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België!? Een vreemd land. Ook een land vol vreem-
delingen voor elkaar. Drie offi ciële talen en een 
hoofdstad die er niet in slaagt volledig tweetalig 
te zijn. Een groter Vlaanderen (in oppervlakte) dat 
sinds Napoleon en het toen rijkere, geïndustriali-
seerde Wallonië in de 19de en de eerste helft van 
de 20ste eeuw door de machtige, Fransprekende 
bourgeoisie werd beheerst. Begin 21ste eeuw leven 
nog steeds nazaten in Vlaanderen. Cultuur bete-
kent echter geld. Vele Vlaamse cultuurdragers spra-
ken Frans en schreven ook in het Frans. Het is zelfs 
zo dat de grootste Franstalige auteurs Vlamingen 
waren: Maurice Maeterlinck (1862-1949), Emile 
Verhaeren (1855-1916), Charles Van Lerberghe 
(1860-1907), Michel de Ghelderode (1898-1961), 
Suzanne Lilar (1901-1995), Paul Willems (1912-
1980), Marie Gevers (1883-1975), Roger Avermaete 
(1893-1988), Georges Eekhoud (1854-1927), Max 
Elskamp (1862-1931), Georges Rodenbach (1850-
1898), Michel Seuphor (1901-1999)… Ook vandaag 
nog overleven Franstalige schrijvers in Vlaande-
ren: Nicole Verschoore, Guy Vaes, Alain Germoz… 
Marguerite Yourcenar is een apart geval, want al-
hoewel geboren in Brussel en een deel van haar 
jeugd in Vlaanderen, heeft ze nooit de Belgische 
nationaliteit gehad. Ze bracht trouwens een groot 
deel van haar leven in de V.S.A. door.
Maar de grote culturele en literaire aantrekkings-
kracht van Parijs was immers niet te stuiten. Ver-
spreiding van Franstalige, Belgische boeken, hun 
uitgevers en auteurs vanuit België was quasi een 
vooraf verloren economische uitdaging. De Franse 
markt (protectionistisch) opende zich niet pour les 
petits belges. Als onze Franstalige landgenoten een 
carrière wilden opbouwen, enige naam wilden ver-
werven, respect wilden afdwingen… waren ze aan-
gewezen om zich in Frankrijk en bij voorkeur in 
Parijs te vestigen. Het garandeerde een veel betere 
en ruimere verspreiding van hun oeuvre. Niks mis 
mee. Men schrijft om te worden gelezen.
België!? Een vreemd land met weinig of geen ge-
meenschappelijke geschiedenis (1830) en eigenlijk 
ook een land zonder gemeenschappelijke taal. 
Een land dat nog steeds op zoek is naar een iden-
titeit, bewoond door een portie politici die de Bel-

 Woord vooraf / Belgische, Franstalige schrijvers in Parijs

gische identiteit in vraag stellen en wensen af te 
zweren door een onafhankelijkheid voor te spie-
gelen die de cultuur en de omgangsvormen van de 
bewoners zal verengen, beknotten, verarmen, want 
de grenzen zal afbakenen, ja sluiten, voor cultureel 
contact met Wallonië. Vlaanderen heeft culturele 
akkoorden met tientallen landen over de aardbol, 
maar met Wallonië blijkt dat niet haalbaar te zijn. 
Bert Anciaux heeft de idee ooit eens gelanceerd, 
maar hij werd de verdoemenis toegewenst. Met Ka-
bila op schoot, stelt echter geen enkel probleem.
In 1989 stelde de Coudenberggroep zich de vraag: 
‘Quelle Belgique pour demain?’. Het werkstuk werd 
uitgegeven bij uitgeverij Duculot in… Parijs (il faut 
avoir du culot!?). De leden bogen zich over ‘le mal 
belge’, die elke mogelijkheid om een Belgische 
natie, die tot de verovering door de Galliërs zou 
teruggaan (denk aan De Bello Gallico van Julius 
Caesar) terugfl uit. Verdacht en ambigu onbestaand 
nationalisme was hun conclusie. Als er al een Bel-
gische refl ex op cultureel vlak wordt genoteerd, is 
het nooit of jamais een initiatief dat uitgaat van de 
Vlaamse, Brusselse of Waalse overheden. Het zijn 
bijna altijd persoonlijke, individuele, vaak spon-
tane vriendschappen, activiteiten, verwezenlijkin-
gen. Eigenlijk zijn ook de Napoleontische, cen-
traliserende krachten oorzaak van de afbraak van 
de specifi eke contacten die nog tussen ‘Belgische’ 
regio’s bestonden (over de taalgrenzen heen). Het 
Frans moest de universele taal zijn. Dialecten en 
tussentalen (het Waals) werden verbannen. Ook dit 
is mede oorzaak van de latere terechte eisen van de 
Vlamingen, die tegelijk taalkundig, cultureel en so-
ciaal waren (legerleiding, onderwijs, rechtspraak…) 
Verscheurdheid! Paul Van Ostaijen vloog de bak 
in en trok nadien naar Berlijn en Michel Seuphor 
zocht zijn heil in Parijs. Later werd het vlakke land 
nooit mooier bezongen dan in het Frans van Brel, 
ook Marieke krijgt er nog steeds de kriebels van. En 
zo vechten twee gemeenschappen om hun identi-
teit te vrijwaren, te verwerven. De Vlamingen wil-
len los van de Franstalige, Waalse dominantie; de 
Walen willen zich affi rmeren t.a.v. Frankrijk. 
De Waalse auteur Jean Pierre Verheggen verwoordt 
het perfect: ‘Je pense en effet que la spécifi cité de 
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nos lettres se lie directement au problème des fran-
cophones de ce pays, qui est un problème d’identité, 
qui consiste en un refus panique d’assumer la bé-
ance et la juiverie. C’est que notre langue est la 
nôtre et ne l’est pas…’. Op internet vond ik toevallig 
een prachtige uitspraak van Hubert Juin (Belgische 
schrijver, 1925-1987, in Parijs overleden): ‘Il y a 
du Rabelais chez tous les Belges qui ne sont pas 
des belges honteux!’ Want een nadeel is ook een 
voordeel.. Het contact met andere talen en culturen 
(Vlaams, Duits) is tevens een pragmatische opening, 
belangstelling, mogelijke verrijking van de eigen 
taal, een handicap én een voorrecht van de Belgi-
sche, Franstalige auteur. Om deze culturele breuk 
tussen Vlaanderen en Wallonië te omschrijven en 
te verklaren sprak men over de ‘belgitude’, naar 
analogie met de nègritude (het rassenprobleem) en 
de féminitude (de feministische aanspraken). Het is 
ongetwijfeld een typisch Belgisch verschijnsel dat 
zowel sociologische, culturele en literaire oorzaken 
heeft. De Franstalige, Belgische auteurs ondergin-
gen, meer nog dan hun Vlaamse collega’s, de cultu-
rele ‘kolonisatie’ vanuit Parijs. Ze voelden zich als 
minderwaardige marginalen of kozen resoluut voor 
het vertrek, de ballingschap of de vereenzaming. 
Legitimiteit en respectabiliteit zijn moeilijk te ver-
werven als men enkel in Brussel wordt uitgegeven, 
poneert auteur Pierre Mertens. Het toenemende ge-
mak om zich te verplaatsen is echter een factor om 
de culturele grenzen stilaan te laten vervagen. Met 
de TGV is men soms vlugger van Brussel in Parijs 
dan met de auto in Oostende.
Redactielid René Hooyberghs en ik bezochten in 
het najaar 2011 Werner Lambersy in Parijs. Hij is 
in 1942 in Antwerpen geboren en heeft als kind 
en puber aan den lijve ondervonden wat het bete-
kende om tussen twee talen te zwalpen. Zijn vader 
was bovendien een notoire fl amingant die met de 
bezetter collaboreerde en die na de oorlog werd 
veroordeeld en opgesloten en zijn  moeder was een 
Franstalige van joodse afkomst en ook nog vrij-
metselaar. Dat allemaal in een zelfde gezin tijdens 
de oorlog! We vertaalden al enkele malen proza en 
poëzie van Lambersy in Gierik & NVT en we onder-
hielden oppervlakkige contacten. In Parijs stelden 
we een lijst op van Franstalige, Belgische auteurs 
die in de lichtstad woonden, leefden, schreven en 
publiceerden.  Het werd een lijst van een dertigtal 
auteurs. Veel meer dan we hadden verwacht. (Maak 
dezelfde oefening voor Vlaanderen en je zult nooit 
dertig Vlaamse auteurs vinden die hun geluk in 
Amsterdam beproeven). We schreven ze allen aan 

met het verzoek een tekst (proza, poëzie of essay) 
te bezorgen voor het themanummer ‘Belgische, 
Franstalige auteurs in Parijs’. We pronostikeerden 
dat er wel een zes- of zevental zouden reageren. 
Het werden er echter meer dan driemaal zoveel. We 
ontvingen drieëntwintig positieve reacties! Een on-
waarschijnlijke respons. Van twee bekende namen 
ontvingen we geen antwoord: Amélie Nothomb en 
François Weyergans. Maar geen nood, degenen die 
deelnemen, vergaarden samen meer dan vijftig li-
teraire prijzen. Sommige teksten vertonen typisch 
Belgische kantjes en invloeden (het absurdisme, het 
surrëele of het onderwerp en de geografi sche lo-
catie), andere kunnen evengoed door een rasechte 
Parijzenaar zijn geschreven. Wat wel opvalt is dat 
de driëentwintig teksten alle onderling totaal ver-
schillend zijn. Iedere auteur heeft zich blijkbaar au-
tonoom kunnen ontwikkelen, wars van modieuze 
tendensen, niemand is blijkbaar geplooid voor spe-
cifi eke, tijdelijke succesformules. In 1980 schreef 
Paul Emond in zijn Lettres françaises de Belgique 
volgende bijna profetische zinnen: ‘A partir de là, 
une nouvelle tâche nous attend, de reconnaissance 
et d’affi rmation. Il ne s’agit pas de revenir au ro-
mantisme nationaliste, à l’âme de la nation, mais 
d’essayer très simplement de rendre compte d’une 
spécifi cité, d’une différence un peu sécrète, bref 
d’une certaine sensibilité, d’une culture (…) au mo-
ment où il me semble qu’elle est menacée, minée 
d’intérieur par les divisions, les opportunismes et 
les politiques (…).’ Ik zou er nog aan kunnen toevi-
oegen… ‘ou par la bêtise, osons le dire!’ 
We richtten een verzoek aan de heer Christian 
Bourgoignie, de conseiller culturel en directeur van 
het Centre de Wallonie et Bruxelles in Parijs om dit 
nummer met 22 Franstalige, Waalse en Brusselse 
auteurs in zijn Centre voor te stellen. Antwoord: 
negatief, want… ‘notre mission principale consiste 
à valoriser les auteurs de Wallonie et de Bruxelles 
dans la langue qui est la leur à savoir le ‘fraçais’ (zo 
staat het er!).’ Sans commentaire…!
Gierik & NVT dankt alle Franstalige, Belgische au-
teurs voor hun belangloze bijdrage aan dit num-
mer. Een briljante getuigenis van literaire solida-
riteit over de grenzen heen. Hartverwarmend. Wat 
schrijvers kunnen en durven, blijft voor politici een 
angsthazige utopie. Ook voor de vertalers (René 
Hooyberghs, Betty Antierens, Tin Vankerkom en 
Guy Commerman) was het geen evidente onderne-
ming om al die auteurs in het Nederlands te verta-
len; ze hebben allen hun eigen taalgebruik, leefwe-
reld, stijl, woordenschat. Komt daarbij dat poëzie 
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vertalen altijd een hachelijke onderneming blijft. 
Een apart saluut aan Werner Lambersy die de moed 
heeft gehad om zich met ons in dit onvoorspelbare 
avontuur te storten. Ook dank aan Jean-Pol Baras, 
délégué des Gouvernements de Wallonie-Bruxelles 
et de Wallonie voor zijn enthousiasme en de cul-
turele gastvrijheid in deze prachtige Parijse locatie, 
een oase van vertrouwen en hartelijkheid.
En wat nog in dit nummer? Joris Iven en Kris Van 
Heuckelom vertaalden de Poolse dichter Adam Za-
gajewski, kandidaat Nobelprijs literatuur. Katelijn 
Vyncke, Frank Decerf, Harry van de Vijfeijke, Ge-
rard Scharn en Kees Klok vervolledigen de poëti-
sche bijdragen. Lukas De Vos brengt een indrin-
gend artikel over François Schuiten.
Voor het zomernummer behandelen we het the-
ma over divo’s en diva’s aan de hand van enkele 
minder bekende of minder evidente personages: 
Carla Wieck, Habiba Messika, Georgette Leblanc, 
Sint Brandaan, divagedichten van Frans Boenders, 
Charles Bukowski, Lou Salomé e.a.

Maar eerst en vooral genieten van dit lentenum-
mer, uitpuilend van originele teksten van tot op 
vandaag bijna totaal onbekende Belgische, Frans-
talige auteurs in Vlaanderen. Een avontuur dat van 
de ene naar de andere ontdekking leidt. En mis-
schien brengt het sommige Vlaamse uitgevers wel 
op ideeën. ❚

Enkele reacties van deelnemende auteurs… 
- Une initiatieve courageuse 
- Une idee remarquable 
- Je suis fi ère d’être traduit en néerlandais
- Bravo! Allez-y…
- Ça fera du bruit!
- Votre initiative répond mieux de toute façon…
- Génial!
- On y sera.
- J’estime vôtre courage et vôtre ténacité.
- Châpeau!
- Tiens, ça existe la Belgique?

U wordt hartelijk uitgenodigd op de voorstelling van het lentenummer van Gierik & NVT

Paris... en vers! Belgische, Franstalige auteurs in Parijs’

op donderdag  12 april om 18.30 uur

au Siège de la Délégation Générale Wallonie Bruxelles,

Boulevard Saint-Germain 274 te Parijs

Deelnemende auteurs: Werner Lambersy, Nadine Monfi ls, Henri Bauchau, 

Marcel Moreau, Jean-Pierre Orban, Albert Russo, Diane Meur, Constance Chlore, 

Vera Feyder, Jean Claude Bologne, Marie Ferran, Isabelle Spaak, Michel Zumkir, 

Claire Huynen, Guy Goffette, Serge Kribus, Bruno Gaudens, Colette Lambrichs, 

Anne Rothschild, Freddy Woets en André Goezu

Verwelkoming: Jean-Pol Baras, Guy Commerman & Werner Lambersy

Poëtische momenten: Constance Chlore, Vera Feyder, Guy Gofette.

Gelegenheidsantwoord: Serge Kribus.

Nadien: receptie & cocktail en gelegenheid tot kennismaking met de auteurs
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  Werner Lambersy

Werner Lambersy werd in 1941 in Antwerpen ge-
boren. Zijn vader Adolf Lambersy sloot zich aan bij 
de Waffen SS, wat hem na de oorlog een gevange-
nisstraf van 20 jaar opleverde. Zijn moeder, Juliette 
Rosillon volgde de joodse traditie en was lid van 
de vrijmetselarij (DH). Zijn moeder en grootmoeder 
verhuizen in 1944 naar Brussel. In 1948 installeert 
dokter José Debliquy zich in het gezin. Vanaf dat 
ogenblik wordt er thuis nog enkel Frans gesproken. 
In 1959 huwt zijn moeder de trucker René Naveau. 
In 1960 ontmoet Werner Lambersy Françoise Go-
dard en in 1964 vervult hij zijn militaire dienst. In 
1965 huwt hij met Françoise. Hij loopt een long-
ontsteking op en een jaar later wordt zijn dochter 
Sandrine geboren. In 1975 ontmoet hij Patricia Cas-
tex-Menier. In 1980 beleeft hij een diepe depressie 
en onderneemt hij een zelfmoordpoging. In 1982 
installeert hij zich in Parijs (scheiding van F.G.) en 
hij huwt in 1983 met Patricia C-M. Hij wordt lite-
raire medewerker voor de promotie van de Belgi-
sche letteren aan het Centre Wallonie-Bruxelles te 
Parijs. In 1988 wordt zijn tweede dochter Aurélia 
geboren en in 1992 zijn zoon Raphaël.

Vanaf 1960 verkocht hij huishoudtoestellen, haute 
couture, auto’s, lucifers (gedurende 15 jaar) en boe-
ken van andere auteurs. Zijn poëzie is veranderlijk 
van vorm: ze kan uiterst sober zijn en dan weer 
opgaan in een ruime, sprankelende ademtocht. Hij 
publiceerde ongeveer veertig boeken en bundels, 
die getuigen van een voortdurende meditatie over 
de strijd van en met zichzelf en de literatuur. Hij 
behaalde diverse prijzen en vele van zijn boeken 
werden in meer dan twintig talen vertaald.
Enkele belangrijke werken zijn Maîtres et maisons 
de thé en vele bundels verschenen bij Le Dé bleu, 
Le Cormier, Cadex, L’Age d’Homme, L’amourier, 
Le Taillis pré, Hermaphrodite ou Dumerchez, als-
ook twee persoonlijke anthologieën: Présence de 
la poésie (Vanneux, 420 pp.) en L’Éternité est un 
battement d’ailes (Actes Sud, 180 pp.). Recent ver-
schenen Conversation à l’intérieur d’un mur (Rhu-
barbe) en La Revue Nu(e) brengt nu een volledig 
nummer aan Lambersy gewijd met getuigenissen 
van meer dan dertig auteurs en grafi ci. Dit voorjaar 
verschijnt Dernière levée, waaruit we in vertaling 
een exclusieve voorsmaak krijgen aangeboden.

 J’ai dit voilà
 C’est moi

 J’ai payé cher
 Pour dire cela
 Parmi vous

 Les autres ont dit
 Nous aussi

 Alors j’ai dit
 Voilà je pars

 Et ils ont dit
 C’est bien 
 C’est ce que nous
 Ferrons aussi

 Tout ce que j’ai dit
 Ils l’ont dit
 Mais j’ai payé cher
 Pour dire cela
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Laatste lichting

“Probleem XXX,1:  Socrates verklaart aan Io dat 
de poëzie geen echte techniek vergt daar de dich-
ter niet de bron is van wat hij zegt” (Aristoteles)

Verder dan de laagheid van de mens liggen de 
nauwelijks onderzochte territoria van de goed-
heid, waarmee de schoonheid is gemaakt, zoals 
achter het zichtbare het onzichtbare zich verbergt, 
en verder nog iets onbekends, waaruit die twee 
werden samengesteld (Werner Lambersy)

We hebben het juiste gebaar beleefd; dat dachten 
we; ik denk er nu anders over. We waren zodanig 
in onszelf gekeerd, zo dicht bij onze ziel dat de 
oude stromen ons begroetten en dat de zee ons 
toesprak, zoals de vriend spreekt met een vriend 
als ze samen alleen zijn… Niets is veranderd, be-
halve de onverschillige opdracht van de soort aan 
de geheimen van de materie en, erger nog, de pro-
fane wreedheid van haar begeertes. We hebben de 
chaos nooit overwonnen; we verwijderen er ons 
van en we naderen hem opnieuw, op de wijze van 
de metronomen die de onverstoorbare eeuwigheid 
ontregelen. De bron van alle energie is de chaos, 
die het niets beweegt zoals een soep zonder recipi-
ent om te worden opgevangen. Het niets is de on-
overbrugbare grens die de poëzie heeft opgetrok-
ken om ze eindeloos weg te drukken ten voordele 
van het zijn. Overal droegen we de poëzie met 
ons mee; dit is verdacht gebleken, want ze laat je 
naakt achter zoals de maan die met de leegte praat 
en niets aan zichzelf verschuldigd is… We dachten 
het, maar ik denk er nu anders over. Blijft wel dat 
de woorden ons dieper hebben laten ademen dan 
de benauwde ademhaling van onze borstkas liet 
vermoeden.

We hebben als vrije man geleefd, zonder iets te 
verwachten, behalve nu en dan genieten van de 
zuivere lucht van ongeschonden bergpieken… We 
dachten het, maar ik denk er nu anders over. Be-
halve dat door te dansen op muziek zonder in-
strumenten we die vervoering aanraakten, die 
vlinders kenden in de bloemkruin en de slang na 
de vervelling.
We hebben nooit zonder liefde geleefd voor dit 
vleesgeworden idool, hoewel ze enkel genereuze 
warmte belooft, tederheid, woede en passie om 

ons opener te zien. We dachten het en ik denk het 
nog steeds, want niemand heeft verraden en het 
is haar zware stem die het lied uitbeeldt, waaraan 
we trouw blijven, zoals de vloedgolven op de af-
spraak der stijgende wateren.

We hebben passioneel geleefd naar gelang van 
onze ware natuur, meer verscheiden in haar wis-
selende verschijningen dan de lach van de hyena, 
in de vurige zonsondergangen of de wippende 
strijkstok der dolfi jnen op de schuimkoppen van 
een Egeïsche dageraad; we dachten het, ik denk er 
nu anders over, sinds de steile hellingen van het 
oeuvre me geleerd hebben om mijn sandalen niet 
te ver naast die van Empedocles te werpen en om 
woordentempels te bouwen voor het enige behoud 
van de levenslucht in een lege kamer.

We hebben met alcohol samengewoond, zoals 
men van de ene steen op de andere springt, rake-
lings over het wateroppervlak om andere oevers te 
bereiken, waar palmen kandelaars ons opwacht-
ten sinds onheuglijke tijden om hun Tahitiaanse 
dijen te omstrengelen; we dachten het, maar ik 
denk er niet meer aan: het waren niets anders dan 
iel moerasgas, ontstaan uit de plantaardige ver-
brokkeling van dromen; sindsdien zal men in ijzi-
ge steppen van een verbaal Siberië tevreden zijn 
met  de kortstondige verbranding van haar vuren, 
waarvan de stijgende rookpluimen in de verte een 
aanwezigheid signaleren vlak voor het volledige 
uiteenwaaien van de as. We hebben de oorlog am-
per meegemaakt, alleen maar de herinnering aan 
de verstorven smaak van de gruwel bij het bij-
ten, door onachtzaamheid, in de beurse peer van 
zijn geheugen of door ongezond genieten, zoals 
men de kern van een mango als een inktvispijpje 
uitzuigt. We dachten het en ik denk er weer aan, 
in het aanschijn van zoveel machteloosheid en 
niet mede schuldig zijn en ondanks mezelf toch 
betrokken bij de afslachting bij gebrek aan het 
woord, dat nochtans dit alles vergeefs afzweert.

We hebben lang geleefd in de overtuiging dat de 
huid een soortgelijk kippenvel schonk en evenzeer 
aan de binnenkant als aan de buitenkant huiverde; 
we zijn in de draaikolken van de geest afgedaald, 
zoals men een vulkaan onderzoekt zonder te we-
ten of zij het slapen simuleert, ook niet waarom 
haar fl anken met wonden bedekt zijn en door-
kruist met dampen die naar beneden kringelen; 
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we dachten het, maar ik denk er nu anders over: 
de huid is niet die brug die men in twee richtingen 
bewandelt, maar de sprong aan een elastiek in de 
duisternis van de ledenpoppen, van wie de inge-
beelde val stapsgewijs eindigt zoals de herhaalde 
sprongen van de danser.

We hebben geleefd en onze argeloze weetjes sloe-
gen tegen onze vertrouwde kusten almaar meer 
oprukkende algen en kwallen tijdens de overrom-
pelende lozingen van het geslacht; we dachten het, 
ik zal er niet op terugkomen, maar we behielden 
het vertrouwen in de schoonheid van de liervogels 
en de koninklijke tederheid van de vleesetende tij-
gers; het onweer sprak in gebarentaal; elegante 
inktvissen zwommen in het zeegroene licht van 
de hoogste verlangens; niemand kon verwachten 
dat de stenen doofstom waren, noch dat het wilde 
gras de laatste wimperknipper van de kameleon 
der strelingen was. Men stierf terechtgesteld, men 
weigerde het zwarte blinddoek van de zonsver-
duisteringen.

Ja, we hebben het harde beroep van bereider van 
perkamenten en palimpsesten van het woord be-
oefend; dat van markeerder van pas geboren vee, 
tatoeëerder van de gevoelige slijmafscheiding der 
talen; leerlooier en verver van de pelsen van het 
woord; we voelden ons slecht in onze huid bij de 
armen, die de dragers van uiterlijkheden nooit als 
ambassadeurs begroeten; we dachten het en men 
kon moeilijk anders dan eraan denken, wanneer 
de zuren onze handen aanvreten, het schuim en 
het pigment onze rimpels graven en het vieze wa-
ter van het soppen en het reinigen in de tobben 
van de herinnering vloeit; en toch, wat zijn ze 
heerlijk! En hoe troosten ze! Die gekleurde ver-
gezichten, waaronder een anonieme bries te dro-
gen hangt en daar zitten te wachten op wat nog 
moet worden geleverd, op de weidse horizon van 
de zwijgzame grasvlakten en op de kiezelachtige 
oevers van de dood.

We hebben geleefd! Maar is het wel leven? De af-
takeling is de bouwmeester van de ruïnes, waar-
van we hopen dat ze de verwarring der tijden uit-
roepen; de volharding van het hart als tijdelijk 
wespennest; dat de wind moge aanwakkeren en 
zijn slingerend geslacht van zwarte hengst zon-
der merrie moge aanjagen: we zullen voor hem 
bezwete kuddes met genereuze konten vinden 

om zijn jachtigheid te voldoen en de golving van 
zijn manen te bedaren! Dat de ademtocht, die de 
asse van onze dagen dooreenschudt en weer aan-
steekt, in onze longen opsteekt: we zullen het lied 
herontdekken! Zo willen we het gedicht onder de 
neusvleugels van een lichte schaduw tillen; dat 
denken we, maar wie denkt dat ook? Als de ziel 
met de onzichtbare kwabben tussen twee waters 
het gezwollen plankton, bewegend in zijn onstof-
felijk plezier, niet kan terugvinden.

We hebben geleefd, maar niet iedereen! Velen, 
waaronder enkele vertrouwelingen, aan tafel op 
het banket van een nauwelijks uitdeinend seizoen, 
moesten ons verlaten zoals die krijtrotsen wegge-
zonken in de golven; men spijkerde op de gesloten 
deuren van de horizon de zwarte rouwsluier van 
een uitzichtloze nacht en de verslindende krab, van 
wie het pantser kraakt net als het verfrommeld ge-
luid van een röntgenfoto; als teken van rouw heb-
ben we onze tanden met lakverven en onoplosbare 
inkten overschilderd; we dachten goed te doen, 
maar het volstond niet; toch moesten we ondanks 
alles het parfum waaruit de schoonheid is gemaakt, 
bewaren, terwijl onze ogen langzamerhand de aan-
schijn en de onverwoestbare substantie, die de we-
relden verbindt, vergaten, en dit tijdens onze mond 
aan mond, buiten adem met het azuur of het ocea-
nisch estuarium van de ruimtes.

We hebben geleefd; geen buik vol liefde, waar-
van we de regenbogen en de moessons op onze 
geheimzinnige mannelijke mangroves zouden ge-
vierd hebben; geen mond met lippen als prauwen, 
waarvan we de loop zouden gevolgd hebben tot bij 
de schipbreuk in de vloedgolven, de stranding op 
de zandbanken van de borsten of de klippen van de 
nieren; dikwijls schuurden de hemelen de lichtmas-
ten, waarvan de spaanders over ons heen vielen als 
bedden of om een vuur te maken; feeën draaiden 
sleutels van wilde bloemen in de sloten van onze 
harten; de horizon droeg aan de riem de schemer-
achtige scalpen; elke siddering deed de hoogte van 
Babel met een slag stijgen en we staken al lachend, 
al roepend het dons van de kussens der wellust 
kapot; de hele bloedkaravaan hield halt in onze 
borstkas zoals na een woestijntocht in de duinen, 
rotsstenen en woestijnzout; dit alles overwogen we 
zonder nadenken en vandaag nog denk ik eraan 
terug, de dag waarop ik zonder twijfel beter leef 
dan een dode, maar minder goed dan een levende, 
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want we hebben onze ogen niet kunnen richten op 
de gewapende brutaliteit, de ontmaskerde wreed-
heid van al diegenen van wie de ontmoeting met 
de andere, die niet met een vuur van littekens in de 
genezende ziel werd gemerkt.    

We hebben geleefd en vanaf de reling van de nie-
ren hebben we in de Tijd drie koordenladders ge-
worpen, strak geweven door sterke handen van 
de passie door vrouwelijke spinnewielen en gelijk 
aan speleologen die zich in een onbekende spe-
lonk wagen, o jullie mijn drie kinderen, die de 
lichtende balkons van het Parthenon van wolken 
en azuur afdalen! Ziehier wat ik jullie als erfe-
nis achterlaat, wat mij niet toebehoort, maar zoals 
we het kunnen lezen op een Sumerische zuil: ‘Ik 
heb aan de generaties de bronzen zonsondergang 
gelaten, gegoten als eerbetoon aan mijn goden’; 
we dachten het, ik kan het alleen nog overdenken 
als ik aan jullie denk; men beweert dat de nagel 
van een dode nog drie dagen groeit en dat na drie 
minuten het bloed een steen voor de grot van het 
brein rolt, maar vergeet niet dat in waarheid al 
slapend tussen de botten, het asfalt en het sterren-
stof het volgende rust: het is tussen het gras en de 
wind dat ik jullie zal toespreken, terwijl de vlucht 
van een zwaluw jullie voorhoofd zal zoenen.    

We hebben geleefd, maar hoeveel keren heeft de 
onhandigste en tederste engel onder de muzi-
kale engelen van mijn geest, aanroepend, zwer-
vend, hijgend, verloren, doorboord met doornen 
en struikelend over wortels, rondgespookt in de 
ondoordringbare wouden van je geest, o mijn 
geliefde, elke keer als op het blauwe tijdstip het 
leger van de duisternis de doorkruiste dorpen uit-
moordde en van de slaap beroofde; elke keer als 
een onzichtbaar koor van vogels kweelde terwijl 
het licht op de pistes van askleurig lateriet zijn in-
geoliede en geparfumeerde atleten uitzond om de 
eindmeet van de onzekere ochtendstond te over-
schrijden! We dachten het; maar ik denk er nu 
anders over, want vandaag vervangt je gelaat op 
het scherm en de schaduwtheaters, waarop zoveel 
slachtoffers zonder gerechtigheid, de gruwel die 
me fascineert en me toch een mogelijke goedheid 
belooft, een schoonheid, waarvan de premissen de 
omarming van onze twee lichamen inleiden.

We hebben geleefd, ver van de Russische poppetjes 
van wie de naam uiteenspat; van de katheters met 

de druppelteller van de goedkeuring en de rust; 
we hebben geleefd, zoals frontaal een invasie van 
insecten oprukt, nooit verzadigd, de woestijn voor 
zich uitduwend; zoals rond de kleine haarvaten 
van het hart de gazen sluiers van de adem zich 
verbinden; de mensen wandelden in de ruimte en 
op de maan volgens de choreografi e van de bruin-
vissen en de ratelslangen, uit wie ze nauwelijks 
ontstaan waren. We hebben een banaal uurwerk-
leven geleid, in de schaduw van de atoomzwam-
men, gezaaid in naam van het goud vlak voor de 
dood van de zon; de mensheid bekeert zich tot 
Mithridas door een langzame zelfmoord met kool-
stof, pesticiden, met psychotropen en zelfs met het 
blanke wapen van de verbeeldingen; we dachten 
het, maar het universum bedenkt voor ons de ma-
terie, de ritmes en de tijd; van Heraclitos tot de 
quantums, van de grote rode, Chinese pioen tot 
Spinoza en tot aan het gedicht van vandaag, zo 
weerkaatst dezelfde emotie de vrije dronkenschap 
van de geliefden en de onverklaarbare tederheid 
in de planetaire pupillen van de paarden.

We hebben geleefd; op de schaal van het leven 
ligt enkel nog de lippenstift van je mond en het 
bezinksel van de morgenstond; in de hals van de 
hemelse fl es hebben eeuwen van regens en tranen 
de herinnering aan het lavabasalt  gewassen; de 
stenen van de stortvloed, de woestijn van de huid; 
en toch zijn we niet in staat om te begrijpen, om 
de onwaarschijnlijke woordenschat van de golven 
en de wind te gebruiken en te beantwoorden; we 
weten amper iets over de stilte, over het dove-
mansgesprek met het licht; we denken erover na 
en de gedachte is tergend traag om de toekomst 
vooruit te lopen; ook de dood, die redeneert als 
kudden van emoties, gedreven naar alpenweiden 
met schrikwekkende hoogtes, ondanks het gras en 
het weidse uitzicht dat alle dingen in het dal ver-
kleint en de kringen in het water van de horizon 
gladstrijkt; als het geluk bestaat dan is het niet 
anders dan blootsvoets rennen, zo lang als moge-
lijk, over het gloeiende houtskool van een liefde.

We hebben geleefd; koninklijke condors en aasgie-
ren van het leed zijn ons gevolgd; hun geduld is 
eindeloos; kijk: ze dansen, als jonge meiden hup-
pelend op het bal, in hun tot aan de nek bepluimde 
jurk! Zo is het goed, en het is ook niets anders dan 
de noodzakelijke oefening voor de lijdensweg van 
de ziel; want niemand heeft de verwoesting van 
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dit land door een vaak ongekende vijand kunnen 
berekenen, behalve misschien bij een overdre-
ven zwelling van het oog; bekijk de supernova, 
de kleine dwerg in de onmeetbare schedel van de 
kosmos! We dachten erover na, maar ik denk ook 
aan andere dingen: aan de goudschilfers van de 
zon op de ruiten in de stad en de glittering van de 
maan op de onbeweeglijke vijver; aan de wouden 
die de wind uitnodigen…

We hebben geleefd; naar gelang van onze aard  
hebben we in de poëzie geloofd, volgens het ge-
brek dat ze verwekt en het wapen dat ze slijpt 
voor de blanke stem van de bladzijden; we hou-
den geheime poortjes en lage deuren voor gevaar-
lijke uitgangen eerder dan slotgrachten en we ver-
bergen de hoofdingangen waarlangs in stoet de 
herauten van iemand van hogere stand de sleutels 
in ontvangst nemen, van wie men ver achter de 
horizon de trompetten hoort weergalmen, zon-
der te weten of hij een omweg zal maken of zijn 
weg zal verder zetten zonder zich van ons iets 
aan te trekken; we maakten de dichter; het is een 
armenstiel  waarmee niets kan worden verdiend; 
weinigen benijden ons; je moet echter glimlachen; 
slechts enkelen betwisten ons bestaan, ze zijn ar-
mer en vol van hun eigen uitputting, na naakt 
op het openbare plein te hebben geroepen; we 
dachten erover na, ik denk er al anders over: ik 
heb respect voor de zandloper met de smalle nek 
waar het spaarzame verloop van de woorden zich 
eindeloos omkeert, het elegante verglijden van de 
ene put van de doorschijnende herinnering van de 
tijd naar de andere put; wel, dat de zon zich dan 
een tijdje verberge, dat de cicaden zwijgen; dat 
de krekel van wie het lied zich in onze hoofden 
achtervolgt, moge naderen.

We hebben geleefd, is dat het einde of het begin? 
Noch het ene, noch het andere, beweert hij van 
wie de slaap de dood nabootst en het leven ver-
lengt; trouwens wat hebben we gezien tenzij het 
gebogen hoofd over de fi guren van de zonsonder-
gang, de maan over het plateau van Salomé, het 
langdurige breeuwen door de schaduwen, het vlot 
van de ruimte bezaaid met de golven van de big 
bang en de blonde algen der kometen; de mens op 
de knieën in glazen vijzels, met een geslacht dat 
groeit als bamboe, spreidt de benen, het ene voor 
het andere been en zich aanpassend aan zijn adem-
haling, meet hij zijn kracht en richt zijn boog, de 

Grote Triller met het sonore koord, te midden van 
de pretendenten van het woord: we dachten zo en 
ik hoop het evenzeer; het leven veranderen heeft 
geen zin; het leven vindt uit en inspireert ons, 
zoals men over een geslacht of een borst de hand 
legt die het mysterie betreffende een nog groter 
mysterie moet bedekken, ontdekken en openen en 
de drijfjacht van de duikers naar diepere dieptes 
moet brengen, waar de duizendjarige stoffen be-
vrucht door een helder verlicht sperma rusten; het 
leven veranderen is als de ladder zonder sporten 
van de liefde beklimmen.

We hebben geleefd, ondanks de steek van de oor-
logszuchtige wesp, ingeslikt met het absint tijdens 
een avond op het terras; we waren vergeetach-
tig voor de duistere cohorte van zinloze onrecht-
vaardige doden, voorbijgaand als pastels aan een 
zwarte hemel; de meikever klopt met de polsslag 
en worstelt in zijn luciferdoosje: de ademtocht 
zoekt zijn adderpad onder de keien van de taal; 
de kreet overstijgt het getjilp van het nest niet; we 
bedenken deze beelden; ik herontdek vandaag de 
ondraaglijke pijn van een hersenontsteking; be-
vindt alles zich dan achter dit gordijn van huid 
en volstaat het om die te doorboren om zijn ziel 
te verliezen of te redden? Ik kijk met de verwon-
dering van een kind en zie in de vochtige wat-
ten van de mond de wasboon van het leven en 
de bloemstengel van de woorden; mijn hand, be-
woond door het woord, loopt over het papier zoals 
een schaats over een bevroren kanaal, een ele-
gante vrouw met volle zeilen en die ik niet ken. ❚
                                                  
                                                               
[ vertaling: Guy Commerman ]
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 Bruno Gaudens

Bruno Gaudens werd in 1966 in Etterbeek geboren. 
In 1991 ontvangt hij een beurs aan de universiteit 
van Cornell (U.S.A.) voor een studie over het taal-
gebruik bij Jean Genet.

1992 – vertaling uit het Italiaans voor de collectie 
XXe Siècle de l’ouvrage italien: Pancho Villa e la 
Revoluzione messicana.
1991-1993 – werkzaam bij Editions Hatier, ver-
antwoordelijk voor betrekkingen met buitenlandse 
auteurs.
1994-1997 – redacteur van teksten bij Arte.
1999 – deelname homotijdschrift/archivering van 
Christophe Gendron.
2002 – bij Editions Nicolas Philippe verschijnt zijn 
roman Bruxelles, Bruno et les cadeaux.
2005 – hij maakt de catalogus Jeune Création: 
voorstelling van de plastische kunstenares Valeria 
Capitano.
2007 – redactielid voor de anthologie Imaginaires: 
een keuze van teksten uit de Franse literatuur voor 
Italiaanse studenten.
2008 – in samenwerking met Valeria Capitano een 
affi checampagne en website voor het stadhuis van 
Montreuil.
2009 -  bij uitgeverij Le Veilleur de Nuit verschijnt 
het verhaal Paris c’est mon choix.
1997-2010 – redacteur-realisator van promotietek-
sten en aankondigingen voor France 5, Histoire, 
RFO, TV5, NT1, Teva, 13e Rue.
2012 – bedenker-realisator voor ARTE van de da-
gelijkse culturele rubriek Le journal du Temps (28’)

Waarom Parijs?

Eerder waarom dan Parijs… de vraag luidde als 
volgt ‘Hoe in Parijs?’. Parijs was immers niet de 
enige plaats waar ik dacht te kunnen leven, maar 
ik schreef in het Frans en ik voelde me meer aan-
getrokken tot de poëzie en de experimentele litera-
tuur dan door het bestsellerwereldje: in Brussel leek 
me dat moeilijk haalbaar. En ik was thuis met Frans 
en Italiaans opgegroeid, mijn beste vriend was het 
Duits en ik had lange tijd in Engeland vertoefd: op 
18-jatige leeftijd werd de vaderlandse grond met te 
heet onder de hielen. Dus… Parijs… na een omweg 
langs de Verenigde Staten en Straatsburg… en dit 
alles zonder mijn eigen accent te verliezen.

Van Bruno Gaudens brengen we als uittreksel het 
begin van de ongepubliceerde, erotische poëzie-
bundel Le jeu du rôle.

Het rollenspel

Het rollenspel berust vooral op de lectuur. Het ver-
trekt bij déze tekst (een soort van bijbel) en wil de 
lezer(s) onmiddellijk betrekken.
Het doel van het spel is om de sensualiteit van een 
individu te benaderen, af te tasten (de rol staat op 
het spel) om van binnenuit zijn verlangen en zijn 
zekerheden aan te voelen. Anders geformuleerd… 
hoe smaakt de appel in de mond en door zelf te 
proeven en te ervaren wat door je eigen beperkin-
gen verboden bleek. 
De spelregels zijn eenvoudig: Het rollenspel geeft 
het kader van een sensualiteit weer, in dit geval is 
dit de mijne, in spiegelbeeld met elke erotische tekst 
die je aanbiedt om te trachten je voorgestelde rol te 
spelen (in het spel opgaan). Het is vanzelfsprekend 
dat een tekst evenveel ludieke benaderingen in zich 
heeft als er rollen te verdelen zijn.
(Noch het voyeurisme, noch de masturbatie worden 
als relevant beschouwd. Integendeel, het gaat om 
telkens vast te stellen in hoeverre de betrokkenheid 
die je kunt aanvaarden, reikt, zodat dit ontegen-
sprekelijk een pluspunt betekent.)
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onder 
de gesp van je gordel
begint nu
de volle plooi van die
golving (en je mannelijke schroom
om te bekennen waar mijn ogen glijden)
die me een verlangen in mijn buik opwekken:
je billen omarmen.

[ - Geloof je dat het waar is?
  - Waar?
  - Afi jn… autobiografi sch, snap je?
  - Ik weet het niet. Maar maakt dat een verschil,    
    men zegt je immers dat het maar een spel is? ]

uit de diepte van
de ingewanden, die spanning
als fl itsende toorts de kracht
die haar ontplooit in streling
om je buik te voelen
tegen de haren in

bij elke stoot
in je buitelend lichaam,
als een onderdrukte ademtocht:
‘Een soldaat buigt,
maar geeft zich niet over’. Laat je gaan, ja
en zonder hinder onder mijn gewicht
dat zich in je haarbos boort
- het uniform afgezakt. En daar
al mijn spieren vooruitgestoken
laat je het bewustzijn los
om je te laten misbruiken. Nogmaals, ja:
je enigszins driftig bezitten maar onderworpen
aan mijn bereidwilligheid. Genot.

[ - Maar toch, stel je voor dat het hem 
     overkwam… toch storend, niet?
   - Klaarblijkelijk, stoort het je, zeker en vast. 
     Maar waar dan eigenlijk? ]

ik heb
je onder-
broek los-
geknoopt
maar onder mijn handen 
gestrekt: de stof 
wijkt weerom. En de gespannen V
voor mijn verlangen om je warmte en 
zijn omvang te verrassen

streel mijn hoofd en
adem hier
aan mijn buik (als je het belieft)
of me laten inslapen onder de warmte 
van je handen. Gewiegd

[ - Voor jou is het belangrijk – of ze wel of niet 
     dik is?
   - Ik stel die vraag niet. Ze is dik. Meer niet.
   - Goed. Maar eigenlijk geef je me geen 
      antwoord. ]
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in de ronding van je warmte
van je schouders tot aan het boek
onder je ogen
en het lepeltje van de yoghurt 
opgehangen aan verwachten 
glimlach je nu: ver weg
zo intiem ver weg in mij
alsof ik je betrapte
met jezelf

[ - Zeg, van griet tot griet: komaan,
     wat tederheid, wil je?
   - Sorry, ik verkies seks. ]

wanneer je met een knoop 
van je das de dag van
je hals losmaakt, je toefje
steekt de kop op
in de holte waar
het hemd zich
blootgeeft

Bruno Gaudens /
kaft van roman Bruxelles, Bruno et les cadeaux

[ vertaling: Guy Commerman ]                   
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 Jean-Pierre Orban

Foto © Francis Jacoby – Jean-Pierre Orban

Jean-Pierre Orban werd geboren in Ougrée, een 
Luikse randgemeente. Zijn moeder is Italiaanse en 
zijn vader is Belg. Zijn jeugd brengt hij deels in 
de arbeidersstad Seraing door, waar zijn geïmmi-
greerde familie van moederskant woont en deels 
in Congo, waar zijn vader zich na de oorlog ves-
tigde. Het gedroomde Italië en Afrika, verloren en 
teruggevonden door de reizen naar en het verblijf 
bij zijn vader, die er na de onafhankelijkheid is 
blijven wonen, vormen lange tijd de twee zijden 
van een driehoek, waarvan de derde zijde België 
is, dat als draaischijf kan dienen voor de twee an-
dere, eerder een vertrekplaats dan een vaste stek. 
In 1994 verlaat J.-P. Orban België voor Londen, 
waar hij tot 2011 verblijft, nadien komt hij naar 
Frankrijk, eerst in de omgeving van Toulon, later 
in Parijs. Na enkele jaren neemt hij intellectueel 
terug contact met België op, waar de Franse Ge-
meenschap hem twee schrijfbeurzen toekent.
Filosoof (K.U.Leuven) en journalist (V.U.Brussel) 
van vorming, volgt hij later een theateropleiding 
bij Robert Abirached in Louvain-la-Neuve. Hij 
werkt vooral in de uitgeverswereld na een zijstap 
bij de pers en een reclamefi rma. Vandaag leidt hij 
een literaire collectie over Afrika (‘L’Afrique au 
coeur des lettres’) en is hij onderzoeker bij het In-
stitut des Textes et Manuscrits Modernes, Centre 
National de la Recherche Scientifi que-

École Nationale Supérieure op het gebied van de 
Afro-Caraïbische literatuur en maakt hij ook meer 
tijd vrij voor het schrijven.
Hij schreef de roman Les rois sauvages (1993), een 
verzameling van korte teksten, Chronique des fi ns 
(1989) en vele verhalen, die in het tijdschrift Mar-
ginales verschenen. Voor het theater schreef en 
regisseerde hij Au loin dans les rues (in residentie 
in Avignon geschreven), Entendez-vous la Mer?, 
later herschreven als Monsieur (2009, in Brussel 
geprogrammeerd) en King Leopold II, een vrije in-
terpretatie van Soliloque du roi Léopold van Mark 
Twain (opgevoerd in 2005 in Brussel in een regie 
van J.-M. d’Hoop). Hij schreef ook een bewerking 
van Step with Me van Hanif Kureiski (Montpel-
lier, 2010).
Hij publiceerde verscheidene boeken voor de 
jeugd, waarvan Madame t’es vieille bewerkt voor 
het theater (Amiens 1996-2000, rondreizend in 
binnen- en buitenland).
Hij vertaalde twee boeken uit het Nederlands (De 
Nieuwe Orde van Maurice De Wilde en Ontmoetin-
gen van Jef Rens), verschillende Engelse werken 
zoals King Leopold’s Soliloque van Mark Twain 
(1987), alsook enkele fi lmscenario’s.
Hij schreef talrijke inleidingen en artikels omtrent 
de Afrikaanse literatuur.
Hij beëindigt het eerste luik van de romancyclus 
Toutes les îles et l’océan (met beurs van de Franse 
Gemeenschap van België) en hij bereidt een essay 
over Pierre Mertens voor, gebaseerd op gesprek-
ken met de Belgische auteur.

