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Inleiding, gedaan door Hans Theys
Begin 2007 werd ik door Philippe Van Cauteren en Frank Maes van het
S.M.A.K. uitgenodigd gestalte te geven aan een reeks ‘artist writings’.
Het uitgangspunt van deze reeks was dat ik een aantal boekjes zou
maken in samenwerking met kunstenaars. De aanpak zou steeds ver
schilllen, naargelang van de behoeften van de kunstenaar of de aard
van de samenwerking. Het boek dat u nu in handen hebt, is de eerste
gedrukte vrucht van dit avontuur. Het bevat brieven en beelden. Mijn
scheppende bijdrage bestond aanvankelijk vooral in de beslissing
Johan De Wilde’s brieven niet meteen te beantwoorden.
In zijn brief van 29 januari 2009, vertelt Johan De Wilde een parabel
over drie kunstenaars, die op een geïsoleerde plek beschikken
over een stapel A4-bladen en een potlood. De eerste maakt een
verbluffend, anatomisch gelijkend portret, waarbij hij de lichamen en
hoofden van zijn kompanen verwisselt, de tweede maakt met het
overblijvende papier een sculpturale installatie en noemt die The End
Of Art As We Know It en de derde legt het potlood op de tafel en
slaagt erin de twee anderen te laten nadenken over de beelden die
hij al dan niet zou kunnen maken en over de beelden die daardoor
in hun hoofden zouden kunnen ontstaan. De voorbije jaren werkt de
kunstenaar Johan De Wilde vooral als de derde kunstenaar.
De Wilde maakt voorwerpen die beelden in ons oproepen. Die voor
werpen zijn tamelijk plat. Ze bestaan voornamelijk uit okerkleurig
karton, potlood en grafiet. Het zijn mooie voorwerpen. De kunstenaar
omschrijft ze als ‘mogelijkheden’, omdat hij zich moeilijk kan losmaken
van de gedachte dat ze anders hadden kunnen zijn, maar ook omdat
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ze beelden willen mogelijk maken, in plaats van ze op te dringen.
In die zin is zijn werk verwant met dat van Ann Veronica Janssens,
met wie ik in 2003 heb afgesproken haar werken te omschrijven als
‘sculpturale voorstellen’ om duidelijk te maken dat het niet gaat om
gesloten, definitieve objecten, maar om uitnodigingen iets op een
nieuwe manier te ervaren.

beeldende wandelingen heen en weer tussen dood en droom, tussen
beklemming en vrijheid, tussen hier en ginder, tussen vandaag en gis
teren, tussen berusting en daad.

Een werk is voor Johan De Wilde pas af als het wordt vervolledigd
door de kijker. Het werk is een ‘trigger’, die beelden in ons op
roept. Bestaande beelden worden geïsoleerd, beroofd van hun
oorspronkelijke context en, ondergebracht in een nieuwe context
(die van het oeuvre), geoffreerd aan de toeschouwer, om in het
rijk van diens verbeelding een nieuwe gestalte, inhoud, betekenis of
gevoelswaarde te krijgen.
De Wilde schrijft ergens dat we ons een kunstenaar kunnen inbeelden
die geen artefacten meer zou maken, maar wel nog zou deelnemen
aan tentoonstellingen. (Dit doet denken aan Loek Grootjans’ beslissing
geen monochromen meer te maken, maar een stichting in het leven
te roepen die heeft na te denken over de betekenis van de context.)
Zelf werkt hij onafgebroken. De Wilde is een maker. Bij elke handeling
lijkt hij zich echter ook een andere, niet volvoerde handeling te
kunnen inbeelden. Alle lijnen die een tekening uitmaken, hadden ook
een andere tekening kunnen vormen. De hele geschiedenis had er
anders uit kunnen zien. Geen enkele handeling weegt op tegen alle
handelingen die hadden kunnen worden voltrokken in alle mogelijke
werelden. En toch. Toch hebben we maar één moeder. Toch hebben
we maar enkele kinderen. Temidden van de ruis en de rook van alle
mogelijke werelden, duwt de dood met harde vinger op die enkele
dingen die echt bestaan. Toch nog weerstand! Toch nog aangestampte
aarde onder de voeten en geen ijl zwerk! En zo pendelen zijn eindeloze

Elke tekening bestaat uit duizenden verticale en horizontale, vaak
witte potloodlijnen die met behulp van een lat op het okerkleurige
karton worden aangebracht. Tussen de verschillende lagen die door
deze lijnen worden gevormd, brengt De Wilde met een potlood
andersgekleurde partijen aan (soms voegt hij met een pincet
grafietkorrels toe), waardoor uit het dikke, mistige gordijn een silhouet
lijkt op te doemen. Het beeld verschijnt en verdwijnt. Het wordt
geboren. Het gaat ten onder. Het biedt weerstand. Het vervaagt. De
tekening is als een raster, een fijnmazig net waarin grafietkorreltjes
zijn blijven hangen, als dauwdruppels of stof in een spinnenweb. De
tekening is als een matte spiegel, als een lijkwade, als een droom
over vrijwel onzichtbare sporen die lijken op te doemen achter een
neteldoek. Het witte potlood gaat heen en weer, minuscule deeltjes
van de toegevoegde kleuren of het toegevoegde grafiet met zich mee
sleurend. Ineens ontstaat er een vuil waas, dat zich als een sluier over
de tekening legt. De tekening is af. Een nieuwe mogelijkheid heeft
gestalte gekregen.
Montagne de Miel, 25 februari 2010
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Gent, 26 augustus 2008
Dag Hans
We zagen elkaar onder de machtige poorten van het Stedelijk
Museum voor Actuele Kunst te Gent, je had een gelig jasje aan en
ik beloofde je wat spullen op te sturen in de loop van het begin van
de maand augustus. Die spullen hebben wat op zich laten wachten
en begin is eind en opnieuw begin geworden. Mijn excuses hiervoor.
Ik had nog wat extra varkentjes te wassen, waaronder een Keuls.
Bovendien besloot Boris hier thuis enkele cruciale scènes uit de slag
bij Oudenaarde (dit jaar precies 300 jaar geleden!) over te doen,
werden de tomaten roder en mijn huisgenoten bruiner terwijl ik
achter mijn tekentafel het wel en wee stond te bezingen. Zo gaat dat.
Vandaar de tijd verstreken.
Ik zal van de hak op de tak gaan en mezelf wellicht herhalen, al
dan niet in genuanceerde vorm. Ook daarvoor mijn excuses. Ik zal
proberen hier en daar een verluchting aan te brengen. Ik zal je vanaf
nu elke week een nieuw bericht sturen, ongeacht hoe uitgebreid, met
tekst of beeld of bij voorkeur beide. Ik weet niet of er een tijdslimiet
is, die is op dit ogenblik niet van belang mag ik hopen…
Vreemd toch dat de fascinatie voor vervlogen tijden in vele gevallen
rond slagvelden draait. Ik heb iets met Waterloo. Marcel Broothaers
ook. Iedereen heeft iets met Breughel. Ik dus ook. Met de imkers, de
blinden, de toren van Babel en een schilderij dat in het Kunsthistorisches
van Wenen hangt en waarop wel drie miljard soldaten figureren, maar
waarvan de naam me ontschiet.
Ik zou bij het eerste bericht The Rebel van Tony Hancock voegen.
The Rebel werd gedraaid in 1961. Ikzelf was nog in geen velden te
bespeuren (JDW = °1964) en het heeft lang geduurd voor ik doorhad
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dat dat helemaal niets uitmaakt, dat chronologen zich op andere
schaatsen voortbewegen dan ikzelf. Ik heb ook iets met tijdsbalken.
Maar wie niet?
In The Rebel is de scène waarin Hancock de heerlijke woorden
spreekt: ‘That’s where your picture is, mate: there!’, zeer geestig (begint
+/- bij minuut 36). Hancock heeft het over de humor in het schilderij
van zijn verbaasde kamergenoot. Zie dvd voor de scène en de voor
het overige licht verteerbare, toch soms grappige film. Er komt aan
het eind nog een cliché-passage waarin kunst toch kunst blijkt te zijn.

03 Ik tracht, in tegenstelling tot de werkwijze bij Oslo, Karlsruhe,
Parijs et cetera, een tekening te maken die geen beeld oproept. Dit
in de mate van het mogelijke om alweer een veldslag in mijn gevecht
met de werkelijkheid te kunnen winnen.
04 Vóór mijn tekening hadden die woorden geen enkele functie
meer, zij waren in zekere zin een dode zin geworden en daar treurde
ik om. Bij uitbreiding zijn er ook woorden die ontkracht en zelfs
overleden zijn: progressief/conservatief bijvoorbeeld. Of links/rechts.
– Maar ik moet me niet per se met politiek bezighouden. Ik houd
me beter bezig met iets als het geweten in beeld te brengen, dat
zijn twee nuances, waarbij de laatste berust op een ethische kwestie.
Machtspolitiek is de ethiek voorbij, het toegepaste met de voeten
treden van gemaakte (veelal utopische) afspraken – een dode zin dus
die in zijn nieuwe leven alleen maar verwarring teweegbrengt, die ook
geen enkele vorm van nostalgie genereert omdat er geen aanleiding
meer toe is (in tegenstelling tot de zin: ‘Wat deed u op 30 oktober
1994?’). Een ongrijpbare melancholie maakt zich los van de tekening.
Het is een werk dat duidelijk maakt waarom ik nog werk: ik
wil op elke leeftijd, in elk stadium van mijn leven, dezelfde thema’s
benaderd hebben. Omdat alle thema’s doorheen de geschiedenis al
benaderd werden, dat is één, maar ook omdat ik niet anders blijk te
kunnen. Misschien is dat de innerlijke drang waarover velen het graag
hebben.
Op het moment met andere woorden, dat ik de eerste lijn van
Wat zal u op 30 oktober 1994 rond deze tijd doen? trek, is er al een
eeuwigheid verstreken.
Onlangs, na afloop van een atelierbezoek, hoorde ik alweer:
‘Dank u voor de inleiding in uw universum’. Het lijkt wel een
beleefdheidsformule (waar woorden te kort schieten…). Die zin raakt
mij; niet het ‘uw universum’ want uiteraard is het niet ‘mijn’ universum,
maar het woord universum. De woorden ‘uw’ en ‘universum’ zijn in
die zin elkaars tegengestelde.

