouwenaar,...) samen bracht
rond het tijdschrift ‘Reflex’ en toen wat later de Cobra-beweging haar aktiviteiten
begon. Hiervan heeft Paul De Vree zeker nooit gehoord.
En toch is die nieuwe poëzie er, met een totaal nieuwe inhoud dus, niet de oude
angst meer, niet de oude liefde of haat voor de gemeenschap, maar wel o.m. een
‘haast kinderlijk beleven van de dingen’. En voor wat de vorm aangaat: geen
formalisme meer, maar een voortdurend en vrij zoeken naar de vorm met de grootste
uitdrukkingsmogelijkheden, een zoeken dat nooit verstart, een voortdurend onderweg
zijn.
Zoals in 1948 verschillende experimentele schilders (die ondertussen algemeen
erkend werden) voor een nieuwe inhoud en een nieuwe opvatting van de schilderkunst
nieuwe middelen nodig hadden en daarom afbraak deden van de oude klassieke
manier van het schilderen en van de klassieke aesthetiek, om voluit alle mogelijkheden
van de ‘materie’ uit te buiten, zo is dit ook geweest voor de experimentele poëzie:
de oude klassieke versregels en opvattingen maakten plaats voor een zoeken naar de
grootst mogelijke kracht in het ‘woord’ (in de primitieve betekenis ervan), in het
beeld en in het ritme.
Ik ga hier niet uitmaken in hoever de jonge gard-sivik-dichters of deze van hun
generatie dit opzet benaderen, maar het is voor mijn gevoel de basis en grote
mogelijkheid voor hun werk.
En toch had Paul De Vree het in zijn artikel in verband met de experimentele
poëzie over ‘angstgevoel’, ‘haat’, enz., en toch wou hij alles met zijn oude maatstaven
meten.
In mijn korte inleiding tot deze ‘publicitaire’ avond had ik op dit nieuwe toch
genoeg gedrukt, het zelfs met voorbeelden toegelicht en er voor gewaarschuwd. Dit
heeft Paul De Vree niet gehoord. En ook de gedichten van Du Bois of Pernath niet.
En dat etiket ‘publicitair avondje’ nu weer. Of de gard-sivik-redaktie voorstellen
als een bende samenzweerders die elke maand door hun ‘machtshonger’, hun
‘burgerlijke geldingsdrang’ en hun ‘mededingingscomplex’ gedreven een
‘aanvalsplan’ opstellen. Dat een ‘jonge snuiter’, als ik, ‘die zich niet eens behoorlijk
kan uitdrukken’ (Hubert Lampo) zich zoiets zou permitteren, dat zou nog te
aanvaarden zijn, maar deze oude meneer nu.
Gard-sivik is totnogtoe een open tijdschrift geweest, voor alle jongeren, ook voor
Durant, voor alle jonge, zelfs onbekende dichters van wie het werk misschien nog
niet rijp is, maar toch voor de mogelijkheden erin, belangstelling verdient.
‘Gard-sivik’ is niet het tijdschrift van de gearriveerde, vaste waarden, maar een
smeltkroes, een klein, levend laboratorium. Dit kan door elk eerlijk persoon nagegaan
worden.
En dat woord ‘mededingingscomplex’ van Paul De Vree, net of elk lid wan de
Gard-sivik-groep met zijn werk in het tijdschrift hoopt fortuinen te verdienen.
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Paul De Vree lijdt niet aan ‘averechts narcissisme’, Paul De Vree is redakteur van
‘De Tafelronde’ en het komt me voor dat hij lijdt aan een soort ‘averechts
minderwaardigheidscomplex’.
w.k.

rudo durant bij rabindranath tagore in west-londen
Na een suksesrijk interview wan Lucebert in Oost-Berlijn heeft Rudo Durant, en
terecht, beslist het daarbij niet te laten, want één zwaluw maakt de lente niet. Het
tweede uit zijn reeks van interviews van grote dichters heeft hij, geheel in tegenstelling
tot het eerste, dat een zo ruim mogelijke verspreiding genoot, in ekskluziviteit bestemd
voor gard-sivik. Op het ogenblik dat onze simpatieke en populaire jonge
eksperimantele dichter te West-Londen arriveert, is Rabindranath Tagore bezig, met
een voor zijn leeftijd vinnige belangstelling, Jan Walravens' bloemlezing, in het
engels vertaald onder de titel ‘Where did you put the first morning?’, te doorbladeren.
Kijk, zegt hij, na zijn bezoeker met gepaste hoffelijkheid begroet te hebben, zulke
initiatiefjes worden hier helemaal niet genomen, en een indische jongere zoals ik
moet maar zien dat hij bekend raakt, dat is wel erg.
Maar, roept Rudo vol deelneming uit, beste Rabindranath, waarom niet eens
geprobeerd bij ‘De Bladen voor de Poëzie’, Capucienenvest, 6, te Lier, die zullen
voorzeker geïnteresseerd zijn, die publiceren wel... (Rudo bedenkt zich tijdig en
zwijgt).
Dat wel, zegt Tagore, maar dit is voor ons niet te betalen, het koersverschil tussen
het indische pond en de belgische frank is daarvoor te groot. Maar laten wij het liever
hebben over de vlaamse jongeren, over het tijdschrift gard-sivik/de tafelronde/het
antenneke/cyanuur(*) dat ik ken, en over de eksperimentele poëzie.
Inderdaad, valt Rudo hem in de rede, want ik vind dat de jongste vlaamse dichters
véél meer verwantschap vertonen met de indische, dan bv met die uit het toch zoveel
dichterbij gelegen Engeland, wat zeg jij, Rabindranath?
Ik heb dat ook menen op te merken, zegt Tagore, maar vertel me eens, hoe ziet
gij de verdere evolutie van de poëzie? Dit probleem houdt mij erg bezig de laatste
tijd.
En je bent de eerste niet die me dat vraagt, beste Rabi, antwoordt Rudo naar
waarheid. Zoals ik onlangs nog deed opmerken aan een jong nederlands dichter te
Berlijn: het heeft geen zin te willen bepalen hoe de poëzie moet evolueren. Mijn
overtuiging is, dat gans de kultuurgeschiedenis nog nooit een ogenblik heeft gekend
dat van zulke verregaande poëtische mogelijkheden blijk gaf. Een niet onverdienstelijk
noordnederlands kritikus deelt trouwens mijn mening in dit opzicht. Wij staan op
een punt waarop alles mogelijk is, de moderne poëzie wordt gekenmerkt door een
opene wonderheid, zij is een nieuw middel dat voor om het even welke aanwending
openligt, zal dan ook voor de
(*) NVDR: de bedoeling van deze passage is ons niet geheel duidelijk Rudo had er in marge
bijgeschreven: ‘schrappen naar omstandigheden’.
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nodige verrassingen zorgen tijdens de eerstkomende jaren. Any more questions?
Begrijpend, dank zij zijn dichterlijke intuïtie, dat Durant het onderhoud hiermee
als afgelopen wenst te beschouwen, dringt de grote indische dichter niet meer aan,
al had hij wel graag iets meer vernomen over bv de ‘om het even welke aanwending’
van de moderne poëzie - en hij dankt zijn bezoeker beleefd doch zeer hartelijk.

de 0 van 60
Lampo heeft in de ‘Volksgazet’ een artikel besteed aan Achilles Mussche ter
gelegenheid van diens 60e verjaardag.
Dit is natuurlijk heel onbeleefd! Men wacht niet tot een schrijver verjaart om er
nog eens iets over te vertellen. De eerste beste dwaas verjaart immers van tijd tot
tijd.
Wat er ook van zij, Huib Lampo schrijft: ‘En noch hij (d.i. A. Mussche) noch de
lezer beschouwe dit als een loze formule; wij kennen Achilles Mussche thans van
in 1945 en hebben hem op wonderbare wijze van jaar tot jaar zien... verjongen.’
Een merkwaardig geval van gezichtsbedrog, dat natuurlijk te wijten is aan het feit
dat Lampo veroudert aan een grotere snelheid.
Wat Mussche betreft, zo hij werkelijk jong was, zou men niet denken hem te
complimenteren door te zeggen dat hij verjongt.
r.g.

ook een leerzaam staaltje
De motieven, die sommige resensenten leiden tot hun ‘oordeel’ over de
jongerenpoëzie, zijn mij bizonder duidelijk geworden bij het lezen van de volgende
passage uit een aan gard-sivik gewijde bespreking, van zekere M.M, in het nederlandse
‘Algemeen Handelsblad’:
‘Het is misschien niet aardig, het ernstige streven van deze jongelui met ironie te
bejegenen, maar de avant-gardisten van hun kant doen ook niet altijd aardig’,
(vetjes van mij, g.g.)
Van zich verklappen gesproken! Noteer wel: het betreft hier een bespreking van
ons eerste nummer, zodat wij toen, op een enkele uitzondering na misschien, nog
volslagen onbekenden waren voor de heer M.M. Er blijkt dus zoiets te bestaan als
een ‘eksperimentele erfzonde’!
g.g.
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lucebert / dubbele metamorphose
Doordat de vlam van de wereld vergaat
Tot dor hout wolken vol wormen geronnen bloed
Doordat het water van de wereld verdampt
Tot altoos slapende spiegels tot netten vol afval
Word ik een vogel ontstegen aan de dorst der sterren
Doordat een hand de hand van de liefde begroef
In een aarde vol aangezichtspijn en bijtende tranen
Doordat een oog de ogen van de liefde doodde
Met een schaduw schuw en listig achter blinkende deuren
Word ik een ster ontstegen aan de dorst der vogels
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de grote muur
Beval Ts'in Schi Huang Ti (Divus Augustus)
Die de geleerden had verbannen hun boeken
Had verbrand en die beefde voor de sterrebeelden
‘Vernietig het land der barbaren en bouw
‘Om het rijk een 10000 mijlen lange muur
Ti Ling had zijn jonge vrouw een dag alleen gelaten
Om het grote hout te halen voor de nieuwe winter
Zuchtend onder duizend takken thuisgekomen
Vond hij slechts dansende soldaten op het verbrande dak
Met 300000 man heeft generaal Mong T'ien
De barbaren verslagen en de grote muur gebouwd
De Eerste van Ts'in glimlacht achter zijn hoge ramen
Nooit zal hij het weten hoe spoedig ook zijn huis
Zal zijn verwoest
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faust van mexico
Mijn geheimen zijn zeer goed verborgen
Als ik de boom van slangen waaronder men zo bang is
Voor de gemeentelijke ovens kleingehakt had
De gevederde rug van de zon eens flink had opgeschud
De ramen in de wolken fluitend opgeschoven
Om daarna rustig bij mijn radio
Met scharen van zand de zee
Tot aan de horizon tot varkens te verknippen
Zou het zonneklaar geweest zijn
Dat ik de geesten der elementen beheerste
Nu zien zij mij boven gebarsten schalen
Het droge brood van gedode onrust breken
Mijn handen zijn maar kleingoed
Voor de handen die van handlangers leven
Mijn hart is het oneindig blauwe ooglid
Dat slechts gekust wordt door de bleke lippen
Van onvruchtbaar strand en mijn huis
Het is geen huis
Het is een weg te klein om te betreden
Alsdus onaanzienlijk blijf ik ver
Van mijn stem die ver achter de bergen troont
In een stad gebouwd uit zuchten
In een paleis uit neurien opgetrokken
In een zaal van fluisteren en lachen
Maakt hij de woorden die ik straks denken zal
En eeuwig uit al de spiegelkasten van Yucatan
Staren mijn blinde kinderen op de verzwegen zeeen

(uit de bundel ‘amulet’, te verschijnen in de loop van 1957)
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walter korun / ou-woorden tot kleine verhalen geweven
Een voor een vallen ze af. Wij staan dan samen te kijken, Nic en ik, droddel en kurk
drijvende. Zij is een zeemeermin, ik ben de reiger. Ik druppel in mistbanken neer, ik
draver en dronken aarzelend en lichtkooi norrend. Nic is een mooie lichtkooi.
Alverzeggend. Een voor een gaan ze weer aan.
●
Is de wapenmaker er niet? De wapenmaker hokt en hoekelt en houwt schorre messen
uit het staal. De wapenmaker is een boelmering, hij hovert hoel en wieldemaait. En
wieldehoekelt haverberg en zodestrang. Vale vielde zodestrang. Zoekerde. Zofander.
●
Monsieur Berthelé Mondain(1)
was ziek. Hij had wandelende vuurkoorts. Zijn adem een stoomkoncert. Aan de
muren balken blaas. Of zijn haren wrange zouten stroompjes waren, wie kan het nog
zeggen. Hij vielde voel het. Plak papier. Zijn armen op hol geslagen wegwijzers.

(1) titel van een schilderij van Jean Dubuffet.
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Mons. Berthelé Mondain had twee dochters. De ene was lelijk, wachtend op een
manier van een minnaar. Liefdeslust. De tweede was mooi en zwanger. Naakt stond
zij graag voor de grote koude spiegel. Zij keek haar welige tepels langs. En haar
slanke lijnende taille langs. Zij zuchtte: hoe mooi en zwanger. Soms huilde ze, kermde
in een hoekje. Liefdessmart. Er waren uren dat de zusters boeide en brok praatten
over haar beider visie op de liefde. Lepel en draaisteen waren ze dan. Sigaretten
Bastos en Bolan rookten ze dan. Reikhalzend naar nieuwe dagen. Mons. Berthelé
Mondain, haren gewassen in rechte lijntjes, de oude grimmige grijns op de mond,
Mons. Berthelé Mondain wandelend op het strand. Starend stoekhoudend en horende
zeeziek. Het zand koortsig en slaaploos werd het een kroelend en krakend marsmeer
van korrels. Hij verbanvloekte het verre ogenblik. Maar zijn vrouw was die twee
keer zo verleidend smachtend eenzaam geweest. Telkens werd het een dochter, een
dorre en een dronken liefdestuig. Hoe kon hij dit nu weer oplossen. Kon hij ze dood
trappen? Het waren geen zwakke onschuldige katjes meer. Zelfmoord is de vlugge
roekeloze radeloze oplossing, dacht hij. De zee was een donker bruisje. Broedend
op moordlust. Gladde stenen kropen kevers naast zijn voeten.
●
Heb je niet gehoord van de overhoekse de achterhoekse de Appelterre Tabak. Rood
en groene plooibladeren. Ik ben een kettingroker, ik ben een hoestende blarige
schouwsteen.
●
L'amiral Nelson commandant le bombardement de Copenhague en 1884.(2)
Hoe was dat nu. Daar stond hij weer stobelstrompelend strakkend zijn oude arm.
Bork ging zijn baard open, hij vloekte en hoorde zijn stem loeien. Daarna was het
weer stil. Hij keek naar zijn oude houten arm. Ditmaal koop ik toch een nieuwe,
dacht hij. De kanonnen klikten toe. Drimpel dook hij op zijn doedelzak. De oude
admiraal Nelson. Hij speelde doedel zolang elk bombardement duurde. Dan huilden
de vlammen weg. Kopenhagen brandde. De meisjes gilden. Een vrouw baarde van
angst een muis. In een liefdeshuis duwde een meid haar dopige zeeman van zich af.
Zo was het.
●

(2) titel van een schilderij van Asger Jorn.
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Kelan trok zijn hartekiep open. Hij telde er vier. Hij rolde ze samen tot een klein
warm bolletje. Toen ging de bel. Kelan sloot vlug zijn hartekiep en teende naar de
deur. Hij luisterde bang en keek door het slot. Kelan zag een galokleed en zachte
heupen. Het was dus Miriam. Lang aarzelen deed hij niet. Hij deed de deur open en
Miriam viel in zijn armen. ‘Liefste, zei ze vurig, eindelijk kan ik je voelen en mijn
vel tegen je aanwrijven’. Kelan dacht aan de keren dat dit nog gebeurd was en hij
trok zijn stoute schoenen aan. Hij nam Miriam in zijn armen, droeg ze op het divan
en maakte van haar een vrouw, datzelfde uur nog, een slanke blonde vrouw met
zachte heupen en ogen groot en glanzend van verbazing.
●
Wij staan voor de deur. Wij is het, ik schrijf wij om me niet zo alleen te voelen voor
die deur. Struisvogeltaktiek?
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karel du bois
aanhoor de houten vleugels
van hen die zich noodsignalen
in de kelders tussen hoge uren
op de zolders waar men vlinders kweekt
bij nacht en zonder hoop
en in de uitstalramen van wat dagelijks is
het brood en het verlangen
o groet hen die met marmer schrijven
op het krijt der bazilieken
die de wegen van de hel bekleden
van de hel of van het leven
god het is hen om het even
met de mesgehoekte stenen
van hun uitgeklede huizen
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paul snoek / moedpompen
1
Een schitterend reiziger ben ik niet,
want ik verspreid zwart licht.
Let op de woestijn van dit teken:
stenen worden geslepen door de sterren,
die een lied voor mannen zijn,
voor ruwe doriërs. Maar ik
word door niemand geslepen.
Ik ben steeds op doorreis
naar een zeewaarts paleis,
maar voor ik de slijpsteen in zicht heb,
verlies ik mijn magische vleugels.
Een schitterend reiziger ben ik niet,
want ik kwam te laat voor het tweegevecht.
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2
Wat zal ik de huisdieren zeggen?
Breekt mijn standbeeld. Strijkt
mijn heuvels glad, wordt boomstam.
Wordt een volk'.
Ik zal mij weten te beheersen.
Kaarsrecht zal ik lopen
als een glasraam.
Een kater zal ik worden,
een lachziek schootdier,
dat een rivier vol ratelend ijzer
kan verscheuren.
En de dieren zullen schreeuwen:
‘Kijk, hoe de bliksem zijn
luidkeelse kracht heeft verloren’.
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3
Nu groei ik op een eiland.
Ik heb het gewild. Het leven
nam ik op als een huwelijksreis.
Een zaaigebaar boven een speels bed.
Ik droomde van zachte lagunen.
Van onbeboste hemels vol palmen
en van nooit op kaart gebrachte baaien
overbevolkt van vrouwen.
Redden kan mij alleen
de kalmte van een afvoerkanaal,
de rust van een berustende zee.
Mijn nagelaten werk in flessen.
Waarom zou ik nog rillen
bij het horen van mijn volkslied?
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4
Geel en blauw zijn de sterren des avonds,
maar in de morgen worden ze groener.
Als de mannen samenhokken
in een zondig klooster,
dat grote meloenen van gebeden
in de hemel te rijpen hangt.
Dan word ik honds en ga ik
olieslagen in de stofgoudbomen,
waar rupsen, olifanten wonen
en veel meisjes die niets zien.
Maar 's nachts alleen, haha,
wanneer de zon haar lelijk ei legt
op een ander werelddeel.
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willy roggeman / dertien blijvende meisjes van het denken
zodra de vloed der gedachten verbeent
en droes en droevig weeft het waanbeeld
zich
zodra langs liggende water
winden het bloed beu ingeslapen
is
zodra
om te weten waarheen één
waar woord gevonden wordt
voorbij de lentevrouw aan het venster
die wij vroeger verdriet hebben genoemd
om dit woord getemd gelijmd en
gelijnd lopen langs weefsellanen
en gelegde valluiken de dertien
denkende meisjes van dertien jaar
nachtverloren
zijn zij
zo
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claude corban / 2 gedichten
Het is alles te eenvoudig om zeggen:
de wereld kon ook gemaakt zijn
als een ark zonder uurwerk,
zonder strijkkwartet
en zonder een gedicht van woorden.
Maar we mogen van geluk spreken
dat er wind en zondvloed is
anders kan een God
die stilaan blind wordt
de regenboog van plezier
niet meer bewonderen op aarde.