Zijn woorden onder mijn hand

Je woont niet in een land, je woont in een taal.
Een vaderland is niets anders dan dat.
    E. M. Cioran.

In de voorafgaande jaren had hij het dagboek 
van een Duitse cineast gelezen, die toen hij het 
nieuws over de ziekte van een vriendin vernam, 
een fi lmcritica die hij waardeerde, het plan had 
opgevat het traject tussen München en Parijs te 
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voet af te leggen om haar daar te bezoeken. Over-
eenkomstig de overtuiging die miljoenen pelgrims 
van allerhande religie op stap stuurt, geloofde 
deze cineast dat de traagheid en de inspanning 
van de voetreis de god in wie men gelooft ertoe 
aanzet het aan hem gerichte gebed te verhoren. 
En dat die inspanningen bijdragen tot het heil van 
de stapper. Hebben zij gelijk? En is heil het juiste 
woord? Maar, wars van alle rationaliteit, heb ik 
me afgevraagd wat het gebed van Paul A., de man 
met wie ik een even gepassioneerde als afstande-
lijke relatie had gehad, mocht zijn geweest toen 
hij op stap ging van het zuiden van Europa, waar 
zijn omzwervingen hem hadden gebracht, tot in 
Brussel. En of, behalve zijn eigen heil, hem op het 
einde van zijn reis ook nog een ander mirakel had 
opgewacht.

Feiten zijn te pover om de kronkelingen van een 
bestaan te verklaren. Maar zij zijn meestal het eni-
ge dat we hebben. Ik geef ze dus hier weer als basis 
voor mijn verklaringen. Of van mijn vragen.
Paul A. had tot zijn dertigste in Brussel gewoond.
Zijn vader, Elias, geboren in Thessaloniki,  was er 
in de jaren vijftig naartoe geëmigreerd en had er in 
het stadscentrum een kleine snackbar geopend, die 
het goed deed en die hij tot een keten doorheen de 
stad had uitgebouwd. Behalve een zekere welvaart 
had Elias er ook de liefde van zijn leven, Greta, 
gevonden en was er met haar gehuwd.
Van zijn moeder herinnerde Paul zich dat zij uit een 
oude Brusselse familie stamde. Bij zijn grootouders 
praatte men niet alleen met het brusseleer of brus-
selaire accent, maar men gebruikte ook uitdrukkin-
gen die enkel te horen waren in de oude huizen, 
in de cafés en op de markten van de hoofdstad. 
Vlaamse woorden en zinnen, doorkruist met Fran-
se. Een hybride taal die zich van haar bronnen had 
losgemaakt om uniek te worden. ‘Zoals het Ladino’, 
zei Simon, een Sefardische Jood. Of, zoals hij aan 
de Asjkenazi toegaf, zoals het Jiddisch. 
De zachte Greta vond het goed. Greta vond alles 
goed. Het leven en de dood. Zij stierf jong aan een 
razendsnelle ziekte waartegen ze zich niet verzette. 
Paul was toen tien en assimileerde de stad Brus-
sel met het vervagende lichaam van zijn moeder. 
Elias zou hem niet hebben tegengesproken, hij die 
nog lang met zijn verdriet door de straten liep, op 
zoek, zo leek het, naar de geest van Greta onder 
het lover van de parken, in de aangezichten van de 
standbeelden. De verhouding die Paul met Brussel 

had leek luchtiger: te voet, per fi ets of per bus be-
woog hij zich, naar zijn gevoel, op het uitgestrekte 
silhouet van zij die was heengegaan.
Toch vervaagde de herinnering aan Greta lang-
zaam. Ondanks de belofte die Elias zichzelf had ge-
maakt, onderhield hij weinig contact met de fami-
lie van zijn echtgenote. Opgevoed door opvoeders, 
verzorgers  en au-pairs die niet erg geneigd waren 
familiale banden te onderhouden, bezocht Paul 
steeds minder zijn familieleden langs moederskant. 
De grootouders, de oude ooms en tantes verdwenen 
en met hen de herinnering aan die bastaardtaal, log 
door de kruising tussen Vlaams en Frans. Met hen 
verdween, zonder twijfel, ook de bevreemding van 
de stad. 
Elias ging op in zijn zaak en volgde de evolutie van 
de hoofdstad naar het statuut van internationale 
stad, een soort extraterritoriale zone, waarin Brus-
sel ophield een land te vertegenwoordigen om een 
abstract concept te worden, bijna een letterwoord, 
een symbool voor de Europese administratie. Zoals 
Matignon het verblijf van de premier in Frankrijk 
en Het Witte Huis dat van de Amerikaanse president 
betekenen. Elias vond er zijn gading: hij opende 
snackbars – vanaf nu bio – vlakbij de gloednieuwe 
Europese zetel. Een ambtenaar die zijn kantoor ver-
liet om te lunchen, moest van Elias één van zijn 
sandwichbars voor zich vinden.
Geven de afwezigheid van een moeder, de vluch-
tigheid van een vader, aanleiding tot lectuur? Als 
ik in dat verband aan A. denk, ben ik in ieder ge-
val geneigd te geloven dat het verdwijnen van een 
band met hun universum hem of haar die zich tot 
woorden voelen aangetrokken, aanzetten tot het 
creëren van werelden waarvan zij tegelijkertijd de 
gefascineerde vaders, moeders en kinderen zijn. 
Eén van zijn professoren zei hem op een dag dat 
woorden de doden opwekken. Dat is wat Paul A. 
overkwam. Hij onthield het omgekeerde: uit woor-
den ontstaan de levenden. Vervolgens hield hij niet 
op er zijn eigen leven in te zoeken. En dat leven 
enkel in hen te zoeken.
Mijn taal is mijn land, zei hij, als parafrase op de 
formule van Corian: ‘Je woont niet in een land, je 
woont in een taal.’ Maar wat doe je dan, vroeg men 
hem, als je in een land woont met twee talen? Je 
bent de twee meester of je gaat weg, antwoordde 
hij. Een paar jaar en meerdere boeken later besloot 
hij, zoals zoveel anderen voor hem, om te gaan 
wonen in wat hij als de hoofdstad van zijn taal 
beschouwde: Parijs. 
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Ik, van mijn kant, was de behoedster van de woor-
den. De Vestaalse.
Ik ben de eigenares van een boekhandel in het cen-
trum van Brussel, bij de Magdalenakerk en de Bor-
tiergalerij, uitverkoren buurt van de tweedehands 
boekhandels. Mijn winkel was er ook ooit één en 
ik heb altijd een deel van de zaak gewijd aan het 
tweedehandsboek: ik hou van de sporen van han-
den op de pagina’s, van het schuren van de omsla-
gen op de meubels, van het speeksel op de hoeken 
van de bladzijden, het geeft aan de boeken het pa-
tina van de wijsheid, die bij iedere lezing wordt 
verworven. Maar ik hou ook, en nog meer, van de 
geboorte van een oeuvre, het timide opduiken van 
onbekenden op de literaire scène, hun eerste on-
beholpen stappen op de podia van onze boekhan-
dels voor een publiek van lezers, die hierheen zijn 
gekomen als naar een plaats van ontdekking, van 
betovering of offer.
Het is op die manier, dat ik Paul A. bij zijn debuut 
leerde kennen. Wij hadden ongeveer dezelfde leef-
tijd, zijn eerste boek was pas verschenen, ik had pas 
mijn boekhandel geopend, maar ik had, in verge-
lijking met hem, het voordeel de gastvrouw te zijn. 
Wat heeft mij aan die jonge man bekoord? Dat hij 
zich verborg en me dwong op zoek te gaan? Zijn 
terughoudendheid en zijn mysterie? Zijn houding, 
toen al, van er niet te zijn? De leegte waarmee hij 
zich omringde en die me aantrok als een gat waarin 
de duizeling je opwacht?
Na de signeersessie, de winkel na de laatste klant 
gesloten, heb ik hem opgehouden onder het voor-
wendsel een opdracht te vragen. En ik heb gespro-
ken. Ik ben niet opgehouden met zoeken, in zijn 
roman en in die van anderen van wie ik vermoedde 
dat ze hem bevielen, naar woorden, zinnen en uit-
spraken die bij hem een blik, een vuur in de ogen, 
een warmte in zijn lichaam zouden kunnen doen 
ontstaan. Mijn lippen bewogen rond hem als de 
vleugels van een vlinder. Uiteindelijk heeft hij ge-
reageerd, op zijn beurt gesproken zonder ophou-
den, rondgelopen tussen de toonbanken, me gezien 
en aangeraakt. De nacht was al aangebroken toen 
we één zijn geworden op of tegen, ik weet het niet 
meer, een tafel midden de wanorde van de boeken.

Na die avond heb ik gedurende lange tijd geen con-
tact meer met hem gehad. Het enige nieuws dat ik 
over hem te weten kwam, was via de kranten en de 
echo van zijn stem bereikte me enkel via de radio. 
Ook de boeken die hij, vruchtbaar, schreef, deden 

dienst als verbinding met hem. Ik ontving de do-
zen met boeken van zijn uitgever. Ik opende ze en 
plaatste ze op een tafel dicht bij mijn stoel of op de 
toonbank zelf en had de indruk dat hij daar was, 
onder mijn ogen, zacht en stil onder mijn handen. 
Dan wachtte ik twee of drie dagen alvorens het 
boek te openen en te lezen. Zonder twijfel was ik 
bang iets te ontdekken dat me niet zou bevallen, 
of, op een of andere manier, over de wrange re-
latie van onze enige ontmoeting. Want ik begreep 
het niet: ik hoorde dat hij andere boekhandels in 
Brussel bezocht, er signeersessies accepteerde, die 
overigens veel succes hadden. Ikzelf had van hem 
enkel de gebonden bladzijden en de zwarte, erop 
gedrukte woorden. Zijn lichaam ver weg. Zijn ziel 
moet mij gehaat hebben.
De verklaring, voor zover die er in het weefsel van 
de relatie tussen een man en een vrouw al kan zijn 
en via haar, ik bedoel via mezelf, van de relatie met 
een stad, is in me opgekomen toen hij drie jaar later 
opnieuw over de drempel van de winkel stapte en 
de deur achter zich sloot. Hij heeft de boeken, ook 
de zijne, aangeraakt, heeft zijn handen over de ran-
den van de tafels en de toonbanken laten glijden, 
is dichter bij mij gekomen, heeft me lang gestreeld 
met ogen die niet arrogant, integendeel, bedelend 
waren. Waarom heb ik ze niet weerstaan, de deur 
geopend en Paul A. op de stoep gezet? Waarom 
heb ik naar hem geluisterd toen hij me zei dat hij 
de stad verliet om naar Parijs te gaan, en dan met-
een, in één snelle adem alsof hij het niet durfde 
te vragen, dat hij met mij een briefwisseling wou 
beginnen? Waarom met mij? Omdat hij mij één 
avond (en misschien sindsdien) bemind had? Of, 
omgekeerd, omdat hij, masochist, wist dat ik alle 
rancune die ik in mij had over hem zou uitstorten, 
omdat ik opnieuw verlaten werd op het ogenblik 
dat er een nieuwe band tussen ons ontstond? Ik 
weet niet of onze lichamen elkaar geraakt of ver-
mengd hebben die dag. Ik heb enkel de herinnering 
aan de woorden die hij toen achterliet en aan de 
brieven die elkaar intussen hebben gekruist.

Ik wou vermijden over mezelf te praten: de gevoe-
lens die ik voor hem koesterde en de pijn van mijn 
isolement zouden aan het licht  gekomen zijn. Dat 
leek me bespottelijk en zou, daarvan was ik zeker, 
tot het voortijdige einde van onze briefwisseling 
geleid hebben. Ik sprak over de stad. Ik vraag me 
af of ik niet de stad geworden ben. En zonder twij-
fel is het dat wat Paul verwachtte. Op zijn beurt 
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overstelpte hij me met woorden. Over zijn poëzie 
waaruit een doffe pijn doorsijpelde. Het vreemde 
gevoel van een leegte, een aanvaarde leegte en 
van een onvoldaanheid zoals de prikkel van een 
werk dat niet volbracht is, over de honger die hem 
alle dagen weer de straat op dreef. Heb ik onze 
briefwisseling verdergezet in de hoop dat ik ooit 
dit lijden zou begrijpen en deze leemte zou kun-
nen vullen? Dat in de weerkaatsing van de spie-
gels die onze brieven waren, onze aangezichten 
zouden samenvloeien?
Ik schreef hem over de straten waarover hij niet 
liep, de plekken waar hij niet meer ging zitten, 
maar die zonder hem leefden. Geconfronteerd met 
het gemis vertelde ik hem alles. Over een stad die, 
zoals een wezen van vlees en bloed, een ongeken-
de volledigheid verwierf, de volmaakte charmes 
van de volwassenheid. Hij had het Brussel gekend 
dat verminkt werd, waarvan men de gelaatstrek-
ken wegveegde en het lichaam in stukken sneed. 
Ik had het over een stad die door haar autonomie 
een nieuwe vitaliteit kreeg. Ik noemde de nieuwe 
plaatsen, de heroplevende wijken, de opnieuw 
aangelegde lanen als zovele witte steentjes die hij, 
Klein Duimpje, achter zich had gelaten. Ik stelde 
een lijst op van de voorstellingen, conferenties, 
debatten, tentoonstellingen zoals ik die zou heb-
ben gemaakt voor het programma van een festi-
val, waaraan hij nooit zou deelnemen. Ik gaf hem 
de namen van de auteurs die in mijn boekhandel 
kwamen alsof het minnaars waren die mij niet be-
drogen hadden, zij niet. 
Hij antwoordde nooit op mijn verborgen verwij-
ten. Hij vertelde over zijn zoektocht die zich, es-
sentieel, niet aan één plek kon binden. Zijn dolen 
dat zich slechts met vallen en opstaan kon door-
zetten en dat zich uiteraard niet door verblijf-
plaatsen kon laten binden. Hij schreef, zonder dat 
ik het hem vroeg, dat hij alleen leefde. Dat Parijs 
alleen maar onderdak bood. Dat de taal zijn enige 
partner was, zoals men spreekt over een vrouw 
die men ten dans nodigt en met wie men alleen 
maar probeert zijn danspassen te verbeteren. De 
grond, Frankrijk in zijn geval, was enkel dat: een 
piste om op te dansen. Gekwetst antwoordde ik 
dat men in Brussel ook danste. Op ritmes die hij 
ten onrechte vergeten was. En op muziek met een 
reliëf dat zijn vergeestelijkte taal verloren had. 
Hij antwoordde dat, omdat hij in Brussel geboren 
was, indien hij zou zijn teruggekomen, het gevoel 
zou hebben gehad er al te sterven. Ik zweeg.

De jaren gingen voorbij. Onze briefwisseling werd 
schaarser. Onze verhouding werd banaal. Meer-
maals had ik de gelegenheid hem te zien bij mijn 
reizen naar Parijs. Door zijn afkeer om aan één 
plek te worden gebonden, spraken we af in cafés, 
altijd andere. Later gingen we over naar hotels. Er 
waren ontmoetingen waarin onze lichamen elkaar 
beter en beter begrepen en waarin onze monden 
meer en meer zwegen. Ik bereikte het punt waarop 
ik spijt had van de afstand die we hadden afge-
legd sinds onze woorden zich tegen elkaar gooi-
den, sedert onze volzinnen de ander raakten als 
pijlen die onze zinnen verscherpten. Andere zin-
nen. Het overkwam hem zelfs dat hij me op een 
dag voorstelde naar Parijs te verhuizen. Met hem? 
Ik geloofde het niet. In ieder geval, ik wilde het 
niet. Ik zou me gevoeld hebben als een opgeraapt 
ding. Aangehecht, zoals zij die hoopten op de aan-
hechting van Wallonië bij Frankrijk zouden heb-
ben gezegd. Een terugkeer, zegden sommigen, die 
zich de tijd herinneren waarin België bij Frankrijk 
hoorde. Ik wou de terugkeer van Paul naar Brus-
sel. Binnen de muren waarin ik leefde.

Later kwam de tijd van de afscheuring. Ik spreek, 
natuurlijk, van het land. Woorden die niet langer 
kwetsten, maar verlamden. Ieder kamp vastge-
klampt aan zijn eigen stukje land, vastgepind op 
zijn terrein. Iedereen opgesloten in zijn taal, de 
ander van zich wegstotend of inpalmend. Ik ver-
stikte, tussen de twee. Ik verbeter: Brussel, mijn 
stad waar zich tot ongenoegen van mijn wegge-
trokken minnaar mijn horizon bevond en mijn 
dromen woonden, Brussel verstikte. En raakte op 
drift: in deze steeds minder koude oorlog, waarin 
twee meer en meer van elkaar vervreemdende we-
relden tegenover elkaar stonden, Brussel de twee-
talige, Brussel de veelvoudige, dat als een brug 
tussen de twee blokken had moeten dienen, werd 
een eiland, verloren in één van de twee en afge-
sneden van de ander. Een soort Berlijn van voor 
de val van de Muur, afgescheiden van de rest van 
zijn lichaam, en waarbinnen zich, als een belache-
lijk of wreed toneelstuk binnen een ander toneel-
stuk, de confl icten van het land afspeelden.
Waarom dacht ik dat hij me op een of andere ma-
nier kon helpen? Antwoorden op mijn vraag naar 
lucht. Me beschermen en zich met mij verenigen 
op een ogenblik dat iedere dag bijdroeg tot de 
splitsing. Want alles van deze confrontatie moet 
hem met afgrijzen hebben vervuld: die geforceer-
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de band tussen de grond en de taal, die insluiting 
van de mensen, het zich vastgrijpen aan de perce-
len grondgebied, die verbrokkeling van het land? 
Ik heb hem gebeld. Ik heb woorden gebruikt als 
solidariteit, samen strijden voor vrijheid en open-
heid, strijd voor zijn taal… Heb ik liefde gezegd? 
Of gave? Heb ik, geconfronteerd met zijn zwijgen, 
geschreeuwd dat ook hij zich opsloot in zijn eigen 
gelijk als in een dwangbuis die hij zichzelf had 
aangedaan, zich verankerde in zijn schrijven zoals 
een schip dat de storm vreest, dat hij zou kunnen 
sterven in de bladzijden die hij optrok, niet als een 
mausoleum, maar als een lege katafalk. Hij ant-
woordde dat hij zijn taal niet kon gebruiken om 
er een andere mee te bekampen, dat ik hem slecht 
begrepen had, dat de taal een spreektaal was, een 
architectuur van letters even ver verwijderd van 
iedere vorm van binding als de hemel van de aar-
de. Dat naar mij in Brussel komen hetzelfde was 
als zich in een versterkte vesting opsluiten. De 
spiegels waarin onze aangezichten zich zouden 
moeten verenigen smolten. Het was de tijd van de 
afscheuring. Ik bedoel de onze.

De stilte volgde. Lang. Nauwelijks verstoord door 
een artikel of een interview in een krant met hij 
die mijn minnaar was geweest, een novelle in een 
bundel, de verkorte versie van een nooit voltooide 
roman. Hij schreef geen boeken meer. De informa-
tie die ik over hem kreeg, had het over drank, op 
drift zijn. Hij zou Parijs hebben verlaten voor de 
provincie, later voor andere landen. Uiteindelijk 
wiste ik de trekken van zijn gelaat uit mijn herin-
nering.

Tot op de dag dat de eerste, op zijn reis geschre-
ven brief me bereikte.
Hij had, inderdaad, Frankrijk verlaten. De weg 
naar het zuiden genomen. Hij had nagedacht over 
wat ik hem per telefoon had gezegd: de veranke-
ring in zijn gelijk, het zich opsluiten in zijn woor-
den, de angst voor sprongen of stormen. Hij had 
zich willen bevrijden van zijn betoog, naar het 
onbekende trekken, het stof van de wegen doen 
opstuiven en het zijn lichaam laten bedekken, de 
dingen terugvinden waarvan hij nog alleen de 
contouren kende en de mensen van wie hij zich 
nog alleen het silhouet herinnerde. Hij had op 
goed geluk gestapt, geslapen in berghutten en ge-
legenheidslogies, veel gedwaald. Nu was hij van 
plan, niet om op zijn stappen terug te keren, maar 

om ze verder te zetten, in een nieuwe bocht, naar 
de stad die hij ooit had verlaten.
Hij herhaalde mijn naam doorheen zijn brief als 
een refrein. Hij wist niet of ik nog altijd hier was, 
of ik nog altijd mijn boekhandel bij de Bortierga-
lerij had. Of, durfde hij toegeven, of ik op hem had 
gewacht. Indien ja, dan vroeg hij me nog geduld 
te hebben. Hij had het over die Duitse cineast die 
op weg was gegaan om zijn vriendin aan de an-
dere kant van de grens te vinden. Het was tijd om 
de weg te volgen die redding kon brengen. Hij 
wou, op het ritme van zijn stappen, de geuren van 
de stad voelen naderen, haar lichten in de nacht 
zien verschijnen en, bij dageraad, mijn aangezicht 
aanraken. 
Zijn reis duurde meerdere weken.
Regelmatig stuurde hij, zoals vroeger, een brief om 
me van zijn vordering op de hoogte te houden. En 
het ging natuurlijk niet alleen over zijn vorde-
ring op de landkaart. In zijn stad, kreeg beetje bij 
beetje kreeg een hele stad weer vorm: de lijnen 
van haar straten, de cafégesprekken, de feesten, 
de drama’s, de vriendschappen die hij had gekend, 
de fi guur van zijn vader en de herinnering aan 
zijn moeder, de boekhandel waar we elkaar had-
den bemind. Een hele briefroman die me de stad 
van waaruit ik zolang het verbindingspunt met 
hem was geweest, teruggaf. 
Ik begreep toen dat hij geen gebed had geformu-
leerd toen hij zich op weg naar Brussel en naar 
mij begaf, maar een offerande. Een geschenk, ver-
pakt in de taal die zijn land was geweest.

Paul A. heeft zijn reis nooit beëindigd.
Een uitgever heeft zijn brieven gepubliceerd.
Ik heb het boek als bewijs op de toonbank van 
mijn boekhandel gelegd.
Buiten stelt men zich meer en meer vragen over 
de overlevingskansen van Brussel. ❚

[ vertaling: René Hooyberghs ]
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 Diane Meur

© Foto Diane Meur: JBR

Diane Meur, geboren in 1970 in Brussel, is ver-
taalster (Duits) en romanschrijfster. Les Vivants 
et les ombres, dat haar bij een breder publiek in-
troduceerde, werd in 2007 beloond met de Prix 
Victor Rossel (deze prijs wordt beschouwd als de 
Belgische Prix Goncourt). Haar laatste roman Les 
Villes de la plaine verscheen, net als alle vorige, 
bij Sabine Wespieser (2011). Wetende dat ze graag 
in het binnenste van de meest diverse wezens 
sluipt – Gallicisch huis, zoon van een socialisti-
sche voorman uit de jaren 1990, ketterse schrift-
geleerde van een antieke stad -, en hen gedachten 
en uitspraken van hoog gehalte in de mond legt, 
zal men niet verwonderd zijn om te vernemen dat 
de kleine inleiding die dit uittreksel inleidt, hoe-
wel het anders kan lijken, door haar werd geschre-
ven en dat het volgende non-interview nooit werd 
afgenomen. In totaal publiceerde ze 6 romans, 
waarvan La vie de Mardochée de Löwenfels, écrite 
par lui-même de eerste was (2002). Ze vertaalde 
Hans Eisler, Erich Auerbach, Heinrich Heine, Tariq 
Ali…

Parijs: een non-interview

Diane Meur is een schalkse en een ietwat ongrijp-
bare vrouw.
Gecontacteerd voor ons nummer over het thema 
‘Franstalige, Belgische auteurs die in Parijs wo-
nen én publiceren’ – na menige bokkensprongen 
van de post veroorzaakt door de moeilijkheden 
om ons te lokaliseren – heeft ze ons uitgelegd 
waarom ze inderdaad gekozen had om vanaf haar 
17de jaar in Parijs te wonen, maar dat bepaalde 
keuzes soms ondraaglijk, of om het exacter uit te 
drukken, verstikkender werden; dat ze ooit wel te-
rug in Parijs zal komen wonen, dat voor haar een 
thuishaven blijft, maar dat ze voor het ogenblik 
en waarschijnlijk nog gedurende enkele maanden, 
in Berlijn leeft, waar volgens haar de lucht iets 
lichter is.
Een tikkeltje verbaasd drongen we toch aan. Haar 
keuze om vooralsnog niet langer in Parijs te wo-
nen intrigeerde ons en was ongetwijfeld aanlei-
ding om interessante vragen over de actualiteit 
of haar biografi e te stellen. Maar ons thema is 
dus even Franstalige auteurs die in Parijs leefden. 
Zonder er op dit ogenblik te verblijven, kon ze 
ons wellicht toch wel in enkele woorden uitleg-
gen welke de redenen voor deze reeds oude keuze 
waren.
Diane Meur trok zich eerst terug in een enigmati-
sche stilte. En dan stelde ze ons voor om als ant-
woord een hoofdstuk uit haar voorlaatste roman 
Les Vivants et les ombres te publiceren.
Stel ons onze verbazing voor. De actie van deze 
roman die de hele XIXde eeuw omvat, vindt plaats 
in Gallicië tijdens het Oostenrijkse Keizerrijk, er-
gens op de vlakte die bij Brandenburg begint en 
zich quasi zonder hindernissen tot aan de uitlo-
pers van de Oeral ontplooit. Men kan niet verder 
van de Lichtstad zijn, zowel wat de landschappen 
als de culturele atmosfeer betreft.
- hassidim: dolle christenen en bietenvelden – De 
fi guren van dit kleine, landelijke theater zijn 
grondbezitters die over nationale onafhankelijk-
heid dromen, Rutheense slaven trouw aan de 
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keizer uit haat tegen hun Poolse meesters, zwijg-
zame hoofdonderwijzers, onbesproken tijdens de 
dag, opgesloten in hun kamers, lezen ze ’s avonds 
Marx en Bakoenin. Wat heeft dit alles dan met 
Parijs te maken?
Elders, antwoordde Diane Meur met een guitige 
glimlach, waar we – attent geworden – een wei-
felende kwetsbaarheid bij opmerkten. Parijs, zo-
als eerst Warschau en later Istanbul en Wenen 
in dezelfde roman, stelt de plaats voor waar de 
dromen en de hoop huizen, maar waar men zich 
niet bevindt. En met reden! De vertelster van Les 
vivants et les ombres is als een heerlijke woonst 
zelf en heeft dus weinig kans, zo lijkt ons, om een 
of andere dag aan de oevers van de Seine op te 
duiken.
We beginnen in te zien dat we niet veel meer zou-
den vernemen. En, we herinnerden ons plotseling 
dat de auteur bekend stond om slechts met de 
druppelteller biografi sche gegevens prijs te geven, 
zodat we uiteindelijk nog gelukkig waren met het 
weinige dat we hadden vernomen.
Mijn échte aardrijkskunde verloopt geheel inner-
lijk, voegde ze er nog verontschuldigend aan toe. 
(Waar was haar schalksheid gebleven?) En in de 
aardrijkskunde is Parijs op dit ogenblik exact de 
plaats die ik jullie heb beschreven: namelijk de 
plek waar ik niet ben. Hat ware aardrijkskundige 
Parijs van de Michelinkaarten, dat aan het eind-
punt van de Thalys ligt en waar men mij nog brie-
ven adresseert, want ik leef er nog steeds, offi cieel 
althans… ach, wat moet ik nog zeggen, wat jullie 
al niet weten?
We herinnerden ons een laatste detail, gekend door 
de journalisten die haar al eerder interviewden: 
Diane Meur heeft de vervelende en waarschijnlijk 
ongecontroleerde gewoonte om vragen te beant-
woorden met nieuwe vragen. Met een zucht heb-
ben we haar dus bedankt en we publiceren hierna, 
volgens haar wens, het beloofde hoofdstuk.

Hoofdstuk 8 

De tijd van de lentes

De tijden zouden veranderen – ja. Maar ik, die de 
dingen waarneem vanaf deze afgezonderde plek 
op de aarde, ik laat me niet overrompelen door de 
opwinding die bij mijn gasten de roddels, de brie-
ven of de berichten veroorzaken, want het gebeurt 
zelden dat de wind van de Geschiedenis onmid-

dellijk in mijn richting waait. De val van Karel X 
in Frankrijk moest voor hen een wereldse schok-
golf zijn; voor mij was juli 1830 vooral getekend 
door de bliksem die onder mijn ogen de oudste 
van mijn ceders neerhaalde.
De volgende maanden, dat moet ik toegeven, 
brachten hier wel enige gevolgen teweeg. Het was 
een heen-en-weergedoe van paarden en rijtuigen. 
Er ging geen dag voorbij zonder dat een buurman, 
een verwante of een vriend stormde met hoed in 
de hand de vestibule binnen met de roep:
- Weten jullie het laatste nieuws al?
Zo vernamen we de opstand in Brussel, het weer-
werk van het Nederlandse leger, de militaire voor-
bereidingen van de tsaar om zijn Nassau-bondge-
noot te steunen. Op zijn beurt adresseerde Adam 
Zemka vanuit Warschau vlammende brieven aan 
zijn broer. Hij becommentarieerde met afgrijzen 
zijn oproeping in de rangen van het Russische le-
ger: ‘Wij, moeten wij de prille Belgische revolutie 
gaan verpletteren?’ Jozef, zeg het mij: Kunnen 
Polen de vrijheid bestrijden? Tegelijkertijd voel-
den we toch dat hij werd bevangen door een en-
thousiasme, waarover hij uit voorzichtigheid, zich 
niet echt uitsprak. Maar we begrepen alles toen hij 
triomfantelijk het succes van de samenzwering, de 
vlucht van groothertog Constantijn en de bevrij-
ding van Warschau verkondigde: de nationale re-
naissance gloorde aan de horizon.
Jozef was niet in te tomen, hij verwaarloosde 
het domein en zijn familie, hij leefde met volle 
overgave in afwachting van de brieven vanuit het 
koninkrijk Polen. Ze volgden elkaar gedurende 
bijna een vol jaar op, aan een ongebreideld rit-
me: elke bode die aan onze deur verscheen, werd 
het bericht uit de handen gerukt en werd met een 
rijkelijke fooi teruggestuurd, terwijl het zegellak 
barstte en met de hand geschreven lijnen, met een 
quasi onleesbare en haastige hand neergepend, 
van het papier sprongen.
Jozef verslond ze eerst zonder er een woord van 
te begrijpen; daarna trok hij zich terug in de bi-
bliotheek en herlas ze met helder hoofd. Maar ik 
zag maar al te goed dat een tweede lectuur hem 
nog opgewondener achterliet: hij kwam en ging, 
heropende de brief, plantte zich voor het raam als 
om in het noorden alles af te speuren wat er ge-
beurde.
‘Wat bezielt toch Chlopicki met zijn strooplikken 
voor de tsaar?’, hoorde ik hem frazelen. ‘En kijk 
nu toch eens aan, hij zendt al onze brave vrijwil-

opmaak_114.indd   19opmaak_114.indd   19 09-03-2012   10:50:0209-03-2012   10:50:02



20

ligers, die kwamen toegelopen om een hand toe te 
steken, terug naar huis. Dat is niet wat er te doen 
valt, helemaal niet! De vaderlandse Club heeft ge-
lijk om hem de les te spellen, hoewel: Gurowski 
overdrijft toch wel…’
Of: ‘Lelewel benoemen op Justitie! Maar het is een 
doortrapte gek, een democraat! Dit soort mensen 
is in staat om alles te verbrodden, om ons in de 
anarchie te doen kantelen… Neen, honderd maal 
neen!’
Stilaan werden de brieven van Adam bezorgder, 
het nieuws werd tragischer: Warschau aangeval-
len, Warschau omsingeld, de onderlinge twisten 
beletten, zo schreef hij, een militaire opfl akke-
ring… Eenmaal zag ik Jozef – het was in de maand 
juni – zelfs wanhopig de brief van zijn broer weg-
werpen, naar de kleerkast hollen om een reispak 
aan te trekken, zijn vrouw omhelzen, toen nog 
voor de vierde maal in verwachting, en naar de 
stallen afdalen om zijn vurigste paard te tuigen 
en te zadelen. Twee pistolen puilden uit zijn gor-
del: hij sprong te paard, zette het op een drafje 
en verwijderde zich al galopperend in een grote 
stofwolk.
Maar toen hij op de top van de heuvel kwam, die 
mijn uitzicht op het noorden belemmert, vertraag-
de hij en hield halt. Hij keek deze kant uit naar de 
mozaïek van wouden en de velden waar het koren 
in volle bloei stond, naar de kleine blaadjes van 
de bieten, de witte stammen van de berken, weer-
spiegelend in de zon. Vrouwen wiedden, mannen 
in pofbroek velden bomen met grote halen van de 
houthakkersbijl, robuuste trekpaarden bogen de 
nek; en Jozef bleef ter plaatse. Ik weet niet welke 
tweestrijd hij in zijn hart leverde, maar na een 
eeuwigheid, keerde hij met ingetrokken schouders 
in de pas terug. En er was geen sprake meer van 
dit gemiste vertrek.
Weldra vernamen we de val van Warschau en Jo-
zef beval de rouw aan het hele gezin: het was de 
hoop van een volk, die onder de grond wordt ge-
stopt, verklaarde hij.
Ik herinner me toen een lange periode van kalmte, 
of toch van afwezigheid van gebeurtenissen. Want 
kan men de geboorte van Jadwiga als een gebeur-
tenis beschouwen? Jozef ontving dit vierde meisje 
uit de handen van de verloskundige en beperkte 
zich tot het mompelen van: ‘Ik vreesde ervoor.’
Ze volgden zich op: de doop, de oogst, de werk-
zaamheden; over het lot van Adam vernamen we 
nog altijd niets. Het is slechts in december 1831 

dat een brief, deze maal in Parijs gepost, ons uit-
eindelijk bereikte.
‘Onze grote zuster, Frankrijk, heeft voor ons haar 
armen geopend,’ schreef de oudste van de Zemka’s, 
die deze ballingschap betreurde, zonder echter zijn 
hartstocht te milderen. Zijn vrouw en zijn jonge 
zoon waren in veiligheid en waren bij hem ter 
plaatse teruggekeerd, tegelijk met duizenden land-
genoten; maar de Ponarski’s uit Volhynië, hun verre 
verwanten, waren vreselijk getroffen. Drie broers, 
drie jongelieden, die hadden samengezworen en de 
wapens hadden opgenomen, werden opgehangen, 
graaf Eugen werd naar Siberië verbannen, met al 
zijn kinderen, van wie er twee onderweg door de 
ontberingen waren omgekomen. Arme neven hun 
adellijke titel werd betwist, als vergeldingsmaatre-
gel, en tenslotte waren ze verzeild in de toestand 
van boeren zonder land, onderworpen aan de be-
lastingen en de dienstplicht.
Adam had zich gelukkig beter uit de slag ge-
trokken. Hij hield aan een gevecht in Wola een 
verwonding aan de borst over, die zijn leven in 
gevaar had gebracht, maar waarover hij in elke 
brief wat beter nieuws meldde. Jozef hield op met 
beven toen hij deze brieven ontving: ze werden, 
na verloop van tijd, een element in het landschap. 
Zijn broer bleek in Parijs een prachtig leven te 
leiden, toch zeker wat zijn kennissenkring betrof: 
zijn doortastendheid had van hem bijna de ver-
trouweling van prins Czartoryski gemaakt en hij 
had toegang gekregen tot het hotel Lambert, waar 
hij met andere belangrijke bannelingen omgang 
had. Uit materieel standpunt leek zijn situatie de-
licater, als men moeite deed om tussen de lijnen 
te lezen.
 Ach, Jozef, je kunt je niet voorstellen hoe 
 de Fransen ons koesteren. Men verwent
  ons hier, men legt ons in de watten, er
  gaat geen week voorbij zonder dat we op
  een diner of op een bal worden uitgeno-
 digd. Maar je kent mijn arme Lubina,
  zo fi er, ze beweert niet over de nodige jur-
 ken te beschikken. Hoe gaat het met de
  zaken van vader? We hebben je kredietbrief
  vorige maand goed ontvangen, maar sprak
  je niet over uitzonderlijke ontvangsten…
Zijn broer verdeelde erg nauwgezet de winsten van 
de banketbakkerij en stuurde hem voortaan bij elk 
nieuw jaar dertig dozen ‘Pastilles de la Vierge’, 
waarvan Adam beweerde dat ze door de Polen in 
Parijs fel gesmaakt werden. Jozef hield aan deze 
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briefwisseling gemengde gevoelens over. Een deel 
van zijn hart bonsde dankzij de correspondentie 
aan de andere kant van Europa, waar nog enkele 
smeulende brandhaarden van zijn verwoeste va-
derland nagloeiden; maar die salonroddels, die 
twisten onder inwijkelingen, die verwensingen 
aan het adres van ‘de kliek van Versailles’, en de 
‘rustelozen’ van de Poolse democratische Sociëteit 
leken hem veraf en zelfs beuzelachtig. Concreter 
en ernstiger waren zijn eigen besognes, zijn da-
gelijkse beslommeringen als eigenaar: het betrof 
hier niet kastelen in Spanje, maar de werkelijke 
landgoederen, de werkelijke oogsten en de wer-
kelijke inkomsten. Hij dacht met enig ongemak 
terug aan zijn heroïsch elan tijdens het verschrik-
kelijke jaar. Waarmee hadden ze genoegen geno-
men? Ze hadden hem in het blauwe salon een an-
tieke barometer door een monumentale buste van 
Adam Mickiewicz laten vervangen. In het geheim 
benijdde hij diens hartstocht, hij voelde zich maar 
kleintjes naast deze offi cier, die zich omwille van 
zijn ideeën verplichtte tot een bekrompen leventje 
en van wie de vrouw haar jurken moest omkeren 
om ze langer te laten meegaan.
Hij benijdde hem ook, bij gebrek aan rijkdom, 
zijn zoon, een wettelijke man – hij heette Jean en 
Adam beweerde dat hij ‘een ware, kleine Frans-
man’ was geworden.
 Iedereen noemt hem kortaf Jean, gisteren
  kneep de prins nog in zijn wang en hij liet
  me hopen op zijn hulp om hem naar een
  militaire school te sturen, als de tijd er
  rijp voor was. Oh! Niet onmiddellijk, hij
  is nog zo jong, maar je weet dat in onze
  situatie die dingen niet geïmproviseerd
  kunnen worden…
Later waren er de rapporten over zijn successen, 
lofwoorden van zijn meesters over zijn durf en 
intelligentie.
 En hij is nog gegroeid. Zijn longen lijken 
 defi nitief genezen (dat in tegenstelling
  met Lubina’s longen, die, helaas, erg ver-
 slechteren), het is nu een mooie jongeling
  en, je mag me hangen, maar hij begint
  voorwaar een snor te krijgen. We hebben 
 een kleine miniatuur laten schilderen, die 
 ik je opstuur, voor jou, je von Kotz, en al
  mijn kleine nichtjes die ik niet ken.
Jozef had dit portret van een mooie veertienja-
rige adolescent, met zijn hoogrode wangen, goed 
zichtbaar, in zijn bibliotheek geplaatst en alleen 

een vaderlijk oog kon de schaduw van een snor 
onderscheiden. Terwijl hij werkte, voelde hij dik-
wijls de blik van deze neef, die hij nooit gezien 
had en voor wie hij een zekere tederheid koesterde 
en soms wat schaamte, op hem rusten. Die blik 
glinsterde vol vertrouwen en verwachtingen.
‘Oom, zei hij, hier ben ik! Wat doe je voor ons?’
En het was met diepe stem dat Jozef hem mentaal 
antwoordde: ‘Wat ik doe? Ik betaal, mijn kleine 
Jean. Zie je, voor de goede zaak moet er van al-
les voorhanden zijn: moedige strijders, maar ook 
verstandige beheerders. En denk vooral niet dat 
we je vergeten…’
Neen, hij vergat niet; maar voor zijn gemoedsrust 
had hij dat wel eens gewild. ❚

[ vertaling: Guy Commerman ]
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 Michel Zumkir

Michel Zumkir is geboren in Brussel in 1965, hij 
leeft en werkt in Parijs sinds 1996. Hij was literair 
criticus bij Carnet et les instants en bij Libre es-
sentielle. Hij publiceerde C’est pas fi ni (roman), 
Editions Balland, 2000, Amélie Nothomb de A à Z, 
portrait d’un monstre littéraire (essay), Le Grand 
Miroir, collection Une Vie, 2003 (tweede druk, 
2007), Nicole Malinconi, L’écriture au risque de 
la perte (essay), éditions Luce Wilquin, collection 
L’œuvre en lumière, 2004.

De tekst Ben ik een vreemdeling geworden? werd 
in een andere versie gepubliceerd in de novelle 
Les mots perdus, in L’écriture en soi. Multiplier 
la création, een verzameling teksten uitgegeven 
door E, P & LA, Parijs, 2011.

Ben ik een vreemdeling geworden?

  Para Alejandro Soto-Salas

Ik ben geboren in Watermaal-Bosvoorde, een ge-
meente van Brussel, in 1965.

Mijn eerste twee jaren leefde ik bij mijn moeder 
(naaister) in een andere wijk van de hoofdstad, 
Sint-Joost-ten-Node. Ik kan het mij niet herinne-
ren.

In 1967 zijn we verhuisd. Mijn moeder trouwde 
in Aarlen met de man die mijn adoptievader zou 
worden (toen fabrieksarbeider, later verzekerings-
agent). In zijn gezelschap hebben wij, in deze stad 
in het zuiden van België, een klein appartement 
bewoond.

Mijn jongere zus is geboren in januari 1968. De 
uitgebreide familie betrok haar eerste huis, gele-
gen in Willancourt, dicht bij Musson. Anderhalf 
jaar later waren we met vijf. In dit dorpje van de 
Gaume waren we met nauwelijks een handvol in-
woners en één enkele onderwijzeres voor de drie 
jaren van de kleuterschool, één leraar voor de la-
gere school. Daar begonnen we onze studies, mijn 
zussen en ik, daarna hebben onze ouders, ambiti-
eus voor hun nageslacht, ons ingeschreven in de 
school van Musson, waar één leerkracht per klas 
les gaf.

Aan het einde van de winter van 1974 (denk ik) 
zijn we opnieuw verhuisd. Mijn ouders hadden het 
huis verkocht, een nieuw gekocht, groter, ruimer, 
in Stockem, een dorp dat tot 1977 bij de gemeente 
Heinsch hoorde, na de herschikking bij Aarlen. 
Daar heb ik mijn lagere school afgewerkt. Mijn 
middelbare studies voltooide ik aan het Atheneum 
van Aarlen.

Het was nog – ongeduldig – wachten tot 1983 
om eindelijk in een grote stad te kunnen wonen. 

Michel Zumkir
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In oktober van dat jaar ben ik naar de Universi-
teit van Luik getrokken, afdeling Romaanse Filo-
logie. Voor het allereerst zou ik mezelf kunnen 
zijn. Mezelf ontplooien. Heel snel, misschien al op 
de avond van mijn aankomst. Op de avond van 
mijn aankomst, dat denk ik graag en dat vertel ik 
ook het vaakst, heb ik mezelf gezegd: ‘Ik herinner 
het me, Hier wil ik wonen, ik ga niet terug naar 
Aarlen.’ Ik zou twaalf jaar in de stad die men de 
vurige noemt blijven, twaalf jaar waar ik geweldig 
van genoten heb, waarin ik enorm veel geleerd 
heb, misschien alles, twaalf die zich van de jaren 
daarna hebben afgetekend. Het oversteken van de 
grens. Want ja, ondanks al die verering voor Luik 
en voor de jongen die ik er was, ben ik op een dag 
de grens overgestoken. Een mooie dag in januari 
1996, of liever een avond.

Ik heb de trein genomen; een koffer en niets an-
ders. Het was geen avontuur, er vielen geen woes-
tijn, geen Middellandse Zee te doorkruisen, geen 
leven te wagen. Het was ook niet zoals de vorige 
keren, zoals men met vakantie vertrekt, die avond 
ben ik de grens overgetrokken met een dolk in 
mijn hart, tranen in de ogen, de vuisten dicht-
geknepen, met in mijn hoofd het geluid van een 
deur die zich achter mijn jeugd sloot. De grens 
die ik overstak was nauwelijks zichtbaar, alleen 
maar een lijntje op een landkaart dat twee lan-
den van elkaar scheidt. In die trein, geen: douane 
meer, geen: Niets aan te geven; alleen maar een 
zelfs niet aangekondigde passage. Die nauwelijks 
bestaande grens heeft zich gedurende heel de tijd 
van de treinreis verbreed. De korte en de lange tijd 
en de tijd om aan te komen in Parijs, de tijd om te 
vertrekken en aan te komen en ik werd iemand die 
een beetje anders dan zichzelf was. 

Nooit zou ik hebben geloofd wat ik zou moeten 
beleven, zou moeten voelen, nooit zou ik hebben 
geloofd dat ik dat zou hebben gevoeld in een land 
dat zo dichtbij was, in een land naast het land 
waarin ik ben opgegroeid, waarmee ik ben op-
gegroeid: televisie, literatuur, cinema, chansons, 
vakanties, een vader die de mond vol had over 
dat land, Frankrijk, hij was visser, hij vond er de 
rivieren beter, hij bracht er snoek, voorn, zeelt uit 
mee -  op een keer was de Chiers vervuild, maar 
nee, toch wou hij precies daar vissen – hij bracht 
er ook croissants van mee, stokbrood, wijn, zo ben 
ik groot geworden, met dat land in gedachten. Ik 

heb gedaan wat mijn vader wou zonder dat hij 
het me ooit vroeg, ik was een goede zoon, ik ben 
er gaan wonen. Daar was hij fi er op (meer dan 
op andere dingen die ik had klaargespeeld), fi er 
omdat ik vertrokken was om in Frankrijk te gaan 
wonen, beter nog, in Parijs, hij wist niet wat het 
was: al de pijn van in een stad te wonen die je 
naar haar beeld wil vervormen, al het geluk ook 
om zijn leven te kunnen leven in deze stad als 
men in het no man’s land van het zuiden van Bel-
gië is opgegroeid.