Ik kan niet anders dan al wat mij omringt in functie te zien van leven
en dood: er zijn dingen, gebeurtenissen die pas jaren na datum een
betekenis (of een totaal andere betekenis) blijken te hebben. Het
trauma A Ring A Ring of Roses blijkt op volwassen leeftijd in de ge
schiedenis plaatsbaar te zijn, bijvoorbeeld (hoewel het trauma nooit
écht week).
Rond deze tijd maak ik twee werken waarop volgende tekst getekend
staat: ‘Wat zal u op 30 oktober 1994 rond deze tijd doen?’. De zin
staat telkens in het donker (zwart + de kleur van de achtergrond),
de achtergrond is de ene keer Venetiaans Rood (+ zwart), de tweede
keer Wit (+ zwart). De werken zijn telkens 42 x 60 cm groot, potlood
op karton zoals gewoonlijk. Ik wou, afgezien van de vervreemdende
werking van die zin, enkele dingen:
01 door de zin uit zijn oorspronkelijke context te halen en in
een nieuwe te plaatsen, hem onderbrengen in mijn ‘inventaris’ (is een
begrip bij mij, ik kom er nog op terug). De zin dateert dus uit 1994 en
stond te lezen in een scheurkalender. Ik stuurde hem ooit eens op als
nieuwjaarswenskaart.
02 Wit vs Venetiaans Rood: de twee werken komen ooit
naast elkaar te hangen, waarbij ik de vraag stel naar een verschil in
interpretatie veroorzaakt door Wit/Venetiaans Rood.
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In mijn atelier vind ik een dode libelle. Ik besteed er nog wat aandacht
aan. Ik beslis de libelle een plaats te geven in mijn inventaris. Dat
betekent dat iets bestaands een andere context toegewezen krijgt
die er meestal in bestaat dat er geen andere context is en het
voorgestelde voorwerp/begrip/vliegtuig/insect… zijn eigen context
wordt en op die manier de verbeelding aan het werk zet. Er is dus
vrijwel alleen suggestie, want uiteraard is de tekening deels een prent,
een voorstelling van de libelle, niet de libelle zelf (en wat is die dan, want
als je ze niet ziet, niet kan aanraken en horen brommen, dan bestaat ze
enkel in de verbeelding en hoe is dan die libelle tenzij voor iedereen
anders?). Ik krijg zeker de vraag van iemand die de tekening bekijkt: ‘Is
dat een libelle?’, of ‘Wat is dat? Een libelle?’. Die vraag ontroert me, er
is geen libelle maar er is ook geen tekening van een libelle: er is enkel
een verwijzing naar de libelle die op dat ogenblik vorm krijgt in het
hoofd van de kijker. En dat zijn drie verschillende dingen. Want om het
even hoe die libelle getekend is: wetenschappelijk anatomisch correct,
impressionistisch, expressionistisch, karikaturaal, kinderlijk, noem maar
op: mijn kijker zal altijd vragen: ‘Is dat een libelle?’ Deze regelmatig
terugkerende voorvallen voeden mijn problematische relatie met de
werkelijkheid. Ik weet dat deze zin ergens in de filosofie thuishoort,
ik herinner me alleen niet waar: ‘Als ik iets kan denken, bestaat het
ook’. Ik wil het echter eerder over de verbeelding hebben. Een
kunstwerk bestaat pas als het opnieuw ingevuld, met andere woorden
gemaakt wordt door de kijker. Hoera dus voor de plaatsen waar die
kunstwerken te zien zijn.

uitgelegd hoe en waarom Wit geen kleur was. Enkele minuten later
werd me aanschouwelijk voorgesteld dat als je alle kleuren snel laat
draaien (ik denk zelfs dat het voorbeeld van een wasmachine werd
aangehaald), je de niet-kleur Wit waarneemt. Weet je dat ik nog altijd
wil weten waar die kleuren gebleven zijn? Weliswaar op een andere
manier, wellicht wat meer metafysisch, maar toch. Omdat Wit dus alle
mogelijkheden inhoudt. Net als de lijnen die ik trek: gooi die lijnen
door elkaar en je krijgt een andere tekening, vorm, inhoud et cetera.
Het komt me voor dat mijn lijnen niet echt een vaste plaats hebben, in
tegenstelling tot noem maar een tekening waaraan je nu onmiddellijk
denkt. Ik ben benieuwd welke tekening dat was Hans. Laat je me dat
eens weten?

Ik tracht me voor te stellen dat Zicht op Delft ooit half af was.
Mijn fascinatie voor Wit zal je wel niet ontgaan zijn. Misschien dateert
ze uit verre, donkere tijden waarin ik een keer per week oog in oog
stond met de natuurkunde. Tijdens een van die sessies werd me