‘Een scheepsramp komt ook
zonder kapitein,
- brood en spelen in het ruim, vriend,-’
zei hij bijna als een radio.
Alles gaat voor een ogenblik
tegen de grote dam van zijn hart
dat keer op keer in de val loopt.
‘het heeft helemaal geen zin
dat we door de traplopers
van de wereld vallen,
er is geen veiligheid.’
schreeuwde hij nog
maar het ontglipte hem
als het kort geluk
van een kermisballonnetje.
Het is vooral dwaas
in een zetel te sterven.
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jan sara /
ik droomde weer dat ik een hoge boom beklom opdat de
verre horizon twee vrouwenborsten zou ontbloten en ik
vond een witte torensstad waar koe-ogen in de muren aan
het verkleuren waren bij het wachten op vizioenen van afgebroken mensen
alle mensen zijn gelukkig doch het ongeluk is dat zij het
moeten tonen
naar het schijnt komen de meeste ontgoochelingen
als de meeste kinderen door onze zenuwachtigheid
zij zitten allemaal waar zitten zij wie zijn zij het is vervelend dat ik niet weet wie er zit en waar die zitten toch heb
ik het gezien ik zou kunnen zeggen dat ik hen zien zitten
heb waarschijnlijk zitten Zij op lets
ik ben een universum waar zoals ik weet het leven neen
niet mogelijk is zoals men hier steeds zegt maar noodzakelijk is het is meer dan noodzakelijk wegens mijzelf het is
noodzakelijk door de mensen ik ben echter niet vrij als ik
daaraan denk ik ben ook niet vrij als ik denk oon onmensen
in de tulpen kantelt de regen tot drinkbare honig voor
vrouwen
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/ het vlinderzonnetje
‘in het ruiten lachje
blijven de schouders zonder woorden hangen en leeft het vlees zijn
schuchter muggenliedje dringender dan ooit een hand
het licht omvatten kan’
Een vriend x.x.
de rivier op het gelaat
de mond een weke windhoos
die aan de hersens ruines kweekt
en huilt hoe de tong der liefde
groeit aan stembanden uit een gebogen rug
als aan de lucht de flarden
zichtbaar worden voor zachte ogen
als in het water het spiegelbeeld
steeds dauw te worden
steeds weten waar men is en gaan zal
vol zon en vlinders
oh vlinderlicht aan de vingers
te zwaar voor de draaiende vleugels
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chris yperman / zeer lieve groet voor d.d.l.
1
de straten zijn scheefgezakte
handen en moedeloos
het ogenriet
de nood is nog
niet hoog genoeg
de angst zal verder verder wurgen
wat ik niet achterliet
mijn dageraad
mijn witte lied
in mij breekt eenzaam de lente
als Japanse bloesemboom

2
uw ogen zijn bergriet
en meren zonder oevers
in de klare morgen
word ik luide vogelschreeuw
en groet mijn handen
en het licht
en roerloze groenstengels fluisteren
de glazen zon
op het dauwgras
en ik groet alles van
u in de morgen
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3
bloedrood is de nacht
die het begin en het einde
der dagen vlocht
in uw watervalogen
mijn handen
staren stil en vlak
als wintermeren
ik ben nu langzaam komende vogelschim
uw adem is zeer donker in mijn ziel
en weldra zal ik zee zijn
zal ik avond zijn
en zand op zoekende vingers

4
in koraalgras langs mijn oeverloze velden
glijden uw bedroefde handen
langzaam open in een glimlach
blauw als de regen in uw ogen
donker als uw open woorden
groei ik nachtherleven open
frisse groenmist
in uw donker ha-stad
ben ik nu niet langer
wakkergeschrokken nachtgeluid
en zeg ik u
(mijn stem zeer ver als maanwater)
graaf in mij het donker avondlied
en laat ademen onhoorbaar
mijn handen in
de dagen
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5
als niet in mij
dat kleefgroen voor nachtogen
zich verder als rook in uw handen verliet
streelde de wind nu moedeloos
de nachtbomen
dit is nu de avond
die vergeefs de nachten openstreelt
ik huil de lucht in regenvensters
en proef in u het bitter herfstgras
nu werpt de maan het lichtzaad
in mijn openliggend lenteland
wees niet droef om de sneeuwschijn:
de dorpshuzaar is opgestaan
en ploegt mijn landen open

6
dit moest nu ons altijd lachend
zonspel zijn
de herfsten zijn zeer lange draden
gij zijt nu oerwoudogen
en donkere zangweg
in mij heeft de witte berghelling
frisse bloemen gegroeid
en uw droefheid
met de avondzon
aan mijn wimpers gerijgd
in mij wordt mijn lach
papieren vlinders
en zwijgen onze ogen
bladernachtveld
inelkander
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7
uw adem is niet droog als stuifmeelregen
is niet droef als avondvogels
maar zacht als kinderhanden
uw nachtrust dichtzwerven
om één glimlach nu
is de uitdagende lach
van de lente in mijn handen verborgen
is de schaduw van uw wimpers
op mijn open netvlies
is levend groen geluid
heel ver waar diep in mij
de avond nu valt
over mijn zomerlachende
schemervelden

8
en ik wilde dat de mensen
zich bevruchtten als planten
om wat wij verknoeiden
in duizend bloemkruisingen
voor een nieuwe formule
omdat wij niet weten
hoe elkander te noemen
in het uitgeklaarde zeehout
heb ik geen schuld
aan de dagen
in uren verdeeld
ben ik niet
die uw schaduw
in vele handen breek
en ben ik niet het boomhout
waaruit gij uw woorden snijdt
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9
omdat het water in u verder stroomt
denkt gij ik ben een oeverland
en daarom breekt de lente
moeizaam verder
als ik lang en ver van u zal zijn
wordt dit nu een zomerleugen
want ik heb de lachende zon
in de velden
en ik spring de avonden
door elkaar
omdat gij veel te arm zijt
in uw ziel
is dit mijn wraaklied en ik
wilde dat het u wurgde in de straten

10
ik zei hem tartend
spelend met zijn handen
ik weet niet of je
zon bent in de duinen
of rook boven brandende heide
ik heb de dagen verraden
als mijn tastende vingers
als negerstromen dijken breken door de zon
worden witte nachten glazen vogels
en daarom is het dat ik niet zeg
of ik stenen nachtvlinder word
toen vouwde ik stil
de nachten bijeen
beet langzaam mijn lippen stuk
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11
voor het huis dat ik op de avond bouwde
heb ik de grond en de aarde
een brug over het water vergeten
om dit huis en uw handen
heb ik de wind in schilfers gebroken
waar nooit dovend licht in uw woorden drijft
snij ik het gras in blauwe uren
waar kinderen lachen
op de zandweg
hebben wij geen dennen gegroeid
maar nu uw handen in regen vergeten
heb ik de zon in struiken gebrand

12
nu vandaag waar geen avond
uw handen meervinden
heeft mijn droeflied
geen drooggeweende ademtocht
deze morgen
die de dag vergeefs nog openspert
wanneer de nacht niet uitdooft
en ik ver zal zijn
groet dan zijn maandroeve ogen en hem
die mijn dageraad sluit in het morgenlicht
en mijn valavond levend houdt
in zijn binnenmeren
in blauwe schelpen van zon
groei ik nu begraven bloemen
en groet in mij
de nachthalmen, ophelia.
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13
nu heb ik in de winter
mij blind geweend
en zou ik uren bedelen
waar gij honger hebt
ik die mijn leven geef voor de nachtwind
zou elke dag de nacht verkopen
om voor uw huis te kunnen wandelen
en omdat gij ver zijt
denk ik gij zijt als de nacht
ik sluit mijn ogen als gij komt
streel het licht
dat ik in uw handen
zovele avonden verloren roep

14
in mij wordt uw stem
een morgenrivier
hier hebt gij nooit stervende
wortels gegroeid
en diep in mij
zijt gij eeuwig als de zon
en ween ik nu chinese schaduwdroefheid
in mijn ziel
is een lach voor u
en uw handen zijn kleefregen
in mijn adem
geen irisblauw
is de nachtreiziger
in mijn vroegplant
fluistert het groen een herfstzee
vreedzaam begin ik nu
mijn lange droefweg
in het avondlied
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15
hoe de dagen leven
in mij hebt gij nooit
veelkleurig licht gezien hebt gij nooit
mijn brandende handen
zichzelf zien doven
omdat vele avonden en zoveel maanlicht
in uw stem verdwaalt
in uw woorden
wandelen paarden trage voren
in mijn oeverland
de droge angst en groeiende afstand
omdat de zon groeit in mijn lichaam
hebt gij alles in mij vergeten
liet gij in mij openliggende vlakten
en maanbloemen van schemerlicht

16
als de avond nacht wordt
zijn de wegen zonder begin
ik was slechts een rustbed
voor een zwerver
omdat meisjeshanden
altijd liefhebben
en strelen moe de schaduwen
over donker aangezicht
lieve droeflach
van om 't even wie
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karel behits / de rook
Zo, op een morgen, kwam de rook over het land geschoven. Het was een grijze,
doorzichtige rook, even dun als de mist in de zomermaanden. Het was een grauwe
rook en haast onzichtbaar kwam hij aanglijden. De eerste die hem opmerkte was een
jonge vrouw die haar opschik maakte voor het venster en naar buiten keek. Ze dacht
aan de herfstdagen en dat het toch weer zo moest zijn op haar trouwdag. Maar ze
ging er niet verder op in, het was haar trouwdag, er gingen vele dingen gebeuren.
De rook schoof dan maar verder. Hij knuffelde zich knorrend tegen een haag,
kronkelde door een boomgaard en kwam voor het huis van de hoofdschoolmeester
van het dorp. De hoofdschoolmeester sliep nog, maar zijn jongste dochter, Annie,
lag door het raam te staren en zag plots de windwijzer niet meer. Hé, dacht ze, ze
wreef met haar geplooide pols over haar ogen, net een katje, wat is dat nu, maar ze
was nog te slaperig om er verder op in te gaan, en dan, er was maar een klein uur
meer voor ze op moest om de trein naar de stad te halen, de tijd was kort. Janus, de
schaapherder, was de eerste die de rook zag komen aanglijden, die vreemd opkeek
naar de grijze weide en de dieren die naar de stal kwamen gehold en die dacht dat
het niet gewoon was, zo'n mist. Wat later liep hij hijgend naar het hek, maar het was
te laat. En de rook kroop maar verder, hij was grijs en dik nu, met donkere glanzen,
als nachttorens, hij had het moeilijk met al de huizen in de hoofdstraat en tegen de
kerk kroop hij recht op, er waren duiven die wegvlogen, maar niet ver, en toen hij
het ganse dorp voorbij was, bleef de rook liggen. Hij werd dikker en zwarter en
bewoog ten slotte niet meer. Waar de deuren open gingen, schoof hij vlug binnen en
doofde de kachels en gaslampen uit. Zo was zijn werk vlug gedaan. Die dag ging
geen bewoner weg uit het dorp. 's Avonds schoof de rook traag en listig weg naar
de bossen op de heuvels. Er was geen enkel geluid nog in het dorp. Het was een
dodendorp dat stil begon te branden, rood tegen de avondlucht.
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cor b. vaandrager / zoekende mijn hoofd
Achterover lig ik in het plantsoen, mijn hoofd op het kolbert dat ik uitgetrokken heb.
Een boek ligt naast mij opengeslagen, de kaft naar boven. Ik heb getracht te lezen
maar welke houding ik ook probeerde, hij vermoeide mij. Zo lig ik dus achterover
in het korte gras en de zon brandt door alles heen.
En dit plantsoen is een slagveld want wielen ratelen over de aarde, schoten en
slagen vallen. Kinderen gillen en de zon lacht.
Wij allen liggen in een cirkel. Er is een spoorbaan met één rail, ook in een cirkel
gelegd. Langs de gehele omtrek liggen mensen met hun nek op het gloeiende metaal
van de rail. Dan dendert de tweewielige lokomotief voorbij en onze hoofden vallen
een voor een omlaag binnen de cirkel. Fietsers en cirkusakrobaten die de trein volgen,
vinden de weg voor hen geeffend, maar glijden uit over ons bloed. Maar er komen
nieuwe groepen mensen die ons, rompen, wegtrekken aan de benen en zelf gaan
liggen.
En zo gaat het door, dag in dag uit, jaar in jaar uit, als men niet uitkijkt. Ik hab er
geen genoegen mee genomen. Ik ben opgestaan en zonder hoofd voor de aanstormende
trein binnen de cirkel gesprongen. Ik heb mijn hoofd opgeëist. ‘Het is mijn hoofd’,
zei ik, ‘ik wil mijn hoofd terug!’. In het midden van de cirkel stond een man in
ketelpak en rubberlaarzen. Hij spuit de stapel hoofden schoon als bieten. En de stapel
groeit en groeit. Hoe zal ik mijn hoofd vinden?
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rené gysen / de poëzie begon in 1950
de verre oudheid: de mens, geworpen in een gruwelijk bestaan, waar zijn leven elk
ogenblik in vraag gesteld wordt, waar het onheil achter elke hoek loert en elk onheil
onherstelbaar is, weerloze prooi van verschrikkelijke machten, welke hem verschijnen
in de droomgestalten van onmeedogende godheden, komt, louter omdat hij voortduurt
in die onbestendige wereld, tot het definitieve inzicht dat er werkelijkheden op zichzelf
bestaan, bestendig gelijk aan zichzelf, en onafhankelijk van subjektieve
beschouwingen. dit gebeurde in griekenland.
induktief, van het bizondere naar het algemene, van de werkelijkheid naar de wet,
overgaand, komt men tot verheugende vaststellingen van bestendigheid, vastheid,
zekerheid. de gebeurtenissen wandelen langs gekende wegen. het gevaar kan voorzien
en afgeweerd worden.
zo geweldig de mens hiervan onder de indruk is, zo onmetelijk zijn hoop: het
denken, aan de leidraad van de kausaliteit, reikt tot in de diepste afgronden van het
zijn, meer, het denken kan het zijn ook verbeteren.
de weg staat open voor de wetenschappen die de natuur in een steeds dichter
netwerk van regels vatten in de hoop dat niets meer door de mazen zal ontsnappen.
hij staat ook open voor absolute voorschriften van de moraal, waartoe men weer
induktief via het ken-u-zelf was gekomen, maar die later dogmatisch als wet gesteld
worden. wie de wet niet overtreedt staat een gelukkig en welvarend leven te wachten,
het kristendom plaatst de beloning voorzichtig in het hiernamaals: de laatsten zullen
de eersten zijn. maar later, als de wetenschappen tot tastbare resultaten in dit leven
leiden, wordt de beloning op deze aarde verwacht: daarom zwakken, hulpelozen,
proletariërs aller landen, verenigt u (t.t.z. gaat van het bizondere naar het algemene).
in het kleine worden het de verkiezingsbeloften van de politicus. en het vijfjarenplan.
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het officiële optimisme viert hoogtij, het nieuwe, het onbekende, het donkere, het
onheilspellende moet doodgezwegen worden, (en de uitzondering, de aan de zelfkant
staande moet dood). het algemeen erkende, van zijn wortels afgesneden, pretendeert
ten slotte zelfs zonder grond algemene geldigheid te bezitten. hiervan maken
propaganda en publisiteit gebruik om eender wat voorop te stellen. zo ver is het
gekomen, nu.
maar het wezenlijke, wortelende inzicht, dat tevens onmiddellijke ervaring is en
dat de grenzen van het logische, geregeld denken durft en kan overschrijden, staart
in een donkere afgrond. en wordt tragisch. of komisch. het is eeuwige beweging. het
ene gaat in het andere over. het wordt beleefd als een roes. het is bekoring en gevaar.
het is gruwel en hoogste lust. het is vermenging en dubbele zin. het is muziek en
dansen.
de hang naar kausaliteit en logisch denken wordt gevoed door de angst voor het
bestaan en het daaraan beantwoordend verlangen het leven te ordenen volgens een
voorafgaand schema.
het tragisch-komisch inzicht wordt aangemoedigd door het instinkt dat
onvoorwaardelijk ja tot het leven zegt, tot het verschrikkelijke als tot het bekorende.
de beperking, de indijking van de ons drijvende krachten geschiedt in het eerste
geval teoretisch en gehoorzaamt aan algemene regels.
in het tweede geval geschiedt ze praktisch uit de noodzaak van het gestalte nemen,
vorm zoeken en beoogt het enige geschikte.
deze twee levensvisies staan onverzoenlijk tegenover elkaar. de eerste ligt aan de
basis van de west-europese kuituur. ze begint met sokrates, knipoogt naar de joden,
aanschouwt hoofdschuddend de ondergang van het antieke rome, wordt kristen, en
splitst zich ten slotte rond 2 polen: rome (of washington) en moskou.
de tweede vindt een toevluchtsoord bij enkelingen, uitzonderingen op de regel,
die overigens steeds talrijker worden. zij neemt zeer verschillende gestalten aan. voor
de vuist
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genoemd: nietzsche, lautréamont, surrealisten, jazz-musici, henry miller, jean genêt,
de moderne schilder- en beeldhouwkunst (noemen we simbolisch picasso) en... de
eksperimentele dichtkunst.
●
wat we gemakkelijkheidshalve het sokratische (1) noemen, heeft dus de stoot gegeven
tot een beweging die 25 eeuwen later nog niet helemaal uitgelopen is.
hoezeer ons instinkt ook in opstand komt tegen onze tegen strever, dient toch
vastgesteld dat hij een antagonist van formaat is en dat het belang ervan niet louter
historisch is, ook voor de toekomst.
het spreekt vanzelf dat het een sterke drijvende kracht was die de mensen zolang
in die richting heeft gedreven, één die zich uiteindelijk weliswaar als uiteraard
negatief, remmend, behoudsgezind, stilstaand ten slotte, heeft gereveleerd, maar die
voor ze in de wereld werd gerealiseerd, toch in een richting dreef.
zolang dit het geval was, was dus een - noemen we het ditmaal in brede zin kristene kunst mogelijk, die op levende, niet teoretische wijze geboren werd.
de vraag stelt zich of een kunstenaar die niet gedreven wordt, niet geinspireerd is,
niet gelooft in wat hij schapt, of die wel mogelijk is.
en waar de drijvende kracht van het sokratisch-kristene in onze tijd sterft (b.v. god
is dood), terwijl het logische denken tezelfdertijd in eigen staart bijt, m.i. juist omdat
beide tot hun uiterste konsekwensies zijn gegaan, is dan nog wel een andere dan een
apoilinisch-dionisische (1) kunst mogelijk?
en de sokratisch-kristene kunst uit het verleden, in hoeverre kan die nog spreken
tot ons, waarin de sokratischkristene drijfkracht dood of zo goed als dood is?
●
hier moesten we natuurlijk komen: de eksperimentele dichtkunst breekt met de
sokratisch-joods-kristene lijn. on-
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herroepelijk. integendeel zoekt zij weer aan te knopen bij de apollinisch-dionisische
traditie. zonder vooropzet natuurlijk, vermits ze niet meer teoretisch is.
een werkelijke belijdenis van dit hernieuwd geloof in het leven hebben we in ‘het
lied van de molenaar’, de haat en afkeer van hugo claus zijn voor de Vader (b.v.: Hij
was goed Hij was groot en hij verdiende goed zijn brood), de Gezalfde, de
Horendrager, of voor de zusters, de nonnen, of de kruideniers, of de schurftige
ministeriële Post- en Havenbediende, bevlekt als een bisschop zonder zonden. broeder
Ivo is er zot van geworden likt u zoals een vreemde de hand, maar roept namen uit
de Oudheid uit Byzantium. claus kiest nog liever de partij van een verschrikkelijk
bestaan. dit kan hem niet meer afschrikken, al weet hij dat de bangen zich reeds
heimelijk verhaugen in zijn volgens hen onvermijdelijke ondergang.
het gedicht eindigt, sprekend tot de sokratisch-kristenen:
Misschien zult gij aan een jarenlange suikerziekte sterven
Als ik eindelijk (o gij wacht dit einde op
Als de vervulling wan een vochtige droom)
Mijn tocht moeizaam en met moed
Maar bloedend aan neus en mond en aars
Naar het einde verder zet
‘Ik wens U goede reis’ zegt gij
Ik ken de goede nacht Slaap zacht

simon vinkenoog in Heren Zeventien neemt een zelfde houding aan. gust gils, b.v.
in ‘niet uit het hout’ uit de bundel ‘zeer verlaten reiziger’ kant zich even heftig tegen
steeds dezelfde vijand:
de eeuwen van het schimmelige interregnum
van de heilige andries de heilige putifar
de heilige hoerenloper en tutti quanti
dat het bewieroken zijn gang is gegaan
ik ben niet uit het hout
dat langsheen onderdanige wegen groeide
knoestig maar tot nooit meer dan halve schouderhoogte
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h.c. pernath, wiens ideaal meer apollinisch bepaald is, schrijft in een gebaar van
kwaad humeur:
achterblijvend tegenbevel
en andere schouders
dat heet burgerlijke opvoeding
welbepaald

daarop volgt:
mogelijk droeg het niet te temmen komend rijk
een onderhuidse letter
.........
mogelijk ontstak een uittocht van verstoten ruiten
grijze schimmen zondagplicht
bij droeve meistoet einde nemend

in voorgaande voorbeelden wordt in beelden hetzelfde gezegd, als wat ik hier in
begrippen neerschrijf, maar zelfs sprekend over eender wat behoort de eksperimentele
poëzie uiteraard, door haar vorm en door haar techniek (eigenlijk ontbreken van
techniek) tot de apollinisch-dionisische traditie.
zij biedt geen houvast voor een logische lijn, zij groeit vrij en natuurlijk, niet
gebonden door rijm, vaste maat of zichtbare draad, weigert aan bepaalde woorden
het voor-recht van de hoofdletter toe te kennen, laat zich geen leestekens opleggen
volgens grammatikale regels, maar versmaadt niets, heeft geen enkel voor-oordeel
wanneer het in haar kraam te pas komt.
zij laat zich enkel binden door de noodzaak van het gestalte nemen.
voorbeelden:
soms komt de zon zo zonderling hinkend als pompen
(lucebert)

het zonderlinge afkappen van zonderling steunt de betekenis van dit woord, de
vanzelfsprekendheid van: zon zo zon maakt het nog zonderlinger dat de zon
zonderling, d·i. niet zichzelf is. en dat dan nog wel de zon, die met haar karakter van
middelpunt en - door haar vorm - alles omvattende totaliteit een dieptepsichologisch
simbool is van het ‘zelf’ (een ik dat zichzelf is).
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ritselend van Huizinga
en nagelaten werk van ‘X’
(niet dan met de uiterste/
inspanning (?) te l...n)
(simon vinkenoog)

de tekens maken de tekst onnodig ingewikkeld, maar maken een oppervlakkige
indruk van gewichtigheid, terwijl wat gezegd wordt ten slotte alledaags is. een fout
die inderdaad kenmerkend is voor zwaarwichtige kompilators, die heelder boeken
doorbladeren (ritselen), ze eigenlijk naschrijven, maar de oorspronkelijke tekst
verduisteren om te verhullen dat ze niets nieuws schrijven.
rennen de ratten rennen de ratten
(remy c. van de kerckhove)

letterlijk genomen weten we met één keer ook wel dat de ratten rennen. de redenen
van de herhaling kunnen alleen poëtisch zijn. ik geloof dat die wel zo klaarblijkelijk
verantwoord zijn dat verdere uitleg uit den boze is.
zelfs haar (zorgvuldig gemerkte) lippen
(gust gils)

de haakjes zetten het zorgvuldig merken van de lippen en marge. inderdaad is dit
een gebaar dat de vrouw zo vertrouwd is, dat ze het automatisch, eender wanneer,
tussen de bedrijven door, doet.
Hij is een roeste tramper
zonder moederhaven
die in het oosten west
en in het noorden zuidt
(paul snoek)

met die laatste zinnen vraagt men zich af: waar is het nu eigenlijk? in het oosten of
het westen, in het noorden of het zuiden? en zo moet het zijn, want ‘hij’ heeft immers
geen moederhaven, weet niet waarheen.
het neemt de schijn aan dat ik poëtische les geef. maar er wordt hardnekkig beweerd
dat de eksperimentelen de woorden lukraak door elkaar haspelen, aan lege effectjagerij
doen, aan woordakrobatie en wat weet ik nog meer. daarom was het misschien voor
éénmaal geoorloofd ondubbelzinnig trachten aan te tonen dat er in deze poëzie niet
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eender wat gedaan wordt en niet onnodig met de woorden gejongleerd.
het dionisische is eeuwige beweging en de eksperimentele dichter geeft er zich
uitdrukkelijk rekenschap van dat de betekenis van een woord niet vast is, maar
vlottend.
maar in het gedicht krijgt het woord een zeer bepaalde zin, nl. een apollinische,
op de wijze zoals ik in voorbeelden trachtte aan te tonen. het bleek echter dat deze
poëzie onder de gegeven omstandigheden een meer dan gewone aandacht vraagt
voor al de resonansen van het woord.
men kan nochtans gerust besluiten dat de woorden, hoewel aan geen enkele regel
a priori onderworpen, toch een weg zoeken, het gedicht een gestalte geven, die
evenmin toevallig, willekeurig of overbodig is als het beeld uit een droom. of zoals
hugo claus zegt:
het huis van......
......
iron ieron malestantenrijen staan
van het verraderlijk trouw gedicht

een schijn van willekeur kan deze poëzie alleen hebben voor diegenen die het nodig
hebben in vertrouwde termen te stellen, wat daar opgediept is, het te analiseren, uit
te rafelen, te vergelijken met wat bekend en overbekend is, te toetsen aan het algemeen
erkende, kortom voor de sokratischen.
●
verder doordenkend zou ik tans willen aantonen dat poëzie intrinsiek anti-sokratisch
is. men kent het wantrouwen van plato tegenover de poëzie. tegenwoordig blijft er
niets meer over van het aanzien dat de dichter genoot in de oude tijden. voor de
door-snee-mens is er nog slechts de wereldvreemde dromer, zin pejoratief.
een wereldvreemde dromer. een vreemde. een dromer. één die zich afkeert van de
wereld (wat niet noodwendig inhoudt dat hij zich afkeert van de aarde). het is ten
slotte juist.
waarom zoekt men poëtische werking? omdat de werkelijkheid van de Umwelt
niet voldoet, grauw en eender voor-