Er komt geen enkel woord in me op, een correct 
woord, het juiste woord, dat je zou kunnen ge-
bruiken om weer te geven wat ik voel door hier te 
leven, wat er in mij gewijzigd is, wat er gekwetst 
is, wat er geopend is, wat er mooier is geworden, 
wat er sedert mijn vertrek in mij veranderd is. In-
dien dat zou kunnen zou ik het opnieuw doen. 
Ik zou nooit boeken hebben geschreven indien ik 
België was gebleven, dat weet ik. Ik was lui in dat 
land van oorsprong. Ik liet (me) gaan. Ik wachtte. 
Waarop? Op de confrontatie met het land van de 
Cultuur? Als ik erheen ging, was het om er iets te 
doen. En iets doen, voor mij, dat was: schrijven. 
Dat is nu nog schrijven. Maar met andere uitda-
gingen. Parijs, zonder er te zijn vertrokken, ben ik 
ervan teruggekomen. Van het Parijs dat me had la-
ten dromen, bedoel ik. Parijs, dat is vandaag voor 
mij broken dreams club. Je n’en serais jamais, je le 
parie, du tout Paris. En het vaderland van de rech-
ten van de mens, laat me niet lachen, een smoes 
voor buitenlandse en toeristische zaken.

De desillusie is misschien een noodzakelijk kwaad. 
Voor een nieuw vertrek. Inside. Een ander schrij-
ven, en ook, de strijdbaarheid. Mijn gevecht: het 
recht van de vreemdelingen in Frankrijk te blijven. 
De vreemdelingen van buiten de gemeenschap, 
bedoel ik. Op dat gebied strijden, zonder echt te 
weten waarom (tenzij) de vraag in me opkwam:

‘Ben ik een vreemdeling geworden?’

Administratief is dat het woord. Er moeten stap-
pen ondernomen worden, papieren verworven. 
Papieren die, toen ik aankwam, om het jaar moes-
ten hernieuwd worden. Omdat. Ik bevond me in 
een onzekere toestand: contracten van bepaalde 
duur, deeltijdse tewerkstelling. Ik liep geen echt 
risico op de prefectuur, maar was er nochtans 
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nooit op mijn gemak. Nooit goed ontvangen. Er 
ontbrak altijd een papier, een fotokopie. Ik zag de 
anderen, zij die de Franse taal niet in hun ba-
gage hadden, ik vroeg me af hoe ze omgingen 
met wat hen in het gezicht geslingerd werd, dat 
men liever had gehad dat ze in hun land waren 
gebleven, en als het hen stoort wat hen wordt ge-
vraagd, dat ze daar dan maar moeten terugkeren! 
Ik kreeg de bevestiging, op die administratieve 
plek, dat er goede en slechte Europeanen waren, 
goede en slechte vreemdelingen aan de loketten 
van de prefectuur. En dat was nog maar de zaal 
van de Europese Gemeenschap. En de politiek van 
de getallen had haar wetten nog niet gesteld, haar 
ontsporingen nog niet ontwikkeld. Ik vroeg me af 
wat er in de andere zalen gebeurde, ik kon me niet 
voorstellen dat het tot het punt zou komen dat ik 
nu ken: willekeur, slechte wil, racisme, klopjacht 
op de fraude, discriminatie, vernedering, ontmoe-
diging, leugens, verraad… Vandaag zijn de ver-
eisten voor de Europeanen van de  Gemeenschap, 
voor sommige Europeanen van de Gemeenschap, 
de meest verwenden onder hen, vereenvoudigd: ik 
heb een Belgische identiteitskaart en een Belgisch 
paspoort. Dat is alles. Ik ben niet Frans, maar ik 
heb voorrechten die niet alle vreemdelingen heb-
ben: toegang tot werkgelegenheid zonder voor-
afgaande goedkeuring, het recht om in familie te 
leven (wat ik niet doe; maar ik heb de keuze), van 
komen en gaan, mijn vrienden en mijn familie-
leden die in het land zijn gebleven te bezoeken 
en zij het recht hier aan te komen zonder visum, 
soms mag ik stemmen.

(Ik begrijp niet waarom ik niet altijd mag stem-
men, nee, ik begrijp het niet. Niet dat alle burgers 
die in Frankrijk wonen niet bij iedere verkiezing 
mogen stemmen. Moet de nationaliteit het stem-
recht bepalen? Waarom ben ik verplicht in België 
te gaan stemmen nu ik er al meer dan vijftien 
jaar niet meer woon en nauwelijks weet wat er 
gebeurt? Ik weet wat mijn moeder erover vertelt, 
en meestal praten we over iets anders. Ik ben dus 
verplicht, maar ik doe het niet. Ik heb nooit ook 
maar de minste boete, terechtwijzing gekregen; ik 
heb niet het minste schuldgevoel.)

Dus: ben ik een vreemdeling geworden?

Behalve administratief gezien geloof ik niet dat 
het juiste woord zou zijn: vreemdeling. Want. 

Vreemdeling zijn is geen identiteit. Mijn identiteit 
is noch nationaal, noch vreemd. Trouwens, hier, in 
Frankrijk, zegt men nooit dat ik vreemdeling ben, 
soms vraagt men, vanwege mijn accent, of ik Belg 
ben – mijn accent, dat spoor, dat dierbare restant 
van mijn moedertaal, van de manier waarop ik 
in België Frans sprak. Zou ik minder vreemdeling 
zijn dan mijn kameraad uit Mali die meer dan een 
jaar gestaakt heeft om via het recht op arbeid een 
regularisatie te verwerven, om uiteindelijk niets te 
krijgen? Minder vreemdeling dan mijn Chileense 
minnaar die een verblijfsvergunning heeft voor 
nog eens een jaar, waarna we weer wel zien? En 
hij, mijn Chileense minnaar, aan wie men nooit 
zijn papieren vraagt, is hij minder vreemdeling 
dan die Marokkaanse jongen, aan wie men de titel 
van vluchteling weigert, terwijl de politie en de 
islamisten niet ophielden hem te mishandelen we-
gens een te zichtbare homoseksualiteit en aan wie 
de Franse autoriteiten een BU – Bevel tot Uitzet-
ting hadden gestuurd? Wie zal hem opwachten op 
de luchthaven van Marrakech als ooit… 

Ben ik een vreemdeling geworden?

Ik voel alleen dat er iets in mij is dat ontwaakt, dat 
aan mezelf herinnert en me zegt dat ik gedeeltelijk 
uit andere gewoonten ben samengesteld, een an-
dere manier van eten, een ander schoolparcours, 
een andere geschiedenis, een andere geografi e, ik 
weet niet wat anders nog, dat ik ben opgegroeid 
in een land dat zich geen groot land acht, dat de 
wereld geen lessen leert, dat er zich niet op be-
roept een mild, gastvrij land te zijn, het vaderland 
van de rechten van de mens, daarover enerveer ik 
me, dat er beelden in me opkomen over wat ge-
beurt sedert de komst van Sarkozy in 2007, sedert 
2002 al. Sarkozy, en anderen zoals hij. Zij, van 
de Europese Gemeenschap, samenzwerend in veel 
zaken, bijvoorbeeld de immigratiepolitiek.

Dat is niet vreemdeling zijn, andere gewoonten 
hebben. Dat is ieder zijn eigen geschiedenis heb-
ben, zijn cultuur, zijn familie, zijn grond, zijn 
tuin, zijn hemel, zijn wolken, zijn levenden en 
zijn doden voor zichzelf en om te delen; het is ge-
woon zichzelf zijn, niet jij of hij of zij zijn, ik ben 
jij niet en jij bent ik niet, het is het verschil tus-
sen twee wezens die zich nooit zullen vermengen, 
zelfs als ze zich versmelten, men zou het soms 
willen, de een met de ander tijdens het bedrijven 
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van de liefde, maar altijd wordt op het einde de il-
lusie verbroken, men komt terug tot de werkelijk-
heid, of men van hetzelfde geslacht is of niet, ik 
ben jij niet en jij bent ik niet, het verschil tussen 
de geslachten als zogenaamd ultiem onderscheid, 
opdat de ander zou kunnen bestaan is niet nodig, 
het is niet nodig de man en de vrouw te verheffen 
en de man te laten domineren, het is niet nodig de 
autochtoon en de vreemdeling te verheffen en het 
Westen te doen domineren.

Ben ik een vreemdeling geworden?

Ik weet het niet. Vreemd voor allen en alles dan. 
En dat de vreugde elkaar te ontmoeten mag blij-
ven bestaan. ❚

[ vertaling: René Hooyberghs ]
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 Marcel Moreau

© foto Marcel Moreau: Elisabeth Alimi

(°1933, Boussu/Namen)
Marcel Moreau werd geboren in een arbeidersmi-
lieu (‘pur vide culturel, une absence totale de re-
père pour l’esprit,’ zegt hij zelf). Hij verliest op 
vijftienjarige leeftijd zijn vader, verlaat de school, 
beoefent vele beroepen, o.a. bij de krant Le Soir als 
hulpboekhouder. Hij verafschuwt het om onder het 
gezag van een patroon te moeten werken. In die 
periode ontstaat ook zijn passie voor de wereldlite-
ratuur (Zola, Dostojevski…). 

Hij publiceert in 1963 zijn eerste roman Quintes, 
door Simone de Beauvoir bejubeld. Hij verhuist in 
1968 (!) naar Parijs, waar hij als corrector werk-
zaam is (Le Parisien libéré, Le Figaro). Hij onder-
neemt vele reizen over de hele wereld (URSS, India, 
Kameroen, China, Iran, Nepal, Canada, Mexico, 
VSA) en ontmoet daarbij vele culturele grootheden 
zoals Topor, Anaïs Nin, Dubuffet, Paulhan…. (La 
terre infestée d’hommes, 1966).

Écrits du fond de l’amour verschijnt in 1968 en 
bezingt de amoureuze gevoelens en de vrouwelijke 
schoonheid. Anaïs Nin moedigt hem aan en wordt 
een hechte vriendin. In 1971 publiceert hij Julie ou 

la dissolution, wellicht zijn bekendste roman (Prix 
Charles Plisnier). 

Hij schrijft eveneens talloze essays (Les Arts vis-
céraux, 1975), waarin hij betoogt dat de bron van 
het authentieke weten verkregen wordt door af te 
dalen in de diepste afgronden van onszelf. 

In 1977 ontvangt hij de Prix Belgo-Canada voor 
zijn oeuvre. Hij publiceert een ode aan de vrouw 
(Le Sacre de la femme, geïllustreerd door Topor). 
In 1980 begint de somberste periode in zijn leven: 
hij wordt bezeten door de dreiging van de dood 
en de aftakeling. Toch blijft hij enorm productief. 
Voor de roman Orgambide ontvangt hij de Prijs 
van de stad Mons. De crisis duurt ettelijke jaren 
en hij overweegt dikwijls zelfmoord. (Amour à en 
mourir in 1988, Chant de la tombée des jours in 
1992, Noces de Mort in 1993).
In 1995 publiceert hij zijn laatste roman: Bal dans 
la tête. Vanaf dan lijkt de depressie af te nemen 
en schrijft hij boeken gewijd aan de vrouwelijke 
schoonheid (La Compagnie des femmes, 1996). In 
2002 verschijnt Corpus Scripti, een essay waarin 
hij het verband tussen lichaam en taal opvoert. 
In 1985 ontvangt hij de Prix Jean Arp. In Inso-
lation de la nuit werkt hij samen met Alechins-
ky. Hij schreef in totaal een zestigtal boeken. Jef 
Geeraerts vertaalde de roman Julie ou la dissolu-
tion. Het recentste verscheen in 2011: La Violen-
celliste, waaruit we een passage mochten vertalen. 
‘Heureusement j’écris et j’aime, ce qui me permet 
de ne pas prêter une oreille absolue à cette morne 
musique de l’ennui…’

‘Donc’ is een uittreksel uit het recente boek van 
Moreau dat verscheen bij Denoël: La Violencel-
liste. Het betreft het tweede deel van het boek, 
waarin de tekst van een theaterstuk fi gureert met 
als titel ‘Donc!’. Het is opgedragen aan de acteur 
Denis Lavant, die het verschillende keren vertolk-
te, ‘daar waar ik zelf dacht dat het onopvoerbaar 
was,’ zegt Moreau. De auteur hield eraan om het 
woord ‘donc’ niet te laten vertalen, omdat het veel 
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van zijn dwingende, aansporende betekenis in het 
oud-Frans (‘donques!’) zou verliezen. We zullen 
ons er dus derhalve toch bij neerleggen.

DONC!

(Proeve voor theaterstuk met twee personages in 
één, WOORD en RITME, en van wie de ademha-
ling elke regieaanwijzing als vliegen doet vallen.)

Voor Denis Lavant

DONC, voor u staat een ritme geboren uit twee 
geheel verschillende zwangerschappen en toch 
met verwante weeën, die van haar biologische 
moeder, die van haar moedertaal. (Gelach.) DONC, 
ik kwam voor het eerst op de wereld, al heel lang 
geleden, na een reis door het ingewandenrijk van 
een lichaam dat geen model stond voor soberheid, 
zoals in de naïeve voorstellingen van de fee aan 
de haard. (Gelach.) DONC, gezien mijn vroegrijpe 
liefde voor de moedertaal moet ik aannemen dat 
gedurende de dracht de buik van mijn scheppende 
moeder, zonder het te weten, die subtiele en hu-
meurige kunst beoefende, die de alfabetisering 
van de embryo’s is, om te beginnen bij het mijne, 
en dit laatste desondanks toch herleid werd tot het 
spreken van het onverstaanbare streektaaltje van 
inwendige baarmoederkloppingen. (Gelach.) DONC, 
het was onvermijdelijk. Ik moest een tweede maal 
geboren worden, maar in het onderhavige geval 
na een veel langere zwangerschap van wel enkele 
jaren, zoveel krampachtiger dan de vorige en dan 
nog, nooit gevrijwaard van vruchtafdrijvende 
manoeuvres, te wijten aan het misbruik van de 
Dionysische uitspattingen. (Gelach.) DONC, ik leid 
hieruit af dat de taalkundige buik die mij ter we-
reld heeft gebracht, voor de tweede maal niet erg 
bol heeft gestaan en dat de vruchtbaarheid niet 
van die aard was om de aardbol met potige schrijf-
sels te verrijken, die zo maar uit een anthologie 
van de zwaarwichtige dichtkunst vloeien. (Ge-
lach.) DONC, er waren overduidelijke tekens van 
verbale monsterachtigheid bij mijn verwekking 
door een taal die eeuwen beschaving en stam-
mentwisten had doorgemaakt, oraal of tekstueel, 
erotisch, blasfemisch of mystiek, vooraleer bij 
mijn lichaam aan te belanden met de bedoeling 
om het tot zijn bezetene te maken. DONC, dit alles 
huisde in het verlangen van die taal om zich van 
mijn lichaam meester te maken om het de dans 

van de betekenis der woorden in het organische 
leven aan te leren, die dronkenschap, dit kwieke 
ritme dat met zijn zolen een beetje van de ver-
zuurde substantie van de afgrondelijkheden van 
de mens meedraagt om hem, tot ik weet niet welke 
kunst, te verheffen naar een waarheid, die het on-
gelofelijke benadert, dat wil zeggen zo dicht mo-
gelijk bij onze identiteit, die alle mogelijkheden in 
zich heeft. DONC, zuiver vanuit het standpunt van 
de verloskunde, indien ik grif wil toegeven dat 
mijn reis van negen maanden in de schoot van 
mijn scheppende geliefde de gewenste vrucht was 
van een geslaagde ovulatie dankzij, alleszins voor 
de helft, een beweeglijke spermatozoïde die vleu-
gels had gekregen, kan ik ook niet verbergen om 
er de waarschuwende en in zekere zin ook ge-
slachtelijke tussenkomst van de Macht van de taal 
in te zien. DONC, ik heb er nooit een geheim van 
gemaakt dat voor mijn uitdrijving buiten het li-
chaam van mijn moeder, het kleine hompje vlees 
dat ik was, geslingerd van de ene mutatie naar de 
andere, voor het grootste deel vorm had gekregen 
door de fl arden van een taal in strijd met het on-
zegbare of krankzinnige formuleringen, waarvan 
de meeste hun zeg hadden gehad en zichzelf beli-
chaamden tijdens de verwekking zelf, wat ik dan 
weer het verbale instinct zou noemen. DONC, ik 
denk dat het voor een kind nooit onnuttig is om te 
luisteren naar de buik, waaruit het geboren is om 
aldus te ontdekken met welke toonaarden de vi-
braties en obscene krachten in verbinding met de 
kracht of de onmacht van de taal het te maken 
heeft gehad, terwijl in de ogen van de verwanten, 
het eerder werd beschouwd als de gewenste be-
vruchting van een klein zaadje, in een zich bol-
lende buikholte tijdens zijn geleidelijk uitbotten. 
DONC, eenmaal het kind op de wereld gebracht, 
zal men niet ophouden om het duidelijk te maken 
dat het terugkomt van een reis die het nooit meer 
zal kunnen ondernemen, in de ingewanden van 
de levende moeder, die tevens die van de taal zijn, 
in de duistere uithoeken van een lichaam, waar-
van de wetenschap vooral onthoudt dat het een 
wonderlijke, menselijke mechaniek is. DONC, nie-
mand zal aan dat kind zeggen dat het tijdens zijn 
reis in de wezenlijke afgronden van zijn wezen, 
het in zijn aders, in zijn klieren, in zijn uithollin-
gen, in zijn gewrichten, de onvoorspelbare stro-
men van een taal ontving, waarvoor een heel 
mensenleven niet volstaat om de door en door be-
vrijdende en veroverende aard te begrijpen, zon-
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der onderbreking te blijven groeien en toch on-
eindig onheuglijk blijft. DONC, indien dit kind 
daarentegen vanaf zijn groei beseft dat zijn oor-
sprong evenzeer teruggaat tot de genealogie van 
de taal als het de incarnatie toevertrouwt aan de 
werking van het vruchtwater van zijn moeder, 
dan is er veel kans dat op een bepaalde dag zijn 
geest en zijn gevoelens een reis zullen aanvatten, 
die in vergelijking met de ontdekkingstocht van 
de hemellichamen, hem zal voorkomen als een 
eenvoudige gezondheidswandeling, voor zover 
men over gezondheid kan spreken inzake deze 
vorm van lexicografi sche idiotie, die erin bestaat 
dat men als maanlanding bestempelt het neerzet-
ten van de eerste voet op deze veronderstelde sa-
telliet, wat inhoudt dat men bij een landing op 
andere planeten over marslanding of venuslan-
ding of jupiterlanding zou moeten spreken en dan 
zwijg ik nog over de zeer duidelijke symptomen 
van enkele moderne ziektes, veroorzaakt door een 
fors stijgingspercentage van kabaal in het bloed. 
DONC, de maatschappij hoedt zich ervoor om de 
geboortecijfers in die verwoordingen te behande-
len. DONC, wat dat betreft houdt ze zich liever 
van de gebruikelijke clichés omtrent het voortbe-
staan van de soort. DONC, wat men aan het kind 
vraagt vanaf men het in de conversatie inwijdt, is 
in naam van de rede te doen alsof het tijdens de 
reis van negen maanden in de ingewanden niet 
anders rest dat het overleverde aan een centrum 
van wereldse spielereien naar zijn evenbeeld, alle 
gekrijs inbegrepen. DONC, men zal er zorg voor 
dragen het te verbergen dat het afstamt van de 
initiële chaos, in de loop der jaren kunstig bewerkt 
door een instinct dat honderden miljarden jaren 
voor heeft op de menselijke intelligentie in zijn 
genie om de mens aan het niets te onttrekken. 
DONC, net daarom lijdt het woord ‘ingewanden’ 
aan een gebrek aan sonoriteit. DONC, daarom zeg 
ik dat ingewanden een ongelukkig woord is, om-
dat het van bij de geboorte elke muzikaliteit mist, 
want getekend vanaf zijn bevruchting door een 
blijvend gebrek – zoals trouwens vele woorden 
met ‘-anden’ -, waardoor het voor elke esthetiek 
onbruikbaar wordt. DONC, behalve het feit dat het 
huwelijksgebed, waar sprake is van ‘de vrucht van 
uw ingewanden’, wordt het met fruit verbonden 
en het verwerft daardoor een dimensie van een 
soort heiligheid, maar het blijft toch systematisch 
uitgesloten van de wijsgerige redeneringen en ook 
van de poëtische bevliegingen. DONC, daarom 

kan ik schrijven bij het licht van de liefde voor de 
woorden, die zich eerder bij de betekenisvolle in-
nerlijkheid doet gelden dan bij de melodische be-
nadering, zo dierbaar zijn me deze laatste wan-
neer het er voor mij op aankomt dat de hevigheid 
van het proza en de melodie van de intieme bui-
gingen in dezelfde toonaard zingen, zodat ik 
schrijven kan. DONC, dat het met de taalkundige 
onrechtvaardigheden loopt zoals met de sociale 
onrechtvaardigheden komt meestal door het ge-
volg van de ongelijkheid van de antecedenten, 
van de erfelijkheid en niet van de wezenlijke 
waarden bij de start van het leven. DONC, ik ben 
van mening dat in een ander tijdperk, toen een kat 
nog een kat werd genoemd en de grafdelver de 
hoofdaanspreker van de hedendaagse begrafenis-
sen, het woord ingewanden zowel oraal als ge-
schreven een stevige weerklank had, zowel wat de 
inhoud als de verpakking betrof, zoals de moge-
lijkheid tot het rijke rijm, hoewel visceraal in 
diepgewortelde geuren, bij het ordenen van een 
sonnet. DONC, lijkt het me evident dat mijn ver-
wantschap met de fl anken van mijn moeder, die 
een huisvrouw was, onderhevig aan middeleeuwse 
oprispingen, veel van hun stormachtige nagalm 
verloren zouden hebben, indien ik haar als waren-
huisdeskundige had moeten voorstellen, zoals dat 
heden ten dage wordt geformuleerd. DONC,  her-
inner ik me dat ik in mijn jeugd het woord ‘inge-
wanden’ heb leren waarderen, ja zelfs de ziel van 
dit woord, toen ik mijn moeder hoorde verkondi-
gen dat moraal en opvoeding er niet volledig in 
geslaagd waren om haar geheim verlangen om ze 
niet op zichzelf toe te passen te onderdrukken, ge-
zien ze haar eigen ongehoorzaamheid en eigen-
liefde als exemplarisch beschouwde, wat haar alle 
rechten van het matriarchaat verschafte. DONC, 
dat ik in dit geval de volle betekenis van ingewan-
den de voorrang gaf, was een soort van primitieve 
onstuimigheid, plotseling wonderbaarlijk bijge-
stuurd door een toename van aanbidding voor de 
gekastijde taal. DONC, zij bezat, evenzeer als de 
ingewanden, dát instinct, enigmatisch-aristocra-
tisch, zonder het blazoen noch de heraldiek die 
ermee gepaard gaan, een instinct dat dus niets 
verschuldigd was aan een korte scholing en even-
min aan een fascinatie van de autodidact voor de 
grote auteurs, dit vlug even tussen twee onderge-
schikte opdrachten. DONC, ik vergaf het de buik 
van mijn moeder vrij gemakkelijk dat hij voor mij 
onrechtvaardige oprispingen had vertoond, want 
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verblind en met hoge koorts, en wetend dat hen 
enkel de macht ontbrak om aan die woedeuit-
barstingen, die soms liefdesopwellingen waren, 
die zich van overloop vergist hadden, de juiste be-
namingen te geven. DONC, ik was me ervan be-
wust dat de buik van mijn moeder niet het onaf-
gebroken en intense bezoek van de ingewanden 
van de taal had gekend, ik miste de psychologi-
sche bliksemschichten die me zouden toelaten om 
buitensporig en extravagant te zijn, wel door een 
minimum aan gezond verstand aan de dag te leg-
gen, waar ik dan toch van overtuigd ben. DONC, 
in die periode las ik gedreven en kwam ik al even-
zeer klaar als wanneer ik bij de omweg van een 
vlotjes neergepende zin, die zich als een jurkje op-
trok, een romaneske heldin met melkwitte huid 
verscheen, die mijn blik naar de onderste regionen 
van een bereidwillig creatuur richtte, écht niet 
verbeeld en binnen handbereik van strelingen, die 
ik brandend van verlangen en kwistig wou uitde-
len. DONC, ik trad het Woord tegemoet op dezelf-
de wellustige wijze, of toch bijna, als ik Venus 
benaderde, wat betekende dat voor mij de woor-
den van die tijd al lichamen waren die in mijn li-
chaam huisden, begeerlijke lichamen in mijn be-
geerlijk lichaam. DONC, het bleek dat in mijn 
geval het gedreven lezen betekende dat begerens-
waardige kennis werd toegevoegd, tekstueel, tast-
baar, beantwoordend aan mijn fysieke noden en 
plezier, vermengd met romantische vibraties, in 
gezelschap van vrouwelijk enkelvoud of meer-
voud, om het even, zolang de pleziertjes maar 
werden aanvaard. DONC, het was erg vroeg dui-
delijk dat mijn leeslust me de gelezen woorden 
deed aanvoelen als menselijke lichamen, die aan 
mijn eigen lichaam hun ware en epische geschie-
denis oplegden, wat me vrijstelde om er welge-
vormde en afgemeten voorwerpen met verhaal-
kundige doeleinden in te zien, dit alles op een 
achtergrond van conceptuele mooischrijverij. 
DONC, het kon niet anders dan dat deze leesdrift 
een onweerstaanbaar instinct was, bestemd om op 
een bepaalde dag op mijn beurt de noodzaak van 
de schrijfdaad aan te gaan, een daad die, indien ik 
het me goed herinner, overkwam als een geweld-
dadige aanslag op mijn situatie van bureelbedien-
de, gevolgd door zijn stoet van bedreigende, lugu-
bere wezens, een toestand gewild door mijn 
moeder, door de ingewanden van mijn moeder, 
die aldus van oordeel was dat ze me het zweet, de 
uitputting en de vernederingen eigen aan de tra-

gische arbeidsvoorwaarden van mijn vader, zou 
besparen. DONC, het werd duidelijk dat op het 
ogenblik dat ik zou overgaan tot de schrijfdaad, 
deze daad het niet zou nalaten om in mijn lichaam 
onophoudelijk en met volle bezitsdrang aanlei-
ding te zijn, en dat tot in mijn kraakbeengewrich-
ten, voor verschijnselen van fysiologische aard, 
gedreven door de belangrijkheid, die ook de voor-
bode waren, ja de voorloper, mag ik wel zeggen, 
van mijn geboorte bis, deze maal door een taalbe-
gaafde baarmoeder. DONC, een taalbegaafde baar-
moeder, dat is ze wel, of haar equivalent als werk-
terrein om bouwstenen van sonore nietigheid te 
doen wankelen, als roetzwart van het nietszeg-
gende, in de nacht van het stilistisch aftasten, de 
oprukkende woordspelingen of de fosforescerende 
alliteraties. DONC, dergelijk werkterrein, ruisend 
van de vreemdsoortige speeksels, zoals wanneer 
een woord onze tong meer dan zeven maal laat 
ronddraaien in iemand anders mond en dat door 
de aldus geboren zoen, ik in het landschap van 
het boek dat in wording is, reeds de verschijning 
kan vooropstellen van een aforisme naar even-
beeld van een omhelzing gevolgd door penetratie. 
DONC, een werkterrein zowel als een baarmoeder, 
als ik de geboortes van bekentenissen die er zich 
voordoen en de vervoegingen, soms in de plus-
que-parfait, die er drukdoende zijn onder de wer-
king van een hoogdringend te verwezenlijken af-
spraak tussen het verleden van het woord, zijn 
weerklank, zijn etymologie, zijn tegenwoordig-
heid en zijn mogelijkheid om in de toekomst een 
verschrikkelijk verpletterende gedachte te ontwik-
kelen. DONC, een werkterrein of een baarmoeder, 
waar elk woord dat me voor de geest komt vooraf 
zou worden gehomologeerd door een deel van 
mijn lichaam en waarom niet volledig uitgelegd. 
DONC, ik beschikte dus over een lichaam dat din-
gen bedacht en ze ook neerschreef, inderdaad ook 
schreef, waarvan mijn lichaam geen fl auw benul 
had, en zelfs indien het wel iets vermoedde, lag 
het niet in de mogelijkheid van mijn mentale toe-
stand om er de organische, vasculaire of zelfs ero-
gene klank te laten horen, naar gelang van de 
plaats waar mijn woorden hun betekenis hadden 
ontleend vooraleer hun eigen hoge vlucht te ne-
men. DONC, toen reeds, toen mijn menselijke en 
onmenselijke aard de essentie van de sterke ge-
voelens deelde tussen de afdaling naar de grond-
beginselen van de taal en zijn benadering van dit 
zwarte continent waar, ik weet niet meer welke 
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psychoanalist, het epicentrum van het vrouwelijk 
orgasme situeerde, kon ik voorzien dat schrijven 
voor mij een activiteit zou zijn, die voortdurend 
gesplitst was tussen twee lichamen, het ene in het 
andere, het verbale en het fysieke, bewogen door 
eenzelfde beweging, grillig, dan weer opsprin-
gend, hun grammatica inbegrepen, hun syntaxis 
inbegrepen, alsof plotseling van binnenuit gedy-
namiseerd, en hier en daar smullend van de heer-
lijkheden van de gewichtloosheid. DONC, indien 
ik me verlaat aan mijn schrijvend lichaam, dat 
meer bedreven is dan mijn geest als het over het 
vraagstuk van de literatuur gaat, moet ik geen 
spijt hebben dat ik me nog niet zo lang geleden 
aldus heb uitgedrukt, bij de kronkel van een zin, 
waarvan ik bij het totstandkomen behoorlijk wat 
zweet heb gelaten: ‘Een boek, en dat vergeet men 
te vlug, beoordeelt men ook, misschien zelfs vóór 
alles, op de manier waarop het de stijl en de sap-
pen van het verhaal verbindt.’ DONC, ik schrijf dus 
als een bezetene, sinds lang in de ban van de vi-
suele, de auditieve, de smaak- en reukgewaar-
woordingen van het verbale en het fysieke li-
chaam, voor eenmaal onlosmakelijke scheppers, 
die zich in mijn leven gedragen op de wijze van 
een bronstige semantiek, die rondom zich de sei-
zoenen van de liefde vermenigvuldigt, wat door 
de elite van de linguïsten, ik geef me er reken-
schap van, niet anders dan als een goor taalge-
bruik zal worden beschouwd, wat me veel pijn 
doet en tegelijk een grote ongerustheid bezorgt 
over de gezondheid van deze zogezegde linguïs-
ten en hun verhouding met de woorden in vraag 
stelt. DONC, ik schrijf onder mijn werkelijke naam 
en hoewel deze laatste het pseudoniem is door 
mijn volledige wezen gebruikt – lichaam, gedach-
ten, geheugen, emoties, instincten en verschillen-
de duivels gelijktijdig ten prooi aan verbale ge-
jaagdheid – om zich een identiteit aan te meten 
voor het geval de literaire politie hem zijn papie-
ren zou vragen. DONC, ik schrijf op dit ogenblik, 
en dit voor de eerste maal in mijn  leven, een the-
aterstuk. DONC, in dit stuk zullen het Woord en 
het Ritme de helden zijn, zoals ze dat ook al waren 
toen ik voor het eerst een boek las. DONC, dit ge-
zegd zijnde, legt mijn helderheid van geest me op 
om toe te geven dat de rol van het centrale en 
dominante personage, hoe werkelijk ook, die ik 
toeken aan dat Woord en dat Ritme niet de enige 
is en dat zijn alleenspraak door de aard van de 
omstandigheden het plotselinge opduiken van an-

dere protagonisten van even groot belang mee-
brengt zonder dewelke mijn liefde voor de woor-
den zo bleek zou blijken als de masturbatie van 
een landmeter in wording bij het aanschouwen 
van de kadastrale terminologie. DONC, wanneer ik 
spreek over helden naar aanleiding van het Woord 
of het Ritme, doe ik niets anders dan overduide-
lijk, maar gedeeltelijk uitdrukking geven aan de 
buitensporigheid van een ervaring, die veruit de 
idee die men zich van de toegepaste dramaturgie 
voor de kracht van het woord voorstelt, overstijgt. 
DONC, nu is het noodzakelijk dat ik in mijn schrij-
ven preciseer waarom ik het Woord en het Ritme 
bovenaan de hiërarchie van de waarden, die in 
staat zijn om uw dagelijks bestaan om te toveren 
tot een heldendicht van de zelfverwezenlijking, 
plaats en de ene keer in de toonaard van de con-
fl ictueuze passies, de andere keer in die van op-
lichtend feestgedruis passen, die ik voor mezelf in 
alle poriën heb ingebouwd. DONC, het volstaat 
voor mij niet om te bevestigen dat het Woord voor 
mij vleesgeworden is, en dat zonder ooit verno-
men te hebben dát het een Bijbels woord was, wat 
van bij het begin aan mijn ongeloof een tikkeltje 
dooreenschudden bespaarde, maar ik mag de 
waarheid niet uit de weg gaan en ik moet dus be-
kennen dat als ik dusdanig door woorden bezeten 
ben, dit komt omdat de woorden zelf bezeten zijn 
door een onoverwinnelijk ritme dat me uit mijn 
vel doet springen, soms voorbij de regels van de 
welbespraaktheid, vastgelegd door de linguïstiek. 
DONC, mijn woorden en hun diepere betekenis, 
hun tintelend betekenisvolle verscheidenheid, 
worden bewogen door de ritmiek voorafgaand 
aan hun geleerde classifi catie in deze of gene ca-
tegorie van poëtische, fi losofi sche, economische, 
pragmatische opiniemakers, en ik laat nog enkele 
praatjes achter mij die, hoe meer ze aan motoriek, 
aan ontplooiing en aan ontwikkeling verliezen, 
ons des te meer afzonderen van het ware leven 
van de woorden, een leven dat nooit waarachtiger 
is dan als de woorden op het ritme van hun eigen 
betekenis dansen, dit als reactie op de futloze echo 
van meningen die zich stierlijk dood vervelen, 
omdat ze van de taal enkel de gemeenplaatsen op-
zoeken, zijn vooronderstellingen en zijn schijn-
heilige soepelheden, zijn verstarde beeldvorming, 
nodeloos een zwierig walsje uitproberend op het 
bal van de leerstellingen, waarvan de ondoorzich-
tigheid enkel door de leegheid wordt geëvenaard. 
DONC, de ritmiek der woorden, zoals ik die ervaar 
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tijdens mijn alledaagsheid, die veelbesproken weer-
klank, heeft noodgedwongen te maken met de in-
tiemste en biologische kloppingen in het diepst van 
mijn lichaam, het vormt er het tempo van voorbe-
stemming tot het schrijven of het houdt de literaire 
teugels in handen. DONC, het zou best kunnen dat 
mijn lichaam op dit ogenblik een theaterstuk voor 
twee helden wil schrijven, het Woord en het Ritme, 
die bij het schrijven tot één versmelten, want het is 
aldus en niet anders dat ik leef, dat ik schep, dat ik 
liefheb, dat ik geniet, dat ik wanhoop, wat de fi gu-
ranten er ook van zeggen of van denken, en ze lo-
pen elkaar in de weg op het blad, op het toneel, de 
zichtbare en onzichtbare scène van de wereld.  
DONC, ik denk dat mijn lichaam een stuk schrijft 
dat een bewerking van een innerlijke opera is, on-
speelbaar, infra-shakespeariaans, maar zonder de 
cultuur en de weelde, met andere woorden de ge-
schiedenis van een leven waargenomen en beetge-
pakt in al zijn dimensies, inbegrepen het overblij-
vende en het vervluchtigde. DONC, een lichaam , 
waarvan de ademstoot de muziek overstijgt, schrijft 
dit dus en hoewel deze muziek zelf overloopt in 
largo’s, tremolo’s en zelfs naar klassieke jazz met 
her en der bijeengescharrelde pizzicati. DONC, er is 
dus een innerlijke opera met zijn koren van ver-
roeste stemmen, die op hun eigen manier, de diep-
gewortelde manier, begeleiden, maar zó profetisch 
en wezenlijk met de uitspattingen, waaraan de hel-
den van mijn leven zich overgeven, en die zijn het 
Woord en het Ritme, waarbij ik er nog de even-
wichtsoefeningen in de vrouwelijke afgrond aan 
mag toevoegen, dit alles met betrekking tot de lief-
de, niets anders dan de overdaad, en als men er bij 
stilstaat, ook immer op zoek naar het voorbeeld 
van de grote mythologieën, om het levenslot aan 
de mechaniek van de lichamen te onttrekken. 
DONC, voor mij betekent het schrijven van een the-
aterstuk dat ik een poging onderneem om de kwin-
tessens van die innerlijke opera te ondervangen, 
waarvan geen enkel schrijfsel ter wereld de macht 
heeft om hem in liederen om te zetten en ook niet 
op het toneel in beeld te brengen. DONC, hier een 
boek over maken, niet een librettootje, dat veron-
dersteld wordt om de richting uit te gaan naar een 
ander lichaam dan het mijne, bij voorkeur als roof-
dier wat de bewegingen betreft en als carnivoor 
wat de voordracht betreft, of alleszins iets van die 
aard. DONC, als ik moet beginnen wanhopen om 
wat er in mij omgaat als ultieme opera en om dit 
zichtbaar en hoorbaar te maken, hoogstwaarschijn-

lijk onuitvoerbaar, organisch duivels, soms als een 
soort van razernij van maag en darmen, door de 
woorden min of meer verheven tot de waardigheid 
van een Griekse tragedie, opgetekend door Euripi-
des, dan maak ik me wijs dat een theatervoorstel-
ling erin slaagt om bij enkelen de herinnering op te 
wekken dat de lichamelijke expressie een scenario 
van vlees en bloed is, met hijgende ademstoot en 
ongedwongen gebries en in de mogelijkheid tot 
katachtige springkracht over te gaan, of toch onge-
twijfeld een bescheiden luchtsprong. DONC, de li-
chamelijke ex-
pressie voorstellen als een dansbare tekst, zowel 
door zijn inhoud als door zijn aankleding en de 
geest aansporend om, na lezing, nooit meer te 
functioneren zoals voorheen. DONC, die geest dus 
die de gedachten, onder de invloed van slogans en 
dogma’s, ertoe dwingt om er elke andere vorm van 
taalverlamming, uitgevonden om ons te verdoven 
met als doel ons nog beter te onderwerpen, te ver-
drijven. 

(Hier komt het koor van de krassende stemmen 
ten tonele: “O schrijvend lichaam, dat het Ritme U 
moge bijstaan!”)

[…]

DONC, mocht blijken dat dit stuk onspeelbaar is, 
dan wil dat nog niet zeggen dat het woord DONC, 
zoals het me nu doorboort, niet in staat is om the-
aterimpulsen voort te brengen, passionele situaties 
van jaloezie, rivaliteit, van vervoering, helden-
dom of gemeenheid, moord of gekke en tragische 
liefde, al dan niet verlossend, zoals ze in de klas-
sieke, maar ook in de hedendaagse dramaturgie 
overvloedig voorkomen.

[…]

DONC, in de veronderstelling dat je er niet slaagt 
om te laten zien en horen wat het woord DONC 
verbeeldt, in je lichaam en in je geest, bij situaties 
geschikt voor uitbarstingen van goed en kwaad in 
het aangezicht van het levenslot, dan zal dat niet de 
fout van dat woord zijn, noch van de twee helden 
die het Woord en het Ritme zijn, maar waarschijn-
lijk van een verband met dit zo ondoorgrondelijke 
woord, dat schrijven voor het theater zodanig in-
gewikkeld voorkomt, dat het onmogelijk geworden 
is om nog voor de roman te schrijven.

opmaak_114.indd   31opmaak_114.indd   31 09-03-2012   10:50:0609-03-2012   10:50:06



32

[…]

DONC, ophouden met schrijven zou voor mij be-
tekenen dat het woord Dood zich in al zijn es-
chatologische omvang in mijn lichaam heeft uit-
gestort en dat dit het einde voor de inhoud van 
dat woord zou zijn om nog langer zijn invloed op 
mijn verlangen uit te breiden, om zeer intens door 
de taal die korte ogenblikken van eeuwigheid, die 
aaneengekoppeld, nooit iets dringender te doen 
hadden dan om me te overtuigen dat de notie van 
eeuwigheid van alle menselijke uitvindingen, de 
meest tegenstrijdige met het leven is.

[…]

DONC, in de veronderstelling dat het van mijnent-
wege gewoonweg utopisch was te beweren om 
een theaterstuk te schrijven dat zich in die twee 
helden, zo onmenselijk menselijk, en bijgevolg 
dus universeel, als het Woord en het Ritme zijn, 
om beurten vrouwelijk en mannelijk, was het wel-
licht verschrikkelijk onvermijdelijk vanwege het 
lichaam van deze DONC, om het toch te schrijven, 
gezien de algemene crisis die het enthousiasme 
kenmerkt, aldus vastgelegd in 1693 in het woor-
denboek van Furetière: een profetische en poëti-
sche hartstocht.

[…]

Zijn wij het niet, dansende schrijfsels, die ik vanaf 
nu mijn laatste ademtocht zie neerleggen aan de 
voeten van een kariatide uit haar onbeweeglijk 
marmer getreden of een of andere onvergete-
lijke fi guur uit mijn mannelijke verwonderingen, 
waarna het heengaan zich DONC bekend maakte 
als een der mooiste manieren voor mijn lichaam 
om op een dag mijn grafschrift te hebben opge-
steld: Ik ben voor het eerst gelukkig sinds mijn 
dood. ❚

[ vertaling: Guy Commerman ]
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 Constance Chlore

DE LUCHT ADEMDE DIERLIJK

Zo’n warme nacht,
Kauwen knagen rood verslinden
Die innerlijke wonde:
Mensen dwalen rond in dieren
De blik geobsedeerd door  lemen paden.

Aan welke kant sta jij?
Is er een onafgebroken draad tussen jou en mij?
Vacht.
In die bedwelming kijk je me aan.
Hoornen.
Je kreet vloeit weg als een bloedstroom.
We bewonen dezelfde aarde

Constance Chlore is geboren in Brussel en woont 
nu in Parijs. Ze publiceerde twee romans: Nicolas 
jambes tordues (Éditions La Fosse aux ours); À Tâ-
tons sans bâton (Éditions Punctum). Ze heeft net 
haar derde boek voltooid: L’oeil dans la Verticale. 

Ze publiceerde eveneens in diverse literaire tijd-
schriften (Midi, Koan, Fusées, bon-a-tirer.com…) 
Ze werkt reeds enkele jaren samen met de toon-
dichter Alain Bonardi. 

Op www.alainbonardi.net/créations.htm. kan men 
een uittreksel van Geste de Pluie horen, een gedicht 
voor een elektroacoustisch project.

Constance Chlore – foto: © Fabio Parmeggianni 

opmaak_114.indd   33opmaak_114.indd   33 09-03-2012   10:50:0609-03-2012   10:50:06



34

We ademen lucht
We overleven
De dood, de gekte: in de muil geklemd.
Woorden, ademhaling, blikken leiden ons terug naar onze grenzen.
In de eenzaamheid van doornen
Vermeng je je geur met die van bloemen
In de blinde sporen
Leg je de weg af
Daar, zullen je namen hun dorst lessen: elke schaduw heeft betekenis.

Haar slijk drek.
Je bonkt in een zeer oude buik
Iets is van voor het begin
In pels geur en kreet.
Je hoort:
Mens, je tong is zwak,
Je hebt een kont en je bent kaal.
De wortel, het zijn je handen,
Poten die vingers werden.
Opwaarts naar jou zal erg moeilijk zijn.

Word niet ijdel omdat je rechtstaat
Je klautert op alle mogelijke wijzen.
Je hanteert het werktuig om je lichaam te verlaten
Wie spoort je aan om dit gebaar verder te zetten?
Je gebruikt een mes met benen heft
Je versnijdt en je opent:
Wat je ziet: je eigen ogen
Het berekenen heeft immers geen klauwen.

Wat verslindt je dan zodanig?
Je bent drager van lach en ontzetting,
De slagen en de schijnbeweging
Van die schrammen op je hand
Is het een gevaarlijke sprong?
Waar huist het gevaar?

De lucht is zwanger van geluiden: kreten, aan je botten vastgeklit
Spitse tanden, het oog door nacht ingedeukt
Slagen, je nek, de bijl: die scheuringen.
De weg die je afl egt: die slachting die we liefde noemen.
Dieren van de aarde en het water
En van hen licht in de lucht
De wereld is niet anders dan hoe te roven.

Affuiten, schuilplaatsen, valstrikken en toevluchtsoorden:
Ik voorvoel langs waar te naderen
Het aanraken brengt me dichterbij
Het omarmen is nog duister
De man verslindt niet langer:
De tanden haken in het bestaan.
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En de ervaring die achterblijft
Maakt daarom niet wijzer.

En het bloed en de stilte van de dieren:
Gehinderd door de tanden vlucht je, bespied je, roep je
Je laat me een vechtende man horen.
Kauwen, knagen, ontbenen, versnijden
Die beproeving: de Man zijn hand weerstaan.
Je met zachtheid overladen maakt me menselijker.

Zoogdieren
Ik weet niet wie we zijn
Dat bruisende leven
Dier: bloed, zenuwen, ingewanden en andere organen
Hevige gewaarwordingen
We moeten verder in dezelfde huid
En dan dat beetje zoo in mij
De tralies die ik niet openbreek
En de emotie
En we lijden.

Geef je hand: de dag gloort
Mijn innerlijke stemmen zijn mijn vroegere stemmen.

Vandaag, bijna: de zon
Bedreigd door je klauwen
Ik vergeet me in de plooien in je pels
Je verspreidt je in al mijn bloed
Zowel het dichtste als het verste.

Ik zie je vaak in mijn droom. Lichtfl itsen naderen en komen aan
Zijn het soms je ogen?
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HET DOORZICHTIGE EI VAN JE WONDE

De herinnering beweegt
Geluidloos
In de pas
Van je heel onstuimige aanwezigheid

Onderhuids
Graaft je hand
Als in de schaduw van het schuilen
Bouwt het kind zijn nest
In scherven van volwassenheid

Dan de eerste kreet
Brandende zon
De smaak van jeugd
Verenigde hen:
Je bent zo warm in mijn binnenste
Ik zou je kunnen breken
Maar jij moet dat doen
Met een tedere hand
Waarin ik je kracht verbeeldde

Wie bespiedt wie?
Wie?

Verrukking voor de klanken 
Aan de zwijgende muren
De scherpte van de lucht verscheurt
De duizelingwekkende verstandhouding
De omarming verslapt
In de vlucht
Waar
Ik mijn adem inadem.

Ik kan mijn gelaat aanwenden
Ik ben de onuitgesprokene in de lucht
De adem uit de mond

Onze lichamen, doorzichtig nu
Zonder luchtbel waarin we samen bewegen
Vrijelijk opnieuw beginnen
Wacht,
Daar moeten we aan denken

De hemel opent en sluit bij oogopslag

Een verhitte dans
Sporen van onophoudelijke strijd
Zullen op de drempel van een weidser leven
Het doorzichtige ei
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Van je wonde breken
Je aders zwellen in je hals vochtig van de kreten
Je komt in mijn ademhaling
Ik houd van je kindergeur
De ruïnes die je in mij opbouwt

Het oog vult de leegtes op:
De verspreide echo van onze ontzetting
Je nagel herinnert het zich:
Oogballen met schittering doorstraald
Deze laatste helderheid
Om de doodskist te ontwerpen
Afgesneden oren bij ondergaande zon

Midden het gebeente
Een zachtaardiger ontdekking:
Men bemint nog altijd als een kind
Sluimerend
Op de immense moederlijke buik.