Artaud: ‘En zoals wij denken dat negers vies ruiken, ontgaat het ons
dat voor alles dat niet Europa is, wij blanken het zijn die vies ruiken. En
ik wil zelfs zeggen dat wij een witte geur hebben, wit zoals men kan
spreken van een ‘mal blanco’ (zweer). Met het witheetgesmede ijzer
kan men zeggen dat alles wat buitensporig is wit is; en voor een Aziaat
is de witte kleur het teken van de meest voortgeschreden ontbinding
geworden. (Uit: Het theater van de wreedheid, p.14)
W.G. Sebald in De natuurlijke historie van de verwoesting, (p. 47-48:
‘Aan het eind van de oorlog is het puingebied in Keulen hier en daar
al van gedaante veranderd door het dichte groen dat erop woekert
– de straten slingeren zich als ‘vredig landelijke holle wegen’ door
het nieuwe landschap… Hoe lang zou het, als het Morgenthau-plan
gerealiseerd was, hebben geduurd voordat de ruïnebergen overal in
het land met bos begroeid waren geweest? In plaats daarvan ontwaakte
met verbazende snelheid weer dat andere natuurverschijnsel, het
maatschappelijk leven. Het vermogen van mensen om te vergeten
wat ze niet willen weten, heen te kijken over wat voor hun ogen ligt, is
zelden beter op de proef gesteld dan toen in Duitsland…’
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Terwijl ik werk, ben ik me voordurend bewust van de plaatsen die
iets of veel voor mij hebben betekend. Op de Lofoten-eilanden (N),
waar geen trams en treinen rijden, rijdt een auto langs de kaai van
waarop ik een verpletterend Noorderlicht zag, in Luzern (CH) spuit
het fonteintje op de markt waar ik met mijn moeder langs de rode
bloemen liep, op het soldatenkerkhof van La Cambe (F) liggen de
resten van een Duitse onbekende soldaat en verderop de resten van
twee Duitse soldaten, in Drewsteighnton (GB) staat Castle Drogo van
de architect Lutyens, in Vlamertinge (B) rust Adrian Drewe, zoon van
de opdrachtgever van Castle Drogo, gesneuveld in 1917 en ontelbare
andere plaatsen waarmee ik door middel van een wispelturig en
onbetrouwbaar geheugen in verbinding sta. Ik zeg: ik ben me van die
plaatsen bewust, maar, vraag ik me dan bijna kinderlijk af: bestaan die
plaatsen wel als ik er niet ben, als ik ze niet zie of volstaat het dat ze
gedacht kunnen worden? Deze en andere gedachten bak ik in mijn
tekeningen. Ze zijn als de kleuren in het Wit niet zichtbaar, maar ze
zitten er wel in.
Ik kan een hele dag bezigzijn met de drijfveer van de mens die
onderstaande zin de wereld instuurt.
‘Haal alles uit het leven wat er inzit: koop een jetski’.
Ik trek mijn eindeloze hoeveelheid lijnen om de even eindeloze
hoeveelheid mogelijkheden, dikwijls verward met zinloosheid, te
onderstrepen.
Tot volgende week Hans. De tomaten zijn rijp en ik voel een
onwaarschijnlijke melancholie. Reminiscenties? – Ik heb zopas Boris
naar de kinderopvang gebracht. –
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Gent, 9 september 2008
Beste Hans
Zoals je weet maakt Rens Oomens momenteel een film over mijn
werk. Ik had hem, toen we eraan begonnen, voorgesteld mijn persoon
indien mogelijk zoveel mogelijk te vervangen door een benadering
van de plaatsen die iets of veel voor mij betekenen, betekend hebben.
Vorige week was er opnieuw een sessie, ditmaal in mijn atelier, waar jij
ook was. Op de tweede dag van de sessie kreeg ik na afloop ‘s avonds
een behoorlijke inzinking. Ik kon geen kant meer op. Ik noteerde
toen het onderstaande ‘Waarom het zo moeilijk is’ en las het Rens
de volgende dag voor. Het zijn snelle notities, vanuit een frustratie
ontstaan. Ik voeg ze hier zonder meer bij.
Waarom het zo moeilijk is
Het is moeilijk, om niet te zeggen nagenoeg onmogelijk geworden
de gesprekken over mijn werk te voeren. Ik heb daar opnieuw geen
verklaring voor, maar ik tracht er een te vinden. Dat is vooral vervelend
voor de persoon die zich afvraagt waarom ik daar zo niet direkt een
verklaring voor heb. Ik wens hoe langer hoe meer, minder en minder
een oordeel te vellen over omstandigheden, omdat ik meer en meer
voel dat zoiets totaal onmogelijk aan het worden is, omdat één van
de uitgangspunten van mijn bezigheden net is dat ik door middel van
mijn tekeningen, als ik ze zo al kan noemen (daar begint het al), alleen
maar kan verwijzen naar een beeld waarvan ik niet eens zeker ben
dat het gaat ontstaan. Voor dat ontstaan doe ik namelijk een beroep
op de verbeelding van de kijker. Als die verbeelding niet wil aanslaan,
dan blijft mijn werk de mist waarin het zich afspeelt. Ik zie vele mensen
in innige worsteling met een overvloed aan beelden. Ik tracht een
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overvloed aan beelden op te roepen, of los te weken en die in conflict
te laten komen met de kijker en wat hij ziet of denkt te zien. Wat hij
ziet is namelijk niet wat hij ziet, maar is een verwijzing naar de beelden
die zijn verbeelding, onafhankelijk van mijn wil, genereert. Opnieuw:
als die verbeelding niet aanslaat, blijft mijn werk mist. Ik kan niemand
kwalijk nemen dat de verbeelding niet aanslaat. Soms wel.
Ik ben opgegroeid in een toekomstloze sfeer. Toekomst was iets voor
mensen van wie intussen al duidelijk was dat ze er nooit een zouden
hebben. Die tamelijk absolute zinloosheid hield een zekere poëzie
verborgen, gevoed door de bijkomende gevolgen van een gematigd
en beheerst zeeklimaat: de poëzie van de zinloosheid. Mijn leven
kan dan door de komst van Boris wat minder zinloos geworden zijn,
dat maakt het zijne nog niet zinvoller. Daarover kan ik namelijk niet
beslissen zonder in een peilloze diepte te vallen. Ik weet dat hij gevoel
voor humor heeft. Die zal hem enkele hindernissen helpen nemen.
Zoals ik Boris alleen maar dingen kan aanreiken, zo kan ik toch niets
anders dan de interpretatie van mijn tekeningen in de handen van
anderen te laten. Ik kan het toch enkel over de ingrediënten van het
afgewerkte beeld hebben: Het Laatste Avondmaal, de lijkwade van
Turijn, klonen, onbereikbaarheid, bomen, fragmenten…
Een tweede reden zou kunnen zijn dat alles wat ik beweer per
definitie evengoed uit een tegendeel kan bestaan. De alom aanwezige
dialectiek maakt het onmogelijk sluitende uitspraken te doen, bij
uitbreiding sluitende beeldende oplossingen te bedenken. Dat
probeer ik wel, maar na een euforie van om en bij de tien minuten
dient zich een nieuwe opgave aan omdat de vorige altijd ontoereikend
zal zijn. Dat maakt het werken op zich misschien interessanter, maar
niet noodzakelijk de werken zelf, laat staan de uitspraken erover. Iets
wits kan zwart zijn. Zie het gedicht van Gust Gils. Dat is ook de reden
waarom ik van dat gedicht houd.
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De overtuigers
wij zullen u het prinsiepe demonstreren.
en u zwart op wit bewijzen hoe wit zwart in feite is.
zodat al wat begonnen was te herbeginnen is.
Ik kan nog wel een aantal redenen bedenken, maar nu houdt me
plots voornamelijk bezig waarom ik op dit ogenblik geneigd ben te
zeggen: ‘en toch’. Zoals het citaat van Flaubert in Particles. En toch,
daarmee bedoel ik dat wat wél de moeite waard is, het feit is dat
ik er gaandeweg achterkwam dat zich achter die zinloosheid een
oneindige reeks mogelijkheden schuilhoudt. Ik heb gekozen voor een
soort inwisselbaarheid van het beeld, naar analogie met ongeveer alle
winkelstraten van West-Europa: ik wil niet dat de kijker weet waar hij
is. De voorwerpen, begrippen, herinneringen die ik opneem in mijn
‘inventaris’, zijn ontdaan van hun oorspronkelijke context.
Liever zeg ik dat ik niet weet waarom ik Portret van een jong meisje
van Petrus Christus zoals ik vorige week tegen Nicolas zei: het
mooiste schilderij ter wereld vind. Misschien heeft het alles te maken
met de aandacht die P C aan dat meisje besteedde, gekoppeld
aan zijn vaardigheid in dienst van het doel: het mysterieuze van
portretschilderkunst, waarbij het maken zelf op de achtergrond
verdwijnt, althans de duur van het maken, want die blik van dat meisje
is het werk van seconden, het maken wellicht van uren.
Misschien hoef je ook maar één werk uit te kiezen, zoals het misschien
beter is maar één dagboeknotitie te maken. Het feit namelijk dat ik op
die dag (welke speelt geen rol), op dat tijdstip (welk speelt geen rol)
aandacht besteed heb aan dat fragment en dat daardoor geplaatst
heb binnen een universele of toch tenminste ruimere context.
Je maakt elk werk alsof het het laatste is in het volle besef dat het
alweer ontoereikend is en een volgende oplossing zich aandient.
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Laatste Avondmaal
Ik weet niet precies in welk jaar ik mijn versie van het Laatste
Avondmaal maakte. Ik kan dat nagaan. Ik weet waar het werk zich nu
bevindt. Mijn Laatste Avondmaal bestaat uit 13 delen, 13 tekeningen.
De tekening in het midden (nummer zeven dus) is donker en begint
na enige tijd een figuur voor te stellen die herinnert aan wat iemand
zich zou kunnen voorstellen bij de Lijkwade van Turijn. Links en rechts
van die Christus hangen ‘negatieven’, zij verhouden zich als klonen
tot de centrale tekening. Grafiet en wit potlood op archiefkarton.
De afmeting is 13 x 50 x 50 cm. Aan het ontstaan van dit werk
zitten enkele verhalen vast. Die kan ik vertellen omdat ik er uiteindelijk
niet zo heel veel mee te maken heb. Het kon met andere woorden
iedereen overkomen.
Deel 1: Milaan. Ik heb het Laatste Avondmaal van Leonardo Da
Vinci twee keer gezien. De eerste keer vóór de laatste restauratie,
de tweede keer erna. Toen ik er voor het eerst was, dat was in 1990,
was ik er op de slaperige suppoost na alleen. Het werk van Da
Vinci schudde me hevig heen en weer. Na het schudden ontdekte
ik achteraan in de refter (inmiddels werd de indeling aangepast aan
de noden van het hedendaagse kunsttoerisme) een aantal panelen
met daarop een fototentoonstelling over de Santa Maria delle Grazie
net vóór en vooral net ná een van de vele bombardementen van
Milaan, dat van de nacht van 12 op 13 augustus 1943. Ik kon zien hoe
temidden de puinhoop die de omgeving geworden was, de muur
met daarop het grotendeels ongeschonden Cenacolo, overeind was
blijven staan. Die foto bestaat en is met reden een beroemde foto
geworden (ik vind hem nergens). Mijn verbazing sloeg om in een
soort ontroering toen de plots achter mij opgedoken suppoost het
wonder begon toe te schrijven aan de inspanningen van de Heer.
Het was de man, vermoedelijk door zijn ijverig geloof, ontgaan dat
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de enige redenen voor het mirakel te zoeken waren bij een slordige
anonieme Britse bommengooier en bij de kloosterbroeders die de
hele wand met zandzakjes hadden bedekt. Maar de suppoost hield
vol en toen ging mijn ontroering over.
Deel 2: Thuis. Ik ben een kleine jonge jongen en ik wacht op
bezoek van een nonkel pater/missionaris uit de Filipijnen. Hij zal als
altijd zijn diapositieven tonen. Om de een of andere reden zit ik plots
alléén vóór een dia waarop duidelijk sneeuw te zien is: een opname
van de grond met mos, stenen en smeltende sneeuw.Vanuit een verte
vraagt mijn nonkel me te blijven kijken tot ik iets anders zie. En jawel,
enkele ogenblikken later voltrekt zich het wonder en herken ik de
contouren van een christusportret. Ik wil niet uitweiden over hoe ik
denk dat die dia er gekomen is, maar de ervaring, de beeldvorming
was zo bijzonder dat ik ze nooit kon vergeten, sterker nog, dat ze een
bepalende rol binnen mijn werk kreeg. Ik ben op zoek naar de dia (de
afbeelding hiernaast lijkt er een beetje op, het principe in elk geval).
De nonkel is inmiddels overleden.
Deel 3: Turijn. Het Ware Beeld, de lijkwade. Het Heilig Aanschijn en
hoe het nog heet. De afdruk. Ook nu nog van belang voor het eerste
hoofdstuk van mijn Ecce Homo-reeks. Het zou om een vervalsing
gaan. Dat is althans het officiële standpunt van de katholieke kerk.
Maar de verering wordt toegestaan omdat het om een kunstzinnige
afbeelding zou gaan. Een heerlijke pot vol verwarringen, maar het
beeld zelf vind ik interessant omwille van de contexten die errond
ontstaan: het feit dat het door toedoen van geloof of interpretatie
een ander beeld oplevert. Het wordt maar af en toe tentoongesteld.
Om de tien jaar dacht ik. De volgende keer in 2010, ik ga er zeker
heen. Op de Ecce Homo-reeks kom ik zeker nog terug, ik werk er nu
aan.
Daarstraks keek ik door het vergrootglas naar het beeld. Als het
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vergrootglas trilt door een verkeerde beweging, trilt uiteraard de lens,
maar vreemd genoeg ook de tekening die eronder ligt. Ik kijk dus
niet naar de tekening dóór de lens, maar naar de tekening op of ín
de lens. En dat sluit zo aan bij de tekening en één van mijn motieven.
Het ‘vuil’ dat op mijn werk ligt. Het interessante aan het onbereikbare,
overtollige…

is een geruststelling. Ongetwijfeld zou het voor al die anderen geen
troost zijn mochten ze weten dat ik op diezelfde ogenblikken mijn
lijnen zit te trekken. Ik voel namelijk een grote verbondenheid met
mijn lotgenoten. Alleen minder met de manier waarop zij dat lot
doorgaans vormgeven.

Bij een amputatie (been, moeder…) vraag ik me af wat de meest
bepalende vraag is: die rond het feit dat je twee benen hebt gehad of
die rond het perspectief dat je vanaf nu geen twee benen meer hebt.
Met de mens sterft ook het landschap waarin hij rondliep.
Een tekening met de titel A Ring of Roses. De tekening is de getekende
tekst:
Ring a ring o’ roses
a pocketful of poses
atishoo atishoo
we all fall down
Het kinderrijmpje vs de builenpest. Het ontstond wellicht tijdens één
van de periodes van ‘zwarte dood’. Ik heb die tegenstelling altijd heel
sterk aangevoeld.
Ik stel me voor dat ik een beeld reconstrueer; een beeld dat ooit
(in de kindertijd ?) heeft bestaan maar explodeerde in x-aantal
fragmenten. Die fragmenten zien er zo uit of zus. Als ik met de
lijnen schud, bestaat een nieuw beeld. Als ik nóg eens met de lijnen
schud ontstaat alweer een ander beeld, nochtans met dezelfde lijnen.
Terwijl ik werk, verrichten talloze mensen talloze andere taken. Dat

Tot volgende week,
Johan
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Gent, 17 september 2008
Dag Hans
Nog in Milaan: Museo d’Arte Contemporanea. Het jaartal is 1990.
Begin april. Ik had twee weken voordien in de Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen te Düsseldorf een overzichtstentoonstelling
Morandi gezien met voornamelijk schilderijen. Toen ik daar in Mailand
het futuristisch manifest stond op te roepen, maar in gedachten op het
dak van de Dom rondliep (met onder mij licht alsof je in een lentebos
staat, tenminste in mijn herinnering en die is te wantrouwen – hoewel
het voor de kathedraal van Laon wel klopt, weliswaar is het daar
een winterbos en ben ik er vaker geweest, daarover kunnen we het
later nog hebben), toen ik daar dus wat tussen wal en schip rondliep,
weerklonk net toen ik de Morandi-kamer binnenkwam de schaftbel.
Ik zag de enkele overalls die daar bezig waren, zich gauw uit de voeten
maken, achterlatend enige nog niet opgehangen Morandi’s. Het bleek
om een herschikking te gaan met de werken die uit Düsseldorfse
bruikleen terugkeerden. Ik was nu volstrekt alleen en stond oog
in oog met Morandi’s bloemen (één leunend tegen de muur, het
andere languit op de vloer) waarvóór ik nauwelijks enkele weken
eerder één enkele keer mocht ademhalen om dan baan te ruimen
voor de volgende kijklustige, en dat na een toelatingsprocedure met
achterlating van camera, paraplu en tas langs stalen, op mij gerichte
blikken en net zonder betasting der genitaliën. Niets daarvan nu.
Om onbegrijpelijke redenen was iedereen er vandoor en kreeg ik
al de tijd om daarover verbaasd te zijn, ongestoord rond te kijken en
aan te raken indien ik dat wilde. Van echt bepotelen kon uiteraard
geen sprake zijn, vond ik. Wel heb ik een stoutmoedige kunstdiefstal
overwogen.
Via de geweldige internet-site WGA (web gallery of art) kan je,
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indien gewenst, terechtkomen op best price art.com waarbij je voor
een groot of kleiner stapeltje dollars ‘échte met de hand vervaardigde
– THESE ARE NOT POSTERS –’ meesterwerken op het gewenste
formaat kan bestellen en thuis geleverd krijgen. Nu, ik heb iets met
blijde boodschappen en ik dacht mijn volgende solo-tentoonstelling
Ecce Homo wat op te vrolijken met een ironiserende Annonciatie
van Orazio Gentileschi uit 1623, uit 2008 dus. Ik kreeg de keuze uit
diverse formaten, maar werd vooral verrast door het spiegelbeeld
van De Boodschap en dat herinnerde me aan een boodschap van
Rogier Van der Weyden waarop de tekst die de engel in rechte lijn
fluistert in spiegelschrift staat geschilderd. En dat herinnerde me dan
weer aan mijn hooglied in omgekeerde braille.
Dat alles los van de onwaarschijnlijke gedachten bij de inflatie
en inwisselbaarheid van het beeld als het op die écht-met-de-handgemaakte-manier wordt opgeroepen.

verhouding ∏ is een benadering, een ongeveerheid met miljoenen
cijfers na de komma. Zoveel dat het woord ‘miljoenen’ geen enkele
betekenis meer heeft en eigenlijk nog heel weinig andere woorden
hun vermeende betekenis behouden. Misschien ervaart de mens die
vóór ∏ staat wat sommige mensen ervaren als ze voor de Alpen of
de Himalaya staan, nl. helemaal niets. Of het beeld van een immense
leegte. Of zichzelf. Of iets anders, dat kan natuurlijk ook.
Toen ik aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten stu
deerde, citeerde ik regelmatig de onsterfelijke woorden van een le
raar aldaar: ‘Dat is ongeveer 3,25 centimeter lang…’
Elke tekening is een experiment, dat in vele gevallen gedoemd is
te mislukken omdat het resultaat maar even vast te houden is.