Gard Sivik. Jaargang 2

34
komt. daarom zoekt de verbeelding in de woorden het middel om een andere wereld
voor te stellen. zoals de droom, heeft poëzie een karakter van onvoldaanheid over
het ons omringende en is dus gevaarlijk voor het gevestigde. zij is en kan niet anders
zijn - in wezen - dan onmaatschappelijk, onredelijk, onzedelijk enz. vanuit het
gevestigde standpunt. ze is uitzondering, ze is einmalig. slechts vanuit het poëtische,
d.i. andere, ongewone standpunt, krijgt ze recht op leven. ze is slechts in zichzelf
verrechtvaardigd.
daar nu het opzet van onze uiterst sokratische wereld is al het onbekende te
omvatten, in te sluiten, te immobiliseren om het onschadelijk te maken, is de poëzie
naar de uiterste hoeken gevlucht en is haar bestemming ekstremer, gevaarlijker,
gruwelijker en aantrekkelijker dan ooit.
anderzijds zal het verborgene zijn natuurlijkste uitdrukkingsmiddel vinden in de
poëzie.
het is toch wel opvallend dat de eksperimentelen hoofdzakelijk dichters zijn.
om dit duidelijker te maken, zou ik literatuur tegenover poëzie willen stellen. op
zeker ogenblik werd zelfs de schilderkunst literair (voorrang van het onderwerp,
belangrijker dan het plastische). de muziek ook al: opera.
het woord in de poëzie richt zich naar het wezenlijke, in de literatuur naar het
werkelijke. in de literatuur wil men een kat een kat noemen en kent men het woord
geen vlottende, maar een vaste betekenis toe: die van het woordenboek. het woord
is een teken overeenkomend met een bepaalde betekenis en de taal een instrument,
een middel om een gedachtengang af te beelden, na te tekenen, die men bewust voor
ogen heeft. het ideaal is dit zo getrouw mogelijk te doen.
in de literatuur is men zich dus bewust, weet men, kent men voor men schrijft, schrijft
men wat bekend is. daarom kan de literatuur andere dan artistieke bekommernissen
(voor de kunstenaars is vorm inhoud) inschakelen: sociale, psichologische, filosofische
e.a. ze interesseert niet louter door bemiddeling van de kunst. daarom kan men
joemalistiek b.v. een literair genre noemen, maar zeker geen artis-
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tiek. literatuur richt zich tot de velen, poëzie zoals alle kunst tot weinigen. volkspoëzie
is slechts mogelijk in een beginnende kultuur, waar de scheiding tussen literatuur en
poëzie zich nog niet voltrokken heeft. literatuur ten slotte kan een functie verrichten
met nuttige doeleinden en aldus een maatschappelijke rol spelen (zoals in
sovjet-rusland) en houdt dan op kunst te zijn.
het geliefkoosd literair genre is de roman (genre ontstaan na sokrates als een
uitgebreide esopische fabel, zegt nietzsche), die een hoogtepunt bereikte met
dostojevski; tipisch is echter dat deze zijn grote en eenzame hoogte niet niet bereikt
als woordkunstenaar, in welke hoedanigheid hij met vele anderen te vergelijken is,
maar als geniale visionair.
laat ons dostojewski als kunstenaar nochtans op zijn juiste waarde schatten, laat
ons de mogelijkheden van de roman niet onderschatten: james joyce, henry miller,
franz kafka, jean genêt.
ons wantrouwen geldt niet de roman, maar de literatuur (in de betekenis die we
het woord toekennen). literaire gedichten verwerpen we niet alleen omdat we andere
estetische prinsiepen hebben. wij zijn andere mensen en daarom verkiezen we
poëtische gedichten en halen onze schouders op voor andere, daarom begint voor
ons de poëzie in 1950.
●
we hebben onze rol gekozen: hij is apollinisch-dionisisch welke draagwijdte hebben
echter zulke termen als sokratisch, apollinisch, dionisisch.
er dient op gedrukt dat dit namen zijn. alhoewel niet willekeurig, maar
verrechtvaardigd, dienen ze niet letterlijk, in een enge beperkte zin verstaan. ze dienen
in de eerste plaats losgemaakt van het oude griekenland. het woord kristen kan reeds
letterlijker verstaan, alhoewel ook uitgebreid, zoals p.h. spaak de westerse beschaving
terecht een kristelijke noemt.
wat het apollinische in het bizonder betreft, daar dit het vorm-gevende, gestalte
verlenende beduidt, tot de schone
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schijn (wat nietzsche daaronder verstaat) behoort, kon het sokratische er ongestoord
zijn geometrie op bedrijven.
daarom wellicht de tegenzin van de avant-garde voor een schoonheidsideaal op
zijn grieks (dat overigens ogenschijnlijk, d.i. voor de schijn van de ogen werkelijkheid
werd - hiermee bedoeld b.v. schitterend nieuwe auto's, villa's met stralende mensen
zoals ze in de saturday evening post, op de affiches van coca-cola enz. afgebeeld
staan) en hun wil om de schoonheid ‘tussen nacht en morgen’, juist onder de
oppervlakte te bereiken (b.v. de plastische vervormingen van picasso).
het zwaartepunt werd verlegd. we bevinden ons in een geheel andere situatie dan
de oude grieken. 25 eeuwen hebben in ons een onuitwisbare stempel gedrukt. ik denk
trouwens dat men noodwendig apollinisch-dionisisch wordt door tot de uiterste
konsekwentie van het sokratische te gaan, door maksimaal sokratisch te zijn.
Men heeft in 25 eeuwen een reusachtige kring rond het bestaan getrokken. hij is
voltrokken nu. het eindpunt is het beginpunt. de kring staat er in wit krijt. een kip
kan er niet buiten treden. een mens wel.
3.10.1956
(1) begrippen als sokratisch, apollinisch, dionisisch heb ik uit ‘Die Geburt der
Tragödie’ door nietzsche.
daarom tot hulp van de lezer, wat ik daaromtrent uit nietzsche genoteerd had.
(het blijkt daarbij dat de 2 laatste begrippen voor mij vager, minder precies,
algemener blijven, maar anderzijds definitief werden losgemaakt van een soort vals
aestheticisme, wat ten tijde van nietzsche moeilijk was, maar met de voorbeelden
van de moderne kunst voor ogen vanzelfsprekend is).
het apollinische: droomgestalten, behorende zoals de droom tot de schijn, waarbij
echter dient opgemerkt dat ook werkelijke gestalten slechts schijn zijn voor de
filosoof.
wanneer een gestalte apollinisch is, dan genieten we in onmiddellijk begrijpen van
deze gestalte, alle vormen spreken tot ons, er is niets ‘gleichgültig’, noch onnodig;
ze zijn niet alleen beeldend, maar ook waarzeggend.
over apollo: zijn blik moet zonnig zijn, ook als zijn oog toornt en moedeloos blikt,
heeft het de wijding van de schone schijn. er is rust want de ene gestalte is gevonden.
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voornaamste wet: het individu, d.w.z. ‘die Einhaltung des Individuums, das Masz
im hellenischen Sinne’, het persoonlijke (natuurlijk niet het egocentrische), ‘Masz
und Selbsterkenntnis’, wat er toe hoort.
hef dionisische: roes, dronkenschap, gruwen, maar ook vreugdevolle bekoring.
de natuur die vreemd, vijandig of onderdrukt was, viert verzoeningsfeest met haar
verloren zoon: de mens, de mensen zijn vereend, verzoend, versmolten, op de wagen
van dionisos liggen bloemen en kransen, maar daaronder verborgen panters en tijgers,
de mens zingt en danst i.p.v. te spreken en te gaan, de mens is niet kunstenaar, maar
kunstwerk, er is ‘wundersame Mischung und Dopoeltheit in den Affekten der
dionysischen Schwärmer’: b.v. smart verwekt lust, jubel ontlokt de borst gekwelde
tonen.
de apollinisch-dionisische kunstenaar: hoe hij in de dionisische dronkenschap en
mystische zelfuiting, eenzaam en terzijde van de dwepende koren neerzinkt en hoe
hem nu, door apollinische droominwerking, zijn eigen toestand, dat is zijn eenheid
met de innerste grond van de wereld in een gelijkenisachtig droombeeld wordt
geopenbaard.
de teoretische (sokratische) mens: ‘Bestimmung der Wissenschaft: das Dasein
als begreiflich und damit als gerechtfertigt erscheinen zu machen’. ‘Der Mechanismus
der Begriffe, Urteile un Schlüsse höchste Betätigung und bewunderungswürdigste
Gabe der Natur’. ‘Selbst die erhabensten sittlichen Taten, die Regungen des Mitleids,
der Aufopferung, des Heroismus und jene schwer zu erringende Meeresstille der
Seele, die der apollinische Grieche Sophrosyne nannte, wurden von Sokrates und
seinen gleichgesinnten Nachfolgern bis auf die Gegenwart hin aus der Dialektik des
Wissens abgeleitet und demgemäsz als lehrbar bezeichnet’. ‘Während doch bei alllen
produktiven Menschen der Instinkt gerade die schöpferisch-affirmative Kraft ist und
das Bewusztsein kritisch und abmahnend sich gebärdet, wird bei Sokrates der Instinkt
zum Kritiker, das Bewusztsein zum Schöpfer’. Met sokrates wordt het apollinische
logisch schematisme, het dionisische naturalistisch affekt. De roman is een ‘unendlich
gesteigerte äsopische Fabel’, waarin de filosofische, d.i. wetende gedachte de kunst,
d.i. de poëzie, overgroeit. de roman streeft naar een noodzakelijk zichtbaar verband
tussen deugd, weten, geloof en moraal.
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onder 1 hoedje

nieuwjaarswens
Het Muzeum voor Kleine Kurioziteiten wenst alle wel- en niet-lezers van
‘gard-sivik’ van ganser harte 99 Mozartvrije jaren.
de konservator, g.g.
dichters hebben slechts één hand
(ondoordacht neergeschreven tekst, trouwens doordacht ware hij nooit gans
geschreven geraakt)
is hantwerpen geen poezie? is het gedicht niet de afgehakte hand van de dichter? is
het gedicht geen uitnodiging tot nabootsen? Zijn slechts de mensen met één hand de
ware dichters? ik zeg de anderen zijn de gekwelden, de overbelasten. de eenzaamheid
van de dichter is die van zijn stompe arm. hij heeft een mond die de anderen niet
willen kussen, dit zijn de gewone salonrokers... de dichters ook, doch zij willen de
reus zijn of de dwerg met één hand (en die is voor hun dood wanneer zij plots zullen
zien dat hun leven vijf opengespannen vingers was waardoor de regen heeft gesijpeld
waarlangs de wind geblazen heeft, hun dood is de palm van één hand waar zij denken
dat mensen hebben gespeeld, neen, zij leven in hun handpalm want zij zijn werkelijk
dood), de dichter is de man, alleen de man, die luistert en niets zegt, met slechts één
hand om te schrijven. zijn woorden dragen de metalen kleur van de luidspreker.
misschien is hij de man met het vuur in zijn stompe hand, de boef die bij de anderen
komt stelen, die hun tanden vijlt tot punten waarmede zij beter kunnen bijten? de
dichter echter heeft geen mond om te eten (dat doen alleen de dichters van de
twintigste eeuw die nu nog leven) want de dichter wil alle dagen sterven wanneer
hij een gedicht geschreven heeft, in de dood immers zal hij weten dat zijn laatste
woorden die waren waarin hij altijd zou willen leven, maar elk gedicht is een
schilfertje van het dak van het huis waar een welbekend dichter woonde (zijn naam
heeft geen betekenis want hij had slechts één hand) en wil men in zijn woorden
breekijzers zoeken dan zal men eerst zijn sloten moeten vinden (de woorden zijn de
slotenmakers niet, wel te verstaan, dat zijn de oren (ogen) want open oren (ogen)
horen (zien) niet meer. ik denk dat de meeste mensen sterven als hun oren (ogen)
opengaan). bijvoorbeeld, ik vond eens een slot in de linkeroksel van een meisje
(waarschijnlijk had zij ook een slot in de rechteroksel maar zover mag de hand niet
gaan zonder eerst nederig te knielen) het beweerde dat ik een slot achter het hoofd
had. zonderling niet?
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de dichters nochtans kennen alle sloten, vinden alle sleutels, maar zij hebben slechts
één hand, de anderen dichten niet, zij hakken hout en zoeken het merg van de boom
om te eten.
8 september 1956
jan sara

praat voor de vaak over vlaanderen
het glansrijk verschil tussen de geboorte van suske en wiske in vlaanderen en die in
afghanistan is nog steeds niet afdoende omschreven het is allemaaal een kwestie wan
appreciatie zal een tandeloze mond vergoelijkend zeggen dat is allemaal goed en wel
maar intussen weten we nog niet waarom op 11 juli de leeuwen dansen verworven
recht vind ik onvoldoende gezien de bouw van onze lieve vrouwetoren meer dan
twee honderd vijftig jaar in beslag nam trouwens restauratie kan ook niet als
voldoende beschouwd neen neen we moeten de zaak vanuit een heel ander standpunt
gaan beschouwen de melkweg definitief verlaten b.v. von op de maan heeft men een
uitstekend zicht over vlaanderen
als we dat dan wagen komen we al onmiddellijk tot een eerste vaststelling nl. dat
het oppervlak wan een contant betaalde gloednieuwe auto (in rodage) alhoewel
onbrandbaar in het geheel niet kan vergeleken worden met real cool west-coast music
maar men anderzijds niet dient te vergeten dat de rechte lijn van het voetpad snachts
zeer onderhevig is aan het schijnsel van gaslantarens
alles bij elkaar genomen is het vlaams nationalisme echter een verouderde vorm
won de oe-oe kreet dit begint zelfs door te dringen tot de bosjesmannen en we zouden
als Vlamingen beter doen onze vrouw te beminnen wat zoals iedereen niet wil weten
één van de kankers is van onze tijd
titels als een vlaming in parijs zouden beslist moeten verboden worden wie schrijft
er nu tegenwoordig nog met een ganzenveder frans vlaanderen een verkeerde naam
voor gewezen vlaanderen denkt ge misschien dat ge ergens ongestraft kunt geboren
worden en opgroeien geef mij dan maar hawaïi en een ukulelehart
neen neen beste landgenoten we moeten een andere weg inslaan onze heirbanen
hebben nu zo langzamerhand afgedaan of vindt ge misschien goed dat bij ons de
auto's nog steeds door paarden worden voortgetrokken onder voorwendsel dat benzine
te duur komt
het bestaan won het huisje aan de dijle is overigens te wijten aan verschillende
kanonschoten die tijdens de oorlog geen doel troffen zulke toevalligheden zouden
moeten vermeden worden
we kunnen misschien beginnen met dat land won morgen af een echte naam te
geven anatole b.v.
16.3.56
r.g.
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het onverbeterlijke oostakker
Het zichzelf vrijpostig Veldeke noemend fenomeen, dat, onder voorwendsel katoliek
te zijn, in Pallieterke literaire kritiek bedrijft, heeft nu ook, dd. 27.9.56, de hand
geslagen aan hugo claus.
Zijn mening heeft natuurlijk niet het minste belang, maar de wijze waarop ze
geformuleerd werd is zo revelerend, dat ik tegenover de lezer het risico neem, zijn
aandacht er voor te vragen.
‘Of hij (d.i.h. claus) dan geen dichter is? Ach ja, mogelijk. Zelfs waarschijnlijk.
Hij kan veel, heel veel met zijn scherp woord en zijn rijk beeld. Ik vind het alleen
maar stomdom dat hij zijn poeier verschiet aan dingen die elk deftig mens, (of moeten
wij dan gaan geloven dat er bij de literaire linksen geen enkel deftig mens meer zou
bestaan?) moeten kwetsen.’
Is V. zelf een deftig mens? Ach ja, mogelijk. Zelfs waarschijnlijk. Wat is overigens
een deftig mens: een kleinburger die zo oppervlakkig als de dwaasheid van zijn
medeburgers mogelijk maakt aan de gemiddelde eisen van het in zwang zijnde fatsoen
beantwoordt, wat zich konkreet uitdrukt in enig bezit of het equivalent ervan, zodat
wie de uiterlijke tekenen daarvan vertoont deftig wordt genoemd.
V. is waarschijnlijk ook vlaamsgezind. Hij is immers te middelmatig om het in
zijn milieu niet te zijn. Hij droomt misschien (niet teveel natuurlijk) van een
wederopstanding van het vlaamse volk of zo. Helaas, de vlaamse huid is te dik.
Sommige waarheden dringen er niet door. B.v. dat een jean genêt eerlijk is een een
brave lode cantens oneerlijk.
Liefst zou men in ons land zekere waarheden wegdenken. Daarom schrijft V. over
claus: ‘Zeker blijft dat hij, hoe dan ook, voorlopig niet meer weg te denken is uit de
Vlaamse atonalen’. Of de wens moeder (niet vader) van de gedachte.
Doelend op de talrijke prijzen die claus reeds in de wacht sleepte - want dergelijke
officiële erkenning maakt mensen zoals V. onrustig - haalt hij ten slotte aan dat
gezelle in 1894 voor de staatsprijs het onderspit moest delven voor virginie loveling.
Wat ons toelaat te vragen dat V. in Pallieterke eens in detail en waarheidsgetrouw
zou vertellen hoe gezelle er toe kwam bijna 20 jaar lang niets meer te publiseren,
niet lang na zijn verwijdering uit het seminarie van roeselare. Ik geloof dat deftige
mensen zeer nauw bij die vuile histories waren betrokken.
r.g.
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Fig. 101.
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rené gysen / de voet des aanstoots
1
In de kamer waar mijn boekenkast staat, in een verloren hoek, waar ik nooit naar
kijk, achter de zetel, waarin ik mij gewoonlijk zet, is sinds daarstraks een deur.
Om de waarheid te zeggen, als ik nu naar die hoek kijk is ze er niet meer en dat
kan ook niet. Daar staat mijn boekenkast.
Het is moeilijk om uit te leggen. Als ik het vertel zoals het gebeurd is, zal niemand
mij willen geloven. En toch wil ik het zo doen.
Ziehier dan: toen die deur daar was, heb ik ze geopend. Ik dacht immers zoals u,
zoals iedereen: die deur kan daar niet zijn. Om zekerheid te hebben besloot ik ze te
openen. Ik verwachtte, eerlijk gezegd, niet veel ervan. Er zou wel weer een trap of
zo achter zijn. Maar toch, ze stond in een zijmuur.
Ik heb ze dan toch geopend, maar dit nu! Er was niets, hoegenaamd niets achter
die deur. Zelfs geen lucht, geen hemel, geen afgrond: het oog had werkelijk niets
waaraan het zich hechten kon. Helemaal niets. Niets.
Het duurde een tijd eer ik het deed, wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht,
dacht ik, toen ik mijn neus door de opening stak echter, was ik hem kwijt. Ik bedoel
het letterlijk. Ik had geen neus meer. En toch was het mijn neus niet mogelijk door
de opening te geraken. Het was alsof hij tegen een muur stootte. Hoe moet ik dit nu
weer uitleggen? Het is niet uit te leggen. Maar zo gebeurde het. Ik geef het letterlijk
weer.
Verschrikt trok ik me terug en liep naar de spiegel: daarin zag ik mijn neus (die
ik er eerst niet zag) langzaam weer verschijnen. Het was dezelfde als vroeger.
Nu ging ik naar de keuken, waar mijn vrouw bezig was. Ze beantwoordde mijn
kus niet: ‘Zeg, wat is er met je neus?’,
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zei ze. Vlug bracht ik de hand aan mijn orgaan en toen ik mijn neus daar goed en
wel voelde, durfde ik een vlugge blik in de vensterruit werpen waar ik hem nog
helemaal zag staan. Onzeker keek ik naar mijn vrouw. ‘Je hebt er gele verfstrepen
op’ zei ze.
Ik spoedde me naar de kraan om de laatste sporen uit te wissen, maar bij het wassen
viel hij me in de hand. Het vreselijke is dat mijn vrouw het niet ziet. Hoe ik ook de
neus in mijn hand toon, ze beweert dat hij op de goede plaats staat. Wie zal nu beter
zien dan je eigen vrouw, zegt ze, dat je normaal bent. Maar zo bedoel ik het niet, zo
eenvoudig niet.
Wat moet ik nu doen? Alles aangeven aan de politie?