Op het ogenblik dat het verdwijnen voorafgaat
Omhelst het lichaam de kinderbeelden
We weten niet wat in de tuin
De oogwenk van de bron
Aantast.

[ vertaling: Guy Commerman ]
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 Serge Kribus

Serge Kribus

Serge Kribus is schrijver, regisseur en blijspel-
acteur.
Hij schreef zestien toneelstukken waaronder Arloc, 
gecreëerd door Jorge Lavelli in het Théâtre de la 
Colline, Le Grand Retour de Boris S, geregisseerd 
door Marcel Bluwal in het Théâtre de l’Œuvre, Le 
Murmonde, of L’Amérique. 
Hij ontving een groot aantal literaire onderschei-
dingen. 
Hij schrijft voor fi lm en televisie en produceerde 
verscheidene werken voor jong publiek. Hij werkt 
sedert twintig jaar met kinderen en jongeren en 
doceert tevens creatief schrijven aan de Sorbonne 
Nouvelle. 
Als acteur trad Serge Kribus op in een vijftien-
tal stukken. Op fi lm en televisie heeft hij gespeeld 
aan de zijde van Tonie Marschall, Yves Boisset, 
Radu Mihaïleanu, Edouard Molinaro, Robert Gué-
diguian en Nina Companeez.

Straatlawaai

Ik heb niet beslist om in Parijs te gaan wonen.
Ik heb beslist om te vertrekken.

Ik woonde in Brussel.
Ik droeg een verschrikkelijke woede in mij, waar-
mee ik geen raad wist.
Ik slaagde er niet in te zeggen wat ik wilde zeggen.
Soms gebeurde het dat ik liep te brullen, in de 
straten, in de winkels, in het appartement van 
mijn ouders, in de trams, in het postkantoor, in 
offi ciële gebouwen, in de theaters.
Ik zag de spottende gezichten rond mij.
Ik voelde de geamuseerde of neerbuigende blikken.
Om te proberen tot rust te komen ging ik naar de 
bioscoop.
In het donker van die zalen kon ik alle tranen uit 
mijn lichaam wenen zonder gezien te worden, ik 
kon me aansluiten bij de strijd van Spartacus en 
me een paar ogenblikken inbeelden dat mijn lij-
den zin had. Ik kon zelfs lachen.
Als ik niet naar de bioscoop ging, liep ik urenlang 
door de straten, naar het Ter Kamerenbos of het 
Zoniënwoud.
Soms nam ik ook de trein of mijn 2PK. Ik ging 
naar Oostende om er het natte zand in te ademen 
en de wind met de geuren van heilbot, garnalen, 
algen en jodium. Ik praatte met Masereel of Per-
meke. Ik ondervroeg hen over dingen waarover ik 
met niemand durfde te spreken. Maar dat was niet 
genoeg. Niets was genoeg.

Op een decemberdag in 1998 kwam ik thuis. Ik 
beluisterde het antwoordapparaat en hoorde een 
vrouwenstem. Zij belde namens Jean-Claude Pen-
chenat, die directeur was van het Théâtre du Cam-
pagnol in Arcueil.  In juni zou Penchenat gedu-
rende twee weken een workshop leiden, hij wou 
me uitnodigen om gedurende drie dagen een stage 
met blijspelacteurs, op mijn teksten, op mij te ne-
men. Ik ben op een landkaart gaan kijken. Het was 
in de buurt van Parijs. Drie dagen, het was echt 
niet enorm, maar misschien genoeg.
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- Hallo, goeiedag, ’t is met bla bla bla bla, ja, be-
dankt, bla bla bla. Ja, tot ziens. Dring, hallo, ja, 
’t is opnieuw met, bla bla bla, ben vergeten u te 
zeggen, het zal goedkoper voor u zijn, een retour-
kaartje is niet nodig.

Een paar maand later heb ik een appartement ge-
vonden aan Kremlin-Bicêtre. Het was drie keer 
kleiner dan dat waarin ik in Schaarbeek woonde, 
en twee keer duurder. Maar ik zat op de hoogste 
verdieping. Ik had een groot terras en een klein 
laddertje tot aan het dak. Het was wel het Zoni-
enwoud niet, maar ik zag de Eiffeltoren en heel 
Parijs. 
Ik at op het dak, ik las op het dak. Ik nam er meis-
jes mee heen, ik liet ze er dansen. Ik zong. Ik las de 
verzen van Molière en zag de dag opkomen.
Ik heb drie dagen aan het Campagnol gewerkt. 
Dan heeft Penchenat een bestelling gedaan. Twee 
teksten, waarvan ik er één regisseerde. Drie maand 
werk. Het was niet echt enorm, maar genoeg. Ik 
ben gebleven.
Na de straten van Brussel, dat ik als mijn bin-
nenzak kende, te hebben platgelopen heb ik Parijs 
van hoog naar laag doorkruist, te voet, per metro, 
per scooter. Ik heb tegen Camus over Permeke en 
Masereel gesproken. Over Brussel en over mijn 
kleine gechromeerde fi ets tegen Perec (*). Ik loop 
niet meer door de Overwinningsstraat, het Mori-
charplein, de Huidevettersstraat, de Blaesstraat, de 
Hoogstraat. Ik kruis de Beurs niet meer, de Flo-
risstraat, de Deschanellaan en het Josaphatpark, 
de Demolderlaan, de Huart Hamoirlaan, het Klein 
Zwitserlandplein of de Sans Soucistraat. Vandaag 
loop ik door de rue du Petit Musc, rue de la Ce-
risae, boulevard Bourdon, rue de l’Arsenal, quai 
d’Orléans, quai de Béthune, rue des Deux Ponts, 
rue Linné, rue de Poissy of rue de Tournon. Ik kruis 
de passage du Caire, de passage des Petits Pères, 
de rue Hérold, de rue Coquillère. Ik stap door de 
rue de Lancry, rue Bichat, rue des Petites Ecuries. 
’t Is mooi. Ik hou van Parijs.
Mijn woede is nooit geluwd. Ik brul niet meer, ik 
speel trompet. En ik stap.
Soms, op de pont de Tolbiac of de aan het eind 
van de avenue Pierre Mendès France denk ik dat 
ik het kanaal van Willebroek zie, of het straatla-
waai van Brussel hoor.

Ooit, misschien, vertrek ik naar elders. Maar wat 
ook de kleur van de bakstenen, de plaveien of de 

dakpannen moge zijn, ik zoek iets. En overal hoor 
ik de piano van Richter die Bach speelt. Overal 
hoor ik de stem van Billie zingen over het vreem-
de fruit dat droevig in ons geweten hangt. In de 
straten hoor ik de trompet van Clifford Brown, de 
gitaar van Django, de snare drum van Jo Jones 
of Art Blakey. Overal hoor ik de riffs van Jimi 
Hendrix, de adem van Ben Webster, het koperwerk 
van Stravinsky, dat van Ravel, dat van Bizet. Door 
alle straten stap ik met de vragen en de verbazing 
van Dolto, ik hoor de woorden van Gionot, die 
van Carver, van Buzzati, Appelfeld, Maupassant, 
Tsjechov, Kleist, Gaines, Tagore of die van Edna 
O’Brien. Die van Cendrars, van Michaux. Die van 
Simenon. En overal hoor ik de stem van Arno en 
die van mijn moeder. Ooit, misschien, vertrek ik 
naar elders. ❚

(*) ‘Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la 
cour?’ is een korte roman uit 1966 van Georges 
Perec, waarin Perec met gebruik van veel stijlfi gu-
ren het verhaal vertelt van drie miliciens die pro-
beren aan de oorlog in Algerije te ontsnappen.

[ vertaling: René Hooyberghs ]

Affi che van ‘Le Grand Retour de Boris S.’
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 Isabelle Spaak

Isabelle Spaak

Isabelle Spaak werd in 1960 in Ukkel geboren. 
Ze is romanschrijfster en journaliste die momen-
teel in Parijs woont. Haar grootvader langs moe-
derszijde was een Italiaanse emigrant, die zich in 
Antwerpen vestigde (begin 20ste eeuw). Ze is de 
kleindochter van Paul Henri Spaak, een der eer-
ste voorvechters van Europa. Op 15-jarige leeftijd 
trok ze naar de Verenigde Staten, maar in 1979 
keerde ze naar Frankrijk terug en vestigde zich 
eerst in Toulouse en nadien in Parijs (1981). Daar 
studeerde ze stedelijke sociologie en ze behaalde 
een licentie kunstgeschiedenis aan de Sorbonne. 
Voor het magazine VSD verzorgt ze de reisrubrie-
ken. Ze heeft twee zonen.
Ze publiceerde in 1998 een boek over Parijs en 
haar eerste autobiografi sche roman Ça ne se fait 
pas verscheen in 2004 bij Editions des Equateurs. 
Hiermee behaalde ze meteen de Prix Rossel (be-
schouwd als de Belgische Prix Goncourt). In haar 
tweede roman Pas du tout mon genre behandelt 
ze het middle childhood syndroom. Recent (2011) 
verscheen bij Editions Stock haar boek Militants.

Nauwelijks driehonderd zielen

Een boom is op de omheining van de schapen ge-
vallen. Je moet onmiddellijk komen, beveelt mijn 
buurman. De beesten kunnen ontsnappen. Daar 
ga je weer, zeg ik tegen mezelf, nog maar eens een 
telefonisch aangekondigde ramp, alsof ik naast de 
deur woon. Paniek. Zin om alles naar de duivel te 
wensen.
Waarom koppig dat huis in België blijven hou-
den? Me op de autosnelweg gooien, driehonderd 
vijftig kilometer verteren, over de grens met dat 
vreemde gedenkteken in uitgehold beton op de 
middenberm tussen de twee landen en dat eruit 
ziet als een reusachtig slot, voorbij Namen, langs 
de Maas en zijn rotswanden, doorstoten tot Luik 
en dan uitgeput halt houden in dit petieterige 
dorpje van de Waalse Condroz, schuiloord van 
nauwelijks driehonderd zielen in de vallei waar 
ik me, ondanks al mijn inspanningen om me aan 
Frankrijk aan te passen, meer thuis voel dan in om 
het even welke straat van Parijs.
Parijs waar ik al zo lang woon. Zodat ik me – in weer-
wil van mezelf – soms inbeeld française te zijn.
Een handvol huizen in soms grijze, soms gele ste-
nen, als oude verzoenende vrienden in peloton op-
gesteld aan de twee kanten van de Vyle, het kleine 
beekje dat vrolijk zijn weg zoekt tussen de koeien 
om zich dan halsoverkop in de sterkere Hoyoux te 
storten. Vroeger was die oranje, roestkleurig. 
Hier is Hoei, de oude ‘miljonairsstad’, koningin 
van de tin waar opzienbarende fortuinen ontston-
den, nu vervangen door dat van een Indiase indu-
strieel: Lakshmi Mittal. De naam van zijn bedrijf 
prijkt op het ijzeren muurtje van de staalpletterij 
vlakbij de kerk. Is hij hier ooit één dag geweest? 
Weet hij zelfs dat hij hier een fabriek bezit?
Toen ik nog klein was, werkten de staalarbeiders 
in oude bakstenen gebouwen die, door varens ver-
slonden, verbrokkelen als de tempels van Angkor.  
Op enkele stappen zit het kasteel van Modave op 
zijn rotsige punt. Marie-Antoinette en Louis XVI 
zouden – naar het schijnt – van plan zijn geweest 
hier te komen schuilen tijdens hun wanordelijke 
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 vlucht uit de Tuileries als ze al niet in Varenne 
waren aangehouden. Ik heb me dikwijls ingebeeld 
hoe de koninklijke stoet, uitgeput door zijn dolle 
vlucht, voet aan de grond zette voor het gebouw 
met de leistenen bloembollen, zijn steile wanden, 
zijn uit de rots gehouwen badkamer met de glan-
zende kuip, waarin de uitgeputte koningin een 
bad zou hebben genomen.
Vanmorgen, hier geen enkele koningin in nood, 
geen Indiase multimiljardair. Op een kwartiertje 
tijd heeft de wind de vallei verwoest. 
Van Ciney tot Luik een landschap uit de Apocalyps. 
Omgewaaide eiken, ontwortelde platanen, dennen 
verwrongen als harpijen, afgerukte takken.
Vroeger zou ik gevlucht zijn. Gevlucht voor de 
regen, de zelfs in de zomer doorweekte lucht, de 
rampen, mijn jeugd, het landelijke kerkhof waar 
mijn ouders rusten, kleine pakjes as op de bodem 
van samen in de aarde verzakte urnen, op dezelfde 
dag samen. Geen steen op het graf. Maar een bed 
van buxus en lavendel, zo dicht bij elkaar geplant, 
dat ze op een kussen lijken. 
Daar tegenover, het veld. Verder nog, het bos waar 
we zo vaak wandelden, drie onbezorgde kleuters, 
onze stappen in die van papa, zijn wandelstok in 
de hand.
Hier zijn het altijd dezelfde gebaren: het terras 
vegen, de struiken en bomen snoeien, jaarlingen 
planten, de klimrozenstruik onderhouden, als in 
een ritueel langs het pad naar ginds, helemaal bo-
ven in het bos.
Vluchtende daken, de tuin een puinhoop, de lui-
ken met afgebladderde verf en mijn onbetrouw-
bare geheugen vervangen door de meer recente 
herinneringen aan mijn twee zonen, mannen nu. 
Hun speelgoed, hun stripverhalen, hun te klein 
geworden pyjama’s weggestopt in een leren kof-
fer, zoals mama haar gedemodeerde kleren in me-
talen kokers stopte. 
Daarin borg ze ook haar brieven op. Ontvangen 
brieven, verzonden brieven die als bij wonder te-
rug naar de afzendster waren gekomen. Ik heb er 
ook schoolschriften van mijn broers, onhandige 
tekeningen, foto’s van Armando mijn grootvader 
- en zijn brieven in gevonden. Een vet geschrift, 
de pen tot aan de hals in de inkt gedoopt en de 
rechte lijnen getrokken op het blauwe luchtpost-
papier, verzonden uit Engeland en uit Santa Mar-
guerita Ligure gedurende de oorlog.
Is elders wonen zelfbedrog? Zal ik er ooit in sla-
gen op een dag dit door de vervaagde silhouetten 

van mijn familie bevolkte microscopische gebied 
te verlaten? Afscheid nemen, heilzaam werk voor 
wie vooruit wil. Ben ik daartoe in staat?
De wind is gevallen, de boom is opgeruimd, de 
schapen grazen. Alles is rustig.
Boven de deur vier in de steen gegraveerde cij-
fers die herinneren aan het bouwjaar van het huis: 
1830, de geboorte van België. ❚

[ vertaling: René Hooyberghs ]
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 Claire Huynen 

Claire Huynen 

Claire Huynen is in 1970 in Luik geboren en woont 
in Parijs. Ze heeft drie romans gepubliceerd: Ma-
rie et le vin (1998), Une rencontre (2000) en Série 
Grise (2011),  uitgeverij Cherche-Midi. Ze is lek-
kerbek, houdt van lui zijn, de tijd die verloopt en  
traagheid. Ze droomt ervan een schandelijke oude 
vrouw te worden; tot op heden stelt ze zich tevre-
den met impertinentie. 

Oud worden kan 
de gezondheid ernstig schaden

Oudjes komen me de strot uit. Daarbij dient ge-
zegd dat ik zelf het eerste voorwerp van mijn mis-
prijzen uitmaak. Ik heb teveel jaren om me voor 
te verontschuldigen achter me. En mijn misprijzen 
heeft de bibber. Alsof zoveel jaren die me leer-
den mezelf te verachten me geholpen hebben de 
verwarrende aftakeling, die ik bij de ouderen van 
mijn soort ontmoet, te begrijpen.

Ik ben bij Metusalem aangekomen de dag na mijn 
zeventigste verjaardag. Het idee mezelf om zeep te 
helpen heeft me nooit aangesproken. Dat had niets 
met lafheid te maken, noch met verzet tegen enige 
doodsgedachte. Voor mij gaat het eenvoudigweg 
alleen over nieuwsgierigheid. De nieuwsgierigheid 
om zo mijn lichaam te zien verouderen. Me te zien 
verwelken. Te observeren hoe mijn zintuigen ver-
kalken. Er is in mijn blik geen enkele perversiteit. 

Ook geen weerzin. Ik voel trouwens ook geen en-
kele droefheid. Voor mij gaat het louter om een 
oefening in observatie.

Ik koos Metusalem vanwege zijn naam. Hoewel 
ik geen enkele droom over een lang leven on-
derhoud, leek het me alsof wie een rusthuis zo’n 
naam had gegeven een zekere mate van idealisme 
of cynisme moest koesteren, twee kwaliteiten die 
het in zich hebben om me blij te maken.

Ik ben kinderloos, en de ernstige waardering die 
ik voor mijn vrienden voel, heeft me er toe aange-
zet om vanaf mijn vijfenzestigste levensjaar mijn 
verval aan ervaren en betaalde handen toe te ver-
trouwen. Dan heb ik het tijdstip vastgelegd. De 
vijf volgende jaren werden besteed aan het plan-
nen van mijn verzorgde oude dag. Ik heb de ver-
koop op lijfrente van mijn appartement georgani-
seerd. Een paar familiemeubelen naar de veiling 
gebracht. De rest verkocht of weggesmeten. Ik heb 
mijn kelder leeggedronken. Ik heb mijn boeken 
weggegeven en mijn souvenirs achtergelaten.
Toen het tijd werd een tehuis te zoeken, ben ik 
in de telefoongids gaan bladeren en Metusalem 
is het enige dat ik toen heb bezocht. Het stelde 
zich voor als ‘Rusthuis voor valide volwassenen’. 
Dat viel mee, ik was niet van plan mijn oude dag 
omringd door kinderen door te brengen.
Metusalem beantwoordde perfect aan het beeld 
dat ik me van een bebloemde sterfkamer had ge-
vormd. Een pretentieus lokaas dat zich een air van 
rustig buitenverblijf van de dood aanmeet.
Metusalem leek op de geïdealiseerde beelden van 
Duitse televisieseries. De plek had wel wat weg 
van ‘Die Schwarzwaldklinik’. Een klein gerestau-
reerd kasteel in het midden van een park. Ingericht 
naar al even Germaanse normen van hygiëne en 
comfort. Om maar te zeggen dat het interieur de 
romantische charmes van zijn omgeving had op-
geofferd aan een meer klinische decoratie. Maar 
dat beantwoordde dan weer perfect aan de meest 
aandachtige zorgen die ik vereiste van het perso-
neel, bij wie ik me ging aanbieden. Ik heb rond 
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mij nooit enige vorm van dienstbaarheid gehad. 
Ik heb, tot mijn laatste dag van onafhankelijkheid, 
zelfs een poetsvrouw geweigerd. Vanaf nu gaf ik 
dus mezelf over aan deze nieuwe onderworpen-
heid, werkkrachten als cadeau, helemaal in over-
eenstemming met mijn nieuwe situatie. Ik was 
oud, ik moest me ook oud gaan gedragen. Ik was 
er zeker van dat dit ertoe zou bijdragen.
Ik heb de directrice ontmoet en heb onmiddellijk een 
kamer gereserveerd voor dertien juni, drie jaar later, 
de dag volgend op mijn zeventigste verjaardag.

Aan de vooravond van mijn intrede in Methusa-
lem heb ik de drie overlevende vrienden die sa-
men met mij de weg van leeftijd naar leeftijd heb-
ben afgelegd rond mij voor een diner verzameld, 
waaraan mijn zintuigen zich nog lang zouden 
heugen, in ieder geval voor zolang ik nog op mijn 
geheugen kon rekenen.
Ik had besloten hen een diner aan te bieden waar-
van het menu mijn papillen gedurende tweeën-
twintig jaar geprikkeld heeft, iedere kerstavond. 
De geboorte van Jezus vieren heeft me altijd on-
betamelijk geleken. Ik was al heel jong een oude 
atheïste. Ik reserveerde die avond  voor een mis-
prijzende eenzaamheid en om boeken waarvan ik 
hield te herlezen. Desondanks bleef, verraderlijk, 
de nostalgie naar de feesttafels uit mijn kindertijd 
hangen. Ik ben altijd een gewetenloze smulpaap 
geweest en rijke tafels hebben me onvermoeibaar 
gelukkig gemaakt. Toch was ik nooit bereid er mijn 
principes voor op te offeren. Zitten schransen tus-
sen een kribbe uit plastiek en kerstliederen zou 
mijn appetijt vergald hebben. Ik heb teveel respect 
voor lekker eten om het zo te zien worden opgeof-
ferd aan een voor goeroe spelende kleuters. 
Mijn eenzame eetlust heeft dan een literaire list ge-
vonden toen ik, op de Kerstmis van mijn zevenen-
vijftigste verjaardag, begonnen was met het lezen 
van Het Feest van Babette. Elk van de volgende 24 
decembers kende daarna hetzelfde even lekkere als 
literaire vast ritueel. De novelle van Karen Blixen 
wachtte me als een precieus voorgerecht aan mijn 
tafel op. Meer nog dan vlees en likeur leidden haar 
woorden tot verzadiging. Dat arrogante menu deed 
me zo erg dromen dat ik er vandaag nog, veroor-
deeld tot gekookt vlees en geraspte wortelen, iedere 
schotel van zou kunnen beschrijven.

De verjaardag die het rouwen om een appetijt, die 
ik tot nog toe als wellustig zou beschrijven moest 

inleiden, verdiende een culinair eerbetoon dat 
mijn papillen zou beschermen tegen de smakeloze 
kost waaraan ik me nu ging laten veroordelen.
Het kostte me meerdere maanden om de ingredi-
enten van het ideale menu van Karen Blixen te 
vinden, de zeldzame champagnes, de schildpad-
den en vijgen. Nog meer om te proberen er het 
juiste recept voor te vinden.
Toch genoten we, toen de dag was aangebroken, 
van de schildpadsoep, de blinis Demidoff en de 
fameuze kwartels in sarcofaag.

Mijn vrienden zijn in de vroege uurtjes vertrokken.
We hebben elkaar geen vaarwel gezegd. Onze lichte 
roes volstond om de nostalgie, waarvan we allang 
afstand hadden gedaan, het zwijgen op te leggen. 
Ik heb geen adres achtergelaten.

In Methusalem waren de regels streng: het aan de 
dag leggen van volmaakte hartelijkheid tegenover 
de andere pensiongasten was een vereiste. Dat 
schreef in ieder geval het reglement van interne 
orde voor. Mijn aankomst werd dus het voorwerp 
van een receptie, in tegenwoordigheid van alle be-
woners. Hier vierde men een aankomst. Over een 
vertrek was men discreter. De receptie vond plaats 
in een salon dat maar zelden gebruikt werd. Luxu-
eus bemeubeld was het, samen met het bureel van 
de directrice, het enige vertrek waarin de haard 
en de kroonlijsten bewaard waren gebleven. Met 
nieuwe stof overtrokken harde zetels moesten de il-
lusie van praal proberen te wekken. Het glimmende 
parket, een valstrik gespannen voor de krampach-
tige stappen van de beverige lichamen. Het is een 
feit dat de knoken op die leeftijd fragiel zijn. 
Vanaf de hoogte van het podium waarop ik zat, 
tekende het blauwe en roze schijnsel van de da-
meskapsels een wazige wolk die op een barbe-à-
papa met vage contouren leek.

Madame Deyrolles stelde me snel voor aan hen die 
vanaf nu mijn ziekelijke spiegel zouden worden. 
Oudjes die zich voor de gelegenheid min of meer 
hadden opgedirkt probeerden naar me te glimla-
chen en gluurden over hun glazen sangria, een 
onverhoopt toemaatje bovenop het alcoholische 
rantsoen dat in Methusalem heerste.
Zodra ze er zich van hadden meester gemaakt, 
ontstond een interessant smulritueel. Sommigen, 
tot in het hart van hun vloeistof gedoken, likten 
met kleine teugjes, van iedere druppel proevend. 
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Een heel oude man in kamerjas had bevend zijn 
glas in één teug uitgedronken en tastte de tafel af, 
op zoek naar een tweede portie. Sommigen deden 
alsof ze het glas, nochtans stevig in de hand ge-
klemd, niet merkten. Een man met een deukhoed 
sleepte een zuurstoffl es op een karretje met wielen 
mee, een hybride verlengstuk van de buizen in 
zijn neusgaten. Hij dronk een slok van de zoete 
alcohol, trok een grimas en ging weg, gevolgd 
door zijn caddie.
Nog anderen kwamen, nadat ze enkel hun lippen 
in de wijn gedompeld hadden, op me toe terwijl 
ze me welkom heetten en zo de schijn van een 
vergeten fatsoen tentoonspreidden.
Sommigen hadden het salon verlaten, iedere vorm 
van iets nieuws al afgewezen. Een stap opzij.
Ik had me voorgenomen minzaam te zijn. De ge-
rimpelde koppen en de overdreven maniertjes bo-
den nieuwe studieonderwerpen voor mijn nieuws-
gierigheid.

Madame Desroylles begeleidde me naar mijn ka-
mer. Die was op alle punten identiek aan de kamer 
die ik drie jaar geleden bezocht had. Een kleine, 
witgeschilderde plaats die tegelijk mijn slaapka-
mer, mijn salon, mijn keuken en mijn eetkamer 
zou worden. Een smal bed bevond zich in het mid-
den van de plaats. Ik leidde daaruit af dat dit het 
voornaamste meubel zou zijn en dat het in ieder 
geval niet bedoeld was om gedeeld te worden.
Dicht bij het raam een met grijze stof overtrokken 
zetel, een tafel in licht hout en twee stoelen. In een 
door een schuifdeur afgesloten nis een minuscule 
koelkast, een microgolfoven en een elektrische 
kookplaat naast een aluminium wasbakje. Borden 
en onbreekbare glazen waren weggeborgen in een 
kleine kast samen met eetgerei, een waterkoker, 
een pot en een pan.
Links van het bed opende een deur naar een van 
muur tot plafond betegelde badkamer. Die zou 
moeten kunnen weerstaan aan alle mogelijke vor-
men van uitspattingen.
Aan de muur, achter de zetel in een gele lijst, een 
reproductie van de Zonnebloemen van Van Gogh. 
Het origineel was mooier.
Daar tegenover, aan de muur vastgeschroefd, 
waakte een hangklok. Zodat we niet zouden kun-
nen betrapt worden op het vergeten van de tijd.

Madame Deyrolles legde me pedagogisch uit hoe 
elke schakelaar werkte en overhandigde me een 

exemplaar van het reglement van interne orde, ze 
raadde me aan dat met de grootste aandacht te 
lezen. Dat werd vanaf nu mijn wet, mijn nieuwe 
orde, mijn reisroute. Uiteindelijk trok ze zich te-
rug.

Ik had maar één koffer meegenomen. Broeken en 
hemden, ondergoed en kamerjas. Geen pyjama, 
ik heb altijd liever naakt geslapen. Om me gezel-
schap te houden had ik in plaats van souvenirs 
drie nieuwe grote schriften bij me. Ik had maar 
vijf boeken meegenomen: Voyage autour de ma 
chambre, Koning Ubu, Drie mannen in een boot. 
Een handleiding over organische chemie, omdat 
ik daar nooit iets van begrepen had, en natuurlijk, 
Het Feest van Babette.
Alle andere literatuur was overbodig geworden.
Ik heb alles in een kast tegenover het bed gestopt. 
Een tafeltje dat ervoor stond, is leeg gebleven.

Ik heb mijn koffer onder het bed geschoven. Voor 
verder gebruik was ze niet bestemd. ❚

Uittreksel uit Série grise, 2011, uitgeverij Le Cher-
che-Midi.

[ vertaling: René Hooyberghs ]
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 Albert Russo

Albert Russo

Albert Russo heeft de Belgische nationaliteit, 
maar is eigenlijk een wereldburger. Hij is een 
tweetalig auteur (Frans en Engels). Hij zag het 
licht in Belgisch-Congo, zijn vader is van Ita-
liaanse afkomst en zijn moeder is Engelse (uit 
Zimbabwe). 
Hij studeerde in Zuid-Afrika en later gedurende 
vier jaar aan de New York University. Hij ver-
bleef zeventien jaar in Zaïre, Ruanda en Burundi 
en elk jaar verbleef hij gedurende enkele maan-
den in Zuid-Afrika. Hij woont nu in Parijs. Hij 
schrijft romans, poëzie, kortverhalen, reisessays. 
Hij heeft een zestigtal publicaties op zijn naam 
en ontving diverse onderscheidingen : o.a. The 
American Society of Writers Fiction Award, de 
Britse Diversity Short Story Award, Amerlia Pro-
za en Poëzie awards, de Prix Colette. Zijn werk 
wordt geprezen door o.a. James Baldwin, Pierre 
Emmanuel, Paul Willems, Edmund White… 

Het werd in een tiental talen vertaald. Tevens is 
hij lid van de jury van de Prix Européen. Behalve 
zijn twee schrijftalen spreekt hij vloeiend Itali-
aans, Spaans en Duits. 
Hij publiceerde eveneens in een hele reeks maga-
zines, kranten en tijdschriften zoals Literary Re-
view, Cosmopolitan, Confrontation, The Interna-
tional Herald Tribune, New York Times, Playboy, 
The Edinburgh Review, The European Journal of 
Psychology, Stichting Auschwitz Bulletin, Los 
Muestros en nu ook Gierik & NVT.
Zijn Afrikaanse romans worden wel eens verge-
leken met die van VS Naipaul, maar hoewel kri-
tisch, zijn ze toch positiever gestemd. 

Een willekeurige greep uit de vele titels van zijn 
œuvre werpen een licht op de veelzijdigheid van 
Albert Russo :
And there was David-Kanza (roman)
Léodine, l’africaine
Israel/Jordan/Palestine – The spirit of Peace
The black Ancestor
Exils africains
Mermaid of the Baltic Sea
In the air, on the ground and in the water (foto’s)
Expressive Romans
Boundaries of exile/Conditions of hope (i.s.m. 
Martin Tucker (verhalen, poëzie, essays)
The Crowded World of Solitude (verzameling ge-
dichten)…

Hij schreef ook een aantal jeugboeken met als 
hoofdpersonnage Zapinette. We kregen de eer-
ste twee hoofdstukken uit Zapinette la zouloue, 
de absurde avonturen van het meisje Zapinette 
en haar oompie in Zuid-Afrika: een humanitaire 
reis gewonnen met een loterij. De roman is hu-
moristisch en pedagogisch tegelijk en beschrijft 
de Zuid-Afrikaanse realiteit van vandaag met al 
de problemen en de verwachtingen.
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Zapinette het zoeloe-étje

1. In het vliegtuig

Wat duurt dat en wat duurt en blijft dat duuuren 
en wat giet en gietert het, je ziet niets door die 
patrijspoorten en dat alles alleen om één reden, 
de nacht is zwart.
  
Hé ho, hier zit geen rascisme in hé, niet beginnen 
hé, als het donker is en je ziet geen spleet, of am-
per enkele lanterfanterende sterren die door het 
fi rmament zinderen, dan is alles zwart.

Nog zeven uur te gaan, dus al drie en een half uit-
gevlogen, dat lijkt wel een olifantitijd. Ze hebben 
ons een raap met Sylvester Stalone in de maag 
geschoten – het moet gezegd dat hij knappe fors-
ballen heeft, dat kereltje- maar je kunt niet al-
leen maar leven op frieten, cola en spieren. Op de 
achtste minuut heb ik de oortjes uitgetrokken, de 
dialogen schetterden door mijn trommelvliezen 
als breumbreumbromderomderom.

Wil je weten waarom Oompie en ik in deze djum-
bo met achterwerkaandrijving zitten?
   
Oompie heeft een humanitaire reis voor twee ge-
wonnen bij de loterij van de Post waar hij werkt. 
Naar Zuid-Afrika. 

Natuurlijk, in het begin was ik in de wolken, want 
we gingen wilde beesten ontmoeten, in hun na-
tuurlijke habitat, terwijl we in mooie hutten met 
rieterige daken zouden logeren. En wilde stam-
men ontdekken als de zoeloes en de hottentotten, 
verscholen in het hart van hun dorp! En zwem-
men zouden we ook, de ene dag in de Indische 
Oceaan, de volgende in de Atlantische, wiegend 
op megagolven – al moet je daar ook een beetje 
voorzichtig zijn, want ik heb gelezen dat daar 
heel gulzige haaien rondhangen en kleine bleke 
meisjes, vooral aan de kanten van Durban.
 
Maar nu, nu Oompie me heeft uitgelegd dat we 
tijdens ons verblijf op Afrikaans grondgebied van 
tijd tot tijd onze handen uit de mouwen zullen 
moeten steken om de miserie van onze broeders 
en zusters te verlichten, nu weet ik helemaal niet 
meer of dat land me wel gaat bevallen. De Flurk! 
Hij heeft gewacht tot we opgestegen waren om 

me dat te vertellen. Humanitaire vakantie, ha! Ik 
had dat woord overgeslagen, je zou alle clausules 
van een contract met een vergrootglas moeten 
onderzoeken voor je een zogezegd gewonnen va-
kantie aanvaardt.

Zodra Oompie merkte dat ik begon te pruilen, 
heeft hij me verteld dat we ginder werden opge-
wacht door verre neven – die hij zelf ook nooit 
heeft ontmoet en van wie ik het bestaan niet ver-
moedde.
 
‘Knap, nu hebben we dus familie bij de zoeloes,’ 
deed ik, ‘ik meende dat we gewoon half Italiaans, 
half Frans waren, niet helemaal zuivere vis, maar 
dit!’

‘Nee, mijn knappe Zapinette,’ begon hij te zu-
zussen – zo noemt hij me, mijn echte naam Jean-
nette zijnde, Jeannette Villers, mocht je dat al 
hebben vergeten - als het zuur begint te ruiken 
en mijn oren beginnen te fl apperen, zogezegd 
omdat ik verslaafd ben aan internet- en video-
spelletjes. 

‘Maar nee, er woont er daar eentje uit Calabrië, 
van de kant van Nonna (in het Spaghetti bete-
kent dat Oma) en twee andere van de kant van 
jouw papa, echte Hugenoten zoals hij, die ook 
Villers heten.’

Tussen haakjes, zoals je weet als je mijn vorige 
avonturen hebt gevolgd, ik heb nooit mijn va-
derlijke helft gekend, een schone meneer die mijn 
Ma en mij heeft verlaten zodra ik geboren was, 
weggevlogen naar de koppenjagers van Brazilië. 
Hij is daar naartoe gegaan om zich te laten ver-
troetelen door kleine amazoninnetjes, de tietjes 
in de lucht en als piercing een paddenbotje door 
hun tepel. Hij was, naar het schijnt, een echte 
rokkenjager – in die jungle dragen de meisjes een 
paan van kokosnotenbladeren, ze wandelen er 
bijna poedelnaakt, maar dat is er de gewoonte.
 
Hij was de westerse vrouwen fl ink zat, volgens 
hem droegen zij hoe langer hoe meer de broek, (in 
jeans of in zijde, de mooiste om op restaurant of 
naar de disco te gaan) en werden echte mannen-
wurgsters, die de arme kerels de schrik op het lijf 
jaagden door hen te achtervolgen met huiselijke 
taken als boodschappen doen en luiers wisselen .    
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Het klopt dat mijn Ma, en ze heeft groot gelijk, 
zich geen oren laat aannaaien door de kerels. De 
laatste was de Pa van mijn broerke, die heeft ze 
hardhandig de deur uitgebezemd zodra aan het 
licht was gekomen dat hij enkele donkere nach-
ten had doorgebracht - zogezegd op zakenreis 
- met ruilhandelaars. Dat wil zeggen, kusjes en 
aaitjes uitdelen aan de vrouwtjes van zijn vrien-
den terwijl die vrienden erbij zaten en toekeken. 
En niemand mocht daar dan kwaad om worden!

Zij is niet voor niks femiminister geworden, mijn 
Ma. 

Dat heb ik helemaal van haar. Je weet waar-
schijnlijk nog dat ze een kapsalon heeft. Ja, zij 
kan nog lang lopen dromen dat ik haar opvolg-
ster word. Een beetje krulletjes staan draaien in 
de pieken van de madammekes van de De Keyser-
lei die daar beschilderd zitten als gepensioneerde 
geisha’s? Bedankt, daar ben ik nu te knap voor, 
zie. Maar dat zeg ik haar nog niet. Het is tenslot-
te haar broodwinning en dat zou haar kunnen 
kwetsen. Ik ben nog geen hersenmasseuse, zo-
als die ouwe Sexmund Freud, die in alle donkere 
hoeken ging gluren, maar van psychologie heb ik 
wel een beetje kaas gegeten.

Wat? Je vindt dit tussenhaakje te lang? Zeg eens, 
wie is hier de schrijfster? 
  
Ik ga je de rest van de reis tussen Oompje die 
snurkte als een zwijn en, nadat hij een fruitsap 
en een gestoomde croissant had binnengespeeld, 
fl oot als een stoomketel, niet vertellen  – moet 
wel gezegd dat South African Airways ons tot 
in de puntjes verzorgd heeft, want om de twee 
uren serveerden ze iets nieuws, zo veel dat ik niet 
meer wist of ik ontbijt, middag- of avondmaal 
kreeg voorgeschoteld. Om niet te spreken over 
de tussenhapjes en de warme of koude drankjes, 
vergezeld van een zakje cacaonootjes (canootjes 
zou mooier klinken, vind je niet ? Al was het 
maar om een vies woord te vermijden) - , de 
vieze geurtjes van de ontschoeide voeten van de 
buren, de lange rij aan de toiletten en de ver-
krampte glimlachjes van degenen die zich achter 
mij bevonden, hopend dat ik hen mijn plaats zou 
afstaan, alsof we niet allemaal dezelfde natuur-
lijke behoeften hebben.

Ik neem het de Ameriklonen tot inderdood kwa-
lijk dat ze zoveel chichi hebben verkocht om de 
Concorde op hun terrein te laten landen, en dan 
uitsluitend in Washington en in New York, niet 
in Los Angeles of Chicago of San Francisco, om 
niet te spreken van Pétaouschnock in Alabama, 
en dat alleen maar omdat ze hun eigen super-
sonisch vliegtuig niet hebben kunnen bouwen, 
ho die jaloezeriken! Door hun fout zijn andere 
luchtvaartmaatschappijen onze prachtige Frans-
Britse Zozio (de Concorde) gaan boycotten, zo-
gezegd omdat hij te duur kostte en te veel ozon 
vrat – bij gebrek aan buitenlandse klanten heb-
ben we hem terug in de hangar moeten duwen.
Bon, als ze een beetje meer fair play hadden ge-
speeld, waren we nog altijd aan dubbele vitesse 
aan ‘t reizen en zouden we geen pijn hebben aan 
onze benen en ook niet op de plek waar ik nu 
aan zit te denken.  Een halve dag opgesloten in 
een vliegend vogelenkot, zelfs tweeduizend voet 
boven de aarde, daarvan krijg je compassie met 
de dieren in de zoo, behalve dat in een 747, in 
plaats dat de bezoekers je door je tralies heen 
bekogelen met bananen, het de medepassagiers 
zijn die je omhullen met hun uitwasemingen van 
verrottend vlees en van catatonische winderig-
heid  - zo geniepig dat je niemand kunt beschul-
digen -, als ze je niet bekogelen met boze blikken 
zo gauw je je aandacht richt op hun vierkante 
centimeter intimiteit.

2. Hebben wij ons misschien van continent 
vergist?

We zijn in alle vroegte en onder een stralende 
zon geland in Johannesburg, onze kleding ver-
frommeld, rode oogjes en een megalucht van 
nijlpaarden in ons vel. 

Mazzutt, dat is hier ijsberenkoud!  - Juli is het 
hier, en dat is winter en wat giet en gietert het 
weeral, de stad bevindt zich op een hoogte van 
5.750 voet (dat zijn niet de voeten van een kraan 
hé, maar Engelse voeten) en opgepast voor een 
hartaanval; ik zal me over Oompie moeten be-
kommeren, voor een scheet die verkeerd zit, 
wringt hij zich in allerlei hysterische bochten en 
vliegerdevliegert helemaal uit zijn dak.
   
Moet je horen, je zou je hier niet in Afrika wa-
nen, maar in Los Angeles of New York – weet je 
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nog, waar ik mijn vorige vakantie heb doorge-
bracht. 

Ze hebben ons hier in een oubollig hotel met af-
bladderende muren gestopt.  Het ligt dicht bij een 
botanische tuin, The Wilds, die naar het schijnt 
alle soorten fl ora van dit land omvat, waaronder 
orchideeën, paarse, rode en gele hibiscus, pro-
tea die op enorme artisjokken lijken en onvoor-
stelbaar fantastische bloemen, een en al vuur en 
vlam, die bekend staan als Paradijsvogels. Oom-
pje, een echte bloemenfreak, is natuurlijk hele-
maal in de wolken. Hij zou zijn neus in een roos 
kunnen duwen en zo twintig minuten blijven 
staan – ik zou daar gek van worden, maar ja, 
we moeten de volwassenen soms hun kuren la-
ten uitwerken, als je wilt dat ze je met rust laten. 
Maar wij hebben een overvol programma, zodat 
hij er maar twee maal naartoe is kunnen gaan en 
dan nog maar enkele minuten, gelukkig, want de 
bijtjes die in de pollen zitten te wroeten, dat is 
echt niet mijn ding! 

Jo’burg, die de grootste stad van Zuid-Afrika is 
en ook de rijkste, is op goud gebouwd, en na-
tuurlijk, het eerste ding dat ze ons hier lieten be-
zoeken, waren de mijnen van Witwatersrand. Wij 
zijn afgedaald in tunnels die naar het einde van 
de wereld lopen, je zou denken dat je in de hel 
zit. Ze hebben ons getoond hoe de mijnwerkers 
de mineralen ontgonnen, nadien mochten we de 
twee heetste stappen van het verwerkingsproces 
bijwonen, het smelten en het gieten. Ho, al dat 
gele stof, nadien nog het koken ook, nee wer-
kelijk, voor mij hoefde dat niet. Een heel klein 
cadeautje, zoals een hangertje in goud in de 
vorm van een gazelle of zelfs een eenvoudige 
goudkorrel hadden me veel meer plezier gedaan. 
Nou, we hadden dan toch recht op een heel mooi 
folkloristisch ballet. De dansers, stuk voor stuk 
mannen, droegen gilets in luipaardenvel – arme 
beestjes, ik hoop dat het valse waren – lange wit-
te kralen rond hun armen en ringen met belletjes 
rond hun enkels en als ze zich op dat aanzwel-
lend tromgeroffel begonnen uit te leven en twee 
meter hoog van de grond sprongen, dan was het 
of je ging mee de lucht in.
 
Na de middag maakten we een stadsrondrit met 
een bus, waarmee we ook het Observatorium, het 
Africana Museum en het Instituut voor Medisch 

Onderzoek bezochten waar we vernamen dat een 
kwart van de bevolking aan aids leed, als het 
er niet meer waren, angstaanjagend is dat. We 
mochten de zieke kindjes bezoeken, ho, dat je 
hart er van smolt, van die vel over botjes daar te 
zien liggen, grote bollen van ogen en daarrond 
alleen maar vel. Ik ben mezelf beginnen betasten 
om te voelen of ik nog gezond was – in ‘t geheim 
hé, ik ben niet gefl ipt hé, ik zou jou eens willen 
zien in dergelijke omstandigheden! 

De volgende morgen zijn we naar Alexandra ge-
reden, een township van Johannesburg, dat be-
tekent getto, waar Nelson Mandela heeft geleefd 
toen hij student was, hij was het die de eerste 
democratisch verkozen president van de repu-
bliek werd, nadat hij dertig jaar in de gevangenis 
had gezeten door de schuld van die smeerlap-
pen van de apartheid – dat was toen de blan-
ken aan de negers, de Indiërs en de halfbloeden 
verboden om in hun blanke restaurants te eten, 
om naar hun scholen te gaan of hun cinema’s, 
of om verzorgd te worden in hun ziekenhuizen, 
want de blanken beschouwden die andere rassen 
als minder dan hun hond. Die Mandela moet een 
heilige geweest zijn, want ik had hun lijf met 
een kalachnikov vol grote gaten geschoten, die 
racisten, in plaats daarvan heeft Hij, Mandela, 
een Commissie van Waarheid en Verzoening op-
gericht, omdat de vroegere slachtoffers zich niet 
zouden gaan wreken op hun beulen.
 
En hier begon onze eerste humanitaire taak – god 
weet wat ons nog te wachten staat! Ze hebben 
ons dan voorgesteld aan de familie Khuinana 
– niet lachen hé, het is hun échte naam – die met 
hun vijven in een piepklein kamertje woonden, 
dat in de jaren veertig nog bewoond was door de 
jonge Nelson. Zwarte miserie! – dat mag hier wel 
gezegd worden. 
      
Gelukkig kregen we begeleiding, want zulke slop-
penwijken zitten vol delinquenten, alcoholisten en 
gedrogeerden, klaar om uw gezicht bij te timmeren 
– moet je die tronies van sommigen zien -, voor 
een geut whisky of enkele grammen witpoeder. En 
temidden dat gekronkel lopen de bendes oorlogske 
te voeren. Ze hebben ons een halfverkoolde auto-
band getoond die gebruikt was om te folteren – dat 
wordt rond iemand zijn nek gelegd en dan steken 
ze dat in brand; maar wat een boevenstreken! 
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Het schijnt dat Alexandra binnenkort opgedoekt 
wordt, ten minste de akeligste wijken, daar zou-
den dan sociale woningen gebouwd worden en 
een museum dat de naam draagt van Nelson 
Mandela. 

Al die menselijke ontsporingen moeten bekij-
ken is de ergste straf die ik ooit heb ondergaan 
– arme ik, waaraan had ik dat verdiend? Voor 
de eerste keer in mijn leven heb ik me depressief 
gevoeld, beschaamd te moeten denken dat al die 
kinderen van mijn leeftijd binnenkort gaan ster-
ven wegens tekort aan medicatie. Tot hiertoe was 
ik dodelijk verontwaardigd dat mijn oom deze 
humanitaire reis aanvaard had, maar nu gloeit er 
een vuurbol in mijn borst die meer en meer op 
razernij begint te lijken. Zodra ik terug in Frank-
rijk ben, ga ik ‘militeren’ als ‘féliniste’ voor de 
rechten van het kind. 