Ziedaar de mens.

Dat is zeker zo in het geval van de tekeningen Wat zal u op 30 oktober
1994 rond deze tijd doen?. Onlangs zei Frederic Geurts me dat hij bij
de tekening Oslo geen enkel beeld zag. Hij zag/las enkel het woord
Oslo. Wellicht draait Wat zal u op 30 oktober 1994 rond deze tijd doen?
ook helemaal anders uit. Wel vind ik het een belangrijke vraag omdat
ze zoveel andere vragen oproept en inhoudt. Toen ik hem die zin
voorzei (hij ziet dus een beeld zonder de tekening te zien), begonnen
zijn ogen te glinsteren. Ik vond dat een interessant fenomeen. De
tekeningen zijn intussen klaar en ik zal ze in januari 2009 voor het
eerst tonen. We zullen zien.

Bij mij zal het gaan om een cijfertje, uit de reeks na de komma volgend
op 3. Het staat ergens na 3,14 en het zal mijn ∏-reeks afsluiten. Delen
I, II en III verblijven vanaf nu in het S.M.A.K. Het wiskundige getal
∏ (of eerder de verhouding ∏) is niet af en past in die zin bij de
oneindigheid binnen de begrenzing waarover ik het vaak heb: binnen
een begrensde oppervlakte een begrensd aantal lijnen trekken, die
zich samen voordoen alsof ze talrijker dan oneindig zijn. De wiskundige

Als je je wat dan ook afvraagt over die lijnen: denk aan televisiebeelden
en printers. Ik kan de dingen nog nauwelijks in een ander verband
zien: als door de ether. Het komt me voor dat alle voorwerpen me
doorgestuurd worden, hoe ik ze ook mag kunnen ruiken, betasten of
anderszins benaderen: het kijken heeft zich aangepast. Vette kluif voor
Darwin…
Ik teken op een manier die het best de nodige dimensie geeft

Wat ik graag zou weten Hans, is hoeveel pensen een beenhouwer
gedurende zijn leven draait. Op een bepaald moment draait hij on
herroepelijk zijn ultieme pens. Ik tracht me een voorstelling te maken
van de gedachtegang van de beenhouwer die dat in het volle besef
doet: ‘Mens, je laatste pens… en dan is het voorgoed afgelopen.’
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aan wat ik zoal over de dingen denk. Of ik daarmee op de lijn loop
van een traditie of ergens een plaats inneem, is niet aan mij om te
beoordelen. Het zou hypocriet zijn te beweren dat ik er niet mee
bezig ben, daarvoor voel ik me teveel verbonden met de dode
kunstenaars.
Wat heerlijk moet het zijn om te zeggen: ‘Ik ben kunstenaar maar
verkies om niets te maken’. (Ik moet hier denken aan John Cage
en de 4’33’.) Dat is volstrekt mogelijk en zou een onwaarschijnlijke
consequentie verborgen houden. Overal ter wereld deelnemen aan
tentoonstellingen, telkens aanwezig zijn bij de presentatie van de
tentoonstellingen zonder werk.
Ik denk niet dat ik het al over Hooglied had. De tekst ken je en weet
je staan. Mijn volgende tentoonstelling zou over de onbereikbaarheid
gaan, opnieuw een van mijn thema’s, maar deze keer wat in detail. En
uiteraard dus over de vreemde beeldvorming. Zoals twee jaar terug
Iob, voor de vorige solo de Openbaring, zou ik voor de tentoonstelling
die dezelfde titel Hooglied zou krijgen, het Lied der Liederen als cen
traal werk maken, zoals gebruikelijk geflankeerd door wat zich in de
periferie aandient. Het bleek dat ik de voorgenomen versie enkel kon
laten bestaan naast een versie II. Versie I is klaar en is momenteel te
zien in de tentoonstelling Belgier te Keulen. Zie de hier bijgevoegde
beelden voor een idee. Het werk bestaat uit 6 delen van 42 x 60 cm.
Ik wilde graag een tekening maken met een einde. De volledige
tekst (Latijnse versie) staat in braille op een achtergrond die een
landschappelijkheid laat vermoeden. De braille staat er echter in
gebrand, het is met andere woorden een braille in de diepte, een
ook voor blinden onleesbare taal. Het geheel zit bovendien ingelijst
achter glas. Misschien moeten we het nog eens apart hebben over
onbereikbaarheid.
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Hans, maandag vertrek ik voor een week naar Oslo. Ik heb er een
afspraak met een galerie. Ik zal je een kaartje sturen of je misschien
een Noorse verfrissing bezorgen. Tot gauw
Nog anders: er is een lijntje, nog niet getrokken, maar ooit zal het het
laatste zijn.
Tot dan, Johan
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Gent, 3 oktober 3008
Dat is over exact duizend jaar Hans. Als dat geen perspectief biedt…
Het herinnert me aan de legendarische uitspraak van Sus: ‘Wat is
honderd jaar op een mensenleven…’ Daar kan ik hartelijk om lachen
en ook nu weer zet ik wat glimlachend in voor een eerder persoonlijk
relaas, denk ik, deze week. We zullen zien.
Er is het beeld dat je hierbij ook in het groter aantreft en dat heet
Recordatio / Bomen in de jaren zeventig of eigenlijk Bomen in de jaren
zeventig tout court want iemand mocht gaan denken dat ik het leven
beschouw als een boottocht met in het ruim talloze zo nodig te
behandelen herinneringen. Zo is het niet want 1. die herinneringen
zijn zoals je weet onbetrouwbaar en 2. dienen zoals elektriciteit enkel
om de lamp te laten gloeien of misschien nog eerder als een starter
bij een buislamp om ‘de zaak in gang te steken’. Misschien kan de titel
net zo goed Bomen zijn. In elk geval is de aanleiding een Google Earthbeeld: ik vloog over de gemeente Schepdaal, niet zo heel ver van
Beersel, alwaar ik mijn eerste jaren doorbracht. Ik zag het huis waarin
ik kunstenaar ging worden en vreemde dingen voelde en deed, maar
ik zag vooral de bomen in een herinnerbare straal errond. Ik besliste
de straten en huizen weg te tekenen door enkel de bomen (waarin,
waaronder en waartussen ik speelde en kunstenaar ging worden) te
suggereren. Het leverde een beeld op dat heel Johan De Wilde is (dit
tussen ons want het is een criterium met weerhaken) en zo kon ook
deze anekdote weer de ruimte in om er verder geen enkele rol te
gaan spelen.
Een van de mooie woorden in het Nederlands is ‘zonderling’. Ik weet
niet precies te zeggen waarom. Ik ben er vatbaar voor, denk ik. Ook
denk ik dat hetzelfde voor beelden opgaat. Ergens vatbaar voor zijn.
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Dat klinkt mystisch, want het is het ook. Ook kan niemand je dwingen
vatbaar te zijn. Het oude verhaal: is iemand vatbaar of wordt iemand
vatbaar? Ik weet dat ik vatbaar ben, maar ik weet niet of en indien ja
wanneer ik het geworden ben. Zonderling.

wat zwart is eigenlijk wit beduidt en omgekeerd. Overkoepelend
zijn er natuurlijk alle lijnen die, door elkaar geschud, een ander
beeld zouden opleveren. Daarbij komen in Hooglied de braillegaten
die, in een andere constellatie, een andere tekst zouden opleveren.
Waarmee ik me alleen maar afvraag hoe anders het zou geweest zijn
mocht de geschiedenis een ander pad gevolgd hebben. Ik wil het altijd
over de mogelijkheden hebben, de tegenstellingen ook wel en het
onaffe. Dit zijn opnieuw niet de volzinnen die ik voor Ph. in gedachten
zou kunnen gehad hebben.

Ik kijk naar boven als ik fiets. Het is alsof ik in de tijd rijd of van de tijd
wegrijd. De voorwerpen worden bovenkanten van voorwerpen die
het onderliggende laten vermoeden. Er gaat een onvoorstelbare troost
van uit. De bomen glijden heen, de topjes van de straatverlichting,
dakgoten en daaronder een wereld van belang.
Op 22 augustus 2008, enkele minuten vóór de aftrap van de ten
toonstelling Belgier, stelde Ph van Figge von Rosen Galerie te Keulen
me de vraag waarom ik de tekst van het hooglied gekozen had
voor de tekeningenreeks met dezelfde titel. Ik kon hem daar geen
hapklaar antwoord op geven. Natuurlijk had ik kunnen antwoorden:
daarom, daarom en daarom, in een vloeiende, aan het gerepeteerde
grenzende volzin. In de plaats werd het een aaneenschakeling van
hortende en zoekende bijzinnen; nogmaals, het gaat om een reeks
beelden die, waren ze volzinnen, wellicht beter een essay hadden
gevormd, maar zo is het niet gegaan. Er is de referentie aan de
kunstgeschiedenis, aan de geschiedenis tout court. Er is de suggestie
van erotiek, volgens velen de kern van het bruisende leven. Er is de
landschappelijkheid, althans de suggestie ervan, achter de ‘tekst’. De
tekst is omgezet in braille en werd ‘tekst’. Het is geen tastbare braille,
maar een blindentaal in de ook voor blinden onzichtbare diepte. Een
ode aan de diepte, aan de onzichtbaarheid, aan de onbereikbaarheid
van het ware (uiteengespatte) beeld: het Veronicoon, zoals ik het ben
gaan noemen. Altijd hol ik achter de feiten aan, een acteur in een
zelfgeregisseerde waarheid. Het resultaat is een negatief beeld, waarin