2
Vandaag kwam eindelijk van de muur de Ridder gestapt. Recht naar het bed, rukte
de lakens van mijn hoofd dat ik er nu al vijf dagen onder gestopt had.
Gaf me order twintig kruisen te halen op een adres dat ik niet kende.
Gaf nog verdere aanduidingen die ik eveneens alle vergeten ben.
Ik ben vreselijk bang. Ik zal mijn opdracht niet kunnen volbrengen.
Zal ik de twintig kruisen kunnen dragen? Zal ik ze uit het middelpunt der aarde
kunnen slepen, witgloeiend als metaal, zal ik ze zo op mijn vlees dragen?
Zal ik daar een duizendvoudige zwaartekracht overwinnen en voet per voet omhoog
springen duizenden kilometer lang?
Zal ik lachen wanneer ik schrei?
Zal ik de kruisen niet verliezen? Zal niet een handige zakenman op het oppervlak
der aarde op me wachten? Natuurlijk zal hij dat doen, zal ik ze verliezen.
Zal dit alles niet vergeefs zijn?
Dat men me levend vilt, spijkert, maalt in een trage tredmolen, met punten een
halve duim dik.
Besef ik wel wat het is? Zal ik dwars door de muur stappen? Dat kan ik toch niet.
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Zal ik op een draaiende trap naar de hemel klimmen? Zal ik de zon over mijn schouder
hangen en zo over de melkweg wandelen?
Zal ik de sterren bekloppen als een muur? Zal ik nog verder gaan, voorbij de
harmonie der sferen?
Zal ik over de rand van het heelal stappen?
Zal ik daar, wanneer het laatste gordijn opzij geschoven is, niet dit bed terug
vinden?
Zal ik daar heelhuids vanaf komen?
Zal ik genoegen nemen met het hoge stijgen van de leeuwerik of zal ik in
bloedregen wandelen?
Zal ik persoonlijk de roodgekleurde zijn?

3
Ik ben wakker geworden met een vaste gedachte.
De deur op de muur kan ik onmogelijk nog juist situeren. Het is weinig
waarschijnlijk dat zij er nog eens zal verschijnen, daar zelfs het bevel van de muur
gestapt is zonder een deur te openen. Het is dus duidelijk dat me slechts één ding te
doen staat: de muur steen voor steen afbreken.
Ik ben zulk werk niet gewend. Juister: ik weet helemaal niet hoe ik er moet aan
beginnen. Voorlopig heb ik de zetel opzij geschoven die ik toch in lang niet meer
zal nodig hebben. Hetzelfde heb ik gedaan met de boekenkast - ik moet bekennen met een zeker misprijzen. Vervolgens ben ik begonnen het behangpapier te
verwijderen en de bezetting traag en geduldig met een spijker af te krabben. Bij deze
oefening deed ik reeds enkele ervaring en nieuwe inzichten op. Ik kras met de spijker
namelijk onleesbare tekens waarmee ik de boze geesten bezweer. Dit is niet zo
gemakkelijk als het lijkt, daar me voortdurend het gevaar bedreigt weer redelijk te
worden, m.a.w. totaal verouderde metodes te gaan aanwenden.
Het leek me nochtans niet nodig de stenen zelf te willen aantasten. Ik besloot mijn
inspanningen te konsentreren op het voegsel. Het eerste doel is één bepaalde steen
los te wrikken (er zitten er trouwens zo al los) . Ik zal me er zelf mee dienen te
belasten, daar ik van niemand hulp heb.
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Integendeel heb ik reeds erg kibbelen gehad met mijn vrouw die het een krankzinnig
idee vindt die muur te willen afbreken alleen om een beter uitzicht te hebben,
overigens geen vuile boel wil. Wat zal de huiseigenaar hiervan zeggen, riep ze
dreigend. Welke kleine gedachten!
Wanneer ik eindelijk enige stenen losgekregen heb, nieuwsgierig door het pas
ontstane kijkgat loer, blijkt dat op de straat zich een grote menigte verzameld heeft.
Ze weten alles van mijn werk en volgen met grote spanning de vorderingen. De pers
werd op de hoogte gebracht en de gemoederen kwamen reeds in beweging. Men
jouwt mij uit. Naar het schijnt laat ik vrouw en kinderen verkommeren omwille van
een waanzinnig idee. Ik heb nochtans geen kinderen. Maar dan valt er juist een steen
naar beneden en treft daar een klein blond knaapje.
De toestand wordt hachelijk, maar mijn vrouw leidt me won de muur weg. Ik
tracht haar alles uitte leggen. Het is niets, mijn jongen, zegt ze, ge hebt enkel wat
door het raam gelegen en naar de straatstenen gekeken. Ze heeft weer niets begrepen.
Ze wil integendeel weten waarom ik gisteravond alleen wou gaan wandelen,
waarom ik haar niet mee wou, waar ik geweest ben, of ik haar nog gaarne zie.
Ik weet het niet, eerlijk, ik weet het niet.
Ge ziet me niet meer gaarne, zegt ze, ge ziet me niet meer gaarne.
Op dit ogenblik zie ik pertinent dat er in de muur werkelijk een gat is en nog wel
groter dan ik het gemaakt had. Het is klaarblijkelijk mijn vrouw die zich vergist, niet
ik.
De muur heeft zijn rol gespeeld, hij werd doorboord, er blijft niets meer won over
dan het gat dat hij open laat. Het betreft immers in werkelijkheid een geluidsmuur,
om militaire redenen geplaatst voor het noordkasteel, dit is de noordelijke vesting,
geheel uit ijs gehouwen, ongenaakbaar hoog en koud, waarrond het gemeentebestuur
onder druk van het volk, totaal de kluts kwijt, helemaal verkeerd, gelegenheid voor
roeien en zwemmen heeft geschapen.
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4
Van in de vroege morgen was ik onderweg. De zon was helder opgestaan en zo bleef
het de hele dag tot blakens toe. Tot het noordkasteel werd ik echter niet toegelaten.
Het was zeer ver in de ronde afgesloten door een cordon politieagenten en
rijkswachters.
Het schijnt dat het zonnige weer veel volk gelokt had, reeds van middernacht af,
en dat zeer velen in het water gingen. Het is onder de talloze baders dat de slachting
heeft plaats gehad.
Toen een jonge baadster zich wou hijsen op één van de vele drijvende tuigen die
daar voor het vermaak in het water liggen, bleek dit de rug van een krokodil te zijn.
Het meisje in paniek trachtte aan de gapende muil te ontsnappen, vergeefs echter.
Ze verdween tussen de vreselijke kaken onder het oog van een oude man, die met
een verrekijker, maar machteloos, het schouwspel volgde.
Van alle kanten doken nu de monsters op, snapten daar een been, daar een arm,
een hoofd, daar gans een mens.
De omvang van de ramp had nog kunnen beperkt worden, maar tot de ontzetting
van de weinigen die beter wisten, werden deze vreselijke monsters aanvankelijk
algemeen voor onschadelijke dieren aangezien.
Het gevaar drong zelfs niet door, toen de dieren nu ook aan land kwamen en daar
openlijk in het vlees begonnen te happen. De slachting gaat nog door.
Gelukkig is het reeds gebleken dat de onwaarschijnlijke verschijning won deze
beesten, alhoewel niet meer te loochenen, een logische verklaring vindt.
Ze zijn namelijk ontsnapt van een schip dat ter hoogte won het Loodswezen in de
haven ligt en dat een grote lading krokodillen aan boord had, bestemd voor de
dierentuinen van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg.
Weliswaar ontkennen de directeurs ten stelligste een bestelling van deze monsters
geplaatst te hebben. Maar dit kan ook zijn om de openbare orde aan de poorten van
hun tuinen te bewaren. Ze weigerden echter de voorgelegde
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factuur te aanvaarden. Een commissie van onderzoek wordt samengesteld. We hoeven
ons niet ongerust te maken.
Toch heb ik getracht de plaats van het gebeuren te bereiken. De politie was echter
onverbiddelijk. Ge begrijpt, werd me gezegd, dat velen ginder er hun kleren bij
inschoten en daar nu naakt rondlopen. Uw nieuwsgierigheid is ongezond. Ik wil
echter dat bloedige schouwspel met eigen ogen zien, ik wil me in dat bloed dompelen
en ik wil er van drinken. Want ik geloof niet werkelijk aan de krokodillen. Ik geloof
niet dat zoiets is gebeurd in de vacantiewateren van het noordkasteel.
Ik vermoed iets van enigszins grote hagedissen die daar in een rotstuintje gekweekt
worden als curiosum voor de toeristen.
Bewijs? Er staat niets van in de krant.
Omgekeerd bewijs? Staatsplakkaat. Bericht voor de bevolking:
‘Onmiddellijke doodstraf voor welke persoon ook openlijk durft bekend maken:
de overval der KROKODILLEN.’.

5
Ogenschijnlijk was er met mijn neus niets meer aan de hand. De hele tijd. Ten minste
werd er door niemand daarover een opmerking gemaakt. Maar sinds ik de overval
der krokodillen hardnekkig ontken, is de ontaarding klaar aan de dag getreden.
Vandaag kwam er dan ook een heer met zeer nette manieren om me naar het
noordkasteel te begeleiden. Tezelfdertijd werd bij mijn vrouw op taktvolle wijze een
persoon geinstalleerd die in alle opzichten als twee druppels water op mij gelijkt,
behalve dat ik het niet ben. Mijn vrouw heeft overigens het tweede eksemplaar
aanvaard als zijnde mijzelf, het origineel.
De ontaarding van mijn neus is begonnen met een snel om zich grijpende
afbrokkeling, voor ieder oog zichtbaar en niet meer te loochenen, zodat mijn orgaan
op minder dan een uur de onneuzige vorm van een gelijkzijdige driehoek had. Hiermee
nam het proces echter nog geen einde. Het
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zet zich, weliswaar in een trager tempo, maar toch gestadig voort.
In het noordkasteel werd ik met alle komfort omringd. Ik heb er niets anders te
doen dan naar mijn navel te staren wat voor een man zonder aangezicht trouwens de
enige. nog aannemelijke bezigheid is.
Ik zou dus in zekere zin tevreden zijn, ware daar niet de onhebbelijkheid van de
dokters en de verpleegsters om overal salamanders te kweken, salamanders welke
op hun beurt zo onhebbelijk zijn zich hardnekkig te willen nestelen in de navels der
patiënten, waar daarvoor toch zeker heel weinig en eigenlijk helemaal geen plaats
is.
Dit hospitaal is zeer modern ingericht en uitgerust met de allerlaatste vindingen,
ja, zelfs met degene die nog moeten uitgevonden worden. Robotten, die elektronisch
geregeld zijn, staan er onvoorwaardelijk ten dienste van alle patiënten. Men kan hun
eender welk bevel geven langs een telefoon die aan ieder bed staat. Op verzoek stellen
zij bijvoorbeeld de meest welsprekende scheldbrieven op en bestellen die dan zelf
bij de directeur van het hospitaal. Smaakt het eten niet - en dit doet het nooit, alhoewel
het zeer smakelijk wan uitzicht en zeer afgewisseld is - dan begint de robot er op het
eerste kommando mee te smijten. Het eigenaardige is dat niemand zich daaraan
stoort, dat, welk zonderling bevel de gefanatiseerde verbeelding ook moge uitdenken,
er ten slotte hoegenaamd geen reaktie is, dus letterlijk niets gebeurt. Dit komt zo en dat is klaar - omdat de robotten geen enkele schuld kunnen hebben aan wat ze
doen.
Ondanks het ultra-moderne komfort ontbreken nochtans enige van de meest
elementaire zaken. Zo heb ik bijvoorbeeld vergeefs naar een W.C. gevraagd. Zelfs
wekte mijn vraag de grootste verbazing en kwam iedereen onbegrijpelijk voor. Aldus
was ik verplicht me door een robot te laten ledigen met behulp wan een soort
stofzuiger die de patiënten doorgaans gebruiken om de rokken van de voorbijgaande
verpleegsters op te waaien, een grapje dat niemand ooit schijnt moe te worden.
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Overigens is het een feit dat de patiënt hier, na enkele dagen verblijf, opstaat om uit
protest zinloos in het ronde te gaan wandelen, zich daarbij aansluitend in een lange
rij van patiënten, die concentrisch naar het middelpunt toe beweegt.
Wanneer de patiënt dit middelpunt bereikt, is hij dood.
Ik begrijp mezelf niet, maar ik wandel ook in de rij. Plechtig wandel ik in het gelid
mijn ronde naar de dood toe.
Mijn laatste bevel aan de telefoon was, overeenkomstig de traditie van het huis,
luid enige duizenden onze vaders en weesgegroeten op te zeggen. Zo klinken door
bemiddeling van een robot mijn gebeden thans tussen het eentonig geluid der stappen
stappen naar de dood. De DOOD.
Morgen of overmorgen.

6
Mijn vrouw heeft nog haar echtgenoot. Zij houdt aan de kristelijke opvatting volgens
welke het de ANDERE is die naar het noordkasteel wordt gevoerd.
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ben marée / gedichten
De lippen zwart van woede
koningin, hemelrijk van profetenzaad
groter dan de stilte die de zee sluit
sluimert de gehoornde hemel
spettert de stilte die onder de zee
van geen vogelbruid geboren is
aan geen dodend signaal bekend.
De gassen schaduwrijk overwinnaars
van gisteren branden de aarde,
tirannen nagelen de zon
aan hun paleizen, zij ontluisteren
de schaduw - die luistert naar de leeuw branden het stro van hun adem woorden die dorsen de stilte Stilte ontbladert maar
aan de grond smelten de wapens
de vrede, het bloed grijpt naar ons keel
de droom van het onrijpe dorp,
het rode veulen dat uit onze adem leeft
en onder ons bloed kabbelt de kruistocht
warm als de zee
koestert haar zijden slavin.
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Aarde die welft tussen jouw gebeente
en mijn dieren die daarin hun weide
zoeken en de wijdelingen, dopers,
die dieper werken in mij
tussen de wortels van het koninkrijk.
Dit als licht verweerde
onder druk van de mollige
schaduw je bloed, dat groeide
als een boom groen, berijder ik
bezoeker van je vleugels,
herbergier ik van je honger.
Groter en rijker gegoten,
in je nest broedend het jong,
als een oor rijker,
als een vogel grootser,
vliegend, stervend
aan de korst van je hongersnood
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kari bert / gedichten
ze worden paarden
als de te laat geboren zonen
met een vlek in de hals
met steigerende manen
in de nacht
van liefdes- en jakhalskreten
bijt ze los
bijt ze buiten
en luister naar hun koor
hete leeuwenkelen
wijl in de verte
gehurkte gekken
de maan bezingen
of ergens met de vocht
aan de binnenkant van het vel
draagt een vrouw de angst
in zich als een kind
barensklaar
op het grauwe plein
stijgt langzaam en klappertandend
de mist
en daar zit te zingen
een purperen bloem
een kleurvlek die uitgelopen
over al het grijs
plots aan bloed doet denken
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ver voltooien als bizons
locomotieven de stafkaart van het spoorwegnet
rammen met kalme lijnen de nacht
en vervullen zo op hun manier
een groot toneel
lijk de wijsheid doen
het geld
en de honger
de symmetrische machine
als een schaakspel uitstrekken
met de zekerheid der seizoenen
de gezwollen snaren
zijn teruggetrokken tot achter de horizon
waar ook het geheim huist
juist daarom geheim
de grieken hun tempel
is ons huis geworden
ons doel is diepzeerust
een pyramide van glazen constructies
we dwingen alle onbekende dieren
leggen onze erfenis op een operatietafel
met de hulp en de genade des tijds
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hans sleutelaar / fragmentaries
1
leven is een spierwit feit.
angst het woord op de lippen.
(wan) hoop een zenuwachtig verraad.
iedere bloem laat een steen van stank na
iedere boom een geratel van rotting
geloof niet meer in wonderen.
huiver.
wees overgelukkig.

2
er sluipt een denken achter alle dagen
er loert een groot oog om elke nacht
en een droom hurkt in iedere lieve slaap
waarom toch
is het de tong van de tijd die het lijf aanvreet als een zuur
de verschrikte glimlach won gisteren
slaat tot een glazen haat?
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3
de tweeklank van de zon en de dag
de gele geluiden van bomen en bloemen
geween van stenen / gebaren van water:
het is gezichtsbedrog
het is oorverdovend
want
wie kent het ware gelaat van de dingen?
wie vertrouwt
zijn tien gezichten?
en wie luisterde niet al te vaak
naar zichzelf?

4
een morgen ging ik de nacht in
een zwijgen in iedere hand
zoekend de stilte op zoek naar mijn eigen stem
ik kende de afmetingen van gelaat en lippen
ook polsslag en de klankkleur van de spraak
waren mij bekend

5
‘van licht wordt de hemel zwart
van angst wordt de dag nacht
want ziet ge ziet ge...’
‘begin is einde.
dag is nacht.
hemel staat voor aarde / zon voor maan.
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wie spreekt mij tegen?
wie spreekt tegen mij?’
‘beluister mijn zwijgen
ik stem in, natuurlijk.
ik hul mij in zwijgen
ik kleed mij in slaap, in dromen.
mijn handen was ik in tederheid
mijn voeten baad ik in regen.
beluister
beluister mijn zwijgen’

6
men ziet zijn hand die spreekt en zwijgt
en schrijft met andermans stem.
men denkt dat de wind ziek is.
zieke wind.

7
zo behoudt men de verlengde schaduw van een regenlied
oud teken van de ongerepte ruimte
halve ster.
van bloemen de kale huid.
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/ gedicht
dan onttrekken wij ons voor altijd
aan de ijzeren hand van de dagen
aan de wetten die bepalen bepalen
de stand van de zon
de omvang der maan
en hoe grillig de vormen van rotsen, wolken, schelpen
en de regelmaat in het slaan der golven
en waarom het licht vergeet dat het vliegen kan
en waarom de nacht zich schuilhoudt
achter zijn schaduw
dan geven wij ons over
- armen geheven, vlag gehesen en komen moeizaam uit onze woorden
die wij bij wijze van spreken
het zwijgen opleggen
dan leven wij verder en onarmen
met niet te ontkennen warmte
elk begin van geluid
elke legende van licht
en strelen wij de schoonheid
die aan alle dingen eigen is
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/ poging tot portret van m.
(het hoofd kent de liefde
het lijf de domme schaduw daarvan)
jeugd, trots, en soms, soms liefde: je ogen
zijn zeldzame vlinders
je mond: schuilplaats van tedere
dingen - kussende dieren
of een wind of een bloem of een kleine rivier
en wrede - blij en mismoedig
de tanden van een te koude
besneeuwde eenzaamheid
iets heel moois ben je
iets heel moois dat kan toveren
oh, de tekening van je gelaat doet veel
te veel vergeten
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gust gils / introduksie en ei
kortom alles
zal worden leeggeschilderd de eerstvolgende maanden
zoiets komt, een telegram van wel 2 letters
als ei en zout in een windtunnel
het brengt mij soms de afwezige schaduw van een maagd
te binnen
zulke kombinasies - met nog andere verrast mij telkens
alles zal worden weggeslingerd:
de wereld behoudt er nu eenmaal
haar lachen niet bij - of verandert in elk geval van lachen
daarom in verstandhouding met blinde vrouwen
ik ga op alle stromen
en ik stroom de landen binnen
de odissee de oneindigheid
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/ veel irreële blijdschap
iedereen was noch groen noch levensopstandig:
72 maal brullen, en u bekomt wat u verlangt
een haatgolf of een golf van overvloed
alles werd van de grond terug opgebouwd
toen ik hier vanmorgen mijn samovar opbouwde
nog éénmaal langs deze gekantelde muren om
om mij presies te zeggen hoe ze mij er uit zien
om mij te zeggen:
betast maar niet twee driemaal uw testikels
doe maar geen reuzenpoging om te ontsnappen
want in je wereld
woon je niet. een witte watersluier
omhangt je
en in het water zelf ja zo bleef eens een zatlap 20.000 jaar boven water!
kinkhoren? o nee
want anders hebt ge de hoorn al gehoord
vóórdat ge hem ruist
trouwens alle mensen die slim zijn
alle denkbeeldige maagden zullen dat met mij beamen
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/ een willekeurig individu
muzisiaan met de verziekte uitbeelding van een trommel
en allerhande dekalages
deze man werd een furtieve massa:
zijn enorme nijdassende gedaante
onmiddellijk langs de grenzen weg
as en geld van woorden - men is er danig op gesteld:
een gehoekte hand met gezeefd, bijna
bovenaards licht
een gek hoog veld is een spanningsveld stap je op om met een buik
de witte hemelgroep te bevaren?
om gedichten zoals de spanningen tussen
4 mensen zich in stollend magma eindelijk vastleggen?
(zegt u gerust aan niemand dat u het boven niets moet stellen)
of om het beeld wan de koertizane
van overzee, weggestopt in vreemdheid
muzisiaan wil niets dan stilte
muzisiaan verwoest alle gedichten
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/ angstvallende ansichtkaarten
1
een algemeen woord, en wel voorzichtig:
de moordenaar is niet verantwoordelijk
voor een volledig opgetuigd & versierd eksemplaar
van het lichaam van zijn slachtoffer.