Je moet het hem niet te vaak herhalen, maar na 
dit catatonisch bezoek was ik op de terugweg 
naar het hotel heel blij om opnieuw door The 
Wilds te kunnen lopen, al was het in racetempo, 
en de geuren en de kleuren van die bloemen te 
kunnen opsnuiven. Ik hoorde mezelf  als een be-
zetene – hé, ho, kalm hé, hoe zou je zelf reageren 
als je in mijn plaats was geweest – voortdurend 
dat stomme zinnetje herhalen van die Ameri-
kaanse extravagante tante van de jaren twintig, 
Gertrude Stein: ‘een roos is een roos is een roos 
is …’Je zou gaan geloven dat die aardschokkende 
ervaringen mij zo dooreengeschud hebben dat ik 
er Alzheimer van heb opgelopen.’ ❚

[ vertaling: Betty Antierens ]

Engelse versie van Zapinette la zouloue
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 Nadine Monfi ls 

Nadine Monfi ls

(°1953, Etterbeek)
Nadine Monfi ls gaf les moraal, ze leidde gedurende 
zeven jaar een kunstgalerie, ze speelde theater, ze 
gaf schrijfl essen, ze schrijft zowat alle literaire gen-
res. Ze verzorgde literaire kritieken voor Père Ubu, 
fi lmkritieken voor Tels Quels. Ze leidde schrijfate-
liers in gevangenissen. Ze heeft een voorkeur voor 
het fantastische en het ongewone. Thomas Owen 
schreef over haar in een nawoord: ‘Ze is gelijk aan 
haar heldinnen. Ze blijft elke situatie meester. Als 
men haar aanspreekt, draait ze zich om, bukt zich 
voorover, trekt haar rok op, toont haar achterwerk 
en stijgt op boven de daken.’ Ze houdt van honden, 
bretels, Montmartre, fi lm, Brel, Arno, de schilders 
Spilliaert en Magritte, witte Hoegaerden en zwarte 
humor.
Biblio: kinderboeken (Contes pour petites fi lles per-
verses, Le bal du diable, Nuits retroussés à Venise, 
Contes cruels, J’aime pas les bisous is een geïllu-
streerd kinderboek dat in zes talen werd vertaald), 
polars voor uitgeverijen Belfond en in La Série 
Noire van Gallimard (Babylone Dream, Nickel Blues, 
Téquila frappée, Coco Givrée, Les vacances d’un 
serial killer, Une petite douceur meurtrière, Mon-
sieur Emile, Les fl eurs brûlées, Le bar crade de Kas-
kouille e.a.), toneelstukken (een twaalftal, w.o. Une 
hirondelle en hiver, Il ne faut pas parler d’amour 
aux cadavres qui ont les ongles peints en rouge, La 
vieille folle), fi lmscripts (Un Noël de chien met Annie 
Cordy, Madame Edouard met o.a. Michel Blanc, Di-
dier Bourdon en Josiane Balasko en ze werkte samen 

met de cineast Walérian Borowczyck), haar meest 
gekende held is commissaris Léon, de fl ic met het 
breiwerkje (La nuit des coquelicots, il neige en en-
fer, Le silence des canaux, Le fantôme de Fellini, Les 
bonbons de Bruxelles, Les jouets du diable, Bonjour 
chez vous), te verschijnen in 2012: La petite fêlée aux 
allumettes, richtte in België haar eigen productiehuis 
op: Chapeau Boule, onderscheidingen: Prix Polar in 
2007, Prix de la Nouvelle policière, Prix littéraire des 
lycéens et apprentis de Bourgogne 2009, Prix de la 
ville de Limoges 2010).

Parkbank

Hij is vertrokken zonder van haar afscheid te nemen. 
Hij was toen zestien jaar. Het is al heel lang geleden. 
En toch hield hij erg van zijn moeder. Ze was altijd 
vriendelijk voor hem geweest en hij wist dat ze hem 
aanbad. Hij had niet de moed gehad om haar iets 
te zeggen. Was als een dief in de nacht vertrokken. 
De drankverslaafde vader beu en ook dat kleine be-
krompen overleven in een arbeiderswoning. Huis-
jes in rode baksteen, gebouwd met bloed en zweet. 
Een leven lang hard labeur om een dak af te betalen 
en een familie te huisvesten. Alcohol was de enige 
vluchtweg voor de meesten. Christian had het zo 
lang volgehouden als hij maar kon. Vooral voor zijn 
moeder, voor wie hij haar god was. Een klein, bleek 
zonnetje toverde nu en dan een glimlach op haar 
gelaat. Telkens als ze hem aankeek, geleek ze op een 
klein meisje dat net wat bloemen had geplukt. Hij 
wist dat ze dikwijls had geschreid toen hij is weg-
gegaan. Het speet hem dat hij haar niet gevraagd 
had hem te volgen. Maar ze zou toch neen hebben 
gezegd. Wou haar man niet alleen laten. Ze vergaf 
hem alle redenen om te drinken. Het is niet haar 
fout. Het is de fout van een veel te zwaar werk. En ze 
was hem dankbaar dat hij zich had afgesloofd voor 
haar en de kleine.
In het begin voelde Christian zich gelukkig. Hij 
proefde van de vrijheid als van een sappige vrucht. 
En dan, beetje bij beetje, was hij aan zijn ouders 
gaan denken die hem zeker niet hadden begrepen. 
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Aan hun angst om van hem geen nieuws meer te 
hebben. Aan al die nachten dat zijn moeder over 
hem  als kind had zitten waken. Van een kwetsbare 
gezondheid. Vele jaren liefde en tederheid bespot-
telijk gemaakt door een opwelling. Gesloten deur. 
Klak!
Christian had dikwijls het verlangen gekoesterd om 
hen te bezoeken. Een keer was hij op weg gegaan. 
En was bij het begin van de straat gestopt. Verlamd 
door de vrees om hen weer te zien. En het aange-
dane verdriet op hun gelaat te lezen. Hij had te lang 
gewacht. Het was te laat. En ook, hij had een meisje 
ontmoet en ze hadden een kind gemaakt. Hun ge-
schiedenis was slecht afgelopen en ze was met het 
kind vertrokken. Een beetje zoals hij. Zonder adres 
achter te laten. Toen had hij geweten hoe het voelde 
wanneer een kind je verlaat. Iets veel pijnlijker dan 
de dood. En de lust bekroop hem om huiswaarts te 
keren. In zijn klein huisje van rode bakstenen.
En die keer had hij de moed gehad om aan de deur te 
kloppen. Zijn hart sloeg meermaals over. Maar nie-
mand kwam opendoen. De buurvrouw kwam buiten 
en bekeek hem nieuwsgierig.
- Er woont niemand meer hiernaast, zei ze.
- Waar zijn ze?, vroeg Christian.
- Waarom zoek je ze? Ben je soms familie?
Hij durfde niet te zeggen dat hij hun zoon was. De 
schaamte.
- Ja, ik ben een neef.
- Ze is in een home geplaatst, bij de ingang van de 
stad en Jeannot is vorig jaar gestorven. Ik ben haar 
gaan bezoeken. De sukkel, ze heeft me zelfs niet her-
kend! Alzheimer… verschrikkelijk. Ach, misschien 
maar goed voor haar.
- Waarom?, drong Christian aan.
- Sinds het verdwijnen van haar zoon, heeft ze het 
hoofd verloren. Zo van de ene dag op de andere. In 
het begin is ze hem overal gaan zoeken, riep ze zijn 
naam, zelfs ’s nachts. Mijn man heeft haar dikwijls 
terug naar huis moeten helpen. Ze leek volkomen de 
kluts kwijt. En toen, op een ogenblik is ze niet meer 
buiten gekomen. We brachten haar eten. Ze dacht 
dat hij gekidnapt was. Weet u misschien iets meer 
over hem?
- Neen, loog Christian.
- Ga ze toch maar eens bezoeken. Het zal haar ple-
zier doen. Ze heeft niemand meer, behalve mij. Maar 
ik heb ook mijn leven en ach, het haalt me te veel 
overhoop. Daarom ga ik er niet meer heen.
Christian gaf zich rekenschap van de prijs van zijn 
vrijheid. Was zijn leven al dat verdriet wel waard? 

Wat een stommiteit om hen niets gezegd te hebben. 
Woorden zijn soms ergere moordenaars dan daden.
In het home wees een verpleegster hem de oude 
dame op een bank, ginds, bij de bomen in het park. 
Hij had haar een ogenblik bekeken vooraleer een 
stap vooruit te durven zetten. Van op de rug leek ze 
een lappenpop. Heel kleintjes, verloren als een oud 
stuk achtergelaten speelgoed. 
En hij was naast haar gaan zitten. Hij draaide lang-
zaam het hoofd. Zij ook. Eerst had ze haar nog blau-
we ogen in die van haar zoon geboord. En dan zei 
ze:
- Ik wist dat je zou terugkeren!
Een tranenstroom opgekropt in haar keel belette elk 
woord. Christian had zich aan alles verwacht, maar 
niet dat ze hem zou herkennen.
- Ik ga me nu minder alleen voelen, weet je, Jeannot. 
We gaan samen op onze zoon wachten. Hij zal ooit 
wel eens thuis komen.
Ze grabbelde diep in haar zak en reikte hem een 
klein rood balletje aan.
Hij herkende het, ze had het hem op zijn laatste ver-
jaardag cadeau gegeven. ❚

[ vertaling: Guy Commerman ]
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 Hendrik Carette

 De thee van Amélie Nothomb en de gal van Patrick Roegiers   

Autre silhouette inoubliable du décor ostendais: 
Fernand Crommelynck, notre seul dramaturge 
d’envergure internationale, et qui est bel et bien un 
Flamand, et nullement le Parisien qu’il s’imagine 
être à l’heure de l’apéritif.
   
Michel de Ghelderode, L’homme à la moustache d’or    

Louis Carette, die zijn ware naam liet verdwijnen 
voor de nieuwe naam Félicien Marceau, is geen 
familie van mij of hij moet een verre neef van 
een neef zijn of misschien een oudoom. Leeft hij 
nog? In het boek Le mal du pays (Parijs, 2003) 
van Patrick Roegiers vind ik geen enkele verwij-
zing naar zijn naam in deze Autobiographie de la 
Belgique. In het hoofdstuk over de letter M vond 
ik wel lemma’s over Maatjes, Macaroni, René 
Magritte en Henri Michaux, maar geen woord 
over deze Marceau. Ook bij de C van Carette niet. 
En bij de N van Nothomb geen spoor van Amélie, 
noch van een oudoom van haar adellijke fami-
lie.     
Ik ben een fan van Amélie Nothomb. Maar niet 
fanatiek. Wanneer ik in Charleroi (Bruxelles-Sud) 
een vliegtuig neem of in de Brusselse boekentem-
pel Tropismes een boek van haar zie liggen, kan 
ik het niet nalaten om er in te bladeren en beslis 
ik algauw om een exemplaar mee te nemen naar 
Schaarbeek. Zo heb ik al zeker zeven romans van 
haar gelezen en ik bezit ook het boek Amélie No-
thomb de A à Z (ondertitel ‘portrait d’un monstre 
littéraire’) van Michel Zumkir (geboren te Brus-
sel in 1965 en wonende in Parijs). Dit boek dat 
in 2007 werd uitgegeven te Brussel bij Luc Pire 
is dan voor de echte, gevorderde fans. Hoewel 
onze Amélie het Engelse woord fan zou verwer-
pen (volgens Zumkir). Ik ben dus gewoon een 
admirateur van deze vrouwelijke auteur die haar 
boek Stupeur et tremblements (Parijs, 1999) over 
haar levensjaren in Japan laat aanvangen met 
twee zinnen: 

‘Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur 
Omochi, qui était le supérieur de monsieur Saito, 
qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui 
était ma supérieure. Et moi, je n’étais la supéri-
eure de personne.’ 
Wie zo koel en direct begint heeft al dadelijk de 
leeslust aangescherpt. Maar de essayist, roman-
cier, toneelauteur en pamfl ettist Patrick Roegiers 
heeft voor deze landgenote die twintig jaar jon-
ger is en pendelt tussen Parijs en Brussel geen 
woord. Roegiers werd in 1947 geboren te Brussel 
en Amélie Nothomb in 1967 te Kobe in Japan 
als dochter van een Belgische diplomaat. Noël 
Anselot, de auteur van Ces Belges qui ont fait 
la France (Parijs, 1982) en de oprichter van het 
boekendorp Redu in onze Luxemburgse Arden-
nen, zou allicht glimlachen bij het wereldwijde 
succes van deze Belgische, Franstalige schrijfster 
of auteure…
Maar ik ben geen fan van Patrick Roegiers. Zijn 
naam klinkt mij te Vlaams en zijn macaroni be-
vat teveel gaten en zijn woordslierten zijn mij 
te Brussels en doen mij te vaak denken aan les 
choux de Bruxelles. Maar ik wil toch ook weer 
niet overdrijven. In 2003 verscheen in Wallo-
nië bij Luce Wilquin van Roegiers een boekje 
La Belgique en vers et contre tout gevuld met 
poèmes macaroniques of macaronische verzen 
die soms wel geestig zijn, maar dit memento-
boekje druipt van een wel zeer diepe haat, maar 
ook van een ware minachting en misprijzen voor 
alles wat maar naar België, Vlaanderen, Brussel 
of het zuiden van de Lage Landen smaakt. Voor-
aan plaatste Roegiers een citaat van Henri Mi-
chaux die zich al in 1954 liet naturaliseren tot 
Fransman en dat luidt als volgt: Être né Belge? 
/ Quelle catastrophe ! een citaat dat hij zich wat 
te makkelijk als motto heeft toegeëigend (ook 
de kunst van het citeren bestaat) en zijn spot en 
rancune laat zien. Ik citeer alleen één gedicht dat 
duidelijk met woede en verontwaardiging werd 
geschreven:
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L’HEURE DE GLOIRE
 

La Belgique,
à juste titre,
se glorifi e

de fêter ses grands esprits.
Certes, la gloire

existe en ce pays.
Mais, de coutume,
à titre posthume.

La Belgique,
de bonne grâce,

glorifi e ses artistes.
Quand ils sont crevés

dans la dèche
ou le déni.

Et que leur carcasse,
quelle aubaine,

ne vaut plus un radis.

Ook alle andere macaronische verzen; zoals ‘Faus-
se couche’ (over koning Boudewijn),  ‘L’accent de 
Brel’, ‘Le ridicule’ (‘Le ridicule, ciment de la Bel-
gique’), ‘Colonne du regret’, ‘Peau de vache’, ‘Prix 
Rossel’, ‘La drache’ (‘quand le déluge inonde la 
terre / qu’il n’y a plus de lumière / on ne dit pas il 
pleut, mais il drache’), ‘Quelle Klette, Mariette !’ en 
‘J’aime Wiertz’ illustreren en bewijzen deze haast 
onverklaarbare en zwaar gefrustreerde haat die uit 
de pen van deze zoon van een verfranste Brus-
selaar druipt als de bitterste zwarte gal. Roegiers 
woont al sedert 1983 in Parijs, maar kan zijn land 
van herkomst blijkbaar niet vergeten, verteren, 
verwerken of gewoon uit zijn geheugen wissen.  
Het gedicht ‘Brussel’ wemelt van sappige Brus-
selse dialectwoorden die niet één van zijn nieuwe 
Franse landgenoten ooit zal kunnen begrijpen: 
les froucheleirs, les smokkeleirs, les broubeleirs, 
les babbeleirs… En het laatste macaronische vers 
‘L’épitaphe du Belge’ telt maar twee versregels en 
luidt als volgt:‘Faute d’avoir pu me tuer / que mon 
pays meure pour moi !’ en ook deze wrange re-
gels verwoorden zijn wat verwrongen visie op ons 
arme landje. Is Roegiers dan een radicale moder-
nist en republikein? Eerst dacht ik van wel, tot ik 
plots een ander boek La Spectaculaire Histoire des 
rois des Belges (2007) van deze Roegiers in han-
den kreeg (en ook hier nergens een familielid van 
Amélie Nothomb die toch aan de basis lag van de 
keuze van Leopold I als eerste koning der Belgen) 
wat dan weer bijna getuigt van een diepe verering 

van ons vorstenhuis en waarover ik in een Frans-
talig tijdschrift* niet zonder enige wrevel of lichte 
irritatie schreef: ‘Et les bizarreries et les zizanies 
de Roegiers ne me gênent pas trop, mais ce qui 
me gêne profondément, c’est son retour constant 
à cette Belgique si facile à calomnier. Cet auteur 
me donne le sentiment d’avoir quitté son pays na-
tal un peu à la hâte ou même prématurément. Et à 
la lecture de ses deux derniers livres aux titres to-
nitruants, je me demande parfois s’il est bien déjà 
acclimatisé ou bien un Bruxellois qui s’ennuie à 
Paris. Ayant lu ces deux livres, le sujet de son ré-
cent roman-feuilleton La Spectaculaire Histoire 
des rois des Belges étonne, surprend et choque le 
lecteur de ces poèmes macaroniques qui sont ri-
diculement ou même lâchement à l’opposé de ce 
livre dans lequel notre Bruxellois de Paris tombe 
à genoux pour célébrer et vénérer ces grands rois 
des Belges. Quel beau tour de force! Quelle belle 
conversion! Quel beau coup de barre à droite... Et 
quelle belle farce… Non, vraiment, il faut être Bel-
ge pour comprendre cette belle volte-face.’ Of hoe 
de macaroni van zijn bittere macaronische verzen 
plots, vier jaar later, gevolgd werd door een zeer 
burgerlijke schotel chicon met knapperige kroket-
ten en een gebraden fazant met roomsaus op Bra-
bantse wijze. Geef mij dan maar elk jaar een ro-
man van het fenomeen Amélie Nothomb die zich 
graag vertoont met een zwarte hoed en felrode 
gestifte lippen. En die mij elk jaar weer, als een 
soms griezelige sprookjesprinses, weet te char-
meren met een nieuw vreemd verhaal. En zij is 
zelfs fi er om een Brusselse te zijn. Wie weet zal ik 
haar ooit nog eens ontmoeten in het ouderwetse 
café La mort subite, want Michel Zumkir, voor wie 
Amélie Nothomb blijkbaar geen geheimen heeft, 
weet zelfs welke straffe zwarte thee zij drinkt bij 
het schrijven en vertelt: ‘Quand elle parle de la ca-
pitale belge, elle la modèle à son image, littéraire, 
fantastique et gothique. Aussi elle dit que c’est la 
ville où elle préfère écrire, qu’elle adore ses cafés 
(La mort subite, Le cercueil…) et que dans les rues 
on croise beaucoup de fous.’Waarvan akte. Amélie 
Nothomb heeft trouwens haar eigen persoonlijke 
kantoortje in Parijs, in het gebouw van haar uit-
gever Albin Michel, in het veertiende arrondisse-
ment, in de nabijheid van het kerkhof Montpar-
nasse. De thee van Amélie Nothomb en de zwarte 
gal van Patrick Roegiers zorgen nog voor een 
mooie paradox of een gevaarlijke coctail. ❚
* in Septentrion, revue trimestrielle, 2008, n°3, p. 53            
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 André Goezu      

André Goezu

André Goezu  (°Antwerpen in 1939)  is kunstenaar, 
schilder en etser. Studies aan de Koninklijke Acade-
mie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten te Antwerpen.
Hij woont en werkt sinds 1968 in  Parijs.
Hij was gastprofessor aan het Nationaal Hoger In-
stituut voor Schone Kunsten en aan de Ecole des 
Beaux Arts te Parijs.
Hij ontving de Driejaarlijkse Prijs van schilderkunst 
van de Provincie Antwerpen.
Zijn werk bevindt zich in tal van verzamelingen en 
musea. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen en Kunsten van België.
Hij verluchtte bibliofi ele uitgaven met teksten van: Jo 
Verbrugghen, Jean Ray - John Flanders, Hugues C. 
Pernath, Emile Verhaeren, Peter Handke, Roger Cail-
lois, Jef Geeraerts, Monika Van Paemel, Pentateuch, 
Arthur Rimbaud, Cave Canem, Richard Foqué.

‘Als kunstenaar in de zelf gekozen eenzaamheid 
van mijn atelier, met pen en penseel, zuren en ver-
ven, tracht ik wederzijdse uitwisseling tussen tekst 
en woord weer te geven. Zodat een harmonieuze 
osmose ontstaat welke de complexe technieken van 
kleurenets, droge naald en aquatint tot een syn-
these brengt’.

Vanaf zijn 14de volgt hij al de tekenlessen in het 
atelier van Jacques Gorus. Ze discussieerden over 
de kunst en haar bestaansreden. Tijdens zijn studies 
inspireerde hij zich ook op het werk van Carlo De 
Roover en Antoon Marstboom. Vooral zijn latere 
professor René De Coninck maakte indruk en in zijn 
atelier maakte hij zijn eerste kleurenmonotypes.
‘In mijn opzoekingen tracht ik steeds te achterhalen, 
dat diepe geheim dat het opgeschorte ogenblik tus-
sen twee toestanden toch is, tussen de schaduw en 
het licht, tussen het verleden en de wording.’
‘De aantrekking en de analyse van grote kunstenaars 
brengen mij in staat van dromen en fantasieën, die 
de trillingen van de dingen doen ontstaan, benade-
ren en ondergaan.’ 
In al zijn werken bereikt Goezu een gevoelvolle syn-
these van de westerse, de joodse, maar ook de oos-
terse beeldcultuur (dankzij een belangrijke reis naar 
Japan). Hij werkt graag met schrijvers omdat hij 
vindt dat een boek een symbool is van kennis, strijd 
en hoop van mensen. Een boek is heilig. Boeken 
verbranden is een moord op de mensheid begaan. 
Onlangs vroeg zijn kleindochter toen ze een heldere 
avondhemel aan het bewonderen was: ‘Er zijn zo-
veel sterren in de hemel, kan de maan er nog een 
plaatsje tussen vinden?’ Dit spontaan kindervraagje 
zou aan alle kunstenaars kunnen gesteld worden.
Het werk van Goezu is magisch realistisch. In zijn 
laatste aquatinten die de bibliofi ele uitgave ‘EQUI-
NOX’ vergezellen, brengt hij de mysterieuze maan-
godin Selene in juxtapositie met het vurig licht van 
Phebus. We publiceren hier vier kleurenafdrukken.
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 Jean Claude Bologne 

Jean Claude Bologne

Jean Claude Bologne werd in 1956 in Luik geboren. 
Hij studeerde Romaanse fi lologie aan de Universi-
teit van Luik. In 1982 installeerde hij zich in Parijs. 
Van 1979 tot 1984 leidde hij het literaire tijdschrift 
Ouvertures. 
Hij leverde literaire kritieken en recensies voor de 
krant La Wallonie, de R.T.B.F., Magazine Littéraire, 
Temps-Livre, Tageblatt… 

Sinds 1993 onderwijst hij middeleeuwse iconologie 
aan het Institut Supérieur de Carrières Artistiques 
in Parijs. Hij publiceerde een dertigtal boeken. 
In 1986 oogstte hij veel succes met l’Histoire de la 
pudeur, wat hem toeliet om van zijn pen te leven. 
Het boek werd bekroond met de Prix Therouanne 
van de Académie Française en de Prijs van de Jon-
ge Talenten van de provincie Luik. 
Nadien schreef hij historische essays omtrent het 
dagelijkse leven, zoals Histoire du marriage en 
Occident (1995), Histoire du sentiment amoureux 
(1998), Histoire du célibat et des célibataires (2004), 
Histoire de la conquête amoureuse (2007).

Zijn eerste roman, La Faute des Femmes (1981) 
kreeg meteen de Belgische Prix Rossel. 
Tegelijk met zijn historische boeken schrijft hij een 
tiental romans: Le dit des béguines (1993), Le frère 
à la bague (1998), L’homme-fougère (2004), L’ange 
des Carmes (2010)… 
In 1992 maakt hij deel uit van de groep Nouvelle 
Fiction, waarmee hij verschillende collectieve bun-
dels uitgeeft.

Een derde luik van zijn literaire activiteiten illu-
streert zijn vorming in de Romaanse fi lologie: vier 
woordenboeken over uitdrukkingen bij Larousse, 
een essay over de Franse taal: Voyage à travers ma 
langue (2001). 
Hij is sinds 2010 jurylid van Promèthée en hij ani-
meert eveneens sinds 2010 een schrijfatelier voor 
de Prix du Jeune Écrivain. Hij is actief lid van de 
Société des Gens de Lettres, waarvan hij sinds 2010 
ook de voorzitter is. 
Blijkbaar heeft hij een behoorlijk gevoel voor hu-
mor, want hij schreef zijn bio-bibliografi sche noti-
tie voor het jaar 2056: 
‘Jean Claude Bologne viert dit jaar zijn honderdste 
verjaardag. Hij is een van de zeldzame overleven-
den van een oude kunsttak, die men ‘literatuur’ 
placht te noemen, een archaïsche vorm van schrij-
ven. Men dicht hem een vijftigtal boeken toe, een 
overdreven aantal als men bedenkt dat geen zinnig 
mens er zoveel tijdens zijn leven kan lezen en geen 
enkele schrijver zal zijn tijd verliezen om een der-
gelijk groot aantal boeken te schrijven, wat trou-
wens in volledige tegenspraak met wetten van de 
markt is. Zij die zijn romans gelezen hebben, be-
weren dat ze geen keukenrecepten bevatten, noch 
richtlijnen om te vermageren, wat ze al onmid-
dellijk onbespreekbaar maakt. De psychocriticus 
noteerde bij zijn lezers dezelfde verdwaasde blik-
ken als bij de schrijver: ze werden gecolloqueerd 
en de processen zijn nu aan de gang. Zijn theorie 
over de atheïstische mystiek werd reeds veroor-
deeld op het eerste interstellair oecumenie en het 
eerste intergalactisch hedonistisch-materialistisch 
congres. Iedereen wordt verzocht om aan de Cen-
trale Eenheid elk exemplaar dat ontsnapt is aan de 
onderzoeken onmiddellijk te rapporteren.’

Jean Claude Bologne levert voor Gierik & NVT 
de tekst Bomen, een langer gestructureerd verhaal, 
dat uit verschillende korte verhalen bestaat, waar-
van het geheel één uniek geheel vormt.

[ vertaling: Guy Commerman ]
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Bomen

Een wattige mist daalde neer tussen de bergen. De 
top verborgen in zijn grijsachtige regenwolk, die 
zich vermengde met het stof in de lucht, de as op de 
grond. Een verdroogde struik tekende krassen van 
Chinese inkt op een troosteloos gewassen land-
schap. De tijd zette zich in gang met luide stap. 
Stappen, jawel, die kraakten en verzonken in het 
gruis als in verse sneeuw, een rouwende sneeuw, 
die zelfs geen blik kwetste. Stappen, ja: de enige 
aanwijzingen van leven. Verloren stappen die uit 
de mist opdoemden.
De man die uit het stof verrees had zelf een aard-
achtige teint. Eerst leek hij niet meer dan een rim-
pel in de lucht. Een ruwe en uitgeputte huid als van 
een olifant omhulde hem; ze hing neer over zijn 
door begrafeniswimpers verzegelde ogen. De kale 
schedel miste zelfs de charme van de ouderdom; 
ook hij was heuvelachtig en oneffen en zijn hele 
lichaam was verfomfaaid, alsof zijn huid gebeiteld 
was in een veel te wijde mantel. Alleen zijn stap-
pen, die hem naar de top van de berg voerden, het 
overlevende centrum van de wereld, leken nog te 
leven.
Hij liet zich vallen onder het bosschage van dode 
bomen, kwam op adem en versmolt met de grijze 
onbeweeglijkheid van het landschap. De uren her-
namen hun drafje naar eeuwigheid. Met lome bewe-
gingen maakte de man uit de plooien van zijn huid 
de plooien van een jagerstas vrij, nam er olijven 
uit, waarop hij begon te zuigen, traagjes, en wierp 
de pitten voor zich uit. Het was een nieuwe opstoot 
van leven in de verwoeste wereld. Voldoende om 
een schijn van kleur aan de grijsheid te geven.
Een stem weerklonk uit de zwarte stronken die zich 
vermengden met de groene stronken van mos en 
purperen korstmos. Een stem buiten adem die on-
danks alles als een doodstrijd het niets weigert te 
aanvaarden.
‘Mens,’ zei ze,’ waarom werp je aldus het zaad van 
jonge bomen weg? Wat zal er groeien, denk je, in 
de as van de berg, indien je niet graaft tot op de 
aardlaag? Heden hebben zon en regen de wereld 
verlaten. Alleen het woord, de levende ademtocht, 
kan nog iets verwekken. Spreek! En het leven zal 
opnieuw opbloeien.’
De man glimlachte en al de rimpels in zijn gelaat 
trokken weg. Boven de olijfpit tussen zijn benen 
hield hij zijn beschermende handholte. Het dode 
bosschage zweeg. De man sprak.

HET RELAAS VAN DE OLIJFBOOM

Ik ben geboren als enige zoon van enige zonen, in 
een familiehuis, te ruim voor een koppel. Sommige 
kamers waren sinds generaties niet meer bezocht. 
De gewoonte was ingeburgerd dat kamers waarin 
de patriarch overleed, werden opgegeven en on-
eindige gangen waren in de loop der tijden aan 
de doden overgelaten. Ik was trots op het gewicht 
van dit verleden dat op mijn schouders drukte, 
op mijn eerste stappen in de grootse sporen van 
mijn voorouders, op het meten van de inkepingen, 
uitgesneden in het hout van de deuren.
Ik wist toen niet dat het huis levend was en dat de 
houten structuren, gehouwen in een duizendjarige 
olijfboom, vastgeworteld onder het huis, langs de 
binnenmuren niet ophielden met groeien. Om de 
constructie uit te breiden, volstond het om stenen 
tussen de takken en de wortelscheuten, die recht 
en stevig groeiden, op te stapelen. De stenen zon-
ken langzamerhand in de aarde; de boom richtte 
zich op richting hemel. Zo groeiden zonder dat 
de mens een hand uitstak de kelders en het ge-
raamte van het huis. Wat weten we hierover? We 
gingen er nooit heen, gelukkig als we waren met 
de zeer ruime verdieping die onuitputtelijk leek, 
opgesmukt door aarde en dromen.
Ik verontrustte me nochtans omdat ik zo klein 
bleef in vergelijking met mijn voorouders, waar-
van de afmeting volgens de regels opgeslagen en 
gedateerd op de schoorsteenlijst van het salon, al-
tijd groter was dan de mijne en dat bij dezelfde 
leeftijd. Mijn vader verklaarde toen het groei-
proces van het huis: de verwijzingen in het hout 
groeiden mee met de olijfboom en ik zou ze nooit 
kunnen bereiken. Eerst bracht het me danig in de 
war, getekend als door een groot onrecht. Zal ik 
voor eeuwig veroordeeld zijn om een dwerg te 
blijven in het aanschijn van de voorbije genera-
ties, waarvan de zware schaduw zonder ophouden 
met de tijd aangroeide? Beetje bij beetje werden 
mijn doden reusachtige voogden. Ik stelde me ge-
rust in de schaduw van hun genie. Ik denk zelfs 
dat ik ophield met groeien.
Toen mijn vader stierf, was weer een kamer van 
hout en stenen aangegroeid, waarin ik me met 
recht installeerde. Een notaris herinnerde me 
echter dat alles volgens de regels moest worden 
voltrokken en dat ik slechts van mijn vader zou 
erven als ik hem zijn testament zou bezorgen. 
Een schrijven vermeldde dat het in de kelder was 
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gelegd. Angst overviel me even toen ik de deur 
opende, die klaarblijkelijk sinds vele jaren niet 
meer gepasseerd was. Zelf had ik nooit een voet 
in de onderaardse wereld gezet. Geen enkele ver-
lichting was voorzien; de vloer van aangestampte 
aarde was van water doordrongen en ik dacht 
domweg dat slangen in het slijk hun nest hadden 
gegraven.
Monsterachtig puin versperde de gangen. Nie-
mand had zich bekommerd om de stenen die van 
de muren vielen en die we al vorderend verplaats-
ten. Ze hadden de kelders opgevuld en versperden 
zowel de kamers als de gangen. Waren er nog wel 
kamers? De binnenmuren waren ingestort en de 
kelder was niet anders dan een immense steen-
groeve, een chaos als op het einde van de wereld. 
Maar ik had het testament nodig, ik ruimde ge-
duldig de ruimtes op door, voor zover ik dat kon, 
de stenen op elkaar te stapelen om volgens een 
toevallig plan de structuur van de kamers en de 
opslagplaatsen te herstellen. Waaraan zou ik het 
waardevolle manuscript herkennen? Ik had enkele 
weken nodig om de koffer te vinden: de kelder 
was volledig heropgebouwd. Een eenvoudig ver-
zegeld briefje lichtte me in dat het werkelijke tes-
tament op de zolder lag opgeborgen. Ik verwenste 
de grillen van mijn vader en begaf me terug naar 
het licht.
De hanenbalken waren niet in betere staat. De 
takken van de olijfboom waren in de grootste 
wanorde gegroeid en het zilveren lover, dat nooit 
iemand had gesnoeid, was tot in de kleinste tus-
senruimten doorgedrongen. Duiven hadden tus-
sen de takken hun intrek gevonden, voor zover je 
geloof kon hechten aan de uitwerpselen waarin ik 
tot aan mijn enkels verzonk. Ik geraakte echt niet 
veel verder. Ik had een bijl nodig om me in deze 
klamme jungle een weg te banen. Ook hier had 
ik enkele maanden voor nodig. Het woud werd 
echter getemd en werd weerom een volwaardig 
hekken. In het laatste vertrek verscheen weer een 
koffer aan de oppervlakte; het testament op een 
in vier gevouwen blad vatte zich samen in één 
laconieke zin. ‘Beste zoon, ik laat je een levend 
huis met zijn kelder en zijn zolder achter; hopelijk 
kun jij ze beter onderhouden dan ik, die er niet in 
slaagde.’
Toen de man zijn verhaal had beëindigd, groeide 
er een potige olijfboom tussen zijn dijen. Uit zijn 
tas diepte hij een appel op, waarin hij beet om 
zich te verfrissen. Maar net toen hij het klokhuis 

had weggeworpen en het bosschage van dode bo-
men riep hem terug tot de orde. Welke appelboom 
zou uit de as oprijzen als hij hem niet met zijn 
stem zou aansporen? Toen zette de man zich rond 
de pitten en beschermde ze met de holte van zijn 
handen. Het bosschage zweeg; de man sprak.

HET RELAAS VAN DE APPELBOOM

Eva had, toen ze het paradijs verliet, de appel 
meegenomen. Het was nog een eerder naïeve ap-
pel, een weinig goddelijk, die niet wist dat hij 
moest groeien om een appelboom te worden, 
want hij wist evenmin dat hij nog moest bloeien, 
verschrompelen en uiteindelijk verrotten. Zo bleef 
ze met haar rode en bollende wangen, nauwelijks 
door de tandjes van de eerste mensen gekwetst 
en diende ze als speelbal voor Abel, Kaïn en Seth, 
toen ze nog kind waren. Eva raapte hem terug op 
en gleed hem in haar bovenlijfje van dierenhui-
den, waar de kleine appel, beneveld door de open 
lucht, zich oprolde voor de nacht.
Toen Abel gedood werd, Kaïn op de vlucht was en 
Seth was opgegroeid, besloot Eva dat ze de laatste 
vrucht uit het paradijs, hoewel verboden, niet voor 
haar alleen mocht houden. Ze werd trouwens ou-
der en de appel, merkte ze, keerde met meer terug-
houdendheid naar zijn nachtelijk verfl enst asiel 
terug. Adam was ziek en op Seth rustte de hele 
toekomst van een ras. Ze ontbood haar zoon.
‘Mijn kind,’ zei ze, ‘je bent nu volwassen, je hebt 
de leeftijd om te huwen en kinderen te hebben. 
God heeft ons geleerd hoe we dat kunnen verwe-
zenlijken, maar hij heeft ons geen vrouwen gege-
ven die als echtgenotes voor onze zonen kunnen 
dienen. De appel zal het je aanleren, want hij heeft 
ons de kennis geschonken. Ik vertrouw je hem toe. 
Je zult met hem naar de vier uithoeken van de we-
reld vertrekken en je zult hem aan haar geven, die 
je hebt uitgekozen om de moeder van je kinderen 
te worden. Maar gezien het niet geoorloofd is dat 
je je moeder, die de eerste vrouw van je leven was, 
zou vergeten, krijg je maar de helft van de appel 
die ik uit het paradijs meebracht.’
Zo sprak ze en ze sneed met haar mes heel nauw-
gezet de verblufte appel in twee helften. Seth was 
in de war, meer nog dan de dag waarop hij het 
woord ‘moeder’ leerde kennen. Het was alsof zijn 
wereld in twee delen werd gesplitst en hij voelde 
zich tot in zijn hoofd gekwetst. Sommigen bewe-
ren dat het op die dag was dat Eva werkelijk de 
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hoofdzonde bedreef en zonder dat feit zou ze met 
Adam en Seth vóór hun dood naar het verloren 
Eden kunnen terugkeren. Misschien besefte ze dat 
wel vluchtig. Maar het was te laat. Seth was reeds 
in tranen met zijn halve appel naar de zonsonder-
gang vertrokken.
Hij stapte lang vooraleer de zee te bereiken. Hij 
had geen vrouw ontmoet, de appel zweeg en be-
gon in zijn handen te rimpelen. Het stuk werd 
geel, besmeurd, uitgedroogd en toch behield het 
min of meer de warme geur van de moederborst. 
‘Laat me toch sterven,’ zei het stuk soms tot Seth, 
maar die deed alsof hij niet begreep. ‘Wat is dat, 
de dood?’, vroeg hij. De dood was de zonderlinge 
zaak die zijn broer Abel was overkomen, vertelden 
zijn ouders en daarom kon hij haar niet kennen. 
Maar kon ze ook alleen komen, zonder dat iemand 
haar opriep? ‘De dood,’ antwoordde de appel, ‘is 
dat wat uit mijn schil een appelboom zal laten 
geboren worden en een zoon uit je huid. Leg me 
onder de aarde en ik zal volledig herrijzen.’
Seth liet zich uiteindelijk overtuigen. Hij begroef 
de halve appel op de westelijke oever, beweende 
lange tijd zijn enige gezel en de moeder die hij 
niet zou weerzien en de vrouw die hij nooit zou 
ontmoeten. Hij weende zolang dat een boom de 
tijd had om de appel re vervangen, om bloesems 
te laten groeien en om vruchten te laten rijpen. 
Bij tientallen, bij honderdtallen hingen ze nu aan 
de takken – maar er groeiden slechts halve appels, 
die de teleurgestelde Seth haar in herinnering 
bracht, die de andere helft van zijn bezit bewaard 
had. Nooit zou hij naar Eva durven terug te keren 
zonder vrouw te hebben gevonden. Toen plukte 
hij een halve appel en vervolgde zijn tocht.
Hij stapte naar het zuiden, hij stapte naar het 
noorden. Maar telkens dat hij een appel plantte, 
droeg de groeiende boom slechts halve vruchten. 
Toen hij met zijn halve appel naar het westen 
stapte, ontmoette hij op een bepaald ogenblik de 
stam van Kaïn. Kaïn had wel vrouwen gevonden. 
Hij bezat er verscheidene: echtgenotes, dochters 
en zelfs kleindochters, want hij was al zeer oud, 
maar in zijn hart was geen plaats voor een moe-
der. In zijn hand had hij geen appel. Is hij het, is 
het echt Seth, die hem deze monsterachtige koop 
voorstelde? Een van Kaïns dochters werd voor de 
verminkte vrucht geruild. En Seth vertrok met een 
vrouw die hem stevige zonen schonk, zachtaar-
dige dochters en kleindochters, want ook hij werd 
zeer oud. Elk jaar zond hij een zoon naar de wes-

telijke appelboom op zoek naar een halve vrucht. 
En zijn zonen keerden nooit weer. De stammen 
in zijn omgeving groeiden aan als boomgaarden, 
maar nooit zag hij de appel weer – en nooit zag 
hij zijn moeder weer.
Maar men beweert dat in de stam van Kaïn uit de 
halve vrucht die zijn broer had achtergelaten een 
appelboom mooie, rode en ronde vruchten voort-
brengt.
Maar terwijl hij praatte, was een appelboom tus-
sen de benen van de man gegroeid. En uit de olijf-
boom was een vrouw gekomen, die zich met een 
zak noten had neergezet en terwijl ze dopte en 
peuzelde, luisterde ze naar zijn relaas. Maar zie, 
een noot viel tussen de benen van de vrouw en 
in plaats van ze op te eten beschermde ze de noot 
met de holte van haar handen, net als de man had 
gedaan. ‘Leer ze groeien,’ gebood het bosschage 
van dode bomen. En het bosschage zweeg en de 
vrouw sprak.

HET RELAAS VAN DE NOTELAAR

Onze stam, zo begon ze, kweekte talrijke bomen 
die gelijkaardige vruchten voortbrachten die op 
deze noot leken. Hun oervader was een duizend-
jarige notelaar, die we in het midden van het dorp 
aanbaden. Daar vierden we de bruiloften, trieste 
bruiloften; daar kwamen de vrouwen bevallen van 
armtierige misbaksels, die ze te koesteren legden in 
de holte van zijn stam.
Maar op een dag ontwaakten we en wat zagen we? 
Een man opgehangen aan de takken van de no-
telaar. Dit had men in het dorp nog nooit meege-
maakt: als ze de dood voelden naderen, groeven 
de mannen een gracht en bedolven zich met aarde, 
maar nooit zou een van hen de hemel profaneren.
We lieten dus de oudste van het dorp komen, hij die 
vóór de wolk had geleefd en die had verkozen om 
voor eens en altijd zijn ogen voor de spookbeel-
den te sluiten. We noemden hem Ham en we res-
pecteerden zijn raadgevingen. De leider van onze 
groep nam het woord.
- Ham, kijk! Voor ons, onder de notelaar is een 
man opgehangen. Hij is vreemd, een vreemdeling 
zoals we in deze streek nooit eerder hebben ge-
zien, Ham. Ja, hij draagt aan zijn rechtervoet een 
tweede, strakke huid, zwart en glinsterend, en de 
zool van zijn voet is harder dan hoorn, gerimpelder 
dan de buik van oude vrouwen. Zeg ons, Ham, wat 
weet je?
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- Die tweede huid, zei Ham, heb ik gekend. We 
hadden ze allen aan de voeten. We noemden ze 
‘schoen’, ja, en zowel de linker- als de rechtervoet 
had er recht op. Heeft de vreemdeling er een verlo-
ren, zeg mij, waar is de zool van linkervoet vereelt 
en zwart?
- Hij is hetzelfde als de onze, Ham.
- Ongeluk over ons als hij met die voet mankte en 
dat hij hem naakt liet om te laten geloven dat hij 
rechtop stapte. Maar misschien liet hij een schoen 
aan de voet van de heuvel achter?  Mocht dit zo 
zijn dan mogen we ons verblijden, want dan is hij 
gekomen om ons te redden. Of misschien heeft hij 
de heuvel beklommen om een ondraaglijk waan-
beeld te ontvluchten, een wereld nog erger dan de 
onze? Of misschien… 
- Houd op! Hoe moeten we je op je vragen ant-
woorden, Ham? De voet van de heuvel is zo veraf 
en de mist zo dicht. Maar in de rimpels van zijn 
dubbele huid zit vreemde aarde geklonterd. Ze is 
niet grijs zoals de onze, maar ze is even fi jn, bijna 
ontastbaar, ze is blond en ze knarst tussen de vin-
gers. 
- Die aarde noemt men zand en dat vond men aan 
de kusten van de wereld en in het hart van de ver-
maledijde continenten. Het komt uit de woestijn en 
dat woord betekent de dood. Maar misschien heeft 
hij het water gekend, misschien zelfs de zee. Ja, ik 
zie het nu, hij staat aan de boord van de oceaan, 
hij zoekt met de ogen naar een punt dat hij niet 
ontwaart. En plotseling… hij wil zijn schoenen uit-
doen, bedenkt hij zich, hij heeft niet de tijd om de 
andere los te rijgen, hij gaat in het water, wat zoekt 
hij met de hand wat zijn ogen al ontdekten?
- Maar zijn hand, Ham, is niet als de onze. Hij 
draagt schelpen aan de uiteinden van zijn vingers. 
- Die schelpen, zegt Ham, die hadden we vroeger 
allemaal. Men noemde dat nagels en ze waren in 
onze huid vastgeankerd. Het was nog een soort 
overschot van de grote notelaar dat in ons leefde. 
Ze groeiden aan zoals de bladeren, zelfs als onze 
lichamen hadden opgehouden te bestaan. Maar op 
een dag vonden we ze terug naast onze handen 
en de kinderen werden met naakte vingers gebo-
ren. Knipte de vreemdeling zijn nagels bij of zijn 
ze lang en zwart?
- Ze zijn roos en kort, Ham, maar dat de Grote No-
telaar me veroordele!, lange vezels zitten gevangen 
in zijn rechterhand. Gulden draden, soepel als een 
briesje en sterk als een noordenwind. Wat betekent 
dit, Ham?

- Die vezels groeiden vroeger op onze hoofden. We 
noemden ze haren. Ook voor hen gold de regel van 
de groei: sommigen beweerden dat het de wortels 
waren die ons met de hemel verbonden. Ja, ik zie 
het al, de ene voet geschoeid, de andere naakt, door 
de zee woelend terwijl hij een voornaam aanriep. Ik 
zie haar, tussen twee golven, reeds opgeslokt door 
de terugtrekkende zee. En hij tracht haar terug te 
winnen en hij trekt haar bij de haren, maar ook de 
haren trekken zich terug zoals de zee. Ze is nu weg, 
de zee. Door het land verslonden en al het water 
samen met haar en tegelijk, ja, ook wat we onze 
haren noemden. Ik zie hem op de voortaan onein-
dige kust, één voet geschoeid, de andere naakt en 
in de hand een lange, blonde haardos, die heel ge-
makkelijk loste toen de vrouw hem werd ontrukt. 
Hij komt ons niet redden. Hij heeft het vergeten 
opgezocht.
- Maar zijn ogen, Ham, zijn niet als de onze. Het 
zijn noten in oogkassen verzonken.
- Dan ziet hij. Dan kan de dood op hem geen vat 
meer hebben. De twee halve schelpen zijn weer sa-
mengevoegd en zijn blik en de vrouw die hij bij de 
haren hield zijn in zijn geheugen ontkiemd. Hij ziet 
verder dan ik, dat zeg ik je, hij is gekomen om ons 
te redden.
- Maar zijn hoofd, Ham, hij is niet opgehangen bij 
de hals aan de tak, maar dat de Grote Notelaar mij 
veroordele!, hij hangt vast met de lange vezels, die 
jij haren noemt.
- Dan zijn de tijden weggeteerd. Hij is gekomen om 
ons te verliezen en om ons te redden en de nieuwe 
mensheid ligt in hem besloten. Laat hem vijf dagen 
en vijf nachten rijpen en snijd dan zijn buik open. 
De man die er uit zal komen zal opnieuw aan zijn 
groei deelnemen. Op zijn vier ledematen en op zijn 
hoofd zal hij het merkteken van de Grote Notelaar 
dragen.
- En terwijl ze praatte, was de Notelaar tussen haar 
benen gegroeid en in de schelp die ze opende, was 
een klein menselijk wezen geboren, met één oog 
lachend, met het andere vol tranen. Het struikge-
was van dode bomen sidderde van ongerustheid en 
van hoop, wie zou het zeggen? En het kind groeide 
tussen de man en de vrouw. Uit zijn tas haalde de 
man een noot en gaf ze aan zijn zoon. De jongen 
plantte ze, al lachend en al wenend, tussen zijn 
benen en beschermde ze, zoals zij het aantoonde, 
met de holte van zijn handen. ‘Vertel ons over de 
jeugd,’ zei het bosschage en het kind sprak en het 
bosschage zweeg. ❚
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Tout commence la nuit, poème, illustrations Ra-
chid Koraïchi, Editions Al Manar, Paris 2008 - à 
paraître 2012, Le jardin du partage, poème, illu-
strations Mohammed Mourabiti, Editions Al Ma-
nar, Paris.