‘Uw tekeningen zien er zo ‘af ’ uit, zodanig getekend dat ze geen
tekening meer zijn’, zei een vrouw met lang kastanjebruin haar wier
naam met een K begint. Frau K.
Ik maakte een tekening met de titel Frau T ist ToT. Hier volgt de
anekdote vóór ze werd opgenomen in de ruimte. De grootmoeder
van S met de halfopen mond en de oosterse ogen, woonachtig te
Wenen, ontmoette ik toen zij net 93 geworden was. Haar bewustzijn
was hier en daar enige grijze gebieden gaan vertonen, maar zij trachtte
tijdens onze lange gesprekken bij een werkzaam verband tussen de
Habsburgers en de Persoonlijke Computer uit te komen, waarvoor
zij de hele XXste eeuw doorstapte en hier en daar wat ontluisterend
mijmerend op een (wellicht herinnerde) bank ging zitten uitrusten
(haar echtgenoot bijvoorbeeld was tijdens WO II als officier ingelijfd
bij het Duitse bezettingsleger en hij had zich opgewonden toen één
van zijn collega’s met een weidse zwaai uitgeroepen had: ‘Meine
Herren, hier ist Kallaais’. ‘De man is zo weinig beschaafd, hij spreekt
niet eens Frans en sprak zelfs Calais helemaal verkeerd uit’, had hij
aan zijn vrouw geschreven). Ik luisterde naar verhalen over Franz
Josef, de eerste auto’s, A Hitler op de Heldenplatz, de ellende van
de wereldoorlogen en het Oostenrijkse stilzwijgen na afloop van de
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tweede. Wat Frau T niet kon weten was dat ik haar verhaal als het
ware in beelden hoorde, althans in een sóórt beelden (vergelijk het
met een brooddeeg dat staat te rijzen) waarin zij meer en meer
betrokken werd, samen met de mij bekende documentaire en
literaire beelden. Diezelfde avond nog besliste ik de zin ‘Frau T erzählt’
te tekenen. De reden waarom ik die tekening nooit maakte is dat ze
uitgesteld raakte (nooit goed). Enkele jaren later vernam ik dat Frau T
overleden was: ze had haar eeuw nog uitgezeten.

snelweg met voorbijrazend snelverkeer, recht voor je de resten van
het kasteel – toegang wegens instortingsgevaar verboden – en rechts
de resten van een tot vermaak van zondagse gezinnen aangelegd
minigolfterrein en obligate troosteloze kantine. Dit is de écht vergane
glorie. Zó vergaan dat de symmetrie van het verval alle tijdsgebonden
bedenkingen en beelden, gewoonlijk uitgelokt door tegenstellingen,
opheft. Die klonken op 7 mei van dit jaar nog als volgt:

De Eerste Wereldoorlog heeft zich in kleur afgespeeld.
Nóg in Keulen dacht ik twee dingen. In de galerie dacht ik in de
nasleep van DE vraag: ‘Wat sta ik hier mijn werk te ontrafelen als ik
er net al die moeite voor heb gedaan om het in elkaar te krijgen?’ en
van rechtsvóór de Dom (van aan de winkel waar Eau de Cologne
4711 in het groot geafficheerd staat) zag ik het beeld dat die massa
nog talloze kilometers onder de aardkorst doorloopt. Als je vóór
de Dom staat werkt de open ruimte tussen de twee torens en de
symmetrie tegen: dan sta je naar een constructie of een sculptuur te
kijken. Vanuit de hoek aan 4711 kijk je naar Iets, een monolithisch…
Ding. In Beauvais had ik een vergelijkbare ervaring maar dan ín de
kathedraal en in omgekeerde richting (geslaagde gothiek dus ondanks
de potsierlijkheid).
De symmetrie is een tegenstelling die zich opheft. Als je vanuit Rouen
de Seine stroomafwaarts rijdt, passeer je Canteleu alwaar het pavilioen
van G Flaubert vrijwel altijd gesloten is. Nu gaat het niet over Flaub, je
rijdt dus verder tot aan de kleine veerboot die je naar de licht vergane
glorie van La Bouille brengt van waaruit het nog enkele kilometers
bergop gaat tot wat rest van het kasteel van Robert Le Diable (je
doet wat moeite om er bij te komen). Drie elementen: links een

Er is helemaal niets mysterieus, niets mythisch aan deze plek. Alles is
namelijk – gewoon – in verval. Deze ruïne zou op een andere plaats
misschien wél mysterieus zijn of althans bepaalde beelden van die
strekking oproepen. Hier wordt de rest van Château Robert Le Diable
geflankeerd door een bar in verval, een minigolfterrein in verval en
het jaarlijkse verval van planten. Ook de overdekte infostand waar de
bezoekers hun entreekaartje kochten is puin geworden. Ik registreer verval
zonder franjes: dit is een plaats waar de traagheid van planten heerst. Er
staan een bordje ‘Danger – Accès interdit’ en een waarschuwingsbord
met daarop een figuur die uitglijdt of wankelt. Langs het château loopt de
A13 Autoroute de Normandie. Hier was men niet lang geleden voor een
dagje uit en minigolf, met blik op de zich in de verte oplossende snelweg
en met in de rug de schaduw van het château. Nu komt hier, afgezien van
lokale drinkers en blowers, enkel Johan De Wilde die denkt: er is helemaal
niets aan deze plek, je kan ze enkel registreren en vaststellen dat wat wij
géén verval noemen niet noodzakelijk het tegendeel is.
Overwegingen bij de ‘overgang’ van Noorwegen naar België. Heel
de sfeer op luchthavens en vliegtuigen ademt een luchtledigheid.
De luchthaven (S zei: vluchthaven) is een voorgeborchte, een nietplaats. Er heerst een niet-tijd die ik doorbreng met niet-mensen die
misschien pas werkelijk worden als zich iets ongewoons voordoet,
neem het neerstorten van een vliegtuig. De beelden waaruit deze
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sfeer is opgebouwd, zijn van een dimensie ontdaan, kunnen niet
gedacht worden. Die sfeer neemt af bij het ophalen van de bagage en
is weer volledig verdwenen bij het verlaten van de luchthaven.
Er zijn wellicht bij iedereen beelden en situaties die nooit ‘overgaan’,
die blijven zitten tussen de tanden van het geheugen. Het is dan alsof
dat geheugen die ooit opgevangen beelden telkens weer toetst aan
de werkelijkheid, aan de zich telkens opnieuw voordoende (zich
herhalende maar in een andere context?) werkelijkheid. Bij mijzelf
ken ik het volgende niet-wijkende beeld: Mijn vader of een figuur, of
een volume – naakt, halfnaakt of gekleed maar sterk contrasterend,
eigenlijk als een donkere vlek, als een opgevulde contour tegen een
achtergrond van licht –, ‘s nachts en zonder enige referentie aan de
bekende werkelijkheid van overdag, dreigend (zeker weten) maar
zonder de eigenschappen van dreiging: het vreemde is dat ik dit beeld
als dreigend ervoer omdat ik het op die manier invulde, maar dat het
tezelfdertijd dreigend wás en behoorde tot de lichaamstaal van mijn
vader. Toch was die niet de reden waarom ik schrok en bang was. De
situatie duikt hier en daar in mijn werken op.
Ik vertrek nu samen met Annick voor enkele dagen Firenze, van fresco
naar fresco en ik wil er bovenop de koepel van Brunelleschi gaan
staan om andere redenen maar ook omdat Michelangelo daar heeft
gestaan. Een flard fetisjisme, waarom niet na al die jaren…
Tot volgende week Hans,
Johan
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Gent, 15 oktober 2008
Dag Hans
Ik lees het volgende, op de lichtbak genoteerd voor het vertrek naar
Firenze: 01 terugkomen op Ecce Homo 02 twee dingen 03 foto van
fetish en terugkomen op de geschilderde deuren Le Diable.
Ik had me dus voorgenomen ergens op terug te komen. Dat heb je
met voornemens: ze nemen onderweg altijd de verkeerde afrit. Hoe
dat juist zat met Ecce Homo, daar moet ik later eens op terugkomen
(ik werk momenteel aan ander werk, onmiddellijk meer daarover), die
‘twee dingen’ zijn niet meer te traceren, de foto van de ‘fetish’ heb je
inderdaad bij de vorige aflevering gekregen en straks zal ik het hebben
over de ‘geschilderde’ deuren.
Maar eerst dit: het wordt een gesprek met Frank Maes, daar in het
onherbergzame Expogebouw, op 9 december a.s.
Ik hoor iemand zeggen: ‘Ik denk dat ik u begrijp’. Bijgevolg stel ik me
een aantal vragen. Uiteraard, wat is denken en wat is begrijpen maar
hoofdzakelijk: begrijpt iemand mij dan in beelden, in kleur of in zwart/
wit of hoe gaat dat dan? Laat staan als iemand mij dénkt te begrijpen.
Lang geleden wilde ik een schilderij WO I maken. Het zou bestaan
hebben uit een vernietigd landschap met daaronder, milimeter
per milimeter, het onderliggende landschap (te vergelijken met de
ervaring als je duikt onder een woelige zee). De lijnen van 1 mm
zouden eerst nog van bloed doordrongen zijn en gaandeweg steeds
zuiverder en helderder kleuren krijgen, het tegendeel van wat je
zou verwachten. Telkens dieper. ‘Het onderliggende landschap’ (de
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onderliggende gedachte, de onderliggende beelden) is altijd aanwezig
gebleven. Ik denk hieraan omdat ik weldra een beeld zal suggereren
van het landschap op de bodem van Vestfjorden (= de passage tussen
de Lofoten-eilanden en het Noorse vasteland). Als het beeld klaar is,
zal ik er, jawel!, op terugkomen, op dat omgekeerde landschap.
Hoe meer afstand er ontstaat tussen mijzelf en mijn werken, hoe
beter (een recente toevoeging van een getekende vernislaag en enkele
fixatieflagen laten een bepaalde glans achter waardoor het getekende
nog meer in de diepte ‘verdwijnt’): ik laat met gemak, maar met een
zekere spanning, de invulling, de interpretatie of hoe men ze ook wil
noemen, bij de toeschouwer achter. Ik ben niet verantwoordelijk voor
het al dan niet wisselende succes van de inspanningen van de kijker
(bovendien is de kans dat hij die inspanning niet levert of kan leveren
reëel). Ik kán daar namelijk niet verantwoordelijk voor zijn, hoe hard
ik dat ook zou willen en om het even wat ik doe. Op een bepaald
ogenblik stop ik het werk aan een beeld en op datzelfde moment
begint de afstand tussen mijzelf en het werk. Deze opmerking is niet
cynisch bedoeld, wel integendeel omdat mijn werk afhankelijk is van
beschouwende ogen.

gende connotatie die van het stripverhaal is, dacht ik aan geologische
termen en soortelijk gewicht van beelden. Ik heb met dit paneel altijd
al veel gehad temeer omdat de te lezen anekdotiek opgelost wordt
in een overkoepelend beeld, waardoor de diverse scènes uit het pas
sieverhaal als het ware een andere functie krijgen, in de diepte en op
de achtergrond geraken en door een soort pointillisme veroorzaakte,
concentrische, abstracte beelden opleveren. Bovendien kreeg ik het
gevoel dat ik op een kermis de geschiedenis in een bolle spiegel stond
te bekijken.