2
opgepast!
een man in onbeschrijflijk blauw vest
is rechtgesprongen, en onder het roepen van
supporters!
heeft hij, dank zij een buitengewone
krachtsinspanning, beide handen van de jonge vrouw
ruim 1 1/2 cm hoger geheven!

3
wat was er te zien
door het beroepsgedeformeerde oog?
het landschap zag echt reëel groen.
daar was hij verschrikkelijk trots op. alsof het hemzelf gold hij vond zichzelf een werkelijk bekwaam kunstkenner.

4
‘het is niet omdat a niet gelijk is aan a,
dat a niet gelijk zou zijn aan b!’

5
ik was twee meter op vier. men tilde
mij op aan mijn hoeken en droeg mij weg
alsof ik een gekompliseerd beeldhouwwerk was
een soort van mauzoleum.
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6
op een manifestasie
pro dragen van sjinese kleding:
witte sjinese trui, zwartwollen broek, halsdoek een sinoloog betitelt het porselein als
de stilte van een gedicht
in botsing met de werkelijkheid.

7
hoch auf eulonium! een patetiese vogel
met een gewaad van snorren - of erger geboorteoorzaak: onbekend uit geest van verzet roept, woedend als een echte engel:
als gij niet als een paard lacht neem ik u nooit meer mee.

8
linkeroog: geamuzeerd
rechteroog: streng
in de 1e en 4e maand won het jaar
springen kleine
stukjes uit elk oog.

9
aan een gedicht
is maar half zoveel werk als aan een piramiede.
werd door buddingh' bewezen,
proefondervindelijk, met een ijzeren blok
en een houten blok
met 4 maten en met 4 gewichten.

10
ik heb de betastralen gekozen!
ben je mal? elektronen kunnen immers niet spreken.
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11
wat gedaan met uw kostelijk gouden parelsnoer?
men sluit het in een kript
met minstens één houten beeld, één vrouw
en één dochter.

12
spreek ik met mitlas? vroeg de stem in het hokje.
waarom niet? was het ongeduldige antwoord.
maar door een - dit - echt vaderlands gebaar
werd de vrede tussen twee zeelieden
welke dreigde verstoord te worden,
behouden.

13
de man kon niet lezen
hetgeen uit de zak kwam, het was
afgrijselijkheid, het was
dichterlijkheid.

14
aanwijzing:
hij is introvert,
dat wil zeggen: hij is hoog ziek,
hij is ziek in de ziekste graad.
zo wordt iemand als introvert verklikt
door wie aangeschreven zijn en dan nog
een beduiding te vinden komen.

15
de heer des huizes ligt stil en opeens
- hij heeft er genoeg van begint hij
naakte meisjes naar zich toe te trekken.
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c'est pour mes plantes caryatides zij zijn krapuul, natuurlijk.
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paul snoek / drie gedichten van esox lucius
1
De taal is een traan (k) lier
maar als je wat ouder bent
zegt moeder boos: nou, niet
meer huilen hoor, daarvoor
ben jij al veel te groot.
De taal is dus een (k) lier
en (k) lieren neemt men zo
mogelijk op jeugdige leeftijd weg, teneinde er op
later jaren geen hinder van
te ondervinden. De taal is
dus geen (k) lier. De taal is
een remedie, een afdoend middel
tegen buikloop. Een krokodillentraan.
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2
Mijn vader was een uitvinder.
Op een morgen vond hij een
vlinder uit, die hij vergat
te doen vliegen. Ja, vliegen.
Toen ging hij dood, = mijn vader,
en daar zaten wij met die
vlinder van 16 ton 325 kg
opgeschept. Maar god zij dank,
een dichter kocht hem af
en leerde hem vliegen.
Hij leerde hem het vliegen.
En werkelijk, de vlinder vloog.
De vlinder, = het mooiste insect,
vloog zich letterlijk dood.
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3
Elk woord is een nekschot, mevrouw.
Een deuk in een emmer, een bluts
in een ei. Een poging tot overspel. Maar soms, zo om de 88 dagen
is het woord een wonderknaap;
althans, een kind met toekomst.
Maar weinigen, U heeft misschien
zelf kinderen, mevrouw, dragen
deze kinkhoest onder water.
Het woord is meestal
Blaise (een scheetje van) Pascal
en soms een tweede scheetje
van niemendal.
Mes excuses, madame.
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walter korun / gedichten
ik ben de vlugge jager geduldig en buigend
aan snorrende dieren voorbij
doomdroom droomboom en de weg
is een glinsterend klimmen van kevers
ik zoek je in wentelgebaren van
wolken en wijde vraagtekens maar
een naam
is een tartend en vluchtend verlangen
ik ben de wolken ik zwel en beweeg
tegen alle regels ik ben de kirrende
regen de rook ik schuif over en over
dit weten we allen alleen de regen
een grillig drijven een tikkend tellen
van uren
als uit
al je handen de bittere plant van je lenden
groeit en de brand de lemen muur aftast
en toch loopt' een naam getekend mijn ogen uit
alleen en naakt het zwarte water
maakt je een glanzend eennachtskind
maar ik keer weer wekkend
jonge vogels in je kerker
ja ik zal wonen in dit huis
dikwijls en drinken de donkere dauw
van je lichaam in een land waar
nooit de dauw zijn listige kevers
neerlaat
en strelen de trotse kleuren weg
vinden geurend hout je huid warm
en wachtend je mond stil en
stuurloos bewegend
je steen een rauw en lispelend
schuren van zuchtjes
dit lieve lachen dit denken
aan het woud en de wind
in een straat waar de hitte
een haveloos monster een heersend
masker van geelgeblakerde vleugels draagt

Gard Sivik. Jaargang 2

29

rené gysen / 11 juli
die het huis in het huis uit
zoals ik
naar de melankolie
van de waterman
hun magere pijlen schieten
omdat het huis van de eerste de beste niet
precies het beste middel is om de fondsen
van mijn rug gesneden te herwaarden zodat
automatisch het gewicht van mijn acties zou
stijgen tot 40o Celsius d.i. bijna het legioen
van eer
nee nee lowie veeleer een handig ventje van
suikergoed ja en in het midden de geledigde
tooglade waarvoor godvergeten de bestolenen
tranen van aanbidding plengen ziedaar the
heart of the matter en niet de waardigheid
van de vlaming
houzee
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/ soldaten in rood soldaten in grijs
het hanengekraai dat op de muren klimt is van das Militär de muren in grijs de harten
in rood het huis met kreten verlicht de sterren aan de hemel gepind
maar toen ze zich weer in beweging zetten marsjeer marsjeer nu breek pot sierlijk
af marsjeer neus pot sierlijk af breek zo gleed west point triomfantelijk in rood
soldaten in grijs
(niets is minder waar eigenlijk graast de schelde zichzelf een enorme koe vooral
op de grote markt een zware uier heft brabo zorgvuldig zijn linkerpoot op de fontein
gebeeldhouwd water blaffen de honden niet de paarden eigenlijk uitgestorven niet
enkele landgenoten niet meer)
zo slepen soldaten in rood soldaten in grijs nog slechts moeizaam langs de straten
en doven uit nog voor welmenende burgers kunnen tussenkomen.
doven uit en laten zelfs geen rook na laat staan een zwart poeder op de stenen in
de urne mama in de urne! geef 8
29.9.1956
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/ de tanden van jim
en de maag van jim een kaktus op de pijlers met loodlucht snel en zonder geluid
opgebalgd
een solvabele taksi somewhere somehow en de chauffeur in zijn sombere
voorgevoelens bevestigd opent traag de deur they're stevedoring stevedoring maar
plots jim uit de auto snelt naar de dokken springt que voulez-vous que j'y fasse dat
is de valstrik denkt de chauffeur gaat kijken het water helaas voor altijd over zijn
diepte gesloten zwijgt
de chauffeur volstrekt verkeerd nu keert terug hartstochtelijk schreiend en in zijn
auto jim schrijft een zakenbrief maar de chauffeur nog steeds verkeerd vermeerdert
de vaart recht vooruit
alleen isejim ontkomt natuurlijk en van de dode chauffeur de pet ontvoert james
met zijn huurrijtuig argeloze dochters uit welgestelde families om hen op afgelegen
plaatsen een bloedkop jelly roll me over
jim wordt elke dag groter groeit sneller zijn hart een roofdier zijn hoofd een kerk
zijn geslacht een reusachtige vlammentong meet wel twintig meter nu
jim is een onmisbaar bestanddeel van onze maatschappij reeds belgische vlaggetjes
aan de kinderen: eet meer jim hij toont zich nu dikwijls bij het graf van de onbekende
soldaat
is dan ook de muilezel van de paus
is een huwbare dochter
en rekent op 10.000 nieuwe stemmen met de volgende verkiezingen voor welke
gelegenheid hij speciaal zijn ruige staart liet inkorten
ad hoc honoris causa
21-6-1956
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paul snoek / iets over de balmooz
voor L.P. Boon
De Balmooz is een speciaal uit verende materialen samengesteld gebouw. Derhalve
kan zij tegen een stoot. Door haar elasticiteit is de Balmooz uitermate geschikt om
opgericht te worden op moerassige en/of aan aardbevingen onderhevige gronden.
Naast de eigenschap der rekbaarheid is de Balmooz draagster van heel wat andere
kwaliteiten. Totnogtoe werd in de bouwkunde en materialenleer weinig of geen
rekening gehouden met factoren van andere dan geografische en demografische aard.
Welnu, de Balmooz is het geschikte gebouw voor jonggehuwden, daar de materie
waaruit zij vervaardigd werd niet onderhevig is aan temperatuurschommelingen.
Bijgevolg rekt de Balmooz niet uit tijdens de wittebroodsweken, krimpt niet in
naderhand en dempt bovendien alle geluid dat het bewogen leven van jonggehuwden
ten zeerste kenmerkt. Nochtans is er aan de Balmooz een inconvenient verbonden.
Zij kan niet worden gesloopt. Zij is een levend wezen. Hoe raar dit ook moge klinken,
de Balmooz leeft het stille leven van een plant, daar zij deels uit dierenresten, deels
uit levende planten vervaardigd werd. De Balmooz is namelijk een kruising. Indien
de bewoner, al of niet eigenaar van de Balmooz, naar Australië uitwijken wil, moet
hij zijn huis laten staan. De Balmooz laat zich niet meenemen. Zij geeft dus aan de
urbanisatie een vast, ja, bijna eeuwig karakter. Moet men de Balmooz, die een plant
is regelmatig water geven? Neen. Zij behoort god zij dank tot de orde der cacteën
die weinig of geen water nodig hebben. Zij zuigt voldoende vochten uit de bodem.
Verder dient er op gewezen dat de Balmooz groeit. Na dertig jaar heeft zij het dubbel
van haar oorspronkelijke afmetingen aangenomen. Maar daar ook het huisgezin der
jongehuwden die hun intrek namen in de Balmooz met kinderen kan gezegend
worden, is dit van minder belang. Het geeft zelfs voordelen, de kinderen krijgen een
leuke kinderkamer. Naarmate deze zich ook vermenigvuldigen komt er met de jaren
steeds meer ruimte vrij in de
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Balmooz, beschikbare ruimte. De Balmooz adapteert zich derhalve aan het
uitzettingsvermogen harer bewoners. Zij volgt in haar groei het tempo van de familie
welke zij herbergt. De Balmooz weze bij voorkeur aanbevolen aan nederlandse R.K.
families. Reeds werden nabij Hillegom 4880 Balmozen op speciale cultuurvelden
gezaaid. Binnen 3 jaar zullen zij bewoonbaar verklaard worden door de minister van
veeteelt en landbouw en zijn collega van huisvesting. Zelfs de Paus gaf zijn zegen
aan de zaaiers van de Balmooz. Dient meer gezegd? Ja, de Balmooz is behept met
een tweede inconvenient. Wanneer zij 182 jaar oud zal zijn, zal zij ontploffen. 182
jaar is nochtans een eeuwigheid. Dan dient men de R.K. bewoners tijdig op de hoogte
te brengen van de kuren van de Balmooz. Dit geschiede bij voorkeur door een
kanselredenaar. Haar explosie zal geen schade aanrichten aan aanpalende huizen, al
dan niet zelf Balmozen. Zij is dus een prachtige uitvinding. Een ideaal van een
kruising. Tenslotte dient nog gezegd dat de Balmooz giftige gassen bevat, die niet
lekker ruiken. Absoluut niet lekker. Bijgevolg worden de toekomstige
Balmoozbewoners bij voorbaat verwittigd dat zij in de muren van hun plantaardig
huis geen nagels mogen kloppen. Ook duimspijkers zijn af te raden. Geven zij
nochtans geen gevolg aan deze vingerwijzing, dat moeten zij verantwoordelijk
verklaard worden voor de kwade lucht in de buurt van hun Balmooz en voor de
abnormale aspiraties waarmee hun roomse kinderen zullen behept zijn. Dat was iets
over de Balmooz.
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onder 1 hoedje

Eén van vóór 1950
De uitgeverij De Sikkel stelde, op ons verzoek, het deel Proza II van de verzamelde
werken van Paul Van Ostaijen ter beschikking van gardsivik. Dit deel bevat de
kritische en teoretische opstellen, essays, enz.
Konklusie na deze lektuur: het belang von Paul Von Ostaijen voor de
eksperimentele dichtkunst is uitzonderlijk. Ziedaar iemand onder degenen die ons
voorafgaan die we niet moeten verloochenen. (Een zucht van verlichting in alle
kampen).
In alle geval: Paul Van Ostaijen is onbetwistbaar een traditie - voor zover een
uitzondering een traditie kan verbeelden - waarbij we kunnen aansluiten.
Persoonlijk was het voor mij een bevreemdende, tezelfdertijd onthutsende en
geruststellende ervaring vast te stellen dat wat ik over de aard en de mogelijkheden
van de poëzie kon ontdekken aan de hand van de eksperimentelen reeds allemaal
gezegd werd, meer dan dertig jaar geleder, zij het dan met andere woorden en in een
ander verband en moge dit dan oppervlakkig gezien dikwijls niet het geval zijn.
Ik wil gebeurlijk belangstellende gard-siviklezers niet het plezier ontnemen dit
zelf te ontdekken aan de hand von Van Ostaijen's werk. Maar om mijn woorden
kracht bij te zetten en te bewijzen dat ik geen praat voor de vaak verkoop, volgen
hier toch enkele voorbeelden.
Over de samenwerking van het bewuste en het onbewuste.
V.O.: ‘Bij het scheppen van het kunstwerk doorleeft de kunstenaar nogmaals dit
bewuste in het onderbewuste, in het visioenaire: het zinnelijk-concreet worden van
het geestelijk abstracte. Het bewuste weten voedt de onderbewuste visie’.
Over de beperktheid van het logisch denken.
V.O. ‘Kunst: verlangen naar completisering van de kennis, dewelke eindigde in
het weten om het niet-weten’ en ‘Vooral de logica staat bij hem (bedoeld U. Van de
Voorde) zeer goed aangeschreven, zodanig zelfs dat deze nederige dienstmaagd von
het denken plots vrouw des huizes is geworden’.
‘La poésie ne rythmera plus d'action: elle sera en avant’ zei Rimbaud en we haalden
zijn woorden aan, toevoegend: waarvóór? vóór het bewustzijn.
V.O.: ‘De bewuste verklaringen zijn goddank slechts epifenomenen’. Is de extase
die V.O. in verband met de poëzie brengt niet te vergelijken met de dionisische roes
(waarvan sprake in het vorig gard-siviknum-
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mer) met dit verschil dat met extase de nadruk op het geestelijke wordt gelegd en
met de dionisische roes op het lichamelijke.
Wie weet dat Nietzsche het dionisische in zekere zin met de muziek gelijk stelt
(en op analoge wijze het apollinische met het plastische) zal gesticht zijn door volgend
citaat uit Walt Pater, door V.O. aangehaald ter illustratie van eigen mening: All art
constantly aspires towards the condition of music... because in its ideal, consummate
moments, the end is not distinct from the means, the form from the matter, the subject
from the expression; and to it, therefore, to the condition of its perfect moments, all
arts may be supposed constantly to tend and to aspire’. Waarop V.O. vervolgt: ‘Zoals
muziek, ontroert de muzikaliteit van ware plastiek in de geest de herinnering aan de
Vaderstad van het “Unbedingte” waar geen tweespalt is.’ Waar geen tweespalt is,
ziet ge. En waaraan herinnerd wordt, alsof men er oorspronkelijk geleefd had.
Zo gaat het voort. Overal hetzelfde standpunt als hetgene in gard-sivik verdedigd.
In de grond dezelfde opvattingen.
Nog één voorbeeld. Zinnen uit V.O.:
Het standpunt der moderne poëzie in zake prosodie kan misschien als volgt worden
voorgedragen: geen wetten der prosodie kunnen de wetmatigheid van het lyrische
ritme uitdrukken. Nochtans is er een wetmatigheid. De jongere dichtkunst verkiest
het dus de wetmatigheid tastend te benaderen dan wel een wet te accepteren waarvan
zij weet dat zij het vraagstuk onopgelost laat. Door de identiteit met de wet wordt
geen identiteit met de wetmatigheid bewezen. Nochtans: span u in deze wetmatigheid
te vinden waartoe wij, evenmin als welke ars poetica, u de formule kunnen geven.
Verstaan is hierbij dat wij de wet van de wetmatigheid slechts bij empirische
benadering kunnen geven; wij kunnen enkel de manifestatie van het wetmatige van
deze van het onwetmatige onderscheiden.
Vergelijk nu ‘wet’ met ‘het teoretische’ of ‘sokratische’ en ‘wetmatigheid’ met
het apollinische en ge zult zien hoe dat klopt. En het apollinische kon inderdaad niet
met een algemeen geldende formule samengevat worden, maar diende aangetoond
door afzonderlijke voorbeelden uit lucebert, vinkenoog, gils, van de kerckhove,
snoek.
We stoppen ermee. Alhoewel tientallen even interessante parallelen zouden kunnen
getoond. Wie belang stelt in de opvatting van gard-sivik over poëzie, kan zich in
volle vertrouwen wenden tot Paul Van Ostaijen. Want in gard-sivik is het (in vlaams
verband) dat het werk won V.O. terug wordt opgenomen.
Er is echter nog veel meer bij V.O. Hij spreekt niet alleen over poëzie. Over
impressionisme, ekspressionisme, kubisme, futurisme in de plastische kunsten vertelt
hij wezenlijke zaken. Wat daarbij geweldig indruk maakt is dat hij de ontwikkeling
van de verschillende -ismen weet te koppelen aan de geestelijke evolutie. Zo toont
hij aan dat het wezenlijke in de na-impressionistische stromingen de anti-bourgeoise
strekking is. (Over de bourgeois zegt V.O.: De b. houdt de liefde en
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de kunst voor fantasie en geestesontspanning; aldus gebeurtenissen van secundaire
aard. De term ‘Bourgeois’ is in de zin van een algemene levensaanschouwing te
begrijpen, die sedert de middeleeuwen heerst: de kapitalistische geest. Deze
levensaanschouwing vindt men even goed bij de werkelijke bourgeois, als bij de
aristocraat en de christene of sociaal-democratisch gesyndiceerde werkman (in 1956
kan men er de kommunisten bijvoegen). De bourgeoise kunstenaar werpt geen
brug naar de onbegrensde toekomst, daar dit enkel door een innerlijke
geestescommunie, geenzins door een uiterlijke objekten-overeenkomst kan gebeuren.
Kurt Hiller over de bourgeoise formalist en esteet: ‘Er hob gestalterische Tugenden,
deren relative Bedeutung wir gar nicht verkennen und die wir in die Zukunft
hineinzunehmen wünschen, ins Absolute; er machte Mittel zu Zwecken und nahm
der Kunst als Wesentliches schliesslich allen Gehalt, alles Feuer, alle Richtung auf
das grandiose (wenn auch dunkle) Menschheitsziel’. M.a.w. van de wisselende
apollinische eisen maakt de bourgeois teoretische voorschriften en zondert deze op
die wijze af ven het dionisische, d.i. het donkere, d.i. wat in een richting stuwt, d.i.
het vuur, d.i. het eigenlijke.
Het spreekt haast vanzelf dat V.O. ook een artikel schreef over de gelijklopendheid
van de stromingen in de beeldende kunsten en in de poëzie. Een ekspressionistisch
schilder en een ekspressionistisch dichter worden niet toevallig met dezelfde naam
aangeduid. ‘Proeve ven parallelen tussen moderne beeldende kunst en moderne
dichtkunst’ heet dit artikel.
Van Ostaijen bewonderde de middeleeuwse kunstenaars die hij zeer goed kende.
Ik geloof dat dit interessant is voor onze generatie, waarvan ik meen dat ze zich heeft
afgekeerd van de middeleeuwen. Reeds oppervlakkig gezien, voel ik me meer
aangetrokken b.v. door de vlaamse primitieven dan door een Rubens of een Van
Dijck. In zelfde verband heeft het artikel over Breugel me gefascineerd.
Kunnen wij ons dan plots verzoenen met de kristelijke middeleeuwen? Ja en neen.
Gesteld tegenover de godsdienstigheid, vraag ik me niet af: bestaat er een God of
bestaat er geen God, maar wel: is God levend of is hij dood? Voor wie hij werkelijk
levend is, bestaat er geen onmogelijkheid om én godsdienstig te zijn, én tot de onzen
te behoren. Maar nu hebben wij juist goede gronden om aan te nemen dat in onze
tijd God niet alleen dood, maar morsdood is. Tot zover onze positieve houding
tegenover de middeleeuwen zonder dat we daarom onze mening over het hedendaagse
kristendom moeten verloochenen.
Maar ook in de middeleeuwen moet het kristendom reeds die negatieve,
levensvijandige kenmerken vertoond hebben, waardoor het zo gretig naar het
sokratisch-teoretische greep, t.t.z. uitliep in een kapitalistische, bourgeoise (on)
-kultuur. Niet toevallig volgden op de middeleeuwen, de renaissance, de ‘verlichting’,
enz. Dit moet na te speuren zijn. Wellicht is het voornaamste verschil dat de
middeleeuwers het bourgeoise welvaartsideaal in het hiernamaals plaatsten (na de
dood is men voor eens en altijd hemelburger, bezitter van het eeuwige geluk, in
volle zekerheid,
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zonder er nog iets voor te doen). Sinds de renaissance zoekt men dit op deze aarde
te verwezenlijken. Zo gezien, dan toch een vooruitgang op de middeleeuwen.
Ge ziet dat het bij V.O. om nog veel meer gaat dan poëzie alleen. Misschien beter
gezegd: poëzie is veel meer dan alleen maar poëzie.
Ik kan deze bespreking niet besluiten zonder nog even te herinneren aan: 1o de
humor van Van Ostaijen. Deze heeft bovendien dit voordeel dat hij nooit geestig is
om niets dan de geestigheid. Het is een humor die in het middelpunt (the heart of the
matter) treft.
2o de hoffelijkheid van V.O. die er in bestaat ook de onbeduidendste dichter zijn
kans te geven, hem ‘au sérieux’ te nemen, hem aandachtig en grondig te lezen en de
redenen op te zoeken waarom hij niet slaagde, de juiste plaatsen waar hij te kort
kwam, anderzijds hem voor het minste goede vers te feliciteren. V.O. was geen last
te veel, was niemand te weinig.
Alles heb ik nog niet gezegd, wat ik over dit boekdeel te zeggen heb. Maar dat is
ook niet nodig. Ik wou er alleen maar iedereen, voor zover hij het nog niet gedaan
heeft, toe aansporen te lezen:
1o de poëzie won V.O.
2o vervolgens het proza van V.O.
3o dan zijn kritisch en teoretisch (bij hem betekent dit achteraf verklarend) werk
4o nogmaals de poëzie van V.O.
5o nogmaals zijn proza
6o nogmaals zijn kritisch en teoretisch werk.
N.B. Ge moet het daarom niet kopen. Het is ook in de biblioteken te krijgen.
r.g.