Uit de te verschijnen bundel Le jardin du partage 
mogen we enkele gedichten in voorpublicatie pu-
bliceren.

Tuin der verdeling

De maan, volle overzijde
Spreidt zich over de weide

De gezwollen geur van olijven in de lucht

(met deze tuin bedoelt de auteur een specifi eke tuin 
in Marokko, waar ze verbleef met schrijvers en gra-
fi ci onder leiding van Michel Butor, maar per uit-
breiding kan het eveneens de Tuin van Eden zijn)

+++

Voor wie ze kan ontcijferen
Vormen de geurige oliën van de boomgaard
Een woordenboeket
De gedachte, een kristal, trilt in de cipressen
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De dreven tekenen een rozenpad
Tussen de doornen en de degens
Een profeet aan de deur genageld
In deze tuin van verdeling
Waar het gebaar de wijngaard raakt
Het woord de melk van vijgenbomen
Het trillend lied van leeuweriken
Voedt de vier stromen
                         van het Paradijs

De cipressen en de olijfbomen
Indigo’s en rode okers
Dansen en refreinen
Flirten met het watervlak
Terwijl letters en vleugels verstrengelen
Op een naakte bladzij
Om een nieuw gedicht te etsen

+++

Kantwerk van henna op onze handpalmen en voeten
De tepels van heiligen berusten als volle borsten
Witte talismannen aan de fl anken van rossige heuvels
Nabij en dichterbij
Verspreiden de karavaanwegen de mazzel
Doorgegeven langs de keten van wijzen
Van generatie naar generatie

+++

Zanderige en gekruide winden
Waar de geest van maraboes rondtolt
De kwalen die willen genezen
De bedroefde vrouwen
De wonderen op zoek naar magische getallen
Spreken beweringen uit
Die de Wet en haar dogma’s nodeloos volhouden om te verwerpen
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Ach, hadden we indertijd maar geluisterd naar de roep van de haan
Wellicht hadden we onze degens als ploegijzer gesmolten, onze speren als sikkels
Vrede zou onze wijngaarden en terrassen bewonen
De ster zou de wassende maan omhelzen
En het geheim opgesloten in de aarden kruik zou breken
Voor een handvol licht

Maar de sirocco is opgestoken en de vogels zwegen…

Dooreengeschud door een hevige stormwind
Heeft de hemel zijn sterren verworpen
Ze vallen op de brandende aarde
Zoals overrijpe vijgen

+++

Met onze pigmenten en onze refreinen
Ver van de steden en hun wapens
Zullen we ons tevreden stellen 
Met het gelaat van een te kort seizoen te scheppen
Terwijl we samen het gewas van het paradijs plukken

+++

Granaatappels en jujubelbomen
Vijgen en palmen
Rozen zonder doornen
Het zweet van de bomen zieltoogt in het licht

+++

De maan is rond
Tussen twee cipressen
Als een overvolle kruik
Een melkwit wiegelied
Nog veel te broos
Verfraait een ster en maansikkels
Op de wangen van de pasgeborene
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Met als gids onze twijfels
Al stappend, dag en nacht
Zullen we de wegen van de pelgrimstochten zandvrij maken
Gecalligrafi eerde gewelven, geschilderde vissen en drempels met henna behangen
                                                                         zullen het slimme oog opensperren 
De hand zal ons kompas zijn

Letters en geheimen vermengend
Zullen de wollen jurken en de linnen sjaals weer ronddwarrelen
De zeven parfums, als gratie aangewaaid van wie weet waar
Zullen in ons het wachten op de rijp indrukken
Onze reis zal onze aarde zijn en onze vragen ons vaderland
Schaduwenontluisteraars, zullen we de zeven valleien doorkruisen
Vooraleer de kern te bereiken waar de weg zich blootgeeft
Daar waar geen gids meer is, ook geen reiziger

Gewriemel van vleugels en bladeren 
De eeuwigheid gaat een ogenblik voorbij

+++

Dichterbij de drempel moeten we ontwapenen
Voortschrijdend in de volmaakte eenzaamheid van het woord
Waar de anderen ons voorgingen

Het witte weefsel
Dat in zijn plooien de lange keten fl uisterstemmen wikkelt
Verlicht de nacht en onze stappen
Stemmen stijgen in ons op
Tot aan de ademnood nabij de Naam

Eeuwen, een seizoen doorkruisen ons
Ze begeven zich naar hun oever

[ vertaling: Guy Commerman ]
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 Freddy Woets

Freddy Woets

Freddy Woets werd in 1947 geboren in Hollogne-
aux-Pierres (Luik). Zijn vader was afkomstig uit 
Kortrijk en zijn moeder woonde in Luik. ‘Mijn 
jeugd verliep tussen Godverdom als ik een stom-
miteit deed en klein manneke als alles goed ver-
liep. Ik haat populisten en nationalisten. Ik be-
wonder o.a. Dimitri Verhulst, die zich in Wallonië 
vestigde, omdat hij de Vlaamse demagogie veraf-
schuwde.’ Woets studeerde af als 1ste prijs plasti-
sche kunsten, maar na een verblijf in New York, 
vestigde hij zich in Parijs en wijdde zich volledig 
aan zijn eerste passie, de literatuur.

Hij schreef een 14-tal romans voor volwassenen. 
Les Macaques de Kyotyo verscheen als eerste in 
1991. Recent:  Le Cantique des quantiques, een 
fantastische roman (2009), La géométrie du temps 
(2010), Le Royaume du Ker d’Ys, een historisch 
epos in het jaar 450 (2011).
Hij schreef voor de jeugd een 36-tal boeken. Zijn 
allereerste boek verscheen in 1998: Noé et l’île vo-

lante, een sf fantasy. Recent: Périple en périlleux 
Paris, een novelle (2008), La captive étrusque, een 
historische polar (2010), La disparue de Bruges, 
een historische roman (2010), Deux secondes avant 
la fi n du monde, een fantastische vertelling (2010) 
en dit jaar verschijnt L’Âme emmurée.
Hij schreef ook een 4-tal teksten voor toneel. In 
2012 verschijnt L’orage qui allait jusqu’en Chine.
Hij schreef fi ctieseries voor de radio (France Inter) 
en televisie: Europe 1, La Cinq.
En hij schreef artikels voor tijdschriften zoals 
o.a. Télémoustique, Le Soir Illustré, Flair, Paris-
Match… en voor RTL-Télévision.

De Deur

Wiskundeles. Vergelijkingen verschijnen in krijt 
op het bosgroene, wagongroene schoolbord. Bos-
groen, wagongroen, bewolkt door vegen met de 
spons, de opgezette stekels van cijfers en letters 
verbonden door de fragiele parallellen van het 
gelijkheidsteken. De onzekere en fragiele parallel-
len krijgen een klank van bronzen klokjes in de 
mond van de leraar: ‘de vierkantswortel van x, y, 
z vermenigvuldigd met x min één is gelijk aan de 
vierkantswortel van p, c, q min…’
Wanneer is dat? Het is op college. Hij springt recht, 
in volle borst getroffen door het teken is gelijk aan 
tijdens het klokgerinkel. Het teken is gelijk aan is 
gelijk aan een kogel uit een zwaar automatisch 
geweer tussen het gerinkel van de klokjes. Hij valt 
achterover, de handen over het hart gevouwen. De 
leraar bekijkt hem met open mond, hij bekijkt de 
leraar en schreeuwt, want achter de leraar met de 
open mond zetten de vergelijkingen hun stekels 
op, op het bosgroene, het wagongroene van het 
bord. Ze prikken scherp wit, ze wringen zich in 
gekruisigde vingers: een naamloos lijden.
Hij opent met een grote zwaai de deur van het 
klaslokaal, spoedt zich naar de gang, vlucht in het 
gegrom van een instortend bos, sluit zich in de 
toiletten op.  De graffi ti op de deuren zijn zo dat, 
verzoenend, hun ogenschijnlijke onbenulligheid 
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een bezwering is. Daarvoor zijn ze geschreven. De 
kalmte komt terug op zijn huid, in zijn hart, hij 
legt de vingers op de deurklink. Om weg te gaan? 
Terug te keren naar de klas? Zeggen dat het beter 
gaat? Het? Wat, het? De schaamte, de koude mist? 
En het gelach van de klas. Wreedheid.
Hij opent de deur op een kier en ziet een rij dode bo-
men en modder, aan de andere kant van de wereld.

Hij bekijkt ze met verbazing, dan nieuwsgierig-
heid. De koude is vochtig, de dode bomen schrij-
ven de scherven van een lied zonder woorden. Een 
hemel van papier, keldergrijs, heel leeg en hoog, 
de voeten gescheurd aan prikkeldraad, gekwetst 
door moordende aarde, genageld. Een lege hemel, 
de voeten genageld. De horizon en de stilte ver-
nietigd. Dat bevalt hem. Hij draait zich om, bekijkt 
de wasbekkens, de spiegels, de grijswitte muren, 
de toiletgraffi ti, dan, voor hem, de met dode bo-
men dooraderde horizon. Uiteindelijk maakt het 
niet veel uit of de ene ruimte begrensd is, de ande-
re niet, of ze minder angstaanjagend zijn dan het 
bosgroen, wagongroen van het schoolbord met de 
cijferstekels van de onverbiddelijke waarheid.
De modder, tegenover hem, is gebonden door een 
gelig onkruid. Er zijn kleine vlekken van steen, 
van staal, van roest. Een pas vooruit? Een tweede? 
Stappen, één, twee… Een stap terug? Terug naar de 
klas? Vierentwintig paar ogen en hij, verloren. De 
wiskundeleraar: ‘Waar was u? Wat is er gebeurd?’ 
Niets, mijnheer. Ik moest naar het toilet. Een grap-
jas zou er een leuke verzinnen en vierentwintig 
strotten in schaterlachen doen uitbarsten. In de 
schoot van een middelbare school is het vaak ge-
noeg om met een leuke voor de dag te komen. 
Zonder onderscheid van ouderdom, geslacht, of 
voorwaarde. Een aanlegsteiger…
Hij zet een stap vooruit, zijn schoenen zinken in 
de modder. Hij stopt, het vocht dringt in zijn sok-
ken. Grappig. Als de koude uiteindelijk doordringt, 
bukt hij zich en raapt een halm gelig onkruid op. 
Links, rechts, het lijkt eindeloos.
Voor hem…
Voor hem heeft iets bewogen. Alsof het in de lucht 
geworpen werd.

Iets is veranderd.

Hij slaat de ogen neer naar de modderige weg, in 
een modderige vlakte.
De hemel heeft dat immense grijze van een hemel 

op het Veld van Eer, de aarde omgeploegd, het 
bittere van de modder op de bodem van de obus-
putten. Van de  kale uniformen, de ingewanden, 
de door elkaar liggende beenderen, uitgestrooid 
op het blauwe, kopergroene, geassorteerd met de 
immense hemel van het Veld van Eer. 
Iets is gebeurd op de andere helling van een dijk, 
dooraderd met bomen en prikkeldraad, aan de an-
dere kant van de wereld, zo vaak bekeken, zo vaak 
bespied dat je er het onzichtbare ziet. Dromen 
hechten er zich aan vast, terwijl ze hun fl arden 
achterlaten aan de paaltjes, de ijzeren rommel. 
Vlokken van wolken, uit een lege zak gevallen. 
Ideeën, gedachten, onwaarschijnlijke betovering. 
Er is zo-even iets gebeurd aan de andere kant van 
de wereld; hij houdt er zijn ogen op gevestigd.

Daarvoor… Tot voor een paar ogenblikken was hij 
een leerling in de klas. Maar later? Veel later? Hij 
herinnert het zich. ’s Ochtends, in de winter, was 
het nacht en hij keek door het raam van de hotel-
kamer naar de straatverlichting. Bleke punten die 
alleen maar een hoek van een huis en het topje 
van een paal verlichtten. De rest was een groot 
zwart vloeiblad, een vloeiblad met licht dat het 
veld en het bos en het hele land had opgeslorpt. 
De stilte. De stilte van de bleke punten. Het was 
warm in de hotelkamer. Hij stelde zich tevreden 
met het naar buiten kijken, zonder echt te denken. 
Zoals hier. Zoals nu. Zonder echt te denken aan 
zijn vertrek, de volgende ochtend, met de trein 
van 8.45 uur, naar de modder en het bloed.

Al een hele tijd komen de vogels niet meer voor-
bij. Vanwege de te grijze lucht, te dik. Er valt geen 
vogelstront, geen regen uit deze te dichte lucht, 
onder het kruis van november, onder het kruis 
van de vogels, en de klimop bootst de glorie van 
de oorlog na. ‘Er zal van mij alleen maar een beet-
je kopergroen schuim op een grijze steen over-
blijven, onkruid zwevend in de wind, een paar 
samengerolde dode bladeren. Je krijgt niet altijd 
de eeuwigheid die je verdient.’
Er wordt niets meer in de lucht gegooid, vanuit 
de rij dode bomen en modder, doden in het slijk, 
slijkdoden. Zelfs geen ziel. Als het een ziel is, dat 
weet je, het grijsgrijze van de hemel lijkt opeens 
gefotografeerd. Er is zwart en wit.
De ziel vergezelt je als een schaduw. Je bent het 
gewoon, je ziet het niet meer, die schaduw van 
de eeuwigheid. Het lichaam heeft de leiding, de 
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vermoeidheid, het genot, de honger, de dorst. Je 
hoort het en je wil dat het niet meer klaagt, dat 
het zijn mond houdt. De ziel is ergens. Als ze zich 
roert is de wereld onzeker, een onzekere dageraad 
in de weerschijn van een ruit. Het voelt vreemd 
aan, je denkt dat ze het lichaam is. Je gaat voor-
uit, je gaat vooruit…
Hier is er niets meer behalve modder en bloed, 
boomstronken, huid, beenderen, een hemel als be-
wijs van een lege kamer; de ziel heeft neiging weg 
te gaan. Je voelt haar. Ze slaat met een vleugel, als 
een vermoeide duif. Je weet niet wat te doen. Je 
laat maar. Het gebeurt dat een ziel wegvliegt naar 
de andere kant van de wereld. Je weet het, het 
grijsgrijze lijkt opeens gefotografeerd. Er is zwart 
en wit. De jouwe geeft een vleugelslag, dan zwijgt 
ze. En de stilte herbegint.

Hij staat met de voeten in het slijk. Er is iets ge-
beurd. Een paar ogenblikken geleden. Of lang ge-
leden, hij weet het niet meer. Hij beweegt niet, hij 
draait zich niet om, pal in het midden van een 
laatste slachtpartij. Minder dan een uur geleden 
zweeg alles. Er vliegt zelfs geen pluim. Er zijn 
geen vogels meer, de nesten, de takken, alleen 
maar stronken, modder en de oneindige domheid. 
Hij zou zo kunnen blijven. Tot hij de ruwe hou-
ten mast wordt van een elektriciteitspaal die op 
een vogel of een morseteken wacht. De tijd laten 
terugkomen, het vergeten. Een paar woorden, een 
paar namen op de steen die niemand meer bekijkt. 
Het vergeten. Zoveel weggeveegde slachtpartijen. 
Het vergeten onder de hand van een vrouw in de 
razernij van de wereld. Vrouwenhand verzorgt de 
wonde. Vrouwenhand in de tijd van graan en de 
bloeiende kamille. Geur van juni, van ochtend. De 
bries doet de splinters opwaaien, verbrijzelt ze tot 
talk. Bries. Kom! Kom, zwel aan tot wind, opge-
warmd door zon, rijk aan regen die nog moet ko-
men! Waai de zon en de regen naar de wereld! Als 
op de eerste dag.
De tijd van graan, van de bloeiende kamille op 
wegen vol vlinders komt altijd terug, wat ook 
de slachtpartijen waren. Er zullen vrouwen zijn 
om leven te schenken en soldaten om het land 
te bemesten. Hun bloed heeft het graan van onze 
akkers gevoed en de kinderen doopten hun boter-
ham van soldatenbloed in de chocolade. 

Wachten? Vooruitgaan? Hij keert niet om. Hij weet 
dat achter hem de vlakte op de horizon kantelt. De 

hemel is een bol van Veld van Eer. Een koepel van 
Pantheon en onbekende soldaten. Eén van hen 
heeft geluk. Men zal hem op elf november vieren 
aan de voet van de Arc de Triomphe. Wat voert hij 
hier uit? Als hij een spiegeltje zou hebben en als 
er zon zou zijn, kon hij seinen sturen, semafoor: 
‘De groeten daar! Hij zou er misschien de kracht 
voor hebben. Maar hij heeft de kracht niet om één 
pas te zetten. Iets zegt hem dat met een spiegeltje 
spelen, rechtopstaand, goed in zicht, hem de ko-
gel zou kunnen kosten. Zelfmoord. Wordt scheef 
bekeken in het eskader. “Ik zou dood zijn, rechtop, 
voor het Vaderland, met een spiegeltje”. Niet zo 
verschrikkelijk, uiteindelijk. Zijn bloed zou het 
graan op onze akkers voeden. Tenzij het bloed van 
de vijand dat zou doen? Hun bloed zou onze akkers 
voeden? Hij weet het niet meer, hij is de woorden 
vergeten. Bloed is bloed en in een stokbrood is het 
zoals in de mis, behalve dat het in de mis bloed 
van Christus is. De mens is bloeddorstig. En de 
idioten hebben de planeet losgeschroefd… Hij ziet 
een gelaat terug dat hij heeft gekend, liefgehad… 
Liefhebben, sterk gevoel. Hier voelt hij niets. Geen 
spijt, geen verlangen, bloemen noch kransen.

Een regendruppel spat op zijn wang uiteen, nog 
een, een derde op het stof van zijn uniform en de 
kleine traan rolt van zilver en licht. Het begint te 
regenen. De wind steekt op. De wind steekt op, je 
moet proberen te leven… Een bliksem, in de verte. 
Kijk, een storm. De wind, de bliksems, de regen. 
Stijgt modder, zoals water? Water… Het vuur van 
de bliksems, het waaien van de wind… Water, 
vuur, lucht, aarde. 
Zijn voet stoot op iets. Een geweer. Automatisch 
raapt hij het op, kijkt het na, automatisch, er zitten 
nog twee kogels in. Een geweer met twee kogels 
in een oorlog van drie stuivers, als je de doden 
niet telt. Het regent harder, de regen verzacht de 
aarde, daar, niet ver een huis dat nog rechtstaat, 
met zijn dak.
Hij opent de deur met zijn voet, geweer in de aan-
slag. Een donker silhouet voor hem, geweer in de 
aanslag. Hij schiet. Het silhouet ontploft in dui-
zend stukken met het geluid van gebroken spiegel, 
de grond vol versplinterd glas. Er was een grote 
spiegel en hij heeft op zijn weerschijn geschoten. 
Hij gaat binnen.
Er staat een tafel, stoelen.
- Ga zitten, je bent moe, zegt een stem uit het 
halfduister.
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- Ik ben erg moe, antwoordt hij automatisch.
- Zet je geweer naast het mijne.
Hij zet zijn geweer tegen de muur naast een ander 
geweer.
- Wie ben jij? vraagt hij.
- En jij?
- Zoals jij.
Een man zet zich tegenover hem. Hij bekijkt hem, 
bekijkt zijn uniform dat een beetje een andere 
kleur heeft.
- Wij zijn vijanden, stelt hij vast.
- Ja, zegt de ander, en haalt de schouders op.
- Ik heb nog één kogel, en jij?
- Ik weet het niet zeker…
- Wat doen we?
- We wachten op de nacht en gaan weg.
- Waar?
- Ver, zo ver mogelijk. Naar het licht, mijn broeder. ❚

 De wind heeft me vrienden gebracht
 En hij blies voor mijn deur
 En nam ze weer mee 1

 1. La complainte de Rutebeuf

[ vertaling: René Hooyberghs ]

La captive étrusque

opmaak_114.indd   71opmaak_114.indd   71 09-03-2012   10:58:0309-03-2012   10:58:03



72

 Henry Bauchau

Henri Bauchau, © photo: Ulf Andersen

De Belgische schrijver, dichter en toneelauteur 
Henry Bauchau werd geboren op 22 januari 1913 
te Mechelen.
Zijn oeuvre is deels geïnspireerd door bepaalde 
traumatische ervaringen tijdens zijn jeugd. De ‘in-
nerlijke verscheurdheid’ biedt zich aan als een po-
ging tot reconstructie door het woord. Zijn jeugd 
werd getekend door de oorlog van 1914 en de 
brand van Leuven en hij groeide redelijk eenzelvig 
op, maar kwam toch tot ontplooiing door reizen, 
lectuur en competitiesport. Henry Bauchau studeert 
rechten en in 1936 wordt hij advocaat aan de Brus-
selse balie. Tijdens de tweede wereldoorlog was hij 
lid van het verzet en wordt hij gewond op de dag 
dat de Amerikanen binnenrukken. Van 1945 tot 
1951 werkt hij in het uitgeversbedrijf en in 1946 
vestigt hij zich in Parijs. Daar start hij een psycho-
analyse op met Blanche Reverchon-Jouve en hij 
ontdekt dan zijn roeping als schrijver (hij zal met 
de Jouves verbonden blijven tot bij hun dood). In 
1950, op de leeftijd van vijfenveertig jaar, schrijft 
hij zijn eerste gedichten, die verzameld zijn eerste 
boek zullen worden, Géologie, in 1958 uitgegeven 

in de collectie ‘Métamorphose’ van Jean Paulhan; 
hij vestigt zich in het Zwitserse Gstaad, waar hij een 
instelling voor privéonderwijs leidt. Hij schrijft er 
zijn eerste theaterstuk, Gengis Khan (1960), gecre-
eerd in een enscenering van Ariane Mnouchkine in 
1961 en hernomen in 1988 in het Théâtre National 
de Bruxelles in een regie van Jean-Claude Drouot. 
Vanaf 1975 werkt Henry Bauchau in Parijs als psy-
chotherapeut in een dagziekenhuis voor jongelin-
gen met moeilijkheden. Hij krijgt een lesopdracht 
aan de Université de Paris VII, waar hij verslag 
uitbrengt over de verbanden tussen kunst en de 
psychoanalyse aan de hand van zijn persoonlijke 
ervaringen. In 1981 publiceert hij La sourde oreille 
ou le rêve de Freud, een poëtisch werk, duidelijk 
geïnspireerd door de psychoanalyse en hij legt zich 
grondig toe op de mythe van Oedipus, waarop hij 
zijn romans Oedipe sur la route (1990) en Antigone 
(1997) inspireert.
Laat met schrijven begonnen, wijdde hij zich toch 
aan alle literaire genres. Hij vermengt de mytholo-
gie met de geschiedenis, de vertelling met de meest 
intieme werkelijkheid. Het oeuvre van Henry Bau-
chau laat zich lezen als een breedvoerig initiatiek 
verhaal, waarbij de krachtige verteltrant zich voedt 
met de psychologie van het onderbewustzijn en de 
werking van het onbewuste.
Hij is sinds 1990 lid van de Koninklijke Academie 
van de Franse Gemeenschap van België en hij ont-
ving in 2002 de Internationale Prijs van de Union 
Latine de littératures Romanes.
Zijn werken zijn vandaag te verkrijgen bij zijn uit-
gever Actes Sud en werden vertaald in heel Europa, 
de Verenigde Staten, Mexico, China, Japan…
Zijn roman Le Boulevard périphérique werd be-
kroond met de Prix du livre Inter 2008. Recent 
verschenen: Poésie complète (2009), Les années 
diffi ciles, journal 1972-1983 (2009), Déluge, roman 
(2010), Dialogue avec les montagnes, journal du 
Régiment noir, 1968-1971 (maart 2011), Tentatives 
de louange (november 2011), L’enfant rieur (no-
vember 2011).
Voor dit nummer bezorgde Henry Bauchau vier 
nooit eerder gepubliceerde gedichten. ❚
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GELIEFDE DWAAS

Grote wijze man, grote wijze, ik klop aan je deur.
Ik zoek het pad en vind het niet.
Jij hebt het gevonden, bij jou klop ik aan, klop ik aan je deur.
Zonder ophouden zal ik kloppen.
Een raam slaat open, het gelaat van een grijsaard verschijnt. ‘Wat wil je van mij?’
‘Ik zoek het pad. Jij hebt het gevonden. Zeg me waarheen.’
Plotseling een antwoord: ‘Dwaze man! Het is het pad dat jou zoekt.’
Het raam sluit.
Wat zijn we toch dwazen. Dat besef schenkt ons de verlichting van het moment,
Misschien merken we de nederige, spotzieke werkelijkheid
En als het pad ons zoekt, dan heeft het ons toch lief.
Om al het wezenlijke te zien, moet je verder gaan
Wachtend op de dag van het grote weerzien
Zijn we dwazen, tomeloos bemind.

HEMEL VAN HET GROTE WAARSCHIJNLIJKE

Het is eind augustus en de herfst nadert.
De laatste winters waren hard, heel hard.
De kracht ontbreekt je. Alle leven, elk werk afgebroken.
In je sneeuwjaren heb je gelukzalige winters gekend
Nu dagen je koude jaren op. Vertrouw je zwakte aan goddelijker handen toe
Vreugde en smart zijn niet gescheiden.
Ze vormen weidse ombuigingen naar de onfeilbare vrede
De vrede van de rode beuk is je onbekend
Zoals zijn takken en zijn wortels het zullen hebben beleefd
Je houdt van de tragedies van Aischylos en Sophocles,
Heeft het Atheense volk dezelfde beleefd? Hoe werd het genie van Antigone begrepen? 
Er resten slechts flarden, fragmenten, ruïnes van wat was.
Vrees niet langer de verschrikkelijke winter. Geef je over aan de hemel van het grote waarschijnlijke.
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VERBODEN OM OUD TE ZIJN

In een grootse bestaansbeweging
Herneemt de zon triomferend over de wende het pad der seizoenen
Alles is dichtbij en niets is al open
Wij verwachten je, licht als voorjaarsprimula,
Vol opstandige planten, bladeren, vogelnesten.
Witte Japanse kers in de Plantentuin
Ik hield ervan je te bekijken in je goddelijke week.
Verboden om oud te zijn zegt de Hebreeuwse profeet
En Zhuangzi: Leven zoals een vis in het water
Is uit beproeving geboren worden, immer wedergeboren.
Mijn leven teer bemind door een hart dat ik niet vermoedde zo nabij,
Ik knielde nederig neer, want wat zouden hemel en grote lichten zijn
En alle bloemen met kleurenliefde geschapen 
Als er geen ogen waren?
Wij komen, wij gaan in onwetendheid
De tweespraak van bergen en lentewaters
Zal ons in metamorfose onderdompelen.

(ex: Tentatives de louange, 2011, Actes Sud)

OVER EEN VERGETEN DROOM

Ik droom dat ik een gedicht schrijf, de woorden komen dichterbij, bevallen elkaar of wijzen elkaar af,
Ze verzamelen zich schoorvoetend, zoals de menigte voor een revolutie.
Reeds tien lijnen, voorzien van enige vormgeving, ik ben moe,
Ik kan niet verder, ik sluit mijn cahier, ik ontwaak.
Ik droomde over het kladje van een gedicht. Ik herinner me geen woorden, noch de betekenis.
Vreemde toestand van die slaper die ontwaakt, van de dromer die het vergeten ontdekt.
Tijdens mijn droom dachten en sliepen miljoenen mensen met mij.
Wat hebben deze onbekende broeders en zusters beleefd, zo nauw met mij verbonden door de     
          kloppende aders van de slaap?
Hebben we gedroomd over wat zeer lang geleden zij die ons zijn voorgegaan droomden?
Vrouwen omringd door dode kinderen, machtigen, armen, slaven,
Wat ze verward in hun schuilplaatsen of hun paleizen ontwaarden, misschien zag ik het samen met hen.
Wat onze kinderen in de toekomst zullen dromen,  ik denk dat ik hetzelfde droomde,
Want in de droom kan niets ons scheiden.
Gebeuren onze dromen van vandaag op snelwegen, in satellieten of ontzaglijke hoofdsteden
          in lichter laaie reeds gedroomd door middeleeuwse slapers?
In doordacht omfloerste dromen droomden we altijd al over geld, macht, barbaarse seksualiteit.
Wat wordt er verhoopt door de hemelse getijden
Achter de grote verbeeldingen, de bergen onverwezenlijkte verlangens?
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GROOT VERSCHEURD BEELD

Parijs, kruispunt van twee boulevards, ik ben verloren,
Verlamd van angst, het mechanisch gehuil,
Steen in een stortbeek, alles glijdt, alles ontsnapt me.
Ik moet in het houten huis blijven, tuin van de rode beuk
Om innerlijk je schoonheid te aanschouwen, zonder gelaat
Heer, duistere Heer.
Ik zal Firenze nooit meer zien, noch de gletsjers van Mount Engadine.
Ik zal je niet meer zien, Parijs dat de armen verjaagt.

Pont des Arts, ik koester immer je ranke silhouet,
De punt van het eiland, zijn fraaie bakstenen huizen.
Rue Gît-le-coeur, niet jij verlamt me,
Maar je naam: Gît-le-coeur, bloedrood, kleur van blauw volgens de legende.
Gît-le-coeur door vurige liefde gebrand, die van mij verwacht, na zovele anderen,
Woorden om het oppermachtige gelaat te duiden, verdwenen nu.
In het absurde en de ontreddering, hoop ik,
Dat niet de engel des doods, maar een taxi verschijne.

Vaarwel, Stad. Vaarwel torens, nieuwe bruggen, borrelende kunsten.
Ik kan niet meer leven op het ritme van de brandende lichten.
Sainte Chapelle, rank en grijs, in goud gehuld, God zong in je cel
De psalm van de verschijning, lof van Christus in volle glorie,
Beeld bezoedeld door de krachten der vergetelheid en de verblinde jaren,
Onoverwinnelijk, onzichtbaar, door voertuigen aangereden,
Verscheurd door de voorbijgangers die als blinden rondtrappelen.
Zag ik je ook maar heel even, Heer? Ik vind in mij je spaarzame sporen.
Ik ken alleen het leven, ik heb het woord ‘verrijzenis’ nooit aan den lijve ondervonden,
Ik zou willen ontwaken met gespreide armen, heel bescheiden.

[ vertaling: Guy Commerman ]
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 Vera Feyder

© Vera Feyder, foto: Rémi Bienvenue

Dichteres, romanschrijfster, toneelauteur, actrice. 
Vera Feyder werd in Luik geboren. Haar vader was 
dichter, Poolse jood (overleden in gevangenschap) 
en haar moeder was Luikse met een Slavische va-
der. Ze debuteerde met de dichtbundel Le temps 
démuni (1960, Prix Découverte). Zonder onder-
breking volgden haar eerste verhaal Une jaspe 
pour Liza, gepubliceerd door Simone de Beauvoir 
in Les Temps Modernes (1965), haar eerste roman 
La Derelitta (Prix Rossel, 1977), verfi lmd in 1983, 
haar eerste theaterstuk Emballage perdu (Avignon, 
1975 en opgevoerd in Luik in 1977 en in Parijs in 
1982). Haar laatste autobiografi sche roman was 
Un manteau de trous (2005/2007).
Ze won verschillende literaire prijzen: Prix Fran-
çois Villon (1970, Pays l’absence), Prix van de 
Académie Française (1975, Passionnaire), Prix 
SACD voor de realisatie van haar verhaal Un jaspe 
de Liza (RTBF, 1989) en voor haar hele oeuvre 
(1985), Prix Société des Gens de Lettres (1995, Le 
fond de l’être est froid), Prix Luis Praga voor haar 
toneelstuk Piano seul (Parijs, 1996), Prix Paul Ver-
laine van de Académie Française (2008) voor haar 
hele oeuvre.
Ze schreef een vijftigtal dramatische fi ctieverhalen 
voor de radio, een feuilleton (Balzac ou le comédien 
humain) en bewerkingen van Barbey d’Aurevilly, 
Romain Gary en Joseph Conrad. Ze maakte even-
eens literaire uitzendingen voor France Culture en 
leidde gesprekken met o.a. Henri-Cartier Bresson, 
Bernard Clavel, Robert Hossein, Antoine Blon-

din, Artur London, Vladimir Jankélévitch, Julien 
Gracq, Robert Enrico.
Ze werd verkozen tot vice-voorzitter van de Com-
missie Radio van de SACD (1999-2002). Ze lag 
aan de basis van twee culturele initiatieven: De 
mémoire d’ondes en Mots d’auteur, lezingen van 
auteurs tijdens festival van Avignon, uitgezonden 
door Radio France.

[ vertaling: Guy Commerman ]

André Velter schrijft in het woord vooraf van 
Contre toute absence (2006) over haar poëzie het 
volgende:

AFSPRAAK MET DE GRATIE

Vera Feyder schrijft van op de oevers van een oude 
en de kop opstekende pijn. Zij is immer in de weer 
met een somber licht, dat ze, zoals zij het uitdrukt, 
bezig is ‘van ijzers te voorzien’. Weerspiegelingen 
omringen en overweldigen haar, zonder respijt 
opduikend uit een glashelder en alert geheugen: 
weerspiegelingen van het veilig stellen van de ge-
schriften van haar vader, Maurice Felderman*, op-
dat het helse rumoer van de wereld niet helemaal 
de stem van een dichter, overleden op veertigjarige 
leeftijd in Auschwitz, zou versmachten.
Zonder de toonzetting geweld aan te doen, dwingen 
de gedichten van Vera Feyder nochtans tot luiste-
ren, ze beroeren door een geheime hartwonde; en 
indien ze de lichtheid aanraken, dan bestaan ze, 
overleven ze en graven tot in onvermoede dieptes. 
Hun lied wil een en al verfi jning zijn, pudeur, bij 
machte om een harmonie te scheppen in de ruimte 
van de tijd, maar ook in de puinhopen van de ziel.
Bij Vera Feyder wordt poëzie - en dit tegen elk 
(geheugen)verlies - de exacte wetenschap, die waar-
dig en nobel, na de ergste beproevingen, aanvaardt 
om haar afspraak met de gratie te honoreren.
Hiernaast volgt een uittreksel uit de roman Pays 
l’absence (1970, Prix François Villon)
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Diary of the lost pity 
(uittreksels)

Eén ding spijt me. Nooit zal ik kunnen spreken 
en we komen wel eens in de verleiding om dat te 
kunnen doen, over de tuin van mijn vader. Rond 
mijn vader zijn geen lila’s te bespeuren. In zijn 
tuin bloeiden alleen afgrijselijke ledematen, afwe-
zige monden, doorboorde blikken. Vandaag nog 
heeft de aarde er voor altijd zijn geuren verloren. 
Zelfs de winden mijden hem. Niet zij alleen. Nooit 
zal de omheinde grond er nog een bres vertonen: 
men heeft er alle menselijke bomen geveld. Moch-
ten er nog armen overblijven, ze zouden niemand 
nog omhelzen. Men had de bloem niet gedood, 
maar wel de nectar opgelost, de vrucht murw 
geslagen, de takken gestenigd, de boomstronken 
gemarteld: de geest was onzichtbaar geworden. 
De horizon weigerde om ruimte te scheppen, de 
planeten waren getuigen, het betrof de mensen. 
Deze tuin behoorde niemand toe, dat zei men toen 
en dat zegt men nog steeds. Waarom er nog over 
praten, voor dat andere zaaisels de vorige doen 
vergeten? Men heeft de gruwel om te leven niet 
ondergespit. Maar waar nog spitten? De gruwel is 
zaad en groeit waar het valt. Ik ben opgegroeid 
met de distels op de massagraven. Welke wande-
laar zal in dit knekelhuis nog botaniseren? Wie 
zal de aarde, waarop kinderen hebben gespeeld, 
uit deze tuinen verwijderen, ingesloten door de 
rookgordijnen waarin ze zelf zouden verdwijnen. 
Men zei: het is oorlog, zoals men een ijsje eet, dat 
de tanden een ietsje te koud vinden. Men stelde 
zich gerust met de eigen warmte. De angst geselde 
de wereld: hij gehoorzaamde. Erg tevreden om te 
kunnen gehoorzamen aan een orde die hem zou 
sparen. Men gaf niets meer aan niemand: men 
gaf iemand aan iemand om zich van drank en 
eten te verzekeren. Men ruilde een mens om zijn 
brood te kunnen beboteren, om een storting op 
een Zwitserse bank te regelen, om zich van een 
ster te ontdoen, die net iets te geel was geworden. 
Men koos voor de sterrenstelsels van eenzelfde 
melkweg: men scheidde de sterren van eerste en 
gemiddelde grootte. De geologische grenzen de-
den dienst als voorwendsel: de bebloede prikkel-
draad was de ware grens. De mensen woonden 
met drie bij elkaar: het lichaam, de buik en de 
geest – de angst verbond alles. Daar waar men 
elkaar ondersteunde, was de hartslag verdwenen; 
in de treinen lispelde het leven zo stilletjes dat 

zelfs een kreet geen plaats had gevonden: elke 
adem, rechtopstaand, samengeperst, trachtte zich 
een zucht op reeds gestorven lippen te herinneren. 
De tongen klapperden niet meer: alle vlaggen van 
bloed druppelden op de rails, rafelden uiteen door 
de zweepslagen en de vloeken. Men doodde niet, 
men schakelde uit. Men zette mensen op een rij: 
het machinepistool trok een streep. Men schoof in 
de oven: de rook is de laatste getuige van het vuur. 
Men loste op. Men hield hardnekkig vol, dag en 
nacht; men voerde nauwgezet uit. Later zou men 
deze ambachtslieden van de koude decoreren, zij 
rukten hier een tand uit, daar een ring, soms ge-
hinderd door een vinger, een hoofd. Men trad het 
jaartal van de overschotten binnen. De haat zou 
alle hindernissen nemen en ijselijk uitmonden op 
het onherkenbare. Een vlek op alle zonnen in de 
toekomst.
Vele van deze zonnen zijn tijdens mijn jeugd on-
dergegaan en ook vandaag nog. Vroeger zag ik er 
alleen een afwezigheid van warmte in, vuiligheid. 
Nu ken ik het motief. Wazig, verhevigd, weer op-
gewekt… Alle maskers van de weerzin nemen hun 
plaats in. Ik deel met hen het brood en het bestek; 
zij huizen in mijn adempauze, in mijn slaap. Zij 
praten tegelijk met mij, vervalsen mijn dialogen, 
zetten een val op voor mijn vlucht, vertekenen 
mijn gaven, verdraaien mijn wisselende gedach-
ten. Zij hebben zich genesteld tussen de lichamen 
die me streelden, de blikken die me beminden, 
de tongen die me aanraakten. Ik ben nooit met 
iemand alleen geweest. Nooit iemand kunnen 
benaderen zonder dat zij er ook bij waren. Ach-
ternagezeten door de stille honden herken ik hun 
aanwezigheid aan een geritsel, aan een beet in de 
mildheid, aan een hijgen in het lied, aan het slaan 
van een deur door geen bries bewogen, aan de 
twijfel onder ede, aan de stap die nooit iemands 
komst aankondigt, aan het water dat niet langer 
verfrist, aan de akker waar een vore leeg achter-
blijft, aan een sprong in de tijd van de geest als hij 
zich veilig in zijn schuilplaats waant.

Een injectienaald. Een weinig lucht. Een luchtbel 
nauwelijks in de aders gespoten. Niets rampzaligs. 
Maar van een voluptueuze stilte. Iets als een ste-
vige wind, waarbij de aders uiteenspatten in een 
golfslag bloed. De schipbreuk van beelden.
De dood moet ergens eindigen.
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IK HEB GEEN MAN KUNNEN HOUDEN

Ik heb geen man kunnen houden voor de dorst. 
Noch de liefde voor het water voor een geschon-
ken woestijn, noch het vluchtige woord sesam 
voor de schuilplaatsen. Onder de verwildering van 
de fl itsende extase droomde ik van de neerdalen-
de koelte van een benadering. Ik vond de tijd erg 
lang als burgervrouw. Ik trotseerde de leeftijd der 
kortere wegen, het hart door ijs bevroren.
Kwamen de dagen dat geen enkele zon nog op-
kwam. De morgenstond sloop binnen als rep-
tielenhaar. Het was de koude zonder de ijselijke 
volkomenheid, de hartenklop zonder de kransslag-
adervloed – speels geluid, een manier om vluchtig 
geluk op een matinaal lichaam te doven.

MEN VERTREKT VOOR EEN LAND

voor Jacques Réda

Men vertrekt voor een land
Maar het station volgt je
Men speelt de reiziger
opgetut met het onzekere
die luid praat
en droomt van tumult

Men splijt de afwezigheid
op het raampje waarop
als een wriemelende regen
een geluid van parelend stof
uitdruppelt

Met de snelheid van de schaduw
die de weerschijn aanwendt
wint men het respijt
om staatloos te slapen
in het gebied van het vergeten

GELUK

voor Pierre Laleure

Het geluk huist in het toevallige boek
een klein hoekje woorden
waar de geest zich voor de nacht
voelt uitgenodigd
om hun oorsprong te delen

Alles verkleurt tot mirakel bij het schijnsel
van de inkt, waant zich
zoals verslijting die aan hout zijn patina geeft:
Het is plotseling mooi om zien
in de zwartste herinneringen
een naam met een aangezicht
en bij een andere een lichaam
in woordelijke mengelmoes
- het werkwoord met zijn onderwerp
het adjectief met zijn geschiedenis,
in de meewerkende spiegel
als voorwerp weerkaatst
zoals bij een meubel een vlekje
licht op zijn helderste was.

Aldus
herneemt de levendige geest
in de gloed van ogen
zijn vlammende hersenschim,
houdt zich op in dit gloednieuwe wezen
dat hem bezoekt
herleeft met open woorden
ieder met zichzelf alleen
tussen de lakens van bladzijden
en geeft aan wie zich wil geven
een onvergelijkbaar leesvoer.
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SON MŸ

aan het Vietnamese volk

Hier heeft de morgen
zijn gelijke niet om te slapen, noch het slijk om zich te verspreiden:

het rood houdt zijn klonters gevangen in de aarde: roest of granaat, vuurhaard of as –
brandhaard van overal opgestoken handen, de vuisten in de grond geboord –

het lichaam elders, verafgelegen buik of geen enkele hand die tegen pijn geheven wordt

Hier verwaaide de dood
zoveel zuren dat de monden zich voor eeuwig aan de sterren zullen vergapen,

zonder donzige vogels, noch bloemen met dubbelekinklokjes en de frangipaniboom
die aan de muur zijn spijbelende klaagzang neuriet, heeft aan zijn groei

de verstikkende stofhagel prijsgegeven – wie van een zegepalm doomde, het zal de laatste zijn

Rook
ginder bij een dorp, een kookketel op het vuur, lichamen zitten elkaar op de huid

een leven in het leven en een kind in een boom.
men ademde deze gespleten wind in die de ogen vernauwt

en de glimlach te lijf gaat, daar waar het lied hem openbreekt! Men zwom: minder water
en meer hemel – men liet de vingers woelen, stil en nog

van nagels voorzien, en de maan met haar nagelmaantjes
knipperde met haar blauwe wimpers op het ritme van de tekens.

+++

Nu
resten niets anders dan de gestoken messen, dromen met veiligheidspal om de honger te offeren,

hoofdkussens van blank metaal waar de overgesneden kelen het woord verzwijgen
dat het staal doorboorde, En nu zo lichtvaardig terug naar het front,

wat gele rijst tussen de tanden, de ongewapende dood zonder bagage in onze vaarwaters,
zonder vuren om bij de aankomst te worden gevierd, zonder fanfares van afgevallen oren,

zonder bedden met verteerde nieren,

De morgen daagt op –
zij die hem opsnuiven zullen morgen sterven
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NEERGANG

voor Georges Perros

We verbuigen werkwoorden
En van schuine hoofden
naar ontboezemende passies
schuiven we langzaam
onder de deur van de tijd
enkele vertrouwde woorden

Het huis is zonder geluid
zonder stap op de trap
en de nacht betrapt het
op niet kunnen praten
met de reiziger tenzij
met tussentijdse klachten

Wij vluchten…

en immer plaatst de vlucht
ons op dezelfde drempel
opgehouden zonder herinnering
aan woorden die ons gaan verlaten
- als bagage zo je wil 
en huis van vriendschap

Maar ziehier, stilte,
de langverwachte wind
van volle zee en bergtoppen!
Nog wat hartstochtelijk leven
bijna verstikkend
grijpt ons bij de keel
en nauwelijks vertrokken
moeten we aankomen
op een gekende plaats
bij een reeds gezongen wijs
een reeds geslaakte kreet
elke droom en illusie doorgeslikt

ik schrijf en het zijn niet anders
dan eindeloze strookjes
waar men zijn lichaam afstompt
met een dood onderwerp
dat men vrij vlug
op de asvaalt zal wegwerpen

Fraai levend lijk
- de woorden blazen koud 
en warm zonder ankerplaats
en de bananentijd
laat ons achter op de kade
met een Adieu in tranendal

OP DE JUISTE PLAATS

De poëzie 
als mikpunt
voor de trillende draad 
van de oogopslag

Het gedicht
als waterbron
voor de opwellende woorden
ontspringend uit de schede
van de aarde

En de dichter
- altijd op de juiste plaats
om te maken wat hermaakt wordt
na mismaakt te zijn geweest
door zijn overgewicht aan beelden –
weet niet waar hij zich
een onderkomen moet verzinnen
het bestek uitgestald
de tafel gedekt
de boordevolle kelk
met vruchten, bloemen, bladeren en takken
als het woord niet avontuurlijke huid zou worden
daar waar zoveel en meer
opborrelden  
tot lijden en tot vreugde
van de bronnen der onschuld
de eerste woorden kwamen
overnachten in zijn hand
zich geven aan de bladzijden
en er zich levend opsluiten 
in het witte boek der twijfels
- waarvan hij zich voor het voortdurende ruime 
sop der tranende zoutkreken
tot peinzende notulist maakte

en geboren vertaler
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DE DICHTERS

voor François Jacqmin

Dichters zijn blauw

Azuurblauw
koningsblauw
nachtblauw
maar ook

Wit als sneeuw
als ze hem in woorden laten dwarrelen
die hen plotseling bij de keel grijpen
aldus
in de eigen valstrik gelopen

Dichters zijn als nacht
in het kale tussengrijs
van de hond die zich wolf waant
op de bewuste dag
van wie 
terecht
de kleine dingen
kan verwoorden
die van zwerftocht naar droom trekken
en hem
- fortuinlijke voetknecht –
een geweer aan de schouder hangen

De blauwe dichter jaagt de nacht na
de tijdelijke gratiën
en vindt ’s morgens
arme verkleumde woorden
op de drempel
ingeslapen

Hij spreekt hen eerst aan
in een onbekende taal
en zij
die nu net
nooit eerder spraken
met enige levende ziel
over de naakte armoe 
om zonder naam te leven.