In het oversizede Palazzo Pitti te Firenze loopt nog tot 26 oktober
de tentoonstelling Firenze e gli antichi Paesi Bassi. Ik heb de tentoon
stelling met daarin heel veel fraais, gezien. Maar er was één schilderij
waarvoor ik, mocht ik niet in Firenze geweest zijn, naar de Galleria
Sabauda te Turijn afgereisd was en dat is het Panorama met passietaferelen van Hans Memling uit 1470/71. Het eikenhouten paneel is
56,7 x 92,2 cm groot (ongeveer!) maar in mijn verbeelding was het
minstens 1 kilometer lang. Ik had het nog nooit ‘in het écht’ gezien.
Mijn absolute verbazing ontdubbelde zich: naast het feit dat de passie
mij als een gebraden duifje kwam tegemoetgevlogen, was ik verrast
door een onwaarschijnlijke gebaldheid als gevolg van de geringe af
meting, een samengeperstheid, en waar de meest voor de hand lig

Helemaal aan het begin van La Table van Francis Ponge, op p. 7 staat
‘Vénus seule (et la Lune) brillent encore, mais (on le sait) d’un éclat
emprunté’. Een geweldig mooie zin.
Nóg emprunté: op twee plaatsen in het Palazzo Pitti bevinden zich
schildpadden met op hun rug menselijke gedaanten. Ik herinner
me dat ik dacht: zou Fabre J. hier iets geleend hebben, doch nooit
teruggebracht?
Ik vond het laat ons zeggen interessant om je vanuit Oslo een
ansichtkaart te sturen met op de voorzijde een beeld, een
fotografische afdruk van een beeld dat ik maakte van Oslo – vanuit
een vliegmachine – maar waarop Oslo niet onmiddellijk herkenbaar is
en zo ja, dan enkel als een soort maquette, een stad die nog gebouwd
moet worden, een stad vervreemd van zichzelf. Op de keerzijde
staat naast croxhapox, johan de wilde etc. ook ‘Oslo’ maar dat is dan
weer de titel van het beeld – dat in werkelijkheid een UV-print op
aluminium is – zodat in die zin de foto en misschien nog meer de
ansichtkaart heel dicht in de buurt van de tekening Oslo komt.
Stel je voor dat je enkele decennia geleden mensen, ook linkshandigen,
langs de huizen zag schurken, hun hoofd aan hun rechterhand met
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daarin een rechthoekig donker bakje, pratend tegen zichzelf of een
denkbeeldige horizon, soms hevig gesticulerend.

gefixeerd, stilgezet en vormgegeven en in deze nieuwe gedaante
zichtbaar en overdraagbaar gemaakt. Wat er stáát is waar, althans als
het er goed staat, en niét waar als het er slecht staat en in hoeverre
des schrijvers werkelijkheid model heeft gestaan voor deze nieuwe
versie van de werkelijkheid is van geen enkel belang. Uiteindelijk is
de enig hanteerbare maatstaf voor literatuur de vraag in hoeverre
een boek ‘goed’ is of ‘slecht’. Meer valt er – in concreto – niet van te
zeggen.’

Eerst leefde Hij. Dan ging Hij dood. Daarna doet de mens zich een
nieuwe context cadeau: die van ‘deze keer écht alleen op de wereld’.
De hele iconografie van toen Hij nog leefde gaat eenzaam ronddwalen.
De zoektocht naar overzicht en het inzicht in de mislukking daarvan,
die ook eerder al gedoemd was. En daar heb je dan de fresco’s van
Fra Angelico in hun absolute schoonheid en er is geen sprake van ‘iets
meer naar links of een fractie meer naar onder’.
Het wordt interessant op het moment dat de context verdwijnt of
op de achtergrond raakt, wanneer met andere woorden de mens
zichzelf en de voorwerpen rond hem van een nieuwe context moet
voorzien. Wat met de mens van wie de context bestaat uit het
dagelijks voldoende te eten vinden, zich daarbij schuilhoudend voor
moordenaars, verkrachters en andersoortige vergrijpers? Blijft er na
afbraak van mijn conventies en constructies nog iets over van mijn
werk en waarover ik het wil hebben?
Hoe lang geleden is vroeger? Hoe lang geleden was vroeger voor mijn
vader (op zijn 43ste)?
Je zou mijn beelden ook tijdelijke oplossingen kunnen noemen.
Gelezen bij L. H. Wiener op p. 104 van Nestor: ‘Het enige waar het in
de literatuur om gaat is de stijl en de authenticiteit. Niets anders telt
en hoe die authenticiteit tot stand is gekomen en of het geschrevene
in wat wij de werkelijkheid plegen te noemen ook inderdaad heeft
plaatsgevonden is niet relevant. De werkelijkheid zoals waargenomen
door de schrijver wordt door hem in woorden en in beelden

Wat Flobbert ook al zei en Oscar herinner ik me ook en ongetwijfeld
ook talloze anderen. Ik houd van die stelling omdat ik ze zelf toepas.
Ik pas ze toe omdat ik niet anders kan: al de rest is onwaarachtig en
te klasseren in de grote kast waarop in gekalligrafeerde letters het
woord ‘onzin’ staat.
In de Nasjonalgalleri te Oslo zag ik studies van J C Dahl: luchten,
divers van vorm en kleur, de meeste nogal dramatisch, met soms als
horizon de daken van de stad waarin hij zich bevond. De studies zijn
vaak interessanter dan zijn hoofdwerk. Wellicht komt dat door de
suggestieve werking van het ‘onaffe’, de terloopsheid.
Op 24 september 2008 waren er drie dingen die ik wilde neerschrijven
maar waarvan er al minstens één ontsnapte.
1. E blijft me hardnekkig voorstellen als haar ‘ex-uit-belgië’. Het valt
me op dat je daarmee al een half leven blootlegt. Niet dat het me
iets kan schelen, het valt me gewoon op. Ik zie de dingen in beelden
natuurlijk, in taferelen zelfs en zou, mocht ik er niet expliciet op uit zijn
specifieke beelden op te roepen, die woordkeuze vermijden.
2. Ik zou Hans T schrijven dat ik in Oslo was voor een afspraak
met een galerie en een nieuwe tocht langs de rivier en dan nog een
opmerking bij het boek maar die is reeds verzwolgen.
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3. De derde bedenking wás al verzwolgen. Over de tocht langs
de rivier… Door de Noorse hoofdstad Oslo vloeit, kabbelt en
stroomt Akerselva of beter: Akerselva snijdt Oslo doormidden. De
aldus ontstane helften heten Oost en West: Østkanten en Vestkanten.
West heet verouderd Bourgeois, Oost heet Kleine Man (in Oslo
draagt de kleine man een wollen muts) en sinds de voorbije jaren
ook Allochtoon. Maar tussen die helften ligt een niemandsland dat
mij in die hoedanigheid interesseerde, namelijk als een gebied dat het
bestaan van twee oevers en een hinterland suggereert. Dat was het
uitgangspunt voor een tocht die ik een vijftal jaren geleden ondernam,
van bron naar monding en terug (weliswaar niet zo exotisch als die
langs de Nijl en ook minder gevaarlijk). De bedoeling was dat ik het
verslag van die tocht fotografisch zou bewaren en ik had daarvoor
enkele conceptuele criteria bedacht. 1. Ik zou een foto maken als ik
links of rechts moest afslaan of afbuigen 2. Ik zou een foto maken
als een voorwerp of een situatie specifiek mijn aandacht trok 3. Ik
zou niet staan kadreren 4. Het nemen van de foto mocht niet langer
dan twee seconden in beslag nemen (zoiets als de tijd om scherp te
stellen en af te drukken). Zogezegd zo gedaan op een stralende dag
met waanzinnig veel licht en een wijkende winter. Het resultaat kan je
op het hierbijgevoegde vlugge schijfje bekijken: het geheel monteerde
ik als een diavoorstelling en ik vroeg de componist Vincent Dhondt,
opererend onder de schuilnaam Vanntett von Badebukse, om er een
soundtrack bij te schrijven.

reeksen in gedrukte vorm te willen zien. Ook van de tweede reeks
komt een ‘diavoorstelling’ en het zal opnieuw von Badebukse zijn die
voor de sound zorgt.

Vijf of zo jaren later, na de komst van Boris en talloze verbouwingen
langs de oever van Akerselva, vroeg ik me af hoe die beelden er
nù, tijdens een nieuwe tocht zouden uitzien, welke situaties ik me
zou herinneren en op welke manier ik op welke ‘hindernissen’ zou
reageren. Ik gebruikte heel bewust ook een ander toestel. Het
resultaat is verbluffend. Zodanig dat ik het plan opvatte de twee