Taboe
Het was de hoofdredacteur zelf, dhr Willem M.C. Roggeman in eigen persoon, die
mij een eksemplaar van zijn tijdschrift overhandigde met de nodige plechtigheid,
waarmee het overhandigen van een gestencild tijdschrift gepaard gaat. In ons geval
dus, het Brusselse Kunsttijdschrift Taboe. Let wel, het is geen missietijdschrift, geen
toeristisch periodiekje; het is en blijft een KUNSTtijdschrift. Kwestie van duidelijk
te zijn en dat is veel waard. De eerste bladzijde van het 4 pagina's tellende orgaan is
bedekt met een programmaverklaring won de hand van de hoofdredacteur, namelijk:
Wat wil Taboe? ‘Het stelt zich tot doe! het vlaamse kunstleven in de hoofdstad
te ontwikkelen’. Prachtig initiatief, zeg ik. Daarom deed het beroep, het tijdschrift,
op een schaar medewerkers. Ik stel mij deze schaar voor, puntig en snijdend. Dank
U. Een schaar van illustere onbekenden, die morgen, zo schrijft de hoofdredacteur
in zijn programmaverklaring van 1 bladzijde, die morgen misschien beroemd zullen
zijn. Ja, morgen misschien. Het publiceert bijdragen van nog niet gearriveerden,
die de drang tot scheppen aan den lijve ondervinden, die nog geen kans kregen
hun scheppingen gedrukt te zien en het beu zijn hun
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bijdragen steeds maar terug te krijgen. Ze hebben dus al ingezonden, die schaar
medewerkers, maar ze zijn het beu. Wij zijn het beu zegt de hoofdredacteur en wij
zeggen hetzelfde met hem. Wij zijn natuurlijk beu dat we het hem beu moeten maken.
Maar ja, er is nog altijd die post-zegel voor antwoord bij hun bijdragen. Maar kom,
niet versagen. Ik zie die schaar medewerkers zitten en krijg medelijden met ze. Ze
willen gehoord worden, ze geloven in zichzelf. Wij ook trouwens. Het blad taboe,
of beter, de 4 bladzijden van taboe, wil er voor zorgen dat hun werk niet langer in
een of andere lade opgesloten blijft liggen en vergeelt. Ongeveer even geel wordt
al het werk van een genie op een verlaten eiland. Ach. Het werk begon dus te vervelen,
hetgeen wij aan de bijdragen opmerkten. Het is allemaal nogal geelzuchtig, slapjes
en verkouden. Maar god weet hoelang het al lag te vergelen. ‘Zulk een blad
oprichten, schrijft de hoofdredacteur, is een stap in de mist zetten’. Wij stellen ons
die stap duidelijk voor en wel degelijk in de mist, daar het eerste en totnogtoe laatste
nummer in October werd uitgegeven. En in October is er dikwijls een mistje aan de
lucht. Of die jongeren zullen slagen, schrijft de hoofdredacteur verder, blijft een
groot ‘?’, waarmee wij het met hem eens zijn. Nu over de gele bijdragen van de
schaar medewerkers.
Jos Woters, die slechte gedichten schrijft stelt een haast beroemde onbekende
Roland Jooris voor, die betere gedichten schijnt te schrijven en reeds een bundel
uitgaf. ‘Gitaar’. Roland Jooris heeft er zelfs een tweede in zijn lade liggen, een beetje
vergeeld waarschijnlijk, maar nog leesbaar. De slechte dichter Jos Woters schrijft
over de betere Roland Jooris: ‘het is merkwaardig, omdat de dichter er in geslaagd
is een eigen, persoonlijk genre te scheppen, al doen zijn taaleksperimenten wel
enigszins denken aan Lucebert’. Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik deze passage,
niet alleen origineel, maar tevens merkwaardig heb gevonden. Maar dan schrijft de
slechte dichter Woters verder over de bundel gitaar. ‘Niettegenstaande hun lichte
toonaard trillen deze chansons van een treurnis om een onvoldaan verlangen,
een verlangen naar een verte, een diepte, naar iets dat wijds en onbereikbaar
in de eenheid vervloeit als de horizon’. Is dat niet mooi, lezer, is dat niet ontroerend,
het is een stukje opzienbarend vlaams, essayistisch proza. Dat zeg ik. Ik ben er stellig
van overtuigd dat het geschreven werd in een adem. Jaja. Ik begin die man te
waarderen. En dat betekent iets. Had ik hem op dit ogenblik in mijn nabijheid, ik
drukte hem aan mijnen boezem. Daar kom ik voor uit. Zo ben ik.
Dan schrijft de hoofdredacteur een artikel over Hugo Claus als schilder, waar ik niet
verder wil op ingaan om de hoofdredacteur en Hugo Claus niet belachelijk te maken.
Ik ken mijn wereld, ik heb ook relaties nodig. Ik heb de tentoonstelling van Claus
niet gezien. Ik zou dus alleen maar Willem M.C. Roggeman belachelijk maken en
dat zou niet mooi zijn van me. Neen, ik ben een opbouwend mens. Verder worden
de overige bladzijden gevuld met slechte gedichten, al even geel als de rest, van
Willy Ronsmans, Willem M.C. Roggeman en de ons reeds bekende Jos Woters. Na
een beetje reclame voor een nieuwe bundel van Roland Joris stelt de hoofdredacteur
Garcia Lorca in een nieuw daglicht. Ik zal maar over dit
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daglicht zwijgen. Alleen deze passage wil ik niet ongelezen laten voorbijgaan: Willem
Roggeman schrijft zwart op wit: ‘F. Garcia Lorca was een groot dichter’. Ik ben
het met de schrijver eens. Nog een klein detail: de hoofdredacteur vertaalt de gedichten
van Lorca. Het wordt tijd dat wij een een treffelijke lorcavertaling in handen krijgen.
Hij werd immers nog maar 348 keren vertaald in het nederlands. A la bonheur,
Willem.
Dan volgt een zekere Hubert de Lauw met een Van de Voorde-gedicht dat niet zo
origineel kan genoemd worden. Tot slot geeft de hoofdredacteur nog een gedicht ten
beste: De Dichter. Even ontroerend als de 4 bladzijden van taboe schrijft deze man:
De dichter, hij ligt... en zovoort... te spartelen in barensweeën, hetgeen wij erg
spijtig vinden voor die weëen.
p.s.
(ps. De lengte van dit artikel staat omgekeerd evenredig met de kwaliteit van het
tijdschrift Taboe. Denk dus niet, geachte lezer, dat het er uitsluitend om ging een
bespreking van het tijdschrift te geven, het ging er hem ook om een stijloefening,
waarvoor behandeld onderwerp altijd dankbaar is).
p.s.

één land, één volk, één...
Een vlaams onderpastoor, Paul Meert, heeft een toneelspel in 3 bedrijven geschreven
met als titel: ‘Kommando-God’.
Dat zou iedereen onverschillig kunnen laten als het niet zo wonderwel
overeenstemde met de paramilitaire tendensen van de katolieke jeugd-groepen, die
bezig zijn een deel van de jeugd op een noodlottige wijze te misvormen.
Van het woord God dat in een ver verleden een prachtig woord moet geweest zijn,
blijven nog slechts treurige resten van betekenis over. Dat is nu éénmaal een feit.
Maar zelfs de ruïnes van hef woord verdienen niet de belediging geassocieerd te
worden met eenn woord als kommando, dat toch onmiddellijk een aantal misschien
doelmatige, maar in alle geval liefdeloze, op objekten en niet op mensen betrokken,
zakelijke handelingen suggereert en dus verbonden met ‘God’ doodgewoon zonder
zin is.
Er zijn bekeringen en bekeringen. Met de metode wan Pavlov (voorwaardelijke
refleksen) kan men zelfs een hond b.v. leren een kruisje te maken voor het eten. Ook
mensen kan men, zonder beroep te doen op hun vrije wil, tot bepaalde gedragslijnen
in het leven brengen. Zulke soort ‘bekeringen’ kan men inderdaad aan een kommando
toevertrouwen. Maar wat heeft dat nog met Kristus te maken (Kristus niet louter
historisch, maar als simbolische be-teken-is)?
De hedendaagse verwarring is al groot genoeg. Ik stel voor dat E.H.P.M. de titel
van zijn toneelstuk wijzigt. ‘Kommando-Zot’ b.v.
r.g.
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jean breton / elle
Elle montrait ses poings au soleil
Elle égratignait l'eau de son ongle
Elle frappait sur le dos du vent
Elle était grande comme une insulte
et son corps ployait dans le vide
De noms imaginaires
aussi doux que le cidre
en vain l'ai-je appelée
ma ville brune et mon audience,
mon patrimoine mis à sac
par une rosée en colere.
Mon coeur tremblait comme une vitre.
On ne met pas l'orage en cage sans scrupules.
Mais il m'est possible d'errer,
bouche folle et les mains serrées,
là où les pas de ceux qui nous aimèrent
ont lentement pourri le sable.

Jean Breton: geboren te Avignon in 1930. Samen met Marc Alyn, Jacques
Reda, Henri Rode en Jean L'Anselme en van de beste jonge franse dichters.
Publiceerde o.a. de bundels ‘Mis au pas’ (1953) en ‘Le festin d'argile’.
Animator van het tijdschrift ‘Les Hommes sans Epaules’.

Gard Sivik. Jaargang 2

2

claude corban / liefde in de sjees
In de rollende sjees vangen
vier vuurmeisjes de zwarte vlinders
in hun drukwerk. Overboord
moeten ze in de nacht,
een ritselend zilverpapier.
Lilly, Else, Fremolde en Sjoeke:
ze zetten er hun radijsrode naam onder
die ze over hielden uit een kaperstocht
met de natte prinses van hun dromen.
Nu vertellen ze aan de voerder,
de voerder van hun sjees en van de nacht
dat hun jongen een paradijsvogel is,
neen, een zoete babelard, een stroper,
een klein kevertje in het lijf oho!
Morgen schrijven de jongens
de plaats en het uur
in hun notaboek.
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hugues c. pernath / naschrift tot vandaag
aan dan van severen
het is een schuilgaan in de regen,
iemand waarin ik ween
de jeugdvriend,
mezelve noemend
Zeldzaam is de stem,
je huid hangt in de stallen
in het zilverslijm van een gelovig mes.

●
Zo is de boom, tegen hetgeen bevolen was
van onkruid koud geworden, blad voor blad.
Met stijve vingertoppen, vandaag alleen
de helden groet
in deze kerkgeur van stille stemmen
bejaard, door oud vergif gestorven.

●
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Slapen, breken met de moorden
van het wiegend zwijgen.
Of ik, ergens te pletter loop
mezelve een open haard ontsteek
iedere hand,
bitter en ongelovig liefheb.

●
Iets, de wegen lief en niet veel waard
wanneer ik koning ben, niemand
hier vandaag verjaagd wordt.
De zwakke woordenslaap
het eerloos verleden, duidelijk
stoffiger dan ooit
opent en sluit.
Hier ouder, huis en honger heersen
dronken gezegend, gemarteld
tot een niet herkenbaar lied.

●
Landerig, jaar na jaar
de zon met het vergeten is bekleed
en overal rivieren leven.
Andere gezichten weer bij de avond staan
in elkaar sluitend, los en leeg.
Of bijbels, uit het dwalend rijk
de harde, laatste sneeuw valt.
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●
In de haat tot het fabels bloedrood
sterft de lente, met iedere nieuwe lente.
Alsof ik nooit een moeder kende
nooit voltooide in de leugen van een god,
maar bevend, overwinter
in het moordland van de eenhoorn
waar sinds de zee, iedere kreet
rechtvaardig werd geboren.

●
De goede wil,
zo is het menselijk gebit, de zon van god
een kleine puinhoop, denkend
de orgels, de goudzoekers gaan groeien.
Het leven uit die goede dagen bijten
alsof er nooit, of reeds een mens
een rat misschien
de klauwen naar mij opent.

●
Dit is niet begrepen, geen fluisteren
onder de moordenaars.
Dit is vandaag, de kaken uiteen
machtig in een onbekende hand
van middeleeuwen, zwijgend
alleen met het zomers geluid,
het vaderlandse zingen van de warme beul.
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●
Ook het gelaat der mensheid
knaagt, met opzet
en met zwaarden.
Wordt gedragen, kostbaar
koud, huilend rond volwassen vlammen.
In dit kruis treft geen verwijt,
geen woord, geen zachter woord gesproken
sinds het inslapen der kinderen.

●
Hoe heten wij morgen, na de olie
en het staal.
Als deze stad de adem van het dier draagt
en uit de grijze dijen van haar huizen dringt.

●
De omgeplooide dag,
gewassen in twee handen
door een verre zomer,
het winterpaard de dagen trekt.
Hoe alles,
in een woord vol blauwe vogels
met het vreugdezand, zacht
verloren stuift.

Gard Sivik. Jaargang 2

7

cornelis bastiaan vaandrager / tweestrijd
‘Moeders mooiste ben je niet, Lichaam’, zeiden ze vaak tegen hem, maar zij hadden
ongelijk, want hij was enigst kind. Als hij dat laatste als argument aanvoerde, lachten
ze hem uit, dromden om hem heen en sarden hem met lange vuile vingers, waarvan
de nagels langzaam en tergend in zijn kleren en huid haakten. Lichaam groeide dan
uit tot een rode vurige bal en op het moment van barsten viel hij uit, blind en niets
ontziend. Dan kreeg hij honderden handen en voeten en het evenwicht was even,
heel even hersteld.
Het meest vreesde hij de wekelijkse vechtpartij met Hugo-met-de-ene-arm. Allen
haatten Lichaam, maar Hugo vooral en die haat was wederkerig.
Er ging geen week voorbij of er werd gevochten in de nauwe straat waarin de
school van Lichaam gelegen was. De medescholieren waren zo gewend aan het
wekelijkse gevecht, dat ze, als er geen aanleiding bestond, er eenvoudig een maakten
om de tweekamp tussen Lichaam en Hugo-met-de-ene-arm niet te missen.
Niemand wist precies hoe Hugo die andere arm was verloren. Sommigen zeiden
dat er tijdens een excursie naar de havens, toen hij nog op de lagere school zat, een
hijskraanlast omlaaggekomen was, op Hugo's arm. Anderen brachten Hugo meer in
de sfeer van de sprookjes met de sadistische vaders en vertelden dat toen Hugo nog
heel jong was, zijn vader tijdens een familietwist met een hakmes zijn halve arm had
afgehouwen.
Niemand wist de juiste toedracht. Niemand durfde het hem te vragen. Zelfs de
meisjes konden hem het geheim niet ontfutselen. Maar daar moet bij gezegd worden
dat Hugo's kontakt met de meisjes uiterst gering was. Soms ging een meisje eens
een avond met hem mee, altijd uit nieuwsgierigheid. Hoe zo'n eenarm zich zou
gedragen bij de liefde, maar spoedig griezelden zij van het stompje dat mee wilde
strelen over de meisjeslichamen, zonder hartstocht op te
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wekken, minder nog dan een stok die pijn, vuur kan veroorzaken.
Zo was de tijd altijd te kort dan dat de meisjes er toe kwamen Hugo naar de oorzaak
van zijn stompje te vragen.
Deze terughoudendheid van de meisjes voedde de gift-dieren der jalouzie die
leefden in Hugo-met-de-ene-arm. Het oerkonflikt met Lichaam werd er mede door
bepaald, want al was Lichaam dan volgens de school moeders mooiste niet - hij was
het wel - toch wezen enkele trekken in zijn gelaat, zijn houding, tred en kleding op
een verschijning die binnen afzienbare tijd zeker niet onaantrekkelijk zou zijn. De
meisjes voelden dit intuitief reeds. Hun haat was dan ook veel milder dan die der
jongens. Zij haatten mee, bang de gunst der anderen jongens te verliezen. In wezen
droegen zij Lichaam een goed hart toe.
En in de kontroverse Lichaam-Hugo-met-de-ene-arm: zij wensten liever een minder
mooi dan een onvolledig lichaam. Waarom werd Lichaam nog meer gehaat? Om
zijn zwijgzaamheid. Om de lichte ironische trek rond zijn lippen. Velen legden dit
uit als geniepigheid, achterbaksheid. Velen vonden hem ook berekenend. Lichaam
maakte altijd de indruk, mee te willen doen, maar niet te kunnen. Zelfs als zijn
prestaties, - vooral in de gimnastieklokalen en op de sportvelden kwam dat tot uiting
- werkelijk niet onverdienstelijk waren en soms zelfs verrassend beter dan die van
de anderen, dan toch werden zij schouderophalend en minachtend bekritiseerd, omdat
het toch altijd maar Lichaam was en bleef die de prestaties had verricht. Lichaam
was eenvoudig een buitenbeentje en minder intelligente en minder presterende jongens
werden toch meer gevierd omdat zij hun eigenschappen zo goed wisten te verkopen
onder een brallende en bravoerachtige houding dat de kleinheid ervan niet opviel.
Lichaam kon dit niet. Lichaam was zichzelf, was Lichaam en niemand anders. Als
hij niets te zeggen had, hield hij zijn mond. Trachtte geen konversatie te forceren,
of te imponeren, of te vleien. Hij zweeg liever. Het leek wel of hij zijn woorden
spaarde voor tijden dat spreken van belang
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zou worden. Als van hem verwacht werd dat hij sprak, tijdens de les, of op
debatingavonden, dan roerde Lichaam zijn mond wel.
Lijnrecht stond dit tegenover de mentaliteit der sporttypes en meisjesjagers. Men
vond Lichaam eenvoudig vervelend. Langzaamaan werd hij uitgestoten, geboycot.
Langzaam groeide de haat tegen Lichaam.
En als iemand gehaat is, zoekt men een straf voor hem.
Het begon met uitlachen in de klas, met natte sponzen en beledigende opmerkingen.
Lichaam bleek niet vatbaar voor de kwetsende woorden, koos de wijste partij,
ging op een verhoging staan. Fout van Lichaam. Want zoals in elke gemeenschap:
ook in deze kleine: als iemand die toch al niet geliefd is, zich nog fier verheft
bovendien, kan dit de haat en wraaklust alleen maar vergroten. Ook de ontkledingen
in de poort na de middaglessen deden Lichaam uiterlijk niets. Met effen gelaat kleedde
hij zich onder de spottende blikken van de jongens en nieuwsgierige blikken der
meisjes weer aan. Eenmaal toen ze zijn geslacht met teer ingesmeerd hadden, stond
het huilen hem nader dan het lachen, maar hij wist zich goed te houden.
Andere buitenbeentjes hebben meestal nog het nadeel van hun ouders die bij
dergelijke gelegenheden menen de juiste pedagogische maatregel te nemen door naar
het schoolhoofd te stappen, zonder zich te realiseren dat zij hiermee het lot van hun
kind nog verschrikkelijkker maken, want verraad aan de ouders is verraad aan de
school en heeft zijn terugslag op de kwelgeesten die op hun beurt met verdubbeld
sadisme terugslaan.
Lichaam was zo gelukkig slechts een oude ongeinteresseerde grootmoeder te
bezitten. Hij wist zijn geslacht, zonder dat zij het merkte, te reinigen.
Tenslotte vond men de juiste straf voor Lichaams anderszijn in een wekelijkse
strijd met Hugo-met-de-ene-arm.
Hugo kon zich door die ene arm veel permitteren. Men gaf hem veel toe al had
hij ongelijk. Als een soort kompensatie voor die ene arm. In de arm en hand die hem
restte had
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zich de kracht van de verloren arm en hand samengescholen, weg van het stompje,
zodat zijn slagen als die van een moker neerkwamen.
Lichaam vocht als een roofdier. Men had een van zijn armen op zijn rug
vastgebonden. Een grote onrechtvaardigheid, want twee normale armen konden
nauwelijks op tegen Hugo met zijn ene arm. En vaak gebruikte hij zijn stompje ook
nog, dat hard als een stok kon stoten.
Lichaam werd achteruit gedreven, vier straten door, om het huizenblok, waarin
de school gelegen was. Soms kon hij een slag terug geven, maar dat was niets in
vergelijking met de regen van slagen, die Hugo op zijn hoofd en lichaam deed
neerdalen. Zijn gezicht was met bloed bevlekt. Een neus meende hij niet meer te
hebben.
Hij wilde zich omkeren en op de vlucht slaan, maar aan alle kanten zag hij
grijnzende maskers. Zij wierpen hem terug naar zijn kwelgeest en een nieuwe vloed
van slagen trof hem tot hij beurs werd. Hij wist zich terug te trekken tot hij met zijn
rug tegen een muur stond. Soms ontweek hij en dan trof Hugo's vuist de muur.
Woedend schuim en bloed stroomde uit zijn wrede bek.
Lichaam gleed uit. Bijna al zijn krachten waren uitgeput. Hij sloot zijn ogen en
wachtte op het einde. Zou Hugo nooit ophouden?
Hugo zat boven op hem en beukte zijn gelaat. Nu en dan sloeg Lichaam even de
ogen op en zag dan door een waas van bloed en tranen de schuimende rode kop van
Hugo en de sektor die zijn vuist aflegde. In een flits zag hij het stompje dat door een
soort wollen mofje beschermd werd.
Hij richtte zijn hoofd op en hapte naar het stompje. Toen hij zijn tanden erin zette,
beet hij met de wollen huls een stuk vermolmd hout mee. Hugo gaf een
bovenmenselijke, angstaanjagende schreeuw en sprong van Lichaam af. Allen weken
achteruit en gilden toen zij uit de mouw kronkelende wormen zagen komen.
Hugo keek met dierlijke blikken om zich heen en joeg iedereen op de vlucht.
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Toen Lichaam de ogen opende was de straat duister en verlaten. Hij wist de witte
wormen nog juist te ontwijken toen zij zich al in het verlengde van zijn vingers wilden
leggen om de aanvreting te beginnen.
Het was negen uur, eer hij, kreupele Lichaam, thuis was. Zijn grootmoeder merkte
niets.
Ondanks de nederlaag voelde Lichaam blijdschap. Hij liet zich de volgende dag
ziek melden op school.. De dag daarop ook.
Toen hij weer op school kwam, was het of een verstikkende doek weggenomen
was. Van Hugo hoorde men niets meer. Niemand durfde zijn naam nog noemen. Hij
was geen mens.
Voor Lichaam begon een nieuwe strijd. Met zichzelf.
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/ ballet
Hij was de eerste die klapte, nog voor het doek gevallen was. En zie, er daalde een
buizerd van het balkon die om zijn hoofd bleef cirkelen. Op ging het doek, en weer
neer en applaus rolde af en aan als de branding. De zaal werd overstroomd, maar de
buizerd bleef en wachtte op zijn prooi.
Toen was het plotseling stil en zwart als de dood. Ledige japonnen ruisten naar
de uitgangen. Skeletten onder zwarte rokkostuums bogen knarsend bij de garderobes.
Maar hij, harlekijn, zat er nog steeds, zijn handen wisten van geen ophouden. Zo
intens hadden zij geapplaudiseerd dat zij de eenmaal ingezette kadans niet meer
konden loslaten. Eerst kwamen de portiers hem halen, maar zijn klappende handen
waren van hard hout geworden en met droge tikken joeg hij de ondergeschikten op
de vlucht.
‘Halen’, beval hij en de dansers traden weer voor het voetlicht. En bogen, bogen
tot ze er bij neervielen. En zijn handen, nu een tang, bleven op elkaar slaan en
vermorzelden een ieder die in zijn buurt kwam. Toen ook de prima ballerina bezweken
was, sprong hij, witte marionet, op het toneel en sloeg met zijn tang alle voetlichten
uit. Maar hij had buiten de buizerd gerekend, die in de coulissen zijn beurt afwachtte.
Hij beet de touwen door en het doek zakte voor de laatste maal. De buizerd steeg op
met zijn prooi en liet een levenloze pop achter. Handen alleen zijn niet meer
voldoende.