En de blauwe dichter
in het dierlijk zwart
van zijn verstikkend leven
neemt het kind woord
per woord

en legt het
vol vertrouwen
in het witte boek
der doden neer
hakt zijn hout
en maakt van spraak
stilte    Daar
waar hij tot in de eeuwigheid
- wat alleen hij wist –
een toegang had

FINALE

(slot van de roman La derelitta)

In de voltooiing van een boek, naast de noodzaak 
om het verhaal te beëindigen, is er iets als de wei-
gering van de schepper om het lot van zijn schep-
ping te verlengen: iets dat even moeilijk is om uit te 
spreken als een doodstraf (in feite euthanasie) voor 
het kind, uit zijn bloed ontstaan. Van bij de start 
wist men dat het kwetsbaar en bedreigend was; en 
hoe wanhopig de verhaallijn waarop men heeft in-
geschreven ook lijkt, niets evenaart in verbijstering  
de losgelaten woorden die hem, voor een tijdje, niet 
helemaal zoals hij had kunnen verhopen, een leven 
hadden geschonken, ach, eerder in leen gegeven. Het 
is dus als woekeraar dat de auteur, na hem tot zijn 
voordeel te hebben verward, de orde der dingen her-
stelt. De belangrijke orde van de leegte, waarvan hij 
plotseling merkt dat ze zich tegen hem keert.
Want, een bed verlaten, in een kamer de dood ach-
terlaten, is ze evengoed met zich meenemen. Zij die 
langzaamaan het geschrift zal afmaken, de genade-
slag toebrengen, vraagt aan de aanwezigen om zich 
terug te trekken om het werk te voleindigen. En wel-
licht, als men haar niet stoort, zal ze zich van het 
reeds verworven leven afkeren, zal ze een drijfjacht 
volgen op strijdvaardiger prooien dan die van het 
verhaal, dat de auteur zelf al heeft verlaten? Ergens 
anders? En waarom niet naar hem, inderdaad: drij-
ver die de jacht van zo nabij gevolgd heeft.
Wanneer je goed toekijkt, is hij al lang niet meer 
dezelfde. Zijn het besmetting, ontgoocheling, giftige 
uitwasemingen… welaan, ook het schrijven geeft 
zich gewonnen, kan zijn zinnen niet beëindigen en 
verklaart zich ziek, niet bij machte om nog langer 
zijn romaneske te koesteren, allebei volledig uitge-
put. ❚
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 Colette Lambrichs

Colette Lambrichs

Colette Lambrichs werd in 1946 in Brussel ge-
boren. Ze woont sinds 1972 in Parijs. Ze is sinds 
1976 literaire directrice van de uitgeverij Éditi-
ons de la Différence. Ze schreef vier verhalen-
bundels: Tableux noirs (1980, derde druk 1997), 
Histoires de la peinture (1988, 2de druk 1997), 
Doux leurres (1997), Logiques de l’ombre (2006) 
en zij publiceerde de roman La Guerre (2003): 
alle verschenen bij la Différence.

De Encyclopedie der Letteren

De dag waarop zijn naam in de Encyclopedie 
der Letteren verscheen, was de mooiste uit Jean 
Pilorts leven. In twaalf regels stonden zijn ge-
boortedatum, zijn academische titels en die van 
zijn romans vermeld. Het schonk hem een diepe 
voldoening. Iedere dag, bij het genot van een 
digestiefje, nam hij het lijvige boekwerk ter 
hand, sloeg het open op de letter P en vond 
met een kinderlijk genoegen zijn eigen naam 
terug tussen die van Germain Pilot (1537-1590), 
beeldhouwer, één van de grootste van de Franse 
Renaissance, en die van Joszef Pilsudski (1867-
1935), een maarschalk die het Rode Leger in de 
pan had gehakt en het vervolgens tot staats-
hoofd van Polen bracht. Zijn eigen naam zou 
nog eeuwen op ieders lippen liggen. En hij stel-
de zich voor hoe hij een treinwagon opstapte, 
waarin zijn eerbiedwaardige voorgangers, na 

een copieuze maaltijd, op een bijzonder hoog-
staand niveau met elkaar van ideeën wisselden. 
Hij, de jongste van de drie, want geboren in 
1936, na de dood van de Pool, en bijgevolg de 
enige die wist wat hen verbond, bracht het ge-
sprek op gang. Hoe ving hij aan? Zou hij met 
de deur in huis vallen, zo van: ‘Mijne Heren, wij 
zijn buren in de Encyclopedie!’ Nee, dat was te 
direct. Hij moest het discreter brengen. Een ide-
ale aangever voor Germain Pilon kon b.v. zijn: 
‘Verleden week, mijn beste, heb ik in de basiliek 
van St-Denis in bewondering gestaan voor uw 
Graftombe van Hendrik de Tweede’. Was dit de 
juiste manier om met iemand uit de 16de eeuw 
aan te pappen? Misschien begon hij beter met 
Pilsudski, in de veronderstelling dat Pilsudski 
Frans verstond, wat waarschijnlijk wel zo was, 
want in zijn tijd spraken alle Slaven Frans.
De deurbel kwam zijn dagdroom ruw verstoren. 
Hij drukte op de knop van de parlofoon en wist 
niet wat gezegd toen het bezoek zich identifi -
ceerde: Pilon en Pilsudski. ‘Vierde verdieping’, 
bracht hij tenslotte uit en sloot het boek met 
een klap.
Vanuit zijn mooie optrekje op de boulevard de 
Courcelles kon je het park Monceau zien liggen.
- Wat een eer u te mogen ontvangen! Legt snel 
uw jassen en hoeden af. Had u misschien graag 
’n digestiefje?
Pilsudski met zijn scherp gesneden gezicht, zijn 
Griekse neus, diepliggende ogen en borstelige 
wenkbrauwen stak in een rijrok met dubbele 
knopen. Zijn gekrulde snor en zijn driehoekige 
sik gaven hem iets militairs.
Pilon was klein en gedrongen. Zijn massieve 
dijen staken in een strakke maillot boven rode, 
hoge laarzen met punten. Aan zijn groene tu-
niek ontsproten knoestige handen en een kolos-
sale hals met daarop een krachtig kaaksbeen en 
ogen die bijna uit hun kassen rolden.
- Wij kwamen ‘ns zien met wie we te doen 
hebben, verklaarde Pilsudski in zijn zangerige 
Frans. Pilon en ik kunnen het al een halve eeuw 
uitstekend met elkaar vinden op onze bladzijde. 
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De komst van een indringer die zelfs niet eens 
dood is, irriteert ons in hoge mate.
- Dat spijt mij zeer!, riep Pilort uit. Maar daar ver-
mag ik niets tegen. U richt uw misnoegen beter tot 
mijn collega’s op de Academie of de samenstellers 
van de Encyclopedie, maar niet tegen mij.
- Heer Pilort, wond Pilon zich op, kan u ons 
misschien verklaren waarom precies u, bij leven 
en welzijn, deze immense eer te beurt viel? Wat 
precies zijn uw mérites?
Pilort trachtte bovenal bescheiden te blijven.
- Ik schreef een aantal boeken die bij mijn tijd-
genoten zeer in de smaak vielen: La Crinière 
sauvage (Wilde Manen), Un été si lourd (Een 
lange, hete zomer), Chapeau de tulle (Een hoed 
van gaas), Journal d’un homme mal élevé (Dag-
boek van een Proleet)...
- Vindt u, onderbrak Pilon, dat dit op het ni-
veau van een Marot, een Scève, een Ronsard of 
een Jodelle staat?
- Ik ben toch geen dichter?
- Dostoïevski, Tolstoi, Balzac, Stendhal, Flau-
bert, Maupassant? Verbeterde Pilsudski.
- Heren, u stelt uw eisen wel erg hoog. En ik 
vrees zulke toppen niet te kunnen scheren, maar 
het is niet aan mij verantwoording af te leggen.
- Komkom, riepen Pilon en Pilsudski als uit één 
mond, er is geen plaats voor u in ons gezel-
schap. U behoort te vertrekken!
- Vertrekken!... piepte Pilort. Hebben jullie al 
aan de schande van zulk een stap gedacht?
- De schande wordt er alleen maar groter op als 
u blijft, vond Pilsudski, want uw aanwezigheid 
werpt een smet op onze namen. Kent u Germain 
Pilon eigenlijk? De beelden die onder zijn beitel 
ontstonden, deden het hart van Catherina de Me-
dici opspringen en drie eeuwen later het mijne en 
vandaag, wie weet, misschien zelfs het uwe. De 
Verrijzenis, De Biddende Kardinaal van Birague, 
Sint Franciscus in Extase... pure meesterwerken 
allemaal. Zelf ben ik niet meer dan een militair. 
Gelukkige omstandigheden hielpen mij Polen te 
redden dat ik bestuurde tot aan mijn dood.
- Tot grote ontstentenis van sommigen van uw 
landgenoten die gebukt gingen onder een ijze-
ren dictatuur, mompelde Pilort. Hoe dan ook, ik 
zie geen oplossing voor uw probleem. De ency-
clopedie is al gedrukt. We zouden de hele op-
lage moeten terugroepen en daar beslis ík niet 
over. En ik zie de uitgever nog geen vreugde-
vuur ontsteken met zijn boeken.

Hij hield in, verontschuldigde zich voor zijn 
taalgebruik.
- Komkom!, riep het bezoek als uit één mond. U 
hoeft enkel maar te sterven.
- Sterven? Maar waarom? Mijn gezondheid is 
zo slecht nog niet en mijn werk nog lang niet 
voltooid.
- De encyclopedie is geen plek voor halfgedane 
zaken. En het is ook geen plek voor de leven-
den. Het wapen van de executie mag u niette-
min zelf kiezen.
- Geef mij nog een kans, smeekte Pilort.
- Pistool?... bood Pilsudski aan en bliksem-
snel trok hij het wapen uit een holster aan zijn 
broeksriem.
- ... of de beitel?, donderde Pilon.
Pilort wendde zich tot de beeldhouwer.
- Wist u dat er in Parijs een straat bestaat met 
uw naam? Ze begint aan de boulevard de Clichy 
en komt uit op de rue des Abbesses. Als u wil, 
kunnen we er samen een kijkje gaan nemen. 
Meneer Pilsudski kan ons vergezellen. U gaat 
uw goede naam toch niet besmeuren met een 
moord?!
Beide heren stortten zich op hem en hun gebrul 
weerklonk in het mooie optrekje aan de boule-
vard de Courcelles vanwaar men de zoom van 
het Monceaupark kon zien.
Hij werd teruggevonden. Stijf in zijn zetel. De 
beduimelde encyclopedie aan zijn voeten, open 
op de pagina met zijn naam. Hartaanval. Aldus 
het medische verslag opgesteld door een ver-
maard academicus.
De encyclopedie werd heruitgebracht en de sa-
mensteller nam er het jaar van Pilorts dood in 
op. Maar bij de derde editie verdween zijn naam 
geheel.
Pilon en Pilsudski waren hem zowat totaal ver-
geten toen, zo’n vijf jaar later, een zekere Pi-
louët zijn beschamende intrede deed. Wat voor 
een blaaskaak was dat nu weer? Die moesten ze 
toch maar eens een bezoekje gaan brengen. ❚

Uittreksel uit Logique de l’ombre, La Différence, 
2006
© SNELA La Différence

[ vertaling: Tin Vankerkom ]
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 Guy Goffette

Guy Goffette

Guy Goffette is dichter en prozaïst en werd in 
1947 in Jamoigne geboren. Hij was achtereenvol-
gens lesgever, boekhandelaar en uitgever van de 
poëziereeksen Triangle en L’Apprentypographe. 
Hij maakte vele reizen vooraleer hij zijn koffers in 
Parijs neerzette, waar hij nu defi nitief verblijft. 

Hij is vooral dichter, ook als hij proza schrijft. 
Hij ontving in 2001 de Grand Prix de Poésie de 
l’Académie Française en in 2010 de Goncourt de 
la Poésie voor zijn gehele oeuvre. Hij is lid van het 
lectorenomité van uitgeverij Gallimard.

Enkele van zijn boeken zijn…:
La vie promise
Eloge pour une cuisine de province
Le pêcheur d’eau
Le manteau de fortune
L’Adieu aux lisières
Verlaine d’ardoise et de pluie
Elle, par bonheur et toujours nue

Un été autour du cou
Un enfance lingère
L’autre Verlaine
Tombeau du Capricorne
Presqu’elles
Le derniers planteurs de fumée
La ruée vers Laure
L’album Claudel (La Pléïade)
Al deze boeken werden uitgegeven bij Éditions 
Gallimard.

Voor dit nummer bezorgde Guy Goffette vijf on-
uitgegeven gedichten.

[ vertaling: Guy Commerman ]

HET STRAND

Al die lichamen, glad en stevig, die borsten,
glorierijk, die vleesharnassen
te kijk aan de horizon als
in de walgelijke slagerij

van de oude Alep – en de vliegen rondom
zoemden gezapig, t’ allen kant,
droegen het moeraszout, laatste
oliesel uit de hemel – allen zullen sterven,

allen, en wijzelf, en onze verdwaasde blikken
want voor een handvol zaad verloren we 
de loop van de zee zoals deze ster,
kinderen, die ons bij de hand

hield om de nacht te doordringen.
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PAASBROEDSEL

Toen bij morgenstond de glorie
van de wereld nog natrilde, daalden we
de dromenladder af om
in het gras van de gaard

het blauwe ei van de beloftes te zoeken, en in de hemel
een overschot van duizeling die ons kreten
ontlokte, maar alles zonk vlug in elkaar
en de horizon hernam

zijn waar gelaat: omwalling, versperring, octrooi.
We keerden huiswaarts om de buit te koesteren
de ogen in de schaduw alsof
een vleugel of een engel

onverwacht de schaal zou komen breken.

FRIGILIANA

De bergen zijn er weliswaar
en de hemel rondom is van het blauw
dat engelen ontnuchtert
die deze paden verbinden en losrijgen

waar onze ogen aan de olijfbomen 
vastklampen, de kleine witte
huisjes voorovergebogen
als wielrenners in de afdaling.

Maat hier op het terras door cicades
versneden en onder de klimmende

bougainville ligt er niets
in de omgeving van de tafel,

niets om onze tranen te weerhouden.

VOORBIJGANGER

Kijk niet achterom zoals de vrouw van Lot
je stappen worden je aangerekend zo stipt als de bries
die je voert, voorbijganger, in de kooi van de wijs
van twee of drie noten, maar heeft de merel

een andere toonladder om de morgen
op je vleselijk masker te toveren? Kijk niet achterom:
de lucht is bezwangerd door het zout 
van vergeefse pijnen, ga
met de voorbij waaiende wind en 
laat de doden sterven.

NOG STEEDS RIJMBEAU

Indien we misschien hadden geloofd
in zijn zwarte en snijdende woorden,
zouden we niet staan waar we nu staan
als een horde kleine lomperiken

met de zee in onze armen, gelijkend
op open schelpen, lege
koffers, bij gebrek aan een eenvoudige plek regen
waar in alle stilte wijze

dieren staan te grazen: koeien, schapen
en wijzelf toen de heuvels
onze stappen op hol hadden gebracht en we
gewiegd door de wind in het gras

we zijn les herhaalden: Men gaat niet zomaar weg.
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 Marie Ferran

Marie Ferran, foto: © Dries Segers

Marie Ferran  werd in 1963 in Ukkel  geboren. 
Ze is de dochter van Marie Pacquay-Wabbes die 
vele jeugboeken illustreerde en van Jules Wabbes 
(+1974), binnenhuisarchitect en meubelontwerper. 
Ze behaalde een licentie in archeologie en kunst-
geschiedenis.  Ze publiceerde vooral reisboeken en 
een monografi e over haar vader. Ze woont sinds 
meer dan twintig jaar in Parijs. Na haar veertigste 
begint ze ook fi ctie te schrijven. Haar eerste ro-
man verscheen bij uitgeverij Seuil in 2006 in de 
collectie Cadre Rouge: Terrasse.

Broer

Julie had getracht om me telefonisch te bereiken. 
Ik was die middag echter niet thuis. Het is slechts 
wanneer ik ’s avonds thuiskwam dat ik haar be-
richt vond. Mijn zuster Julie en haar toenmalige 
echtgenoot hadden me vanuit het ziekenhuis ge-
beld. Ze stonden me op de parking bij de ingang 
voor de spoedgevallen op te wachten. Ik kwam 
terug van mijn lessen Do in, een techniek van 
zelfmassage ontsproten uit de traditionele Chinese 
geneeskunst. Sinds die dag beoefen ik geen enkele 
relaxatietechniek meer.

Julie drukte me eerst de hand, dan omknelde ze 
mijn arm op een vreemde manier. Tenslotte drukte 
ze zich tegen mij aan. Ik begreep toen nog niet 
waarom. Henri had een motorongeluk gehad. Ik 
ben de reanimatiekamer binnengegaan, nadat ik 
blauwe wergwerppantoffels en het reglementaire 
haarkapje had aangetrokken. In de zaal lagen, 
denk ik, drie andere personen verbonden aan ver-
schillende toestellen in bed. Ik had geen zin om de 
anderen te bekijken. Ik zag mijn broer die lag te 
slapen en te ademen. Ik concentreerde me op hem. 
Hij was rustig. Hij ademde artifi cieel. De machine 
die op zijn borst drukte, maakte een geluid. Ik 
nam hem bij de hand. Ik zag dat hij aan het hoofd 
gewond was, dat was het dan. Zijn uiterlijk leek 
normaal. Ik sprak zijn naam uit: ‘Henri!’. Ik blies 
hem ettelijke malen zijn naam in het oor. Niet het 
minste teken van reactie. Nochtans had ik gelezen 
dat mensen in coma die hun naam hoorden, soms 
reageerden. Ik had mijn vader twee jaar eerder in 
coma gezien en ik geloofde desondanks nog altijd 
in mirakels. Ik ben van nature optimistisch.

Na een tijdje kijken naar mijn broer en hem toe-
spreken zonder een reactie te krijgen, kon ik me 
niet weerhouden, ik kneep hem in de arm. Niets, 
geen enkele refl ex, geen enkele grimas, geen teken 
van opleving. Zijn huid was warm, mijn broer lag 
daar wel degelijk, voor mij, maar hij was afwezig 
en hij zou nooit meer bij ons zijn. Ik wist het al-
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leen niet. Ik kon deze realiteit niet bevatten. Ik heb 
de kamer ontdaan verlaten.
Enkele uren eerder was Henri door de hulpdien-
sten van de weg geplukt. Hij werd door een auto 
omvergereden. We hebben nooit de details van het 
ongeval vernomen; het was nooit aanleiding voor 
een proces. De automobilist die hem omverreed, 
heeft niets van zich laten weten. De bestuurster 
heeft aan de verzekering laten weten dat de mo-
torrijder de voorrangsregel niet had gerespecteerd. 
Mijn broer droeg een helm. We weten niet of hij 
hem had vastgemaakt. We denken dat de vrouw 
te vlug reed. De herinneringen zijn vaag, ze gaan 
wel drieëntwintig jaar terug. Ik vertel mijn versie 
van de feiten, niet de originele. Ik vertel deze ge-
schiedenis om ze te kunnen herinneren, om iets 
anders te kunnen schrijven dan ‘de geschiedenis 
van het dode kind’. De tijd vordert en het vergeten 
is zijn reisgezel. Maar dit jaar, op 23 juni 2011, 
was het drieëntwintig jaar geleden dat mijn broer 
dood is en elf jaar geleden dat mijn dochter Eva 
op dezelfde zomerdag werd geboren. Ik beoefen 
geen getallenleer, ik lig overhoop met data en cij-
fers, het is gewoon dat ik er die dag in juni aan 
terugdacht.

Het was warm. Ik ontmoette mijn zuster en mijn 
zwager op de parking voor mijn auto. Ik had niet 
met de dokter gesproken, ik begreep niet juist in 
welke toestand mijn broer verkeerde. Ik dacht dat 
hij in coma was en ik vroeg me af wanneer hij 
weer wakker zou worden en vooral welke de pijn-
lijke gevolgen zouden zijn. Ik stelde die vragen 
aan Julie. Julie bekeek me met een zware blik en 
antwoordde dat we ‘heel moedig’ zouden moeten 
zijn. Julie koesterde reeds geen enkele illusie meer, 
dan wanneer ik me nog steeds afvroeg of Henri 
met een handicap zou overleven. Ik moest onze 
moeder verwittigen en ook onze oudste zuster. 
Sylvie was die avond uit. De draagbare telefoon 
bestond toen nog niet. Mijn moeder was in En-
geland. Mijn moeder heeft onmiddellijk begrepen 
dat er iets ernstigs was gebeurd, zelfs voor ik haar 
over het motorongeluk inlichtte. We trachtten haar 
nooit te bereiken als ze op reis was, het is waar-
schijnlijk daarom dat ze iets ergs vermoedde.

Enkele maanden eerder had mijn broer een onge-
val met zijn brommer gehad, verwittiging die nie-
mand van nut was geweest. Henri lag op de spoed-
dienst met een lichte schok. Mijn moeder die door 

het ziekenhuis werd opgeroepen, wachtte angstig 
af in de wachtzaal zonder haar zoon te kunnen 
zien. Na een vreselijk lange wachttijd bood een 
geneesheer zich bij haar aan met de identiteits-
kaart van mijn broer in de hand. Hij zocht haar 
op om te vragen of haar zoon gewoonlijk normaal 
ageerde. Het is niet moeilijk om raden welk effect 
dergelijke zin op mijn moeder maakte. Mijn moe-
der die men in bange verwachting had gelaten een 
ogenblik vooraleer haar zoon terug te vinden. Het 
arme kind was vreselijk ongerust om zich op een 
onbekende plaats te bevinden en maakte zich zor-
gen over zijn brommer en zijn jasje. Toen viel uit-
eindelijk alles in de goede plooi. Mijn broer kwam 
terug thuis. We hebben hem berispt en hebben 
hem gevraagd om voorzichtiger te zijn.

Mijn moeder kwam ’s anderendaags terug uit En-
geland. Ik ben naar de garagepoort gestapt om 
haar te helpen met het dragen van haar koffer, de 
arme vrouw was lijkbleek. Ik vreesde ervoor haar 
te ontmoeten en was tegelijk opgelucht door haar 
terugkeer.

Het ziekenhuis heeft ons ontboden, mijn moeder 
en haar dochters. We moesten een beslissing ne-
men, er was sprake van orgaantransplantaties. 
Ik begreep het niet. Ik vroeg me af wie van ons 
drietal compatibel was en welk orgaan we zou-
den moeten afstaan. Ondanks de liefde die ik voor 
mijn broer koesterde, panikeerde ik bij de idee 
dat ik zou worden geopereerd. Ik had vestgesteld 
hoe edelmoedig mijn aard wel was, ik dacht aan 
mezelf, alleen aan mezelf. Een innerlijke, weinig 
eerbare reis naar de uithoeken van de angst. Ik 
ontdekte in tegenspoed dat ik een kleine, lelijke 
kant had.

Henri werd in een kunstmatige coma gehouden.  
Hij was hersendood. Zijn hart klopte. Hij vertoon-
de een schijn van leven, dankzij de artifi ciële be-
ademer. Het geluid van deze diepe en gedwongen 
ademhaling beleef ik met de sigaret, het inhaleren 
van de rook kalmeert me, afgezien van de instruc-
ties in vetjes op mijn pakje gedrukt en van beel-
den en andere morbide röntgenfoto’s voorzien en 
de onheuse opmerkingen van mijn naaste familie 
en mijn kinderen die zich om mijn gezondheid 
bekommerden. Mijn moeder en mijn zusters heb-
ben de coma en de dood van Henri even diep als 
ik beleefd. We hebben de dagen die aan zijn dood 
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voorafgingen en de dagen die op zijn begrafenis 
volgden heel stoïcijns doorgemaakt, dat denk ik 
toch, we durfden niet te wenen uit angst om de 
andere in een tranendal mee te lokken en aldus 
de controle over onszelf te verliezen. Ik beweer 
niet dat het goed is, het verliep zo, niet meer dan 
dat. We werden ieder op zijn eigen manier getrof-
fen en de nochtans onzichtbare littekens van pijn 
zijn diep, we zullen ze ons verdere leven blijven 
meedragen.

Niemand had ooit de bedoeling gehad om me een 
orgaan te ontnemen. Henri was klinisch dood, ik 
had het niet begrepen, ook mijn moeder niet. In 
het ziekenhuis wilde men zo vlug als enigszins 
kon uit het jonge lichaam het hart, de nieren, de 
gal en weet ik wat al meer verwijderen. Henri was 
zestien jaar. Henri was niet kunstmatig in leven 
gehouden, opdat we ons op zijn dood zouden 
kunnen voorbereiden. Henri was in leven gehou-
den omdat hersendood bij jonge individuen niet 
veel voorkomt. De wachtlijst op organen is lang 
en niet alle vragen kunnen worden voldaan. Het 
ziekenhuis moest de toelating van mijn moeder 
verkrijgen om tot de afname over te gaan. Na 
drie dagen beginnen organen te verslechteren en 
de tijd was dringend en dat terwijl we nog altijd 
hoop bleven koesteren. Mijn moeder heeft uitein-
delijk haar toestemming gegeven. Ze verloor een 
zoon. Andere levens redden kon een zekere troost 
betekenen.

De dag dat Henri verongelukte, was ik voor hem 
verantwoordelijk. Ik was tweeëntwintig jaar en 
ik had opdracht gekregen om op hem te letten 
tijdens de afwezigheid van moeder. We woonden 
op het platteland. Het dorp was karig bedeeld 
door het openbaar vervoer. Jong zijn en vastzit-
ten op het platteland is niet prettig, ik had het 
ook gekend. Mijn zuster Sylvie had een brommer 
gekregen op zestien jaar en ik erfde die over toen 
ze haar rijbewijs behaalde. We reden soms meer 
dan vijfentwintig kilometer met dit vehikel met 
kleine wieltjes, dat beknot was tot veertig kilo-
meter per uur. Sylvie was erin geslaagd om het 
te laten oppeppen om sneller te kunnen rijden, 
wat kortsluitingen veroorzaakte wanneer men de 
lichten ontstak, de motor begon te sputteren en 
soms viel hij stil. De oplossing was om ’s nachts 
met gedoofde lichten te rijden en het koplicht 
aan te steken als een voertuig naderde. Ik hield 

van deze vrijheid om ongebonden te komen en te 
gaan. Ik hield van de wind in de kleren en op mijn 
huid, ik hield van de mistige nachten, de sjerpen 
en de feeën, ik hield ervan om verstijfd door de 
kou ergens aan te komen, met de helm in de hand, 
ik hoopte dat de mensen mij voorstelden alsof ik 
met een zware cilindermachine rondtoerde, hoe-
wel ik daar helemaal het profi el voor miste en dat 
er weinig kans was dat men mij voor een ‘motard’ 
zou aanzien, een hardleerse ondanks de ring met 
doodshoofd die ik aan de wijsvinger draag zoals 
sommige Hells Angels en die zorgt voor mijn da-
gelijkse portie ijdelheid. Hij zegt me: ‘Vergeet het 
Nooit!’. Hij zegt me: ‘Geniet van elke dag alsof het 
de laatste is.’

Ik heb van de motor gehouden, mijn moeder was 
er niet gerust in, helemaal niet. Mijn moeder was 
van oordeel dat het voor ons goed was om zich te 
kunnen verplaatsen. Mijn broer is zonder vader 
opgevoed én door vrouwen. Mijn moeder wilde 
van hem geen zwakkeling maken. Ze was tevre-
den als ze hem aan zijn motor zag knutselen zodat 
hij zijn vrienden kon bezoeken, eerder dan naar 
de televisie te kijken. Mijn moeder had me de les 
gespeld voor ze naar Engeland vertrok dat het 
mijn broer verboden was om naar Villers-la-Ville 
te rijden omdat de weg te gevaarlijk was. Ik vond 
dit verbod weinig rationeel en als men mijn broer 
liet rondtoeren, het erg moeilijk was om te weten 
waarheen hij reed. Die bepaalde woensdag, in de 
voormiddag, vroeg mijn broer of hij naar Villers-
la-Ville naar een van zijn vrienden mocht rijden. 
Ik zei neen, maar met zijn 1,86 meter drong hij 
aan.

Ik trok het verbod in.

Ik zei hem: ‘Leef je leven!’

Dat waren mijn laatste woorden. ‘Leef je leven’ 
en hij kwam om in de namiddag. Helaas, ik vind 
het niet uit. Zo is het gebeurd. Zo eenvoudigweg. 
Ik heb hem geen vaarwel gezegd. Ik heb het hem 
in het ziekenhuis herhaald, maar hij heeft me niet 
gehoord. Ik weet dus niet of het mijn schuld is dat 
hij dood is. Mijn moeder heeft me nooit verant-
woordelijk gesteld voor de dood van haar zoon. 
Mijn moeder zei dat het haar fout was, dat ze niet 
naar Engeland had moeten gaan. Maar ik, ik heb 
de woorden uitgesproken en ik heb de intuïtie van 
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mijn verwekster in de wind geslagen, zij die deze 
specifi ek gevaarlijke weg vreesde, de weg waarop 
mijn broer werd weggemaaid.

Ik trok het verbod in.

Ik hield me er niet aan.

Ik heb toegegeven, ik wilde niet voor de opvoe-
ding van mijn broer verantwoordelijk zijn.

Mijn zusters en ik hadden Henri in bescherming 
genomen. We hielden ons met hem bezig, we 
legden hem vaak te slapen, we hielpen hem bij 
zijn huiswerk. Henri was slechts twee jaar toen 
mijn vader stierf. Mijn moeder werd weduwe met 
vier kinderen en geldproblemen, ze moest gaan 
werken. Henri had heel die tijd geen gemakkelijk 
leven, zelfs al was hij bij zijn geboorte als een 
messias ontvangen. Niet gemakkelijk, vanwege 
het verdriet van mijn moeder. Zonder mijn va-
der was mijn moeder bedroefd. Ze vocht om de 
zaakjes van mijn vader te regelen, de achterstal-
lige belastingen te betalen, de bedienden ontslaan. 
Mijn vader had niet voorzien dat hij al zou ster-
ven, niets was dus voor zijn verdwijning geor-
ganiseerd. Mijn zusters en ik  hadden lange tijd 
een normaal kinderleven gekend, met ouders die 
een heus koppel vormden en met een fi nanciële 
overvloed, die ons toeliet om in het paradijs van 
de jeugd te leven. Mijn vader was weinig thuis en 
als hij er toch was, vond ik dat niet bepaald leuk, 
omdat hij erg streng was en mijn moeder dan ook 
minder inschikkelijk. Mijn vader kon bijwijlen 
behoorlijk angstaanjagend zijn en zijn woede-
uitbarstingen moesten niet voor Jupiter onder-
doen, werkelijk om de hele wereld te doen dave-
ren. Ik heb nochtans ook heerlijke herinneringen 
aan hem, zoals toen hij me bijvoorbeeld een ezel 
schonk. Ik had schrik van paarden en de hele fa-
milie beoefende het paardrijden. Ik beweerde dat 
ik eerder van ezels hield. Onder voorwendsel van 
de feestdag Sainte Marie nam mijn vader me op 
een dag mee in de auto. Ik was met hem alleen, 
wat eerder zeldzaam was. We vertrokken naar een 
nogal ver afgelegen ezelhandelaar. Enkele van 
deze vreedzame zoogdieren graasden rondom het 
huis van deze veesjoelemaar. Er waren er ongeveer 
een vijftiental van verschillend uiterlijk, bruine en 
grijze exemplaren. We kwamen met de eigenaar 
op de weide. Ik wist niet hoe te kiezen, al die ezels 

bevielen me. Ik wou ze een voor een bestijgen om 
mijn keuze te bepalen, totdat mijn aandacht zich 
focuste op een klein grijs ezelinnetje dat op de 
rug een kruis droeg, de ezel van de vlucht naar 
Egypte, perfect dus voor Marie. De andere ezels 
waren groter en donkerbruin. Mijn ezel had een 
onderste lip die langer was dan de bovenlip, wat 
hem een waas van onverstoorbaarheid verschafte. 
Met goedkeuring van mijn vader noemde ik haar 
Albanie, want zij was uit dat land, waarover ik 
niets wist, afkomstig. Ik vond het jammer dat ik 
die dag Albanie niet kon meenemen, ze was klein, 
maar niet zó klein dat ze in de auto paste. Albanie 
was echt betoverend. Ik had geen schrik van haar. 
Ze beet, ze roerde zich, ze wreef tegen de bomen 
als ze zich van mij wou bevrijden. Ze weigerde 
geregeld om in haar stalling te gaan, men moest 
ze dan binnendragen. Een weerbarstige palfrenier 
die niet mijn geduld bezat, heeft haar op een dag 
heel ruw afgeranseld. Het dier weigert om te be-
wegen. Ezels laten zich tot bloedens toe slaan, ze 
bezitten een verbazingwekkende weerstand. De 
mijne werd nooit meer geslagen. De techniek van 
de wortel werkte behoorlijk. Mijn vader verzorgde 
Albanie, hij pareerde haar poten en indien nodig 
droeg hij haar. Hij had een tondeuse gekocht om 
haar in de lente te kortwieken en haar pels kreeg 
dan een fl uweelachtige, blauwige schijn. Ik deed 
een ketting met een rinkelbelletje om haar nek, ze 
was enig mooi en graasde op het grasveld in de 
tuin. Ik speelde roetsjbaan op haar rug en ik kon 
onder haar poten doorgaan. Albanie bezat een 
uitzonderlijke begaafdheid. Geen enkel van onze 
paarden slaagde erin haar te evenaren. Ze had de 
moestuin ontdekt en had begrepen dat die door 
twee poortjes beveiligd was. Wanneer de eerste 
poort gesloten was, volgde ze het pad en trachtte 
de kleine achterpoort aan de benedenkant op proef 
te stellen. Men trof haar aan tussen de wortels en 
de sla. Anita, de kinderoppas van Henri, afkom-
stig uit Andalousië en die toen bij ons inwoonde, 
knutselde een zadel van dikke stof in elkaar, een 
zadel dat met stro werd opgevuld. Het was zeer 
comfortabel en het was perfect aan de anatomie 
van het dier aangepast. Mijn vader maakte me 
levenslang lid van de Donkey Breed Society, een 
Engelse vereniging, zoals de naam verraadt, voor 
ezelliefhebbers. Ik was fi er om dit ‘levenslang lid-
maatschap’, het gaf me de indruk dat het van mij 
een erg belangrijk persoontje maakte. Ik ontving 
het maandblad van de vereniging en ik stortte 
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me op de ledenlijst, die mijn naam vermeldde en 
op de zeldzame zwartwitfoto’s. De inhoud van de 
teksten ontging me.

Albanie stelde zich graag op bij de afsluiting in de 
tuin om de weg te bekijken, om de voorbijrijdende 
auto’s te bekijken. Dat was haar tijdverdrijf. Ik 
groeide op, ik ging naar de universiteit en ik ver-
waarloosde haar. Andere lieden hielden zich met 
haar bezig. Albanie verbleef in een kleine, voor 
haar speciaal gebouwde stal. Het poortje, voorzien 
van een traliewerk, liet aan de ezelin toe om naar 
buiten te kijken, maar moest afgegrendeld wor-
den, want Albanie had een techniek ontwikkeld 
om de poorten te openen. De moestuin moest er al 
aan geloven. Op een nacht, ik was bij vriendinnen 
in de bergen, geraakte ik niet in slaap en had een 
nachtmerrie. Ik droomde van thuis. Toen ik ’s an-
derendaags naar huis telefoneerde, vernam ik de 
incidentele dood van Albanie. Op de rijweg door 
een benevelde chauffeur op een sombere winter-
dag aangereden. Julie werd als eerste verwittigd. 
Ze vond Albanie aan de wegberm. We wisten niet 
dat enkele jaren later Julie als eerste werd opge-
roepen bij het ziekbed van onze door een auto 
overreden broer. Niemand weet wat morgen…

Ik rijd nog maar zelden. Ik heb het geluk om te 
voet te leven. Ik verkies de snelheid van een voet-
tocht. Toch heb ik veel van de snelheid met de 
auto gehouden, erg veel. 

Bij de geboorte van Henri was ik acht jaar. Mijn 
tante Henriette paste ’s avonds op mij. Het was op 
de avond dat mijn moeder samen met vader tij-
dens het avondmaal naar de kraamkliniek moest. 
Vader die al evenzeer in paniek verkeerde als bij 
de geboorte van hun eerste kind. Voor het vierde 
kind had hij meer ontspannen kunnen zijn, maar 
dat was echter niet het geval. Ik droomde dat een 
dief het huis binnendrong. Ik ontwaakte. Ik hoorde 
geluiden. Ik weende en vader kwam me troosten. 
Hij kwam terug van de kliniek. Het was vier uur ’s 
morgens. Ik kalmeerde toen vader vertelde dat ik 
een broertje had. Ik was bijzonder fi er en gelukkig 
dat ik het voor mijn zusters mocht vernemen. De 
bevalling was langdurig en moeizaam verlopen, ik 
vernam dat jaren later. Mijn vader was behoorlijk 
onder de indruk, hij was bevreesd geweest dat hij 
mijn moeder zou verliezen. De pasgeborene die 
al de maten had van een baby van drie maanden 

was al bijna verstikt tijdens de nacht van zijn ge-
boorte door de schuld van een verpleegster die 
hem water via een ‘grote-snelheid-speen’ had ge-
geven. Men had hem bij de voeten moeten op-
hangen en het kind kreeg ook nog geelzucht. Zo 
luidde de geschiedenis zoals mijn moeder ze later 
vertelde, heel wat later. En toch, daar ik niet wist 
hoe dicht de dood rond het kind had geslopen, was 
ik gek van vreugde. Ik had twee zusters, de komst 
van een jongen was dus goed nieuws. Om me te 
kalmeren stelde vader voor om bij hem in bed 
te komen. Het was de eerste en enige keer. Onze 
ouders namen ons nooit mee in bed. Het duurde 
lang vooraleer ik weer insliep. Het bed was erg 
ruim en koud en ik lag aan de bedrand, ver van 
mijn vader. De idee dat ik een broer had, was be-
slist opwindend. Sinds die nacht heb ik van mijn 
broer bezit genomen. Ik hield vanaf dan meer van 
hem dan van mijn zusters. Het ontgoochelde me 
echter om bij zijn thuiskomst vast te stellen dat 
hij reeds zo groot was. Mijn moeder hield hem 
in de armen, dicht tegen haar lichaam en in een 
sjaal gewikkeld. Ik wist dat ik over onvoldoende 
kracht beschikte om hem te dragen. Maar dat be-
lette niet dat ik hem liet brabbelen, zijn voetjes 
kietelde en hem verschoonde. Mijn zusters en ik 
lieten hem meer dan eens van de luiertafel val-
len, maar we verzwegen het voorval ondanks de 
strenge ouderlijke waarschuwingen. Gelukkig was 
Henri een stevige en weerbare knaap. Hij werd 
uitzonderlijk door de vrienden van mijn ouders 
in de watten gelegd (kasjmieren truitje, zilveren 
en gegraveerde drinkbeker), die choquerende uit-
latingen deden, die door de volwassenen niet als 
dusdanig werden ervaren. ‘Ha, eindelijk een jon-
gen!’. ‘Wat een geluk, toch eens een jongen!’. De 
zoon, de naam. Zelfs in België werd een kind van 
het mannelijk geslacht op het einde van de jaren 
zeventig meer op prijs gesteld dan een vrouwelij-
ke baby. Ze was gelukkig om aan vader een zoon 
te kunnen aanbieden. Mijn vader was niet meer 
zo jong en ze had nu toch een zoon die op haar 
man leek. En nu is deze broer, dat kind, wees door 
zijn vaders dood, bemind door zijn moeder, ver-
troeteld door zijn zusters, op zestienjarige leeftijd 
gestorven. De mensen spraken noodlottige woor-
den uit: ‘Wat jammer, waarom hij en niet een van 
jullie?’. Zijn dood heeft er waarschijnlijk toe bij-
gedragen dat hij drie levens heeft gered. Een tijdje 
na de dood van Henri ontving mijn moeder een 
factuur van het ziekenhuis voor de drie dagen in-
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tensieve zorgen. De ziekteverzekering vergoedde 
de transplantatiekosten maar eerst na de offi ciële 
verklaring van zijn overlijden. De schenking van 
organen is immers gratis in onze landen.
Ik ben nooit in de verleiding gekomen om te we-
ten wie vandaag het hart van mijn broer in zich 
droeg, zoals in de fi lm van Almodovar. Ik weet 
niet of dit hart nog steeds klopt. Ik heb gelezen 
dat orgaanontvangers zich over de donor vragen 
stellen.

De laatste tijd heb ik me vragen gesteld over de 
noodzaak of de fysieke integriteit van de dode 
moest behouden blijven en over wat er met het 
lichaam moest gebeuren als alle leven ophoudt, 
als alle leven ons verlaat naar elders.

Mijn broer rust onder dezelfde grafsteen als mijn 
vader op het kerkhof van het dorp waarin we 
woonden. Ik ga nooit het graf bezoeken.

Mijn vader en mijn broer die in de hemelen zijn… 
Ik geloof sinds lang niet meer in God. ❚

[ vertaling: Guy Commerman ]

Marie Ferran – 

Monografi e over haar vader Jules Wabbes
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Adam Zagajewski

SOLDATEN VAN TWINTIG

Ik kon niet schilderen, mijn stem stokte,
ik zakte voor de maturiteitsproef,
kunstenaar kon ik worden. Ingedeeld werd ik 
bij het voetvolk, het tweede regiment van de zonen
des vaderlands, we poetsten onze wapens en aanhoorden
vredestoespraken, de oorlog bleef maar duren,
de gesloten ogen van de huizen keken naar het muiten
van dieren en aanhoudende processies
van offervaardige ouderlingen, moeder bracht me
in brood verstopte kranten uit de tijd van de grote honger
naar waarheid, het brood gaf ik aan makkers, met het papier
bouwde ik schepen, ons wachtten grootse
veldslagen en ongewilde overwinningen;
’s nachts wekte ons het gebulder van wagens
en de kreten van dronken bevelhebbers, wij, soldaten 
van twintig wisten heel zeker dat hier
het ware leger in aantocht was, dorstend naar bloed.

Uit: Sklepy miesne (Vleeswinkels), 1975
Vertaling: Kris Van Heuckelom

 Adam Zagajewski

 Gedichten

Adam Zagajewski werd in 1945 in Polen geboren 
(Lwow ligt nu in Oekraïne). Hij wordt al enkele jaren 
getipt als kandidaat Nobelprijswinnaar. Zijn poëzie 
wordt bij verschijnen vrijwel onmiddellijk in vele ta-
len vertaald. Een week na het instorten van de Twin 
Towers drukte de New Yorker zijn gedicht ‘Try to 
Prase the Mutilated Worlds’ op de laatste pagina af. 

Zijn eerste bundel verscheen in 1968 en hij was een 
van de vertegenwoordigers van ‘De Generatie van 
‘68’. Hij verzette zich tegen het communistische, 
Poolse regime en in 1982 emigreerde hij naar Pa-
rijs. Vandaag woont hij echter terug in het Poolse 
Krakow. Hij ontving vele internationale onderschei-
dingen. In het Nederlands: Wat zingt, is wat zwijgt 
(1988, Nexus)) en Mystiek voor beginners (2003, 
Meulenhoff). In 2001 verscheen een selectie van zijn 
gedichten in het literaire tijdschrift Revolver.
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KRACHT

De kracht die trilt 
in de takken van de bomen
en in het sap van de planten
woont ook in verzen
maar dan tot rust gekomen

De kracht die schuilt 
in de kus en in het verlangen
zit ook in een vers
maar dan verstild

De kracht die groeit
in de dromen van Napoleon
en hem laat uitrukken tegen Rusland en tegen de sneeuw
is ook aanwezig in verzen
maar dan onbewogen

Uit: Jechac do Lwowa (Naar Lwów gaan), 1985
Vertaling: René Smeets

HIJ GAF NIET OM ESTHETIEK

Toen vader in de jaren tachtig voor kennissen
mijn gedicht “Naar Lwów gaan” overschreef
(hij vertelde me dit veel, veel later,
ietwat gegeneerd), gaf hij niet om esthetiek,
om metaforen, lettergrepen, de diepere betekenis,
enkel om de stad die hij liefhad en verloor, de stad
waar, als gijzelaars, zijn jeugd, zijn bekoringen en
ontmoetingen met de wereld waren vastgezet,
en hij hamerde vast met zo’n kracht op de toetsen 
van zijn oude trouwe schrijfmachine dat we,
waren we beter vertrouwd geweest met de wet van behoud van energie,
misschien al was het maar
één straat weer tot leven hadden kunnen roepen,
de straat van zijn eerste verrukking.

Uit: Niewidzialna reka (De onzichtbare hand), 2009
Kris Van Heuckelom
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DE ZWARTE RIVIER

De zwarte rivier stroomde door het park.
Verderop gevoelloze tuinen
en dichte, gevlochten hagen.
Waar nu spreeuwen zongen, stond vroeger 
een fi liaal van het kamp in Auschwitz, 
en onder het gras lagen de verbanden van het Russische ziekenhuis,
en dus stond het gras in de weide hoog en dik.
Onschuldige vliegers zweefden door de hemel, geruisloos,
en er viel een zachte regen 
zo zorgeloos als tranen van vreugde.

Uit: Płótno (Het doek), 1990
Vertaling: René Smeets 

CAFÉ

   [In Berlijn]

In een vreemde stad in dit café met de voornaam
van een Franse schrijver las ik Under the Volcano,
maar niet al te enthousiast. Aan zulk een kuur ontkom je niet,
bedacht ik. Wellicht was ik een brave burger geworden.
Mexico was erg ver weg en zijn reusachtige sterren
schitterden niet voor mij. Een dodenfeest was aan de gang.
Een feest van metaforen en licht. De dood in de hoofdrol.
Vlakbij enkele personen aan tafeltjes, verschillende lotsbestemmingen:
Bezonnenheid, Droefenis, Gezond Verstand. De consul, Yvonne.
Het regende. Ik voelde luttel geluk. Iemand kwam binnen,
een ander ging buiten, nog een ander vond het perpetuum mobile uit.
Ik was in een vrij land. Een eenzaam land.
Niets gebeurde, de kanonnen zwegen.
De muziek onderscheidde niemand; pop sijpelde 
in luie echo’s uit de luidsprekers: er staat nog veel te gebeuren.
Niemand wist wat te doen, waarheen te gaan en waarom.
Ik dacht aan jou, aan onze nabijheid, aan
hoe je haren geuren wanneer de herfst begint.
Vanop de luchthaven verhief een vliegtuig zich in de lucht,
als een vlijtige leerling die geloof hecht
aan wat oude meesters zeiden.
Sovjetkosmonauten beweerden in het hemelruim
geen God te hebben gevonden, maar hebben ze wel gezocht?