Ik herinner me plots het verzwolgene, Hans: het ging over hoe ik de
‘Montagne’ in Montagne de Miel, altijd al heb (willen?) gelezen als
Montaigne. Dat komt niet door de kennis van de taal en waarom
precies weet ik ook niet echt te zeggen, maar het mislezen levert wel
onmiddellijk een hele reeks beelden en associaties op die er hier niet
noodzakelijk toe doen.
Ik heb niets over de geschilderde deuren geschreven.
In 1966 overleed de tenor Fritz Wunderlich na een val van een trap in
het landhuis van een van zijn vrienden: hij werd net geen 36. In 1994
overleed Johan De Wilde als bij wonder niet na een achterwaartse val
van de trap in zijn toenmalige woning. Morgen word ik 44.
Johan
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Gent, woensdag 22 oktober 2008
Dag Hans
Ik heb hier deze ochtend al een en ander medegemaakt. De kachel
aanmaken, vanaf begin oktober een dagelijks ritueel, doe ik principieel
geconcentreerd en met volle overgave. Je kan je dus voorstellen hoe
ik bijna voorovertuimelde met mijn ochtendkop in de as van wat nu
elders is, na een doffe knal tegen het grote venster aan de tuinkant. Ik
keek op en zag eerst de vertrouwde pauw (sinds 2006 in vrijwillige
ballingschap bij ons – overnachten doet hij wel op het kerkhof)
en dan, aan de voet van het grote venster een prop wankelende
roofvogel: te klein voor een buizerd, te groot voor een valk, te weinig
strepen voor een sperwer, een roofvogel dus. Ik begin te spreken en
zeg: jongen/meisje toch, hoe komt gij hier terecht, waarop hij/zij mij
van diep onder de veren aankijkt, zich strekt en enkele meters terug
de tuin inzweeft waar hij/zij prompt door een heel eskader eksters
wordt belaagd. Nog enkele meters verder staat een kleurrijk speeltuig
van Boris waarop het instinctief veilig landen is. Dit alles kan ik nu
gadeslaan van achter mijn werktafel. De eksters druipen misnoegd
krassend af, de pauw komt poolshoogte nemen en een vuiltje in mijn
oog wordt plots een winterkoninkje. De prins/prinses van de lucht op
audiëntie bij de kleinste der koningen. En ik die dacht dat ik met het
metafysische been uit bed gestapt was…
Gisteren was er een belangrijke gebeurtenis. Ik zit met Boris aan de
ontbijttafel en plots zegt hij: ‘Kijk papa, een pinguin op zijn kop’. Het
oor van zijn melkbeker is (!) een pinguin op zijn kop. Afgezien van een
zekere trots, ervaar ik dat hij omzeggens simultaan (minstens) twee
beelden heeft gezien. Meerdere jaren geleden schilderde ik 2 x 2
pinguins, waarvan telkens 1 op zijn kop.
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Voor de tentoonstelling TRIGGER die op 14 december opent in
Gallery One Twenty te Gent, werk ik aan een reeks ‘mogelijkheden’
(zoals ik mijn tekeningen ook soms noem) waarbij ik me voorstel dat
het eigenlijke geheugen de huid is. Alweer: het enige relevante residu
van die inbeelding is de kleur die aanwend. Ik gebruik namelijk een
‘vleeskleur’ als zou ze ‘wit’ zijn, met andere woorden: de witte context
waarin ik enkele van hun oorspronkelijke context ontdane elementen
suggereer wordt ‘vleeskleurig’ belicht.
Boris ziet mijn schaduw op de muur en wil (of denkt) dat het de zijne
is, of ‘een’ of ‘de’ schaduw. Hij zegt dat papa niet meer dat konijntje
mag maken. Boris gaat achter de hoek van de muur kijken als met
hem de schaduw verdwijnt. Hij keert terug en kijkt me lachend aan:
hij wéét dat die schaduw bij hem hoort, maar speelt een spelletje en
weet dat hij me beetneemt.
Voor pasgeboren Jean zullen Boris en papa samen een tekening
maken. Boris tekent een aardbei, een vos, een koalabeer… en ik toets
Boris’ bevindingen aan de mijne.
Ik stel me volgende onwezenlijkheid voor: een geprojecteerd
geheugen. Ik beeld me in dat ik me over driehonderd jaar mijn
moeder en mezelf herinner. Zo is de tekening Until Death Do Us Part
tot stand gekomen, opnieuw als een irrationele situatie binnen het
volstrekt rationele kader van benadering, werkwijze en afmeting. Ik
maakte het tweeluik in het kielzog van de dood van mijn moeder nu
+5 jaar geleden. Het is een langgerekt kielzog, zich niet zoals dat van
een boot evenredig verbredend en langzaam oplossend, een trage
corridor waarin gedempte stemmen weerklinken. Zo dateert Until
Death Do Us Part uit 2005.
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Probleem:
Is zeggen over mijn beelden ‘Het lijken lieflijke taferelen maar ze zijn
licht bezoedeld’ nuttige informatie? Want die informatie geven, geeft
blijk van een zekere pretentie, als zou ik de kijker onderschatten en
precies dat weiger ik te doen.

Mijn beelden willen iets uitlokken of misschien eerder ‘inleiden’,
nl. beelden die ik onmogelijk onder controle kan hebben, waarvan
ik niet eens het bestaan afweet. Dat is spannend. Die beelden, al dan
niet ontstaan n.a.v. een associatie, een ontroering of een of andere
emotionele aandoening, zijn de mentale eigendom van de kijker. Het
eigenlijke copyright van de beelden die ik maak, berust dus bij de
kijker die ze omgeeft (en ten dele invult) met nieuwe, mij onbekende
beelden en contexten die hij haalt uit zijn persoonlijke geschiedenis of
weet ik veel waar.
Als er geen beelden ontstaan, kan dat betekenen dat mijn suggestie
1. niets uitlokt en bijgevolg haar doel mist 2. geen plaats kan vinden
binnen of rond het register van de kijker 3. om een reden die ik niet
kan kennen niets teweeg brengt.

Ik maak een beeld van de Eiffeltoren in zenit-perspectief. Ik denk aan het
‘onmogelijke’ Plan van Antwerpen van Virgilius Bononiensis uit 1565,
zoals ik het af en toe zie in het geweldige Plantijn-Moretusmuseum.
Hoe ‘onmogelijk’ het beeld vroeger was (vroeger is hier: vóór de
komst van de luchtballon) wegens geen heuvels rond Antwerpen.
Ook denk ik aan het Panorama van Rome, een meterslange gravure
door Guiseppe Vasi (zal ik op terugkomen!)
Ik tracht een zin neer te schrijven die geen beelden oproept. ‘Dit is
een zin die geen beelden oproept.’
De werkelijkheid doet zich gestructureerd aan mij voor. Dat klinkt
paradoxaal maar het betekent dat ik wat ik uit de werkelijkheid
opvang onmiddellijk combineer met of onderwerp aan andere mij
toegewaaide elementen uit diezelfde werkelijkheid of uit diezelfde
werkelijkheid zoals ze zich vroeger aan mij voordeed (vroeger is hier:
alles vóór het moment waarop ik dit schrijf). Mede daardoor heb ik
niet de minste moeite sommige van mijn werken een ogenschijnlijke
letterlijkheid te verlenen: het eigenlijke beeld is immers al uit elkaar
gespat en is enkel nog door middel van talrijke hulpmiddelen
wedersamen te stellen. De mentale hulpstukken zijn: het geheugen,
Arabische gom, touw, schaar (eigenaardig genoeg), de merknamen
Pritt, Velpon, Pattex en Rectavit, 2-componentenlijm, constructielijm,
zwellijm…

De échtste werkelijkheid
Gesteld dat iets als ‘de échtste werkelijkheid’ bestaat, diep verscholen
achter/onder alle mogelijke – want denkbare – lagen. Als een ajuin
die je tot op de kiem ontmantelt, tot waar het met de ajuin begon,
zo ongeveer stel ik me de échtste werkelijkheid voor. Best is nog de
mens en zijn beeld terug te brengen tot een ajuin. Het is in elk geval
een begin.
Ik wil iets zeggen over de hermetisering van de Schreeuw en de
Madonna van E Munch. Als rechtstreeks gevolg van de recente
diefstallen en aanslagen op enkele bekendere werken van E Munch,
werd het Munchmuseet te Oslo omgetoverd tot het Fort Knox
van de gerecupereerde kunst en werden in de Nasjonalgalleri de
werken Schreeuw en Madonna zo goed als geheel aan het gezicht
onttrokken door middel van anti-reflectief en kogelvrij glas. Het wat
ijle Noorse patrimonium gaat op deze wijze een veilige, rooskleurige
toekomst tegemoet, dat staat vast. Het gaat uiteraard niet enkel over
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de glasgeworden schilderijen, maar vooral over de verontwaardiging
als ik zeg dat niet alle werken van Munch even geslaagd zijn en dat hij
dat aantoont door net die andere meesterwerken te maken. Hoewel
ik zulke dingen alleen zeg vanuit een diepe achting voor de kunstenaar,
voel ik mij langzaam in botsing komen met een houding die het
heersende, voortdurend af te zweren nationalisme toch op slinkse
wijze Munchwaarts, Karstenwaarts of Jaegerwaarts weet te buigen en
zelfs een traantje wegpinkt als de namen Kristiania of Bohémien en
inmiddels ook weer Hamsun vallen. Diezelfde houding bepaalt hoe
dik precies het glas moet zijn en belegt daar talloze vergaderingen
over. Toen ik laatst in de Munchzaal stond en bij nadere inspectie wat
damp achter het glas zag zitten, dacht ik: dat is wat oogvocht van
Madonna…
Op een nachtkastje in Oslo lag, gedurende mijn verblijf aldaar, het
boek Flower Power, Kunst in België na 2015. Ik hield me er af en toe mee
uit mijn slaap. Het boek riep vele beelden op: van wat ik ooit zag maar
vooral van wat ik ooit niet zag. Zo ontstond een elegante guirlande
van uiteenlopende flitsen die plots, op pagina 75, onderbroken werd
door de volgende zin: ‘Wat heb ik met theater? Waarom wordt ik
er zozeer door aangetrokken dat ik me zelfs aangetrokken voel tot
schilderijen of films die op een of andere manier aan het theater doen
denken?’
Mijn oog bleef niet zozeer aan de zetfout hangen, dan wel aan
het bééld van de zetfout (waardoor er ineens als het ware geen fout
meer stond, maar een aanleiding tot de vraag waarom ik dat beeld
tussen al die andere zag staan): een nieuwe, veel minder elegante
sliert beelden begon zich op te dringen. Ik dacht: ‘wordt ik’ is fout
omdat de afspraak bestaat dat ‘ik wordt’ niet kan, om die en die reden
écht niet kan. Akkoord, maar onderaan die regel staat niet in kleine
lettertjes wat er al niet kan gebeuren als je de regel niet naleeft. Ik
heb lezers gekend (en vermoedelijk bestaan ze nog) die wegens ‘ik