Gard Sivik. Jaargang 2

13

rené gysen / indeling van mijn waterhoofd
de katvissen
in mijn ogen
zwemmen met fonkelende blikken
op ongenade
daar zij vissen zijn
schieten zij het doel voorbij
en keren weer
daar zij katten zijn
ontbloten zij daarbij hun tanden
en lachen
hardop
in hun roze keel
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karel du bois / 2 gedichten
wij dulden geen gillende stilte meer
in onze overdekte tuinen
waar nu de versteende schaduwen staan
van zonnejaren met een verre kopersmaak
tussen de keien van onze hersenlanen
is het gras weer rechtgegroeid
alleen zijn ontelbare mieren
bij de wisseling der seizoenen
voorlopig en zonder moeite
stof geworden

elke morgen draaien de straten
om hun natte scharnieren
met hooghartige duldzaamheid weer open
dit is een artikel des geloofs
dan pletten wij de achtelozen
met de zekerheid van een tramkondukteur
rode meisjes tegen de vrij nette muren
van onze tentoonstellingspaleizen
en waarom zouden wij niet doden
al wie de inwendige groet niet brengt
aan het ballonverkoperssindikaat

Gard Sivik. Jaargang 2

15

hans sleutelaar / niemand die hier om treurt
en de aarde:
er komt geen nieuw seizoen
de zon is neergestort
de maan aarzelt

a
het oog ziet hen zitten
boordevol wrok en wraaklust
het is vele lentes geleden
dat het oog hen ziet zitten
mank en machteloos
(de wind was reeds vloeibaar geworden
de wind toonde zijn ware, wrede gezicht)

b
waarom bleef de ruimte niet leeg, de stilte niet stom?
zo vragen zij zich af en hun vlerken
dragen de sterke geur van het hongerjaar
dan doet een enorme stilte hen vluchten
uit het nest van woorden.
eenparig vliegen zij op
weg naar de verste verte
doch te veel as verzwaarde de vleugels
te zeer had lawaai hen vermoeid
en nooit kwam een einde in zicht
(geen tak bood een helpende hand
geen boom snelde te hulp
nergens was meer een bloem zichtbaar
nergens nergens)

Gard Sivik. Jaargang 2

16

c
zo stortten zij neer
stuk voor stuk
verdronken zij in het gulzige water der herfst
onder het vangnet van de hemel
vele lentes geleden.
zo zonder enig gerucht en stilzwijgend

d
ook deze zomer zal vogelloos zijn
geen vleugel zal in bloei staan
geen lied zal de maand mei
minder moordlustig maken
maar niemand hier die dit merkt
niemand die hier om treurt
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ben klein /
wij staan in het verweer
zonder geweer
en haten de huisjesmelkers
en brusselse dieven
mijn vader en moeder
zuster en broeder
ja nu is alles van hen gezegd
middeleeuwse makakken
draven als zakken
vol knuppelbijlen en botte messen
toch komt de tijd
dat alles wat etiket is en grote naam
oorverdovend zijn mond zal houden
wij geen grensrechters meer zullen zijn

Gard Sivik. Jaargang 2

18

/ die moederlijke massa
stamp ze onder hun billen de boekwijven
gesel de hoerenhonden
kijk in de koffers kinderogen
der machinale massa monsters met
hun geel geslacht
zelfs de kootjes van mijn tenen
- uit harde noodzaak denken dikwijls aan het vaderland
ik heb ze afschuwelijk lief:
de blauwe broeders
de schele schorpioenen
de groteske gabardinegokkers
en snijden mijn vingers tot bloed
maar onthoudt het ongelikte beren
le pauvre françois reste toujours debout
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paul snoek / een belgisch eiland
1
Ik heb een slokdarm getekend,
met fijne slikkende naalden,
bevrucht en bijna wit.
Ik heb een zeer blauwe maag, liefste
en meer dan dertien harten draag
ik voor jou in mijn lichaam.
Kon ik tekenen, ik tekende Liefde
als een geur. Als de geur
van een roodgouden peer,
die in uw kleurige longen hangt
als een welriekende wasem.

2
Ik ben maar de plooi van een
vlinder en zwak
als het huis van een huisjesslak.
Maar bloeiend, liefste,
als een levende appel
met glinsterende pootjes.
Ik denk soms twee
parende zeëen te zijn
en soms een ellendige druppel
plantaardig bloed.
Ik ben soms de flits van een appel, ja.
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3
Stokstijf en sissend van solfer,
daar zit een jonge vlaamse mummie
om met een lepel op te eten...
Wat, denk er niet aan of god,
dat wordt een kilozware ramp
een koloniale lawine van babies.
Vlaanderen in uw mayonaisen klooster,
dit is een raad ijsvrij van waarheid:
‘Kleine slangen maken nog geen grote,
(of om het met de generaal te zeggen)
O mes soldats, démobilisez-vous plus’.

4
Er is iets niet pluis in ons huis.
De boa is niet meer betrouwbaar
sinds onze pitoreske negers
overlopen naar margarine
en men de platgelopen legers
onder de natiën rangschikt.
Jaja, een groene parel in een
bad vol groene zeep verbergen,
er zijn geen kinderen meer.
Een kokende fiets ten prooi der mobilen,
dat noem ik een vlammende schande.
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/ electromotorisch
In de omgeving van een voluptueuse stad, zeer welvarend door haar industrie, maar
met zeer laag zedelijk peil, werd een kliniek gebouwd waarvan de muren langs de
binnenzijde met enorme electrische spiegels in plaatijzer bekleed zijn. Van elke
spiegel is de electrische spanning zo hoog, dat zelfs de kleinste aanraking ervan met
de pink volstaat om in de fractie van een second tot een hoopje as te worden omgezet.
De voltage van de spiegels is voor elk eksemplaar verschillend. Er bevinden zich
meer dan veertigduizend dergelijke spiegels in de instelling, genummerd van 1 tot
40.000. Elke spiegel kost meer dan 86.000 belgische franken. Enorme lonen worden
uitbetaald aan het veertig duizend koppen tellende personeel, dat in de kliniek tewerk
is gesteld, en wegens het groot gevaar dat aan het werk verbonden is, voor astronosche
bedragen is verzekerd. Het heet dat de kliniek de enige in haar soort is en dat reeds
talrijke buitenlandse, zeer vooraanstaande geleerden en experten zich uitermate voor
de instelling interesseerden en fotoos en ander dokumentatiemateriaal hebben
gevraagd en gekregen. De kliniek is nochtans niet voor het publiek opengesteld, daar
het nog steeds niet, en men weet nog steeds niet waarom, door de koning werd
geinaugureerd. Meer dan aanvankelijk toegestaan werd door de autoriteiten werden
door de ondernemers en architecten stappen aangewend ter bewerkstelling van een
koninklijke inhuldiging. Het is een publiek geheim dat nog heel wat plannen geheim
gehouden worden. Maar nog altijd weet het stadsbestuur niet voor welk doel het de
instelling, die milliarden heeft gekost, kan of zal aanwenden. Men neemt dus voorlopig
een afwachtende houding aan. (A.P.).
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rené gysen /
de zware kerktoren schots afstekend tegen de donkere hemel de wijdbeense stappen
van de pastoor op de harde grond het heeft geregend hij heeft de handen diep in de
zakken van zijn kleed gestoken hij verdwijnt achter een boom dat hij weggaat
verdomme de wolken schuiven achter de toren de kerk ik spring niet ik blijf staan
de pastoor is zwart lang en zwart waarom dragen die toch van die verdomde
pastoorshoeden de toren de kerk het is donker het is koud regenweer is hij weg ik
spring ik spring achter een boom in mijn zakken het geld houd ze toe stommerik de
pastoor godverdomme godverdomme laat me los laat me lopen lopen de muur de
muur die verdomde muur loop rond de pastoor is sterk
ik ben een hongerige pelgrim wat kan ik met een glaasje wijn die sigaar houd ik
voor straks geef me nog een sigaar wat kan ik met één glaasje wijn geef me wijn en
zingen o ja vroeger op school leerdene we zingen mijn vlaanderen heb ik hartelijk
lief jan borluut de fiere gentenaar tuut tuut ge moet u niet kwaad maken mijn hart
gaat naar het reine ik neem al uw voorwaarden aan incluis het ondertekenen van een
briefje ja ik heb het gedaan ik heb de offerblok leeggehaald ja ik moet nu elke zondag
naar de mis ja ik zal het doen want anders het briefje ja ja ja ja ik geloof in kristus
ja het goddelijk contract.
gezien het goddelijk besluit van heden,
gezien de steen des aanstoots,
geziene de reglementaire voorschriften op het stuk,
gehoord de veroordeelde,
ben ik ondergetekende, eerwaarde heer pastoor
(stnr 234567), overgegaan tot het opleggen van onderhavig contract aan
veroordeelde, dewelke zulks met zijn bloed onderschrijft:
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art. lo: veroordeelde zal genoeg eten en drinken krijgen om in het leven te
blijven;
art. 2o: veroordeelde verbindt zich de opbrengst van zijn diefstallen eerlijk
ter beschikking te stellen van de heilige moeder de kerk, vertegenwoordigd
in de persoon van de eerwaarde heer pastoor (stnr 234567), die ze zal
aanwenden om de bestolenen te vergoedene.
gedaan in datum als hierboven.
get. de veroordeelde
get. de eh. de pastoor
de deur staat open ga dan in de open ruimte blijf niet op de drempel staan keer je
niet om ga niet naar de pastoor om hem te vragen of je mag blijven vraag hem vooral
niet om te eten verzeker hem niet dat je elke zondag naar de mis zult komen waarom
heb je het gedaan en vooral is het nu het ogenblik om buiten te gaan onnozelaar de
eigenlijke reden
finney heeft me buiten gewalst finney dacht dat ik een man sew geen lafaard finney
had mooie plannen wie weet misschien zijn opvolger finney is een man wat hij te
doen heeft doet hij ik dacht dat ik een man was finney ook ik ben het niet maar niet
gedaan doorgedreven gedood niet geaarzeld waarom uit gewetensbezwaren uit schrik
toch nooit schrik zodus uit goedhartigheid wat is het finney wat ik moest rosemary
vermoorden ik heb te lang gedacht finney denkt ge niet
ik heb mijn ziel aan kristus verkocht

Gard Sivik. Jaargang 2

24

/ de albinoos
de bleke gestalten van mensen in hun nachthemd die zichzelf kalken op leegstaande
muren om er elkaar de hulpbehoevende hand te reiken en melk, veel melk
met speelgoedbogen schieten zij soms hun papieren pijlen af die een ogenblik in
de lucht fladderen en zich dan op de schouders van de vijand neerzetten als een duif
zij zijn suikerbakker van beroep en engelbewaarder in hun vrije tijd en de weeige
wierook van hun lijvige winden tast de tanden aan na 1957 jaar
soms kwijlen zij, b.v. op de nationale feestdag en vermommen zich dan in
oudstrijders met potsen op die in drommen voorbij de officiële tribune trekken
wil men ze echter grijpen dan spoelen ze weg tussen de hand en vloeien langs de
straatgoot naar de riool waar ze een geheim en nachtelijk leven leiden zo vertellen
ze daar elkaar hun lotgevallen zetten koffie op en pissen in elkaars gezelschap
wanneer ze lachen bibberen ze als pudding en de trilling zet zich in millioenen
plooitjes over hun huid geleidelijk voort, konsentreert zich tenslotte rond de navel
zodat het buikvel gedurende uren wappert als een vlag
zij zijn goedhartig om dood te doen maar ze stinken ocharme als de pest wel
schamen ze zich daar ongelooflijk lang over maar toch begint het uiteindelijk te
hinderen dan zet men twee vingers aan de mond en fluit schril: weldra zijn ze tot
achter de hemel weggeblazen en dalen slechts over duizend jaar als pluisjes in belgisch
neer
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cornelis bastiaan vaandrager / pelgrim
Gelouterd en alleen
begint hij zijn speurtocht
naar de stem
louter en alleen
het doel is duidelijk:
de dingen zien
voordat anderen ze zien
luisteren naar angst
voorgewende dorst
pijn ontmantelen
toeslaan waar vrees
in al zijn wrangheid draalt
Groei voltrekt zich
klein blijft het gelijk
armlastig
onderhevig aan
een wisselvallig overlijden
omslachtig de bedding
geen evenaar
een omweg
waar geen ontkomen aan is
Niets leidt hem
muitende pelgrim
in de juiste banen
Hij valt of staat
met zijn eigen heimwee:
verbleekte driesprong
vroege vroege
opgewonden tuimeling
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Vlees wordt woord (misschien)
Het onzekere krijgt hij
voor het zekere:
geruchten/
niet te tillen gewichten/
verminkte dromen
en soortgelijke tranen
Niemand herkent hem
pelgrim
de woorden keren
onverrichterzake
in zijn mond terug
echo's sterven
groot is de kans op stranden
Hij loopt dood
wie had anders verwacht
Maar naarstig is hij op zoek
naar de stem
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/ zwaar is de wortel van licht (laotse)
Zo doorzichtig enerzijds
maar ondoordringbaar duister tevens
dit beurtelings
en tevergeefs
en veelbewogen
leven
Geen koude kunst
geen waartoe dienende geruchten
verbreken met een slag
dit zwijgen
Sprak ik reeds
over de kracht van water weldoend
kopschuw en in onmin
met de oorlog?
Ook te verwerpen is dit: mijn zaad
voortaan in water achterlaten
en slaaf zijn van een schandelijke
scherpe rust
veracht door dwergen
nodeloos en nietig
verdacht door dieven
die gelegenheden maken
en moord heel stil
in hun geweten dragen
Maar heb ik dan niets
niets eigens
heb ik mijn hart niet
dat slaat en strijdt
en wacht op een geschikte tijd
als dood volgt op leugens
als hemel en aarde
hun strijdbijl begraven?
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/ daarom verzoent stem zich met leven
Vaak slaat men de waarde
van woorden te hoog aan
verliest men de stilte uit het oog
want woorden
zijn niet altijd stemgerechtigd
(en beter is het
zich er niet op te verlaten)
Stem is ver
ver verwijderd
is verre van mondig
maar stem
verzoent zich met leven
omdat zij hoopgevend is
draaglijk doet zijn
omdat zij wijs is
en oosters
Daarom verzoent stem zich met leven