Uit: Niewidzialna reka (De onzichtbare hand), 2009
Vertaling: Kris Van Heuckelom
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SNEL GEDICHT

Ik beluisterde Gregoriaanse gezangen
in een ijlende wagen
op de autoweg, in Frankrijk.
De bomen waren gehaast. Monnikenstemmen
loofden de onzichtbare Heer
(bij dageraad, in een van kilte trillende kapel).
Domine, exaudi orationem meam,
verzochten mannenstemmen zo bedaard
alsof in de tuin de verlossing al ontlook.
Waar reed ik heen? Waar had de zon zich verborgen?
Mijn leven lag verscheurd
langs beide kanten van de weg, broos als het papier van een kaart.
Samen met de zoetgevooisde monniken
neigde ik in de richting van de wolken, blauw,
zwaar, ondoordringbaar
als de blinddoek op de ogen van een veroordeelde,
in de richting van de toekomst, een ravijn
dat harde tranen van hagel opslokte.
Ver van de dageraad. Ver van huis.
In plaats van muren dun blikwerk.
Op de vlucht in plaats van te waken.
Op reis in plaats van vergetelheid.
Een hymne in plaats van een snel gedicht.
Voor mij uit
rende een kleine, vermoeide ster
en blonk het asfalt van de baan,
aangevend waar de aarde was,
waar het scheermes van de horizon zich verborgen had,
en de zwarte spin van de avond
en de nacht, weduwe van zovele dromen.

Uit: Ziemia Ognista (Vuurland), 1994.
Vertaling: Kris Van Heuckelom
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SENZA FLASH

  Senza fl ash!: “Geen fl ash!”
  (vaak gehoorde instructie in Italiaanse galeries)

Geen vlam, geen slapeloze nachten, geen gloed,
zonder tranen, zonder hevige passies, zonder overtuiging,
  zo leven wij voort, senza fl ash.

Traag en gestaag, gehoorzaam en sloom,
de handen vol zwarte vlekken van de dagelijkse kranten,
  de gezichten vet van de crème; senza fl ash.

Glimlachende toeristen in vlekkeloze hemden,
Herr Lange en Miss Fee alsook Monsieur et Madame Rien,
  zullen het museum binnentreden; senza fl ash.

Zij zullen voor een Piero della Francesco staan
waarop Christus, zo goed als gek, opstaat uit zijn graf,
  herrezen, vrij; senza fl ash.

En dan gebeurt er misschien iets onvoorziens:
het hart, verscholen in glad katoen, bonst,
  stilte valt, plots een fl ash.

Uit: Pragnienie (Verlangen), 2000
Vertaling: René Smeets
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 EVENWICHT

Ik overschouwde het arctische landschap 
en dacht aan niets, lekker niets.
Ik aanschouwde witte gewelven van wolken, weidse 
uitspansels zonder een spoor van wolven.

Ik dacht aan jou en aan de leegheid 
die maar één zaak kan beloven: volheid -
en dat een soort van besneeuwd braakland 
uitbarst van geluk.

Toen onze landing dichterbij kwam,
rees de weerloze aarde uit de wolken op,
grappige, door hun eigenaars vergeten tuinen,
fl ets gras geplaagd door winter en wind.

Ik legde mijn boek neer en een ogenblik lang ervoer
ik een perfect evenwicht tussen waken en dromen.
Maar toen het vliegtuig het beton raakte, vervolgens
naarstig door het doolhof van de luchthaven cirkelde,

wist ik eens te meer niets meer. Weer was er de duisternis 
van de dagelijkse zwerftochten, de zoete duisternis van de dag,
de duisternis van de stem die telt en meet,
gedenkt en vergeet.

Uit: Anteny (Antennes), 2005
Vertaling: René Smeets
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 Lukas De Vos

 Stug maar buigzaam steen
 François Schuiten en de verlokking van verval

In 2003 zat François Schuiten het 30ste Festival 
van het beeldverhaal in het Franse Angoulême 
voor. Dat dankte hij aan de bekroning van zijn 
hele œuvre het jaar daarvoor. Schuiten was pas 
de derde Belg die de prijs kreeg, na Franquin en 
Jijé. Zijn bekroning destijds was ongewoon, want 
Schuiten, die stamt uit een West-Vlaamse fami-
lie en is opgegroeid in een gezin van Brusselse 
bouwmeesters (schieve architeks), is niet direct 
een klassieke striptekenaar. Zijn helden zijn ei-
genlijk steden en gebouwen. Samen met Benoit 
Peeters heeft hij voor een wereld gezorgd waar 
monumentale architectuur de mens herleidt tot 
een fi gurant. 

Twaalf jaar geleden besloot de gemeenteraad van 
de Noord-Nederlandse stad Groningen het ont-
werp voor een stripmuseum toe te vertrouwen aan 
Schuiten. Consternatie alom.  Joost Swarte, die ja-
renlang met zwier de klare lijn had uitgeprobeerd 
in Humo, had te elfder ure wel afgehaakt. Maar er 
bleven twaalf gegadigden,  met onder meer Lode-
wijk van den Boogaard, Maartin Lodewijk, Don 
Lawrence, Dick Matena en Lorenzo Mattotti. Toch 
ging de voorkeur naar de Franstalige Brusselaar 
François Schuiten. De samenhang van wereldbol, 
gevelbouw en doorzichtig binnenwerk had de 
doorslag gegeven. Groningen wou dan wel in de 
voetsporen treden van andere steden als Brussel, 
Angoulême en Bazel, maar koos voor een ontwerp 
dat weinig vandoen had met Nederlandse tradities 
en voorkeuren. 

Nederland neigt vanouds, naar hervormde ge-
woonte, naar strakke lijn en sobere bouwstijl, in 
de trant van Finse en Amerikaanse grootheden als 
Alvar Aalto, Juha Leiviska, Eero Saarinen, Frank 
Loyd Wright en de eigen modernist Rem Kool-
haas. Schuiten daarentegen, zelf geen architect 
zoals zijn vader en zijn broer, put rijkelijk uit de 
Jugendstiltraditie van Horta en het futurisme van 
Oscar Niemeyer en Antonio Sant’Elia, hij schrikt 
nog minder terug voor de monumentaliteit die 

Arno Breker en Albert Speer voor totalitaire regi-
mes ontwierpen. Maar de Groningse jury had één 
ding goed gezien: voor Schuiten is elk ontwerp een 
Gesamtkunstwerk, een omvattende wereld die van 
het grootste - het landschap of de stad als leefplan 
- tot het kleinste siervoorwerp dient uitgetekend. 
Daar passen de art nouveau en de art déco van de 
Brusselse chaotische bouwstijl perfect in. 

Een rationeel labyrint dat de mens domineert en 
tot revolte aanzet, dat is het uitgangspunt van de 
epen die Schuiten met zijn broer Luk uitwerkt – 
een duizendpoot die niet alleen scenarist, schetser, 
utopist is, maar zich ook verdiept in energievrien-
delijke huizen, de biosfeer en verticale groenaan-
plantingen. Benoit Peeters is steevast de mede-
plichtige. De totalitaire werelden van Schuiten 
hebben vooral gestalte gekregen in twee sublieme 
reeksen: De Duistere Steden en De Holle Werel-
den. Die laatste reeks was een vingeroefening 
voor Schuitens meesterwerk, dat eigenlijk bedoeld 
was om een eenmalige productie te worden, toen 
hij ermee debuteerde in het hoogstaande, maar 
helaas opgedoekte literaire stripblad A Suivre, in 
het Nederlands door Casterman uitgebracht als 
Wordt Vervolgd. De Muren van Samaris zetten de 
toon voor een parallelle wereld, de toegang waar-
toe Schuiten en Benoit in het zesde album, Brüsel 
(met één s en een umlaut) onthullen in het Ge-
rechtshof van Brussel dat Poelaert als heuse loge-
tempel bouwde. Symboliek, geheimen, globaliteit, 
lotsbestiering, het zijn de rode draden die door de 
hele serie lopen. 

De strakke tekenstijl van de School van Brussel, een 
erfenis van Hergé, maar ook van de Sint-Lukas-
academie die Schuiten in Brussel volgde, heeft 
hij zelf aangevuld met een teatraliteit, een dra-
matiek en een zin voor barok die minder uit de 
Jugendstil komen dan uit de opera. Daarvoor is 
hij te rade gegaan bij Hergés enigmatische kom-
paan, E.P. Jacobs, de vader van Mortimer en 
Blake. Het verklaart ook waarom Schuiten zich 
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niet beperkt tot het tekenverhaal. Hij ontwerpt 
steden en gebouwencomplexen – in die zin is de 
tweede bundel uit De Duistere Steden, De Koorts 
van Urbicande (overigens ook de naam van zijn 
webstek), het meest richtinggevend. Hij heeft gra-
fi sch meegewerkt aan fantastische fi lms als Just 
Jaeckins ‘Gwendoline’ en vooral Raoul Servais’ 
droomanimatie ‘Taxandria’. Hij is opgetreden als 
scenograaf, vooral met het verontrustende Le Mu-
sée des Ombres, dat overigens op de affi che een 
variante te zien geeft van de lichtkoepels die aan 
de gevel van het treinstation in Helsinki hangen. 
Hij maakte de decors voor Rossini’s opera buffo, 
La Cenerentola. Hij heeft het paviljoen van het 
Groothertogdom Luxemburg ontworpen op de 
wereldtentoonstelling van Sevilla en het Paviljoen 
van de Utopie in Hannover, hij was erbij in Aichi. 
Schuiten heeft ook twee metrostations vorm ge-
geven, Arts et Métiers in Parijs en dichterbij, de 
Hallepoort in Brussel. 

Om zijn eigen mytografi e te versterken heeft hij 
een tijdlang de fi ctieve krant Obskür, De Echo der 
Steden gepubliceerd, en past hij geregeld verhalen 
aan na lezersreacties. Zo is het einde van De Mu-
ren van Samaris grondig hertekend. Het is dus die 
man, die naar het woord van Benoit Peeters niet 
de moderniteit schuwt, maar wel het onwrikbare 
geloof in de vernieuwing afkeurt, die voorzitter 
werd van het Stripfestival van Angoulême. ‘Ik wil 
alleen maar verder internationaliseren’, zei Schui-
ten vooraf, ‘want zelf heb ik geen benul van iden-
titeit. Vlaming, Belg, Brusselaar, Europeaan – het 
is voor een fl ink stuk inbeelding, een rekbare we-
reld als die van McCay’s Little Nemo, dat me veel 
heeft beïnvloed toen ik jong was’. 

Schuiten deelt inderdaad met Geert Van Isten-
dael de haat-liefde voor een veelgelaagde stad 
als Brussel, met zijn botsende culturen, zijn ver-
minkt verleden – ‘waaraan ook mijn vader nog 
heeft meegewerkt als architect in de jaren zestig’ 
- en zijn onpeilbare diepten. Het resultaat was al 
te zien in Angoulême met Korea als  gastland, bij-
zondere aandacht voor de gruwelijke grollen van 
Reiser en Rosinski, de internationale ontmoetin-
gen met evengoed Japanners als Amerikanen als 
Schuitens studiegenoot en 9e Rêve-medewerker 
Sokal van ‘Inspekteur Canardo’ en het postume 
eerbetoon aan Guy Vidal van Dargaud. 

Eigenlijk spiegelt Schuiten zich aan de stadsar-
chitect Robick uit De Duistere Steden. ‘Ik ben ei-
genlijk een  gefrustreerde uitvinder ‘, bekende hij 
in Snoecks. ‘Honderd jaar geleden kon iedereen 
bij zich thuis alles laten uitvinden. Wetenschap 
en techniek waren niet voorbehouden aan be-
paalde fi rma’s. Originele vondsten dragen geen 
namen meer. Met heimwee denk ik aan de tijd dat 
de luchtvaart in een schuur werd uitgevonden’. 
Schuiten als verknipte Panamarenko. En toch is 
er gerechtigheid. Toen in 1994 een onuitgegeven 
manuscript van Jules Verne herontdekt werd, Pa-
ris au XXe Siècle,  dacht uitgever Hachette maar 
aan één man voor cover en verluchtingen: Fran-
çois Schuiten. Want de toekomst is niet meer dan 
een verdraaid verleden.

Verne is altijd al een leidraad geweest voor Schui-
ten en Peeters. Het onwankelbare geloof in de 
vooruitgang door wetenschap en techniek, de 
tunnelvisie van de negentiende-eeuwse paterna-
listische technocraat die ervan uitging dat ‘weten-
schap uit vergissingen bestaat, maar vergissingen 
die terecht gemaakt worden, omdat ze stap voor 
stap leiden naar de waarheid’ (Reis naar het Mid-
delpunt der Aarde, 1864). Het is een beangsti-
gende waarheid, de gruwelijke schoonheid van de 
maakbare samenleving. De bewondering voor de 
verblinding van Verne die Schuiten heeft, tempert 
hij met immanente kritiek. En dat blijkt het meest 
in de zeer dubbelzinnige uitwas van de reeks De 
Duistere Steden, het in 1993 uitgebrachte en nu 
heruitgegeven De Echo der Steden. Het is tegelijk 
een reductie van het stripverhaal naar de magazi-
nes illustrés van weleer en een metacommentaar 
op de crossmediale fata morgana’s die vandaag de 
mediawereld beheersen. De Echo der Steden – een 
cynisch grapje op het stripblad L’Echo des Sava-
nes - is het relaas van de opgang en ondergang 
van een gedrukt blad, dat zich nijpend dient aan 
te passen aan de vereisten van een steeds dwazer, 
zelfgerichter publiek, om uiteindelijk te verwase-
men en vervangen te worden door Het Licht. 

De oorsprong van het fragmentarische verhaal 
dient opnieuw gezocht bij Verne, en wel in het 
prikkelende (zij het soms afstotelijke) ingebeelde 
verslag uit 25 juli 2890, ‘La Journée d’un Journa-
liste Américain en 2890 ‘. Dit visionaire beeld van 
een wereld die het midden houdt tussen de nacht-
merrie van Blade Runner (in onze ogen) en het 

opmaak_114.indd   99opmaak_114.indd   99 09-03-2012   10:58:1009-03-2012   10:58:10



100

blakende optimisme van ongebreideld kapitalisme 
publiceerde Verne in de Journal d’Amiens. Moni-
teur de la Somme op 21 januari 1891. Het is het 
klassieke format van de Wereld binnen Duizend 
Jaar (dat bij ons door Hippoliet Van Peene al in 
1859 werd verwerkt in een ‘fantastisch blijspel’), 
en schetst de utopie van een wereld die in blok-
ken is opgedeeld, en waar de geldschieter-media-
magnaat Francis Benett de ongekroonde koning 
is van de beide Amerika’s. Amerika, omdat Verne 
vertrok vanuit een kortverhaal dat zijn zoon Mi-
chel in 1889 had geplaatst in The Forum van New 
York, ‘In the Year 2889’.

Het politieke Frans nationalisme van Verne is vi-
rulent. Van Duitsland is geen sprake meer, het valt 
onder het grote Russische Rijk ‘qui des bords du 
Rhin s’étend jusqu’aux frontières de la Chine, un 
empire dont l’Océan Glacial, l’Atlantique, la mer 
Noire, l’Océan Indien, baignent l’immense lit-
toral’. Engeland moet het juk van Amerika lijd-
zaam ondergaan. ‘C’est donc la fi n! murmura le 
consul  accablé (…) De tout ce qui fut autrefois 
l’Angleterre, que nous reste-t-il? … Plus rien’; 
waarop Benett sardonisch antwoordt: en Gibral-
tar dan? China moet helemaal met de chicotte tot 
rede worden gebracht: Benett vindt, lang voor 
Mao, dat er teveel Chinezen zijn. ‘Il faudra bien 
qu’on impose à ses sujets un maximum de na-
talité qu’ils ne pourront dépasser sous peine de 
mort’. Dat nationalisme is niet gratuit. Het is de 
wezenlijke drijfveer van de vooruitgangsobsessie, 
die je ook bij Schuiten en Peeters terugvindt. De 
geglobaliseerde politiek – alle steden zijn com-
municatief en planmatig verbonden; de nieuwe 
hoofdstad heet Universal City; de (voorgelezen) 
krant van Benett heet ‘Earth Herald’ – ademt het 
heimwee naar de negentiende-eeuwse opdeling 
van de wereld uit. The Scramble for Africa, be-
zegeld op de koloniale conferentie van Berlijn in 
1884, de concessiepolitiek in China, maar ook de 
rijksdromen van Frederik van Pruisen, Napoleon, 
en de Ottomanen vormen de voedingsbodem voor 
een rationele classifi catie van belangen die hun 
bevriezing moeten krijgen in de volledige, tech-
nocratische greep op volkeren en steden.

Steden die net als De Toren – de omgekeerde To-
ren van Babel, die bij Schuiten een nieuwe tijd-
rekening inluidt (A.T.), maar ook nooit afgewerkt 
geraakt, al was het de bedoeling de taalmisver-

standen uit de weg te ruimen – immens zijn, he-
lemaal in de gezwollen visioenen van Verne: ‘Les 
cités modernes aux voies larges de cent mètres 
(het Berlijn van de nazi’s), aux maisons hautes 
de trois cents étages (de Amerikaanse wolkenkrab-
bers), à la température toujours égale, au ciel sil-
lonné par des milliers d’aéro-cars et d’aéro-om-
nibus’. De hele opzet van De Duistere Steden ligt 
erin vervat. Meteen is het stuk uit De Echo der 
Steden over de nieuwe industriewijken van Mylos 
verklaard, maar ook over het ‘schandaal’ dat een 
oud echtpaar onopgemerkt 23 jaar veronacht-
zaamd kon blijven leven als ‘De Vergetenen van 
Blossfeldtstad’ (genoemd naar de Duitse planten-
fotograaf Karl Blossfeldt, die mee gestalte gaf aan 
de versieringen van de art nouveau).

Het is evenmin een toeval dat Schuiten de ver-
slagen van de ingebeelde krant die de dwerg Sta-
nislas Sainclair uitgeeft laat beginnen in april 719 
A.T. Ik heb me lang het hoofd gebroken over dat 
jaar. Als de datum niet willekeurig gekozen is, 
dan blijkt dat priemgetal uiteindelijk een gnosti-
sche betekenis te hebben – het is de waarde van 
het kernwoord uit het eerste vers van het Griekse 
evangelie van Johannes, ‘Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, 
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ 
λόγος’. ‘In den beginne’ –  ἀρχῇ / archèi: de ope-
ning van een nieuwe wereld. (In de West-Europese 
geschiedenis heeft het jaar 719 ook een bijzondere 
betekenis: de Frankische hofmeiers  vestigden 
voorgoed hun macht door de laatste vrije koning 
der Friezen, Radboud, te verslaan). 

Achterliggende gedachte is het holistisch concept, 
‘la parenté de toutes ces forces’, schrijft Verne, 
doelend op de eenheidsgrondslag van natuurkun-
dige en scheikundige krachten, van trillingen en 
etherische deeltjes. De Gesamtwissenschaftler die 
samenvalt met de Gesamtkünstler. Maar de kunst 
moet geschoeid op de inzichten van de allesverkla-
rende wetenschap. Om die reden gaat bij Verne een 
schilderij van Millet van de hand voor een luttele 
vijftien frank, ‘grâce au progrès de la photogra-
phie en couleur’, het drama ook van de imaginaire 
krant van Sainclair. Door de bladzijden en jaren 
heen neemt de aandacht voor en het succes van De 
Echo der Steden af omdat de fotografi e stilaan de 
tekenaars verdringt. Eenzelfde ontwikkeling zie je 
bij Verne in de muziekopvoeringen. In ‘La Journée 
d’un  Journaliste Américain en 2890’ zoekt Benett 
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verstrooiing in het beluisteren van muziekstukken 
‘basées sur une succession de savantes formules 
harmonico-algébraiques’. In ‘Une Ville Idéale’ (het 
Amiens waar hij woonde, in het jaar 2000), gepu-
bliceerd in Sur Terre et sur Mer. Journal Illustré 
de Voyages et d’Aventures (1876), speelt de har-
monie van de 324e legerafdeling een compositie 
die ‘niets menselijks en niets hemels meer had’: 
‘Plus de mélodie, plus de mesure, plus d’harmonie!
Du fi landreux sur de l’incommensurable, eût 
dit Victor Hugo! (…) De l’algèbre sonore! Le tri-
omphe des dissonances!’ De atonale muziek was 
al vroegtijdig uitgevonden. De pendant beschrijft 
het stuk ‘De Verwaterde Dromen van Oscar Fro-
belius’ bij Schuiten. Het waterorgelfestival bij het 
Groene Meer was van een dergelijke akoestiek en 
tonaliteit, van ‘die unieke boventonen’, dat ‘vóór 
het einde van het eerste deel het Festival van het 
Groene Meer veranderd was in het Festival van 
het Lege Meer’.

Maar cultuur heeft alleen nog een marginale 
functie, wezenlijk is het onderzoek naar de ef-
fecten van Vernes ‘vibrations’. Het eerste nummer 
van De Echo der Steden, nog onder hoofdredactie 
van Elmar Obstig von Offenstein, opent meteen 
met de waaghals-uitvinder Axel Wappendorf, die 
alle mogelijkheden van de schroef wil uittesten en 
er niet voor terugschrikt zich met zijn ‘girodyn’ 
van een hoog gebouw naar beneden te storten. 
Om aan razende vaart te belanden in een gracht. 
De samenstelling van de krant is zoekend: weten-
schap, stadsnieuws, humor, zoekertjes (bv. een 
‘tweedehands pedaalas voor aerofel’) en adverten-
ties (‘10.000 pond beloning voor kaalhoofdigen 
en baardelozen’). Sainclair neemt vanaf de tweede 
jaargang over en maakt korte metten met al die 
frivoliteiten: avontuur, ontdekkingsreizen, en nog 
meer wetenschappelijke experimenten vormen 
voortaan zijn corebusiness. Maar belangrijker: het 
beeld gaat stilaan de tekst verdringen, kleur komt 
in de plaats van zwart-wit. In die vernieuwing ligt 
al de verkwijning besloten. 

Het is met die koerswijziging dat Sainclair meer en 
meer terugvalt op Verne. In zijn eerste nummer al 
kondigt hij de ‘geheimzinnige terugkeer van kapi-
tein Nemo’ aan in de stad Samarobrive – de oude 
naam van Amiens, toen de Belgische stam der 
Ambiani er nog de plak zwaaide, en die uiteraard 
terug opduikt in ‘Une Ville Idéale’. De krant wordt 

een amalgaam, een uitgekiend weefsel van perso-
nages en steden uit De Duistere Steden en uit Ver-
nes fantastische verhalen: Urbicande, Brüsel (met 
de hilarische pastiche op de vastgoedschandalen 
in de Belgische hoofdstad, in het stukje: ‘Brüse-
lisering: de Chaos’ en de schepenen Snul en De 
Wolf), Alaxis, Alta-Plana; Michel Ardan, Benedikt 
Loderer, Eugen Robick; Spitfi res en schipbreuken.

Zo ontstaat de kroniek van een verbeelde wereld, 
een fantapolitieke parallelle wereld, die sciëntisme 
verbindt met een ongebreideld geloof in eigen kun-
nen, eenheidswetenschap met nauwelijks vermomd 
fascisme. Maar juist door de onafheid van de kennis 
en van de waarneembare of reconstrueerbare we-
reld, laten Schuiten en Peeters ‘gaten in het univer-
sum vallen’. Zei Schuiten in De Standaard (1999): 
‘Het universum heeft een wat wazig karakter, het 
gaat alle richtingen uit’. Waarop Peeters aanvult: 
‘De totaliteit is iets voor verzamelaars’. 

De onmacht om de perfectie te bereiken maakt dat 
zowel Verne als Schuiten volhouden dat ze kun-
stenaar zijn, geen wetenschapper. Dat geeft ge-
noegdoening, vrijheid, en het recht op vergissing, 
of het nu gaat om als waarachtig bedoelde voor-
spellingen of om gedragspatronen. Zo is het in 
‘Une Ville Idéale’ verboden voor geneesheren om 
zieken te hebben (Swift is nooit ver weg, vooral 
de wondere wereld van Laputa); wordt een pro-
gressieve belasting geheven op het vrijgezelschap; 
zijn Grieks en Latijn afgeschaft en vervangen door 
een onderwijs dat ‘purement scientifi que, com-
merciale et industrielle’ is. Ver zijn we daar niet 
meer van af. Zo zijn de werelddelen in ‘La Journée 
d’un Journaliste Américain en 2890” verbonden 
met pneumatische buizen, die reizen tegen 1.500 
km per uur mogelijk maken; zo is een primitieve 
skype uitgevonden, de phonotéléphote; is de le-
vensduur op duizend jaar verhoogd van 37 naar 
58 jaar, jawel; maar blijft Madame Benett naar 
Parijs reizen om er hoeden te kopen. Zo brengt De 
Echo der Steden verslag uit over de omkering van 
magnetische velden om sneller reizen mogelijk te 
maken in ‘Het Geheugen van de Bollen’; zo wordt 
naarstig gewerkt aan een ‘universeel knooppunt’ 
van alle doorgangswegen in ‘De Universele Nacht-
merrie’ en in ‘In Vogelperspektief’. 

Dat verbeelding en kunst uiteindelijk voorgaan 
op deelwetenschappen ligt in de grensoverschrij-
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dende aanpak van tekenaars en schrijvers. Verne 
heeft dat fi jntjes verwerkt in ‘La Journée’. De grote 
weldoener-mecenas Benett doet de ronde van zijn 
laboratoria. De eerste zaal die hij aandoet is die 
van ‘romanciers-feuilletonistes’. Het zijn immers 
zij die voor dromen zorgen, legenden onthouden 
en de mens met zichzelf confronteren, ook als dat 
langs ‘elektrisch hypnotisme’ moet gebeuren. Het 
is een heel ander soort Traumdeutung dat ook 
Schuiten voor ogen staat – niet die van inhibities 
en complexen, wel die van oneindige mogelijkhe-
den om jezelf te blijven verbazen en overstijgen. 

Nieuwsgierigheid is de sleutel, laat Verne Kapitein 
Nemo zeggen in 20.000 Mijlen onder Zee. ‘Ik wou 
zien wat niemand ooit had waargenomen, zelfs al 
had ik voor die nieuwsgierigheid met mijn leven 
moeten betalen’. 

Die nieuwsgierigheid wekken De Duistere Steden. 
Niet om wat we herkennen: de megalomanie van 
Speer, de triomfbogen van Piacentini, de drukken-
de monumentaliteit van Breker, maar ook de ge-
waagde ijzeren kathedralen van Eiffel en Clement 
Van Bogaert. Wel om wat we zelf projecteren in 
de doodlopende erkers, de eindeloze trappartijen, 
de ontzagwekkende uitzichten en de onpeilbare 
diepten van de tegenwereld. En waardoor we een 
vervormde spiegel van onszelf scheppen. Dat is 
de ultieme paradox van Schuiten, meer nog dan 
die van Verne: de strakke gelijndheid van een 
schijnbaar overrationele, minutieus uitgetekende 
wereld impliceert in feite de denkregels van het 
onzekerheidsprincipe. Heisenberg en Schrödinger 
zijn in dit stripveld nader dan de gekke geleerden 
of de verstrooide Zonnebloems van weleer. Dat is 
Schuitens onvervreemdbare verdienste. ❚
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 Katelijn Vyncke
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 Frank Decerf 

 Boekenwoud

A

De mensen werden met de dag grauwer
ook trager en luier. Ze bewogen als knokige spoken
die niet meer wilden spelen, niet meer wilden plagen.
Hun armen groeiden naar de schriele grond 
want zwaaien en handgeklap waren hier overbodig.
De onmensen werden schimmen, schuchtere bange schimmels
waar enkel de bijtende luizen nog mee bevriend waren 
en voor de rest trokken de dagen voorbij,
zwart als bloed in modder.

B

Sommige huizen waren net mooie Lego-blokken.
De rode schoorstenen hoog, scherp en majestueus 
als Vlaamse vaandels in een kleurrijke stoet, 
maar de ramen van de vele kamers hadden 
geen bloembakken, geen delicate Brugse kant,
geen Pools porselein, geen geurige lenteglans 
of Beiers klokgetik.

Vaak was er veel rook, vettig, zwart, traag 
verstikkend vernietigingsvuur, kleverig als karamel 
in zondags blond meisjeshaar.
In de straten zonder verkeer werd niet gespeeld, 
nooit gelachen, amper gezongen, vaak geweend.
Op de gespannen prikkeldraad zaten nooit verloren vogels
want zij waren niet van hier, zij kenden de weg naar buiten.
Zij waren meer waard, mochten hun vleugels 
wel uitslaan.
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C

De geluksvogels zaten hoog boven deze verdorven wereld.
Zij zagen de dingen anders, maar vertelden aan niemand
wat daar beneden, onder hen,  gebeurde elke dag.
Geen kruimeltje brood was voor hen weggelegd.
Geen rijke voederbak die kon worden gedeeld. 
Geen levenslust, geen fris getjilp
alleen de angst en de honger leefden 
gretiger dan ooit.

De brullende stemmen en wanhopig bevende rangen 
zochten naar een reden voor wat hoog in de lucht 
niet mogelijk was. 

D

De deuren sloten goed af, 
gingen amper open en wie er woonde,
woonde er verplicht maar nooit te lang.
Door het kijkgat loerde de dood vaak naar binnen,
kleineerde zo, keer op keer, het kleinste laatste vleugje hoop.
De galg was de enige vlugge redding. 
De vraag was groot, de treden waren uitgesleten… 

De deuren sloten goed af.
Alleen de scharnieren kresen soms om olie of vet. 
Op de vloer was de kleur van urine en hopeloosheid 
de enige versiering. De geur van schrik de laatste getuigenis 
en het nagelgekras op de muur een verloren poging,
een verloren wens, een gestoorde boodschap.
De deursloten sloten goed af, echt waar...
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 Harry M. P. van de Vijfeijke

 Noem het een wonder

NOEM HET NIET DAN WEEROMSLAG

Het regent grif, hagelend stuift het grootvermaak.
Bij het opstaan dreigen krant en schemer, 
de wantrouw waait. Het aantal schoten wordt geteld, 
bloedvolumes overstelpen de journalen. 
Wat warme aarde was schokt in elkaar.
Niets virtueel, het kale krijsen.

Een nacht waarin het borstbeen klaagt. 
Een kussen vol vergeefsheid, waken. 
De wekkers razen door de straten.

En toch, noem het een wonder, noem het poëzie
of niet dan weeromslag. Het nieuwe opstaan 
is in een glazen tuinhuis, witte lagen.
Regen is in alle fracties druppelig verstijfd,
het dekbed zelf gesteven in de tijd.

Nachtkastje, bedlamp, benauwd wordt dagwereld, 
grote zon. 

ZOZEER VAN GROTE HECHT GEVRIJWAARD

Zozeer van grote hecht gevrijwaard, zo zeer
op lemen voeten zwevend, zo vlinder ik bezwaard 
door het onderkelderde paleis, een leven.

Zo hecht ik aan de losse zon, zo aan de witte regen, 
zo aan de smelt van dood,
zo aan het tellen van de zegen.

Zo klein, zo een verwaaide vlok in wezen, 
dat één ding rest voor het zeggen van gedag.
Bezoek de kelders, en zoek bij het wijlen af en toe
uitzicht 

en betrap de trede: bovenverdiep en dakterras,
het hoogpaleis voor even.
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 Gerard Scharn

 Het thuisfront

GROEPSFOTO MET BASSIST

troy speelt slap bass in een acid billy group
en zingt falset de gaten in de hemel als hij de 
snaren van zijn bull fi ddle bijna knappen laat

de teksten gaan over niets en soms over iets
dat door geen mens begrepen wordt, het roest
hem aan zijn reet zolang hij maar plukken kan

SEBASTIAN BRANT

wij zeilen om de noord met
drank in fusten vol en happen
haring om de keel te smeren

twaalf botkoppen tussendeks
de speelman speelt viool als de 
vallen worden doorgehaald joho
zet vast dat touw en haal je grog

PROFETIE 

de verloren stammen israëls zijn terecht
zij hoeden schapen op de drentse hei 
eindelijk horen wij uit eerste hand
het verhaal van die roite yiddelech
een papegaai die aan komt waaien
is zo welwillend om te tolken

KNEKELVERS

de laatste wens van een soldaat
gevonden tussen veldfl es en gamel
drie dode infanteristen en een zippo
geschreven op het wikkel van een ulevel

bedank het thuisfront en mijn tante
in haar geloof vond ik de kracht 
voor de sokken en de warme wanten
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 Kees Klok

 Schone schijn

IK DRINK DE RODE ZOMER

Ik drink de rode zomer
onder een bladerdak van goot tot goot.

Zie hoe iedereen zwoegt
zie de man uit Afrika met zijn horloges

zie de vrouw uit China met haar
molentjes, slingers en waaiers

zie de man met zijn accordeon
die Afrika noch China heeft gezien

en de lichting kreupelen
iedere dag weer vers

als het fruit, als de kazen die
liggen te zweten op de markt.

Ik zie ze aan, de vrouwen met hun 
vervormde, gehavende gewicht

alsof het leven in dit seizoen 
nog meer aan zwaarte wint.

MORTIBUS

Mortibus was altijd je laatste woord,
stop op de fl es vol verhalen.

Je oude doos een koekblik Verkade
met de belofte van albums

waarvoor ik mij nooit te jong voelde.
Jong was staan in de bus

handjes aan ooms
natte zoenen van tantes.

Altijd verkouden die wijven
en altijd van beneden

het gelach bij het kaarten -
oprotkoffi e, mortibus.

Mortibus, mortibus,
credo van een kinderledikant.

 

BRUSSEL

Je ziet de dag verkleuren
als de gloed van de ramen

achter het Noordstation dooft bij 
het naderen van de Grote Markt.
 
Een najaarsdag met padvinders en 
onrijpe meisjes in rokjes van niks.

De gelaatskleur van bijna doden 
in de rook van een achterbuurtcafé 

een vagevuur van bedrogen toekomst
waar men mokkend de avond afwacht.

En dan de regen en het lantaarnlicht 
dat zich spiegelt in schone schijn.
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Berkenveldplein 16   2610 Wilrijk

G: 32 (0)476 242 991   T: 32 (0)3 830 15 50   

M: info@berkenveld.be   www.berkenveld.be  

Grafische vormgeving

Interieuradvies

Beursstanden

Tentoonstellingen

Galerie

Diensten Toegepaste Kunst

Diensten Beeldende Kunst

KUNSTENCENTRUM B E R K E N V E L D
C E N T R U M  V O O R  B E E L D E N D E  E N  T O E G E P A S T E  K U N S T E N

Medewerkers lentenummer 114

Frank DECERF – behaalde verschillende poëzieprijzen,werkt graag samen met plastische kunstenaars, recente 
poëzie: Maria Cordobés (2006), proza: Vrienden (1997), Het bezoek.

Lukas DE VOS –schreef een dertigtal boeken en werkt sinds 1987 voor de VRT als Azië- en Europadeskundige. 
Hij is auteur van o.m. Hong Kong (1997), Een Onberaamd Verbond (2000) en Iets meer naar het Oosten (2008).

Joris IVEN – vertaalde poëzie van Nazim Hikmet, Tahar Ben Jelloun, Sujata Bhatt, Charles Simic, publiceerde 
verschillende dichtbundels, recent: Ninglispo, uitg. P/Leuven.

Kees KLOK – dichter, historicus en vertaler. Recent: Het is al laat (poëzie) en IJzeren logica (verhalen).

Gerard SCHARN – publiceerde gedichten in o.a. Lava, Plebs en Dighter, hij doet af en toe een slam, hij vaarde 
enkele jaren bij de marine en studeerde af als jurist aan de universiteit van Tilburg.

Harry M. P. VANDEVIJFEIJKE – docent psychologie, publiceerde in diverse literaire tijdschriften en van hem 
verschenen een zestal bundels, is genomineerd voor het stadsdichterschap van Nijmegen.

Kris VAN HEUCKELOM – docent Poolse taal- en letterkunde (KUL), visuele cultuur en vertaalwetenschap. Recent: 
(Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009), hij is tevens 
de vader van het elektronische leerplatfoprm Polish yout Polish / (Un)Polish Your Russian.

Katelijn VYNCKE – publiceerde een achttal poëziebundels.
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Onze abonnees in het voetlicht
 

Van Claude VAN DE BERGE verscheen de nieuwe 
dichtbundel De Overblijfselen (Uitg. P, Leuven). De 
voorstelling gebeurde op 10 december 2011 in het 
C.C. De Bijenkorf te Assenede. Prijs: 17,50 euro. 
Info: contact@uitgeverijp.be.

Op 14 en 15 december ging de voorstelling Bali 
in première in het Zuiderpershuis te Antwerpen. 
Woord, muziek en dans met Ingrid VANDER VE-
KEN, Made Agus Wardana en Eka Santi Dewi. Dit 
alles n.a.v. het boek Aankomen in Bali.

Op zondag 6 november bracht Frans A. BROCA-
TUS in Chaam (NL) de 12 seizoensgedichten uit 
zijn bundel Kroonvuur  onder in een middag vol 
klassieke muziek, poëzie, schilderkunst en culi-
naire verrrassingen.

Op woensdag 7 december werd het Tweede jaar-
boek van het Vlaams-Nederlands dichtersgenoot-
schap ‘De 50 Meester-dichters van de Lage landen 
bij de zee’ in het gemeentehuis van Koksijde voor-
gesteld. Thierry DELEU hield er een kort referaat 
over gelijkwaardigheid en discriminatie in de Ne-
derlandse literatuur.

Op 16 november werd te Leuven de nieuwe dicht-
bundel Boks van Didi DE PARIS voorgesteld.

In januari 2012 verscheen het essay De Dagen zijn 
huiveringwekkend mooi over de poëzie van Guy 
VAN HOOF door Nicole VAN OVERSTRAETEN. 
Info: hoof.guy.van@skynet.be en nicole.van.
overstyraeten@telenet.be.

Op 3 december leidde Kees KLOK, redacteur van 
de poëzieserie Bordeauxreeks een nieuwe bundel 
in: De genoegens van de verdoemden, vertaalde 
gedichten van Charles Bukowski door Peter Ver-
stegen. Prijs: 16,95 euro, 234 blz. Van Kees KLOK 
verscheen in dezelfde reeks de bundel Femenismo, 
vertaalde gedichten van Joanne Limburg. Prijs: 14 
euro, 156 blz.

Op 8 december speelden VITALSKI en Veerle Mal-
schaert Overleef je partner in première in de Ant-
werpse Arenbergschouwburg.

Op vrijdag 18 november werd in boekhandel De-
mian te Antwerpen de release van de dvd De Veer 
van César voorgesteld, een fi lm met een buiten de 
oevers tredend stadgedicht van Peter HOLVOET-
HANSSEN.

Jan LAMPO vestigt jullie aandacht op zijn nieuwe 
blog met verhalen en artikels: janlampo.word-
press.com.

Het Franse literaire tijdschrift NU(e), een centrum 
waar poëzie en vriendschap elkaar omarmen, pu-
bliceert als nummer 50 een hommage aan Werner 
LAMBERSY. Info: http://revue-nue.org/.

Van 25.11.11 tot en met 18.12.11 stelde Bert 
WANT tentoon in galerie Berkenveld, Berkenveld-
plein 16, 2610 Wilrijk. Een D.A.I.S.I.E.-project  dat 
knipoogt en tot nadenken stemt.

In januari 2012 start het Nederlands Poëziecen-
trum een nieuwe activiteit: het Poëzielaborato-
rium. Gedurende een hele zaterdag kunnen lief-
hebbers terecht in het PcN voor allerlei poëtische, 
picturale en andere literaire initiatieven. Voor 5 
euro per dag kun je de hele dag grasduinen, ex-
perimenteren, oefenen, bloemlezen, studeren en 
pauzeren met een kopje koffi e of thee. Wim VAN 
TIL nodigt ook de Vlamingen uit.

Eddy STRAUVEN nodigt u uit in Het Zoekend 
Hert/The Searching Dear, Koninklijkelaan 43, 
2060 Antwerpen voor een nieuwe cyclus: Eros 
en de kwetsbare mens, fi losofi sche lezingencyclus 
over gepassioneerd denken & geperverteerd ver-
langen. Dit bij de 100ste geboortedagen van Le-
opold Flam en Louis Paul Boon: 9 bijeenkomsten 
van 18 maart 2012 tot zondag 27 januari 2013. 
Zie ook: www.hetzoekendhert.be.

Van redactielid Kathy DE NÈVE verschijnt bin-
nenkort Opgespaarde zinnen – refl ecties over 
Louis Paul Boon. Voorstelling op donderdag 22 
maart 2012 om 17.30 uur in het Letterenhuis te 
Antwerpen.
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Van Harry VAN DE VIJFEIJKE verscheen de nieu-
we dichtbundel Rugwind bij uitgeverij kontrast. Hij 
werd voorgesteld op 28 januari in zaal VillaLUX te 
Nijmegen. Info: www.uitgeverijkontrast.nl.

Thierry DELEU schreef i.s.m. Marc Vanden Bus-
sche de familiekroniek Dum spiro, spero 1661. 
Het boek werd op 22 december in Cinema Kok-
sijde te Koksijde voorgesteld.

Van Martin CARETTE verscheen bij Berghmans 
Uitgevers  in oktober de nieuwe poëziebundel De 
Kleinmanssuite. Prijs: 15 euro. Meer info: www.
berghmans-uitgevers.be.

Een bibliofi ele uitgave van uitgeverij Kleinood 
&Grootzeer (100 exemplaren) die er mag zijn: Bert 
BEVERS schreef de bundel Arrondissementen (hij 
evoceert de 20 arrondissementen van Parijs), geïl-
lumineerd door Gerrit Westerveld. Info: www.klei-
nood-en-grootzeer.com.

Luc MARTENS won met zijn gedicht ‘appelhan-
den’ in januari de 5de poëzieprijs van Uilenspie-
gel, de Kronkelprijs 2011. Profi ciat!

In C.C. De Kern ging eind januari De drie seizoenen 
in première. Drie schrijfsters, drie seizoenen. Vijf 
vrouwen, één theatervoorstelling: Diane Broeck-
hoven, Elisabeth Marain en Ingrid VANDER VE-
KEN. Vertolkt door Guusje van Tilborgh in een 
regie van Rita Wouters.

Michaël VANDEBRIL publiceerde bij uitgeverij De 
Bezige Bij/Antwerpen de dichtbundel Het vertrek 
van Maeterlinck/L’exil de Maeterlinck. De Franse 
versie werd gerealiseerd door Jan H. Mysjkin en 
Pierre Gallissaires. De bundel werd op 4 februari 
voorgesteld en ingeleid door Harold Polis, Bart 
Van Loo en Johan De Boose in De Studio te Ant-
werpen.

De Poëzieprijs van de stad Oostende werd weg-
gekaapt door de jonge Nederlander Wout Waan-
ders. Enkele Dichters die in Gierik publiceerden 
en abonnees deden zich opmerken. De derde prijs 
ging naar Peter Mangel SCHOTS, eervolle ver-
meldingen waren weggelegd voor David TROCH, 
Sylvie MARIE, Frouke ARNS, Bert DEBEN en 
Jean-Paul ROSENBERG.

Op 17 februari werd de derde dichtbundel van 
Delphine LECOMPTE, Blinde gedichten,  in boek-
handel De Zondvloed in Roeselare voorgesteld. 
Het is een uitgave van de Bezige Bij, Antwerpen.

Jos BRABANTS organiseerde in het Herman Teir-
linckhuis te Beersel een tentoonstelling met het 
werk van Simon Vinkenoog. Het vond plaats op 
29 januari en op 4 maart. ❚

Vrijdag 27 januari 2012

Poëzieprogramma 
Poëzie? Schoten in de roos…!
in de gemeentelijke bibliotheek 
van Schoten

V.l.n.r.: 
Guy Commerman, Richard Foqué, 
Tin Vankerkom, Sven Cooremans, 
Sven Peeters, Frank De Vos
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cultuurminnaar), Eric Brogniet (dichter, directeur Maison de la 
Poésie, Namen), Walter Groener (Fakkeltheater), Victor Vroom-
koning (NL, dichter), Chrétien Breukers (NL, dichter), Bart F. 
M. Droog (NL, dichter-performer, redacteur literair internetti-
jdschrift Rottend Staal), Wim Meewis (auteur, kunsthistoricus), 
Thierry Deleu (auteur), Lionel Defl o (auteur, ex-hoofdredacteur 
Kreatief), Silvain Loccufi er (ererector VUB), Roger Peeters (ere-
inspecteur-generaal basisonderwijs).

Steunende leden: Suzanne Binnemans, Marcella Baete, Gilbert 
Verstraelen, Eddy Strauven, Geert Stadeus, Silvain Salamon, 
Inge Karlberg, Dirk Pauwels + 31 anonieme schenkers.
Ereleden: Jan Bosmans, Bruno De Locht, Anouchka Van Dun, 
1 anonymus.

Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift is verkrijgbaar in:

 Antwerpen: 
Dierckxsens-Avermaete, Melkmarkt 17
Standaard Boekhandel, Huidevettersstraat 1-3
De Groene Waterman, Wolstraat 7 (2 Gieriksterren)
 Gent:
Boekhandel Limerick, Kon. Elisabethlaan 142
Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36
Nieuwscentrum Walry, Zwijnaardsesteenweg 6
 Brugge:
Boekhandel De Reyghere, Markt 12 (2 Gieriksterren)
Boekhandel De Reyghere, Moerkerksesteenweg 186
 Hasselt:
Markies van Carrabas, Minderbroederstraat 9-11
 Kortrijk:
Boekhandel Theoria, O.L. Vrouwestraat 22
 Mechelen:
Boekhandel Forum, D; Bucherystraat 10
 Roeselare: 
Boekhandel Hernieuwen, Noordstraat 100
 Sint-Niklaas: 
Boekhandel ‘t Oneindige Verhaal, Nieuwstraat 17
 Tienen:
Boekhandel Plato, Peperstraat 22

Met de steun van de Provincie Antwerpen, 
talrijke auteurs en meceneassen en Antwerpen.Boekenstad
en Délégation Wallonie - Bruxelles.

Stichters: Guy Commerman & Erik van Malder
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