Gard Sivik. Jaargang 2

29

/ overzicht van het slagveld
Een lege revolte grijpt plaats
in de grensgebieden
gieren hebben hier
alleen overzicht van het onheil
dat ons overkomt:
zware zware vleugel
slaven raken slaags met elkaar
wie heeft er vrede mee?
Volg het voorbeeld van dode soldaten:
een schaarse smekende hand
boven de aarde
wonderwat biedend
voor een ogenblik herleven
Sterven gaat gepaard aan licht
licht staat na aan nacht
nacht biedt pas
hulp en hoop
hoop doet leven en leven
is een tussenvorm van dood
Ik heb er vrede mee
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/ vertroosting voor opkomende angst
voor Aimé van S.
Niet alleen
dat ik twijfel
of de tijd voldragen is
dat machines de plaats van planten bezetten
inpalmen hun vorm hun geur
hun licht hun kleur
dat jakhalzen
(hangende bloedige lippen)
de harten besluipen
met zwellende tred
dat goden niet meer
in ons zouden leven
als duurzame juwelen
die niemand bewaakt
die geen rover kent
Niet alleen
dat ik weiger te geloven
dat standhoudt wat wij dierlijk noemen
en messen van liefde
niet te wetten zouden zijn
en inzicht terug te voeren
tot een kind
Hopen kan ik bovendien
de richting van het licht te vinden
de vage vreugde
om een ouderwets verlies
dat in zich nog de kracht draagt
om poorten te verbrijzelen
en vorsten te doen buigen
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Tenslotte is er altijd nog het weten
dat overvloedige rivieren bestaan
dat ijs eens aan het eind
van zijn krachten komt
voorzichtig wijkend
als een ongenode gast
dat ik mij neer kan leggen
bij bloedverwante dieren
scherpzinnige zwervers
gevleugeld
in een goedmoedig seizoen
een grillige chaotische lente
En nog veel meer handlangers heb ik
verder dan de tanden
van wapens voorzien
opwegend tegen de macht van macht van machines
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karel du bois / zoek de mens mirza
tussen vier muren en een schuin dak heeft iemand gedurende zes jaar en vier maanden
zonder ophouden zonder geeuwen zonder iets gewerkt aan het vervaardigen van
kunstmatig geluk en toen hij eindelijk in zijn opzet was geslaagd kon hij er zelfs niet
mee lachen want zijn wangen waren in zijn vals gebit geklemd geraakt.
lees vandaag nog in de bijbel de lotgevallen van god
tegen voordelige prijs bieden wij hygiënisch verpakte poëzie tijdens de fabrikatie
nooit door mensenhanden aangeraakt advertentie
ik heb helemaal niet begrepen hoe je die onbestaanbare deur achter jou dichtgeklapt
hebt ik kijk er dwarsdoor maar zie niets hierbij een postzegel voor het antwoord
met een zware zucht fluistert hij hoopvol ik ben geen echte dichter ik kijk hem
bemoedigend aan en antwoord ik geloof je
zou ik een bloem breken om mijn vrouw daarna vergiffenis te kunnen vragen maar
zij is zo lief dat durf ik niet ik durf niet veel
vulkanus was te dom om te helpen donderen hij bliksemt
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onder 1 hoedje

waar staat gard-sivik?
Het voornemen bestaat om de redakteurs en ev. de medewerkers aan het woord te
laten om publiek hun stanpunt in te nemen tegenover gardsivik. Volgend artikel is
het eerste in die reeks.
Gard-Sivik heeft zich steeds afkerig getoond van beginsel-verklaringen. Het kon niet
anders. Immers de eksperimentele poëzie (ik aanvaard de term omdat hij door het
gebruik gekonsakreerd is, iedereen weet wie er mee bedoeld wordt en de afkeer van
elk akademisme ermee wordt aangeduid) waarvan het zich in ons land de promotor
maakte wordt gekenmerkt door haar hartstochtelijke kamp om de woorden opnieuw
betekenis te geven. Zij gelooft niet aan grote en schone woorden. Een
beginselverklaring echter wordt gemaakt met schone en grote woorden...
Een voor de hand liggende vergissing, die zeker reeds begaan werd, bestaat er in
ons om die reden van nihilisme te beschuldigen. Omdat we niet geloven wat men
ons met niets dan woorden wil zeggen, denkt men dat de woorden volgens onze
opvatting niets zeggen. Men zegt dat wij de taal door de taal willen vernietigen. Het
is nochtans eenvoudig: de eksperimentelen geloven in wat de woorden onrechtstreeks
door hun weerklank zeggen. Ze hechten slechts een betrekkelijk belang aan de
letterlijke bedoelingen der woorden.
Bij het einde van een tweede jaargang is het dus enkel toegelaten zich rekenschap
te geven van het standpunt dat het tijdschrift heeft bereikt. Hieraan kunnen nog
praktische voorstellen die in een nabije toekomst te verwezenlijken zijn toegevoegd
worden.
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Dan kunnen we de balans opmaken als volgt:
1) wat de poëzie betreft, is gard-sivik het enige vlaamse tijdschrift dat stelselmatig
originele eksperimentele poëzie publiceert. Het onderscheidt zich duidelijk van
Tijd en Mens, waardoor het voorafgegaan werd. Het juk van een vooroordeel
ten gunste van gedichten waaruit humanitaire bekommernissen zouden spreken
werd van eerst af afgeworpen. In gardsivik beoogt de poëzie poëzie. De
onthouding van de dichters uit Tijd en Mens werd niet als een leemte ervaren.
De opvatting van Hugo Claus over poëzie blijkt nochtans overeen te stemmen
met die van de medewerkers aan gard-sivik. Zonder ze hier nader te omschrijven
(ik trachtte dit reeds te doen in een essay verschenen in het nr 6 van dit tijdschrift)
kan toch aangestipt dat het deze is van de 50-tigers in Holland. Simon
Vinkenoog, Jan Hanlo en Lucebert genoten dan ook onze vanzelfsprekende
gastvrijheid. Deze opvatting die gewoonlijk wordt aangeduid als eksperimenteel,
werd in Tijd en Mens nog niet konsekwent doorgevoerd. Bij Van de Kerckhove,
Marcel Wauters beantwoordt ze m.i. trouwens niet aan een behoefte of een
noodzaak. Dit eist natuurlijk uitleg. In een ander artikel hoop ik daar later op
terug te komen.
2) wat het proza aangaat, waren de resultaten minder afgetekend. Meestal stond
het zeer dicht bij de poëzie, zelfs naar de omvang. In de verhalen zijn de situaties
poëtisch, niet realistisch. Wij hebben geen schrijvers als Boon, Claus, Maurice
Dhaese. Wij hebben niets dat te vergelijken is met verhalen als ‘Suiker’ van
Claus of ‘Moddder’ van Dhaese. Niemand drong zich op als potentieel
romanschrijver. Men kan natuurlijk betwisten dat zulks een tekortkoming zou
betekenen, maar het is een feit dat diende vastgesteld.
3) voor het toneel bleven we in gebreke. Het bleef bij één stuk van Tone Brulin in
nummer één. Het Studio van het Nationaal Toneel en de kleine kelder- en
zolderteaters zouden aan jongeren die er belang in stellen, onder zekere
voorwaarden faciliteiten moeten verlenen om niet alleen de opvoering bij te
wonen, maar alle repetities van de aanvang tot de generale. Op die wijze zouden
ten minste gunstige voorwaarden geschapen worden. Toneel dient ten slotte om
opgevoerd, niet alleen maar gelezen te worden.
4) de essays vormen geen eigenlijke breuk met onze onmiddellijke voorgangers
van Tijd en Mens. Er zijn natuurlijk wel verschillende gezichtspunten. Dit belet
niet dat in deze van een zekere kontinuïteit kan gewaagd worden. Er werd
nochtans ook hier onverbiddelijk een einde gesteld aan alle opzettelijke
menselijkheid. Als een waarborg van waarachtigheid is een menselijkheid te
verkiezen die onwillekeurig uit het werk zou blijken. Het temperament van onze
generatie is bovendien zo dat het de menselijkheid zelf in twijfel trekt. Ze
vermoedt nl. dat deze wezenlijk in strijd met zichzelf is.
In twee jaar werd een stevige basis gelegd. Het is nu het ogenblik om nieuwe
initiatieven te nemen. Gard-Sivik betracht de grootst mogelijke gastvrijheid voor
jongeren. Het zou echter het initiatief kunnen nemen om samen te werken met allen
die in dezelfde geest denken als onze generatie. Indien het praktisch mogelijk is zou
in belgië en nederland
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front moeten gevormd worden met mensen als Walravens, Boon, Claus, Dhaese e.a.,
met al diegenen die rond de nederlandse eksperimentelen stonden Lucebert, Elburg,
Hanlo, Campert, Andreus enz., met W.F. Hermans, met Mulisch, en vooral met het
tijdschrift Podium. De opname in onze redaktie wan de nederlanders vaandrager en
sleutelaar beoogt van gard-sivik een tijdschrift te maken dat zowel nederlands als
vlaams is en wel zozeer dat deze nationaliteiten enkel toevallig ter sprake komen.
We kunnen onze horizon verleggen en allerlei berichten en dokumentatie
voorleggen die aan de levensvisie en het levensgevoel van onze generatie appelleren.
Overal in de wereld duiken dezelfde nieuwe gedachten op. Voor zover mogelijk kan
kontakt genomen met trawanten buiten het nederlandse taalgebied.
Een punt dat, vrees ik, misverstand zou kunnen wekken, maar dat ik toch niet
stilzwijgend wil voorbijgaan, is onze vervreemding van het volk. Wij staan vijandig
tegenover de massageest. Natuurlijk. Daarmee is geen enkel kompromis mogelijk.
Maar tegenover het begrip ‘massa’ is dat van ‘gemeenschap’ te stellen. In de
hedendaagse filosofie vormt de plaats welke de enkeling in de maatschappij inneemt
één van de belangrijkste problemen. Gard-Sivik kan er zich niet mee tevreden stellen
zich bij elke gelegenheid en in alle opzichten wan de massa te desolidariseren. Haar
afwijzende houding dient ze te kompenseren door de zorg om op konkrete wijze de
solidariteit te betrachten met het grootst mogelijke aantal personen. In die zin geeft
gard-sivik er zich volgens mij onvoldoende rekenschap wan dat haar eigenlijke
bondgenoten te vinden zijn in het minst gevormde deel van de bevolking. Daarom
o.m. hecht ik persoonlijk een zo groot belang aan Boon. Immers, meer dan hen,
dragen wij allen, die op school of door lektuur gevormd werden, de stempel van het
humanisme, het rationalisme, het empirisme, het individualisme, die we bestrijden
en waarvan we ons pogen los te maken. Een vooroordeel ten gunste van het gewone
volk is natuurlijk even schadelijk als een ongunstig. Mijn idee is 1o er zich bewust
van te maken dat men er niet toebehoort, 2o het te nemen voor wat het is. Wat ik
vooropzet is niet meer of niet minder dan dit: een grotere belangstelling. Het is spijtig,
al is het tans onvermijdelijk, dat we voor hen onverstaanbaar zijn. Daarom zijn
sommige pseudo-eksperimentelen, die excentriciteit voor originaliteit nemen, me
weinig simpatiek. Eigenlijk hoop ik op de medewerking van mensen (ook nieuwe
namen!) die op een waarachtige wijze, niet oppervlakking, niet enkel als intellektueel,
maar in hun bestaan beroerd zijn door het leven (dat is leven in onze rijd) en die
dan vanzelfsprekend hun originele - bedoeld niet zozeer splinternieuwe, als wel in
henzelf oorsprong vindende - gedachten en gevoelens weten meae te delen op een
originele wijze. Het behoeven daarom niet toekomstige vedetten van de literatuur te
zijn. Om alle dubbelzinnigheid te vermijden, bevestig ik trouwens mijn mening dat
in de kunst vorm inhoud is, zodat goede bedoelingen onvoldoende zijn zo ze niet
spreken door de vorm die ze hebben aangenomen.
In die geest wil ik de derde jaargang aanvatten.
r.g.
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vvk
hun verstand pinkt aan en uit
dit is dan eindelijk het defilee
des lucioles dans la nuit
op de arena's van de ijzervlakte
et le sang étant tiré il faut le boire
dus rijden de rode huzaren door de nacht
heimatland ade a v v
cqfd
kdb

kritiek op de kritiek
De heer C. Doelman is redakteur voor beeldende kunsten aan de Nieuwe Rotterdamse
Courant, door velen beschouwd als nederland's beste dagblad. Hij geldt bij het
kunstminnend publiek derhalve als een autoriteit op zijn gebied. Zijn fraaie schrijftrant
en grote kennis van zaken zijn trouwens ook in het buitenland niet onopgemerkt
gebleven: hij ontving onlangs van een gezaghebbende jury de prijs voor de beste
kritieken op de laatste Biennale van Venetië.
Dit is typerend zowel voor het peil van de nederlandse kunstkritiek en het
kunstlievende publiek als voor ‘gezaghebbende’ jury's. Waarom? Leest U verder
en oordeel zelf over een van de vele bewijzen van 's mans competentie:
In december 1949 schreef de heer Doelman in de N.R.C, n.a.v. een expositie van
de experimentele groep Cobra in het Stedelijk Museum te Amsterdam o.m.: ‘Wij
vragen ons af: was het nu nodig om museumzalen aan deze “avant-garde” - men
pretendeert dat te zijn! - ter beschikking te stellen? Noch nodig, noch gewenst menen
wij.’ En hij typeerde het streven van Cobra als ‘de laatste stuiptrekkingen van wat
in de 20ste eeuwse kunst de experimentele periode is geweest, de periode, welke
omtrent '25 ten einde liep’ (sic!).
In de N.R.C. van 25 mei 1957 kunt U een briljante bespreking door dezelfde heer
Doelman vinden van de laatste internationale tentoonstelling onder de naam Phases
in hetzelfde Stedelijke Museum te Amsterdam. (Aan Phases namen o.a. deel
Alechinsky, Corneille, Rooskens, Tajiri, Vandercam et de gebrs. d'Haese.) In dit
bewuste artikel noemt hij de dichter Edouard Jaguer, organisator van Phases, een
‘onbekende grootheid’. - Edouard Jaguer is de oprichter van de tijdschriften Phases
en Rixes en dezelfde, die in mei van dit jaar 13 van de 24 blz. van ‘Het
Museumjournaal’ (uitgave van het Sted. Museum te A'dam, het Kröller-Müller
Museum en het Van Abbe-Museum) vulde met een beschouwing over de kunstenaars
van de Phases-groep.
Over deze Phases-groep veronderstelt de heer Doelman: ‘Het schijnt dat deze
groep de voortzetting wil zijn van de vroegere internationale groep van experimentele
kunstenaars Cobra. Phases mist evenwel totaal
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het jonge elan, dat Cobra kenmerkte (!), is grotendeels een club van nalopers.’ Over
de deelnemers Corneille, Appel en Rooskens - oudleden van de Cobra-groep - merkt
de kunstredakteur aan de Nieuwe Rotterdamse Courant op: ‘Met hun werk zou in 1
zaal een expositie van niveau mogelijk zijn geweest’.
Wij zijn werkelijk benieuwd naar het oordeel van de heer C. Doelman over deze
Phases-groep in 1965!
steef de vries

rood dat te groen is
‘Rood en Groen’ door Marcel van Maele werd gepubliceerd door het tijdschrift Njet.
Van Maele behoort tot de redaktie ervan.
Njet bestaat 5 nummers. Van het eerste nummer was het echter duidelijk dat dit
tijdschrift ondanks een ontstellend slechte smaak belangwekkender was dan
jongerentijdschriften als Cyanuur, Het Antenneke, het Cahier e.a.
Dat belangwekkende was de radikale toon die elk voordelig kompromis uitsloot.
Het was de njetters, ten minste wat het opzet betreft, om meer te doen dan om de
ijdelheid van het eigen persoontje, zelfs om meer dan enkel poëzie en litteratuur.
De overspannen hoogte van die radikale toon was echter verdacht. Een duidelijk
simptoom van onrijpheid die een misschien voorlopige, maar toch reële onmacht
moet overschreeuwen.
Mijn vermoeden werd sindsdien bevestigd. De njetters gaan er niet op vooruit. Zij
tuten er weliswaar lustig op los. Maar het blijft getuut.
De ijdelheid van het eigen persoontje blijkt in het geheel niet overwonnen. Wat
denk je wan die Van Maele, die in Njet 5 bijna 2 blz lang over zichzelf en zijn werk
schrijft, over een Jos Deroose die een paar keren per nummer zichzelf in audiëntie
bij God voorstelt, waarmee hij suggereert persoonlijke en drukke relaties te hebben.
Waarom dan nog hetzelfde doen verstaan in betrekking tot Boon, Van de Voorde
e.a. die, als men op zijn eerste indrukken voortgaat, niets dringerder schijnen te doen
te hebben dan zich met Njet bezig te houden. En Elsschot wordt als ‘Willem’ en zelfs
als ‘Fons’ aangesproken van gelijke tot gelijke.
Aan de houding t.o.v. Elsschot kunnen wij onze gedachte over Njet illustreren.
Zodus: ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag, brengen ze hulde aan Willem Elsschot.
Daar kan ik het mee eens zijn. Willem Elsschot mag nu ook niet overschat worden,
maar in alle geval: hij was autentiek.
De wijze echter waarop Njet zijn eerbied voor Elsschot betuigt spreekt deze eerbied
tegen. Want iemand van zijn leeftijd die men eerbiedigt, spreekt men niet zo familiair
aan als het in Njet gebeurt.
Verder was de bedoeling dat aan Elsschot hulde gebracht werd en aan niemand
anders. De indruk die men van de tekst behoudt is echter dat Njet Elsschot annekseert
en door diens prestige zichzelf huldigt.
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Dit komt op het volgende neer: de naieveteit van Njet bestaat er in dat ze het
onderscheid niet kennen tussen rechtstreekse en onrechtstreekse mededeling.
Zij begaan dezelfde fout (met minder welslagen) als vroeger een Achilles Mussche,
een Wies Moens of Marnix Gysen, in tegenstelling tot van Ostaijen en Gaston
Burssens.
Van Ostaijen schrijft in een opstel over Karel Van den Oever: ‘Dit schijnt me
onvermijdelijk: wordt de formele eerlijkheid gekwetst, dan volgt daaruit niet
noodzakelijk dat de rechtzinnigheid van de inhoud samen met deze formele eerlijkheid
geraakt wordt, maar wel dit, dat de eerlijkheid, d.i. de noodzakelijkheid van de relatie
tussen de intentie en de uitdrukking daardoor wordt uitgesloten.’
Op die gronden is het gerechtigd Njet af te wijzen. Meer nog, daar het alleen door
de onrechtstreekse mededeling, d.i. door wat tussen de lijnen staat, mogelijk is de
beperkte horizont van zichzelf te transcenderen, veroordeelt Njet zich ter plaatse te
blijven trappelen en kan dus zonder twijfel reaktionair genoemd worden.
Wat Marcel Van Maele betreft, een strenge kritiek herleidt zijn bundel tot een
beperkt aantal geslaagde regels, zoals: ‘Ik heb geen vlaggen om te zwaaien/slechts
vijf splinters aan ieder hand.’
Maar als hij schrijft: ‘Ik ben blind/en doof en stom/en schreeuw het uit: /kom nooit
meer terug’, dan laat me dat volkomen onverschillig, hoe oprecht het gevoel van de
dichter terwijl hij die belangloze lijnen noteerde ook moge geweest zijn.
Het is duidelijk. De Njetters hebben niet het geduld om te wachten op het
meesterschap over het woord. Zij willen verder springen dan hun stok lang is. Daarom
kiezen zij de waarheid zonder stijl, terwijl toch de stijl de waarheid is en wie de stijl
opoffert, de waarheid opoffert.
Daarom vertoont de houding van Njet zoveel verwantschap met die van pubers:
prikkelbaarheid, overspannenheid, maar ook oprechtheid, eerlijkheid, reinheid van
gevoelens die voorlopig gedoemd zijn tot onmacht. Gewoonlijk loopt dat uit op een
volwassen worden ten koste van de idealen uit de ‘puberteit’.
We hopen dat het met Njet minder banaal zal vergaan.
r.g.

dorka
Waarom komt een idee als dit achter een tijdschrift als gard-sivik aanhollen?
Och, het leefde er al lang in, verdoken, ondergronds, wie kan een scherpe harde
muur optrekken tussen de wereld van de moderne dichter en die van de moderne
schilder? Geen verwondering dus.
dorka, d.i. in elk nummer enkele vlugge nieuwtjes over de wereld van de plastische
kunsten die ons boeien als meer dan een gewone toeschouwer, anekdoten,
opwerpingen, reakties, denk maar op.
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Geen goedkoop avontuurtje, maar wel een verrijking. En gard-sivik lijkt me taai en
gezond genoeg, verder.
w.k.
● Walasse Ting, die sinds 1952 in Parijs woonde, is zopas terug naar New-York
vertrokken. Alleen maar voor één jaar, vertelde hij. Toen hij in 1952 in Parijs
aankwam, was dat slechts voor een paar maanden. Dit zou de funktionarissen kunnen
verontrusten. Ting, die geen funktionaris is, maar schilder, telt de tijd niet in dagen
en maanden maar wel zoals zijn vreemde verbeelding het aanvoelt. Wie kan het dan
zeggen wanneer wij hem terugzien.
● Sinds Mei 1957 bestaat de Brusselse Galerie Taptoe niet meer. In enkele maanden
toonde ze aan het Belgisch publiek, naast een paar uitgemeten groepstentoonstellingen,
het werk van o.m. Wyckaert, Jorn, Ting en Rein D'Haese. Het plotse verdwijnen van
deze levendige zaal, de enige in België die uitsluitend de vrije experimentele kunst
verdedigde, wordt in vele kringen ten zeerste betreurd.

asger jorn: ceramiek

● Een nieuwe ‘Dictionnaire de la Peinture Abstraite’ verscheen te Parijs (Ed.
Fernand Hazan, door Michel Seuphor samengesteld), een mooie uitgave in het genre,
met inleidende artikels, meer dan vijf honderd biografische nota's en vele
kleurenreprodukties. Kandinsky, Bazaine en Wols zijn er bij, ook Pollok, Alechinsky
en de Kooning. Maar vruchteloos zeek je naar de kleinste vermelding dan ook over
bv. Dubuffet, Appel, Jorn of Ting. Terwijl je overal stoot op namen als Milo,
Mendelson, Burssens, Meerbergen en dan vooral op de reeks Götz, Georges, Bertini,
Jenkins, Schultze, Hundertwasser, enz. Het is hier weer niet moeilijk na te gaan wie
de manager was die zijn jongetjes vlug naar voren heeft geduwd.
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● Waarom maakt Baj ronde ongeschoren monsterkoppen? Baj neemt een grote gang
met de verloren, vergeten dingen die hij al wandelend vindt en een stuk blauw glas
wordt het nieuwe oog van zijn blinde vragende jongen uit de vorige dag en een oude
koord de ketting die het idiote meisje gevangen houdt, en als zijn rol doek op is,
behangpapier neemt hij en een stuk oud linnen en hij plakt er nieuwe watte op en de
oude koord en het stuk glas en hier en daar een jonge vlek kleur en dit is het
voornaamste wat er aan aktuele schilderkunst in Italië te vinden is, dit is dan eindelijk
de frisse wind na ontelbare dagen vol star formalisme tot Dova en Burri toe.
Baj ziet de maan 's avonds, en de maan wordt een gele Baj, 's morgens.

baj: schilderij
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