wordt’ op pagina 75 het boek uittuimelen, hun vrouw gaan slaan, aan
de drank raken… In de kleine lettertjes zou onder meer moeten
staan: ‘ach, het is niet erg’, zo zou ik tenminste een relatief aangename
nachtrust hebben gehad.
Het beeld ‘wordt ik’ maakt geen deel uit van de context, badineert
niet mee. Ik herinner me dat ik alle hieromtrent gemaakte afspraken
vervloekte. Toch zou ‘ik wordt’ of ‘wordt ik’ in (door mij) getekende
vorm, net door het ontbreken van de context, een interessant beeld
(beelden) kunnen opleveren.
Ik zou terugkomen op de geschilderde deuren.
Nabij de opening tussen een bakstenen muur en een meidoornhaag
die dienst doet als toegang tot het vervallen hoofdkwartier van
Robert Le Diable liggen, dwars over mijn geïmproviseerde pad,
twee achtergelaten beschilderde deuren. Iemand heeft zich, al dan
niet bezoldigd, ooit beziggehouden met het aanbrengen van Alpijnse
landschappen op een dubbele deur. De deuren werden uit hun
oorspronkelijke context gelicht en zijn terechtgekomen in een nietfunctioneel, nergens toe dienend kader. Ze zijn ook niet opgenomen
in de collectie van een museum. Ze liggen – stilaan overwoekerd door
aarde, plantengroei en herfst – niet te wachten op een kijker en dat
ontroert me. Terwijl ik ze bekijk, vervaagt de omgeving en denk ik aan
de passage in De Toverberg van T Mann waarin H Castorp, verdwaald
als hij is, als in een delirium de contouren van exotische stranden
ontwaart (heel de skipassage is prachtig en is een van mijn favorieten).
Ik vind het jammer dat ik een foto van het tafereel nam. Nu ik eraan
twijfel hem hieraan toe te voegen, doe ik het toch, al was het maar
om duidelijk te maken dat ik het beter niet had gedaan.
Ik loop door de stad en hoor de hier barende moeders.
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Voor ‘Peren met Marsala en kaneel’ heb je nodig:
6 rijpe peren, +- 50 g zachte boter, 100g bruine suiker, 175 ml
marsala, 50 ml witte wijn, 2 kaneelstokjes
Indien je peren lust, kan ik je het recept bezorgen.
Johan
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Gent, donderdag 30 oktober 2008
Dag Hans
Deze week werd een wat gestotterde week. Ik wilde enkele
tentoonstellingen en concerten zien en ook gebeurtenissen als een
bezoek aan mijn in 1927 geboren vader en de ambassade van India in
de Vleurgatsesteenweg nummer 217 konden daar niets aan verhelpen.
Maar nu ik het toch over stotteren heb, wil ik de tentoonstelling La
Belle Au Bois Dormant kort ter sprake brengen, uiteraard om er daarna
op terug te komen, zoals dat stilaan de gewoonte wordt. La Belle Au
Bois Dormant was de titel van de solo die ik hield in croxhapox in het
jaar 2006. Zij was integraal opgedragen aan mijn moeder die toen al
+3 jaar uit het fysieke leven was. Ik had de tentoonstelling opgevat als
een veruitwendiging van mijn hoofd, nadat dat hoofd de ct-scans van
het hoofd van mijn moeder had verwerkt. Zij stierf aan de gevolgen
van een massale hersenbloeding. Ik besliste derhalve om mijn werken
als een stroom te tonen. Dat had, afgezien van de genoemde, nog
twee andere redenen: ik toonde er ook Kan jeg fotografere med blitz
en ik wilde indien mogelijk in het midden laten hoe mijn beelden
ontstaan (ik zou op dat ogenblik eventuele opmerkingen over
inspiratie en ander geleuter moeilijk hebben kunnen pareren zonder
eerst de elementaire beleefdheid geparkeerd te hebben), namelijk als
een rationele verzameling associaties waarin chronologie, biografie
en hiërarchie naderhand geen rol meer spelen. Ik kan met andere
woorden de selectie van de beelden gerust aan een ander overlaten.
Soit, dat die stroom daadwerkelijk een stroom van bewustzijn was,
wilde ik uiteraard niet gaan uitleggen en een goede kijker heeft maar
1 oog nodig.
Een van de nauwelijks opgemerkte werken in de voor het overige
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volgens velen heel geslaagde tentoonstelling, was een tekening van
de titel ‘La Belle Au Bois Dormant’ zoals uitgesproken door een
stotteraar. Een gelaagd werk alweer dat zich echter van de andere
wist te onderscheiden door een gebalde, eerder offensieve houding
waarmee ik hoopte duidelijk te kunnen maken dat je de dingen in
het beste geval even kan omcirkelen en waarnemen om ze daarna
(tot de volgende gelegenheid zich alweer helemaal anders voordoet)
weer met gedachten toe te dekken en te laten rusten. Er valt namelijk
niets uit te leggen. En dat moest maar eens gezegd worden.
De zwart/wit foto waarmee de tentoonstelling La Belle Au Bois
Dormant opende, toont een vrouw vóór een zuiders cultuurlandschap.
De vrouw heeft voor de foto een gracieuze houding aangenomen.
Op een tweede plan stroomt een rivier die twee werkelijkheden van
elkaar lijkt te scheiden: een ‘eeuwig’ natuurlandschap (de bergen in de
verte) en cultuurlandschap (de stad op de achtergrond) en het minder
eeuwige van levende wezens (er staan ook enkele palmbomen),
camera’s en wegmarkeringen. Een vreemde vaststelling dat dode
dingen langer leven. Op de rivier vaart een snelle plezierboot die de
tegenstelling nog lijkt te verscherpen. De vrouw lijkt sprekend op een
vrouw die ik goed heb gekend doch nooit op de leeftijd die zij op de
foto heeft; ze is er zeker jonger dan ik nu ben. De prins die haar met
zijn camera kust is mij onbekend. Wel ontwaakt zij uit een lange slaap.
Telkens weer…
De honderdjarige slaap, de vloek die op Doornroosje rust, is een
vereenvoudigde versie van de jacht op de eeuwige jeugd, een van de
legendarische dromen van de mens. Blijkt dat tijdens die comateuze
periode de reeds bestaande clichés nog uitvergroot werden, dat alles
wat in de kiem bestond gigantische gedaanten had aangenomen. Dat
het wereldbeeld, het overzicht dat zij min of meer dacht te hebben,
uit elkaar spatte en de zoektocht naar het geheel, onvermijdelijk

gepaard gaat met het vinden, onderzoeken en verlijmen van de aldus
vergaarde brokstukken. De doos die in 1906 een heel wereldbeeld
kon herbergen, is honderd jaar later óf een cargocontainer óf een
speldekop. Wat gebeurde er met de inhoud? Waar bleef de kennis
van alle overledenen, hun herinneringen, hun talent, de talen die zij
spraken? Waarheen verdwijnt gewiste informatie?
Aan de hand van objecten, collages, foto’s en tekeningen stel ik
me die vragen, uiteraard zonder er een antwoord op te vinden. De
vragen zijn even toevallig als de mogelijke antwoorden er op. Zoals
ik over mijn tekeningen zeg: de lijnen die ik trek leveren, mocht ik ze
anders rangschikken, een totaal verschillend beeld op.
Van de tentoonstelling TRIGGER of trigger (dat hangt van de mate van
exclamatie af) zag je al een vleeskleurig onderdeel. Hierbij staat Trigger/
Last Tango in Paris, een onderaanzicht. De aanleiding is een persoonlijk
drama dat zijn uitweg zocht in een aantal ‘wandelingen’ die ik maakte
binnen het vierkant tussen de poten van de Eiffeltoren, terwijl een
zich verwijderende geliefde zich naar de top van de toren begaf.
Zij verwijderde zich dus simultaan op twee manieren. Ik voerde in
afwachting de choreografie van de verlatenheid uit (met bijbehorend
denkbeeldig gezelschap, wijn, muziek, landschap) en vroeg me af uit
hoeveel mogelijkheden ik de keuze had. Enkele van mijn ‘danspasjes’
heb ik hier weergegeven. Ze refereren al aan een tekening van een
labyrint met aan de ene kant een muis en aan de andere een hompje
kaas, een beeld dat je je wellicht herinnert uit de zomerschoolboeken
van de lagere school (meer bepaald uit een hoofdstuk met de titel
‘pret en verzet’). De vraag blijft of ik me toen als de muis dan wel als
de kaas voelde. In elk geval herinnert het beeld aan behangpapier
dat ‘s nachts zijn decoratieve functie inruilt voor een volwaardige
hoofdrol in mijn nachtmerries en waarvan het motief de beeltenis
aanneemt van mijn plaaggeesten. Hoe het met andere woorden met
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een beeld kan gaan. Onwillekeurig dacht ik aan Vertigo (dat is waar het
persoonlijk drama in beeld komt).

herfst, het ademen van de jaren en niemand meer om ze te tellen.’
(uit: Hoofd in het prachtboek Heimelijke vreugde 1, uitg. Thomas Rap,
2007)

Inmiddels is het seizoen van het mooie licht aangebroken. De
contouren raken verzadigd en tekenen zich scherp af, het licht wisselt
heel snel van schakering en de lage verblindende zon onttrekt vele
dingen aan het gezicht. De herfst is schaamteloos en genadeloos, ik
vraag me telkens weer af of het groen wel zal terugkeren. Je kan daar
namelijk nooit écht zeker van zijn. Dit wordt mijn 45ste herfst. Over 6
jaar was 100 jaar geleden de eerste wereldoorlog al enkele maanden
aan de gang en werd ik 50 jaar geleden geboren. Volgend jaar bestaat
Kind of Blue 50 jaar.
Als iemand het woord ‘vroeger’ uitspreekt, leest of denkt, dan ziet hij
een verzameling beelden van hoe alles had kúnnen zijn. De menselijke
gruweldaden waren ‘vroeger’ wellicht nog afschuwwekkender.
Op p. 633 van mijn Toverberg (6de druk uit 1985 in de vertaling van
Pé Hawinkels) staat: ‘Maar toch herinnerde hij zich. Jazeker, eigenaardig
genoeg was het een feest van herkenning, dat hij vierde. ‘Ja hoor, zo
is het!’ riep het in hem – als had hij de blauwe zonneweelde die zich
daar voor hem uitstrekte, als een voor zichzelf verzwegen geheim
altijd al in zijn hart gedragen: en dit ‘altijd’ was wijd, onafzienbaar wijd,
zoals de open zee links, daar waar de hemel er in tere viooltjestinten
op neerkwam…’
Citaat van A L Snijders die Max Frisch citeert: ‘Het gras groeit in
de huizen, de paardebloemen in de kerken, en plotseling kun je je
voorstellen hoe het allemaal zou doorgroeien, hoe een woud zich
over onze steden zou sluiten, langzaam, onstuitbaar, oprukkend zonder
de hulp van mensenhanden, een stilte van distels en mos, een aarde
zonder geschiedenis, alleen het tjilpen van de vogels, lente, zomer en

Nog uit Hoofd: ‘Je kunt je hand op tafel leggen en laten rusten. Hij
beweegt niet, hij grijpt niet, hij voelt niets, hij rust en jij kijkt ernaar. Dat
kun je ook met je been doen. Je legt het op een stoel, je rookt een
sigaar en denkt een uurtje niet aan het been. Het ligt daar rustig. Het
zit nog wel aan je vast, het is wel degelijk je eigendom, maar je hebt er
geen kind aan. Zo heb je nog een stelletje gemakkelijke ledematen en
lichaamsdelen. Zij zijn het probleem niet. Het probleem is het hoofd.
Dat houdt nooit op met denken. Je kunt het niet afzetten, het denkt
maar door, dag en nacht (dan droomt het). Mijn hoofd bijvoorbeeld
is in al die jaren maar 24 uur tot zwijgen gebracht. Dat was toen ik bij
een spelletje honkbal te dicht achter de slagman stond. Hij haalde uit
en het hoofd kwam 24 uur later bij bewustzijn – en ik dus ook.
Maar verder heeft het altijd non-stop gewerkt. Het is een nerveuze
boodschappenjongen, een op hol geslagen krachtcentrale…’
Ik kan me niet voorstellen dat je geen peren lust. Je gaat dus als volgt
te werk:
Oven voorverwarmen op 180°C. Peren wassen en kroontjes
recht afsnijden zodat de peren rechtop blijven staan. Steeltjes niet
verwijderen. Klokhuis wel verwijderen (met een ‘bolletjessteker’ bv.).
Peren met wat zachte boter bestrijken, ze in een ovenschaal zetten
en ze met de bruine suiker bestrooien. 175 ml marsala en 50 ml
witte wijn in de schaal gieten. Kaneelstokjes breken en rond de peren
verdelen. Los afdekken met zilverpapier en een half uur in de oven
stoven. Het zilverpapier verwijderen, temperatuur verlagen tot 150°C
en de peren nog een half uur laten stoven tot ze zacht en lichtjes
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gerimpeld zijn. (vrij naar Felice’s Italiaanse keuken, uitg. Lannoo/Terra)

Gent, 5 november 2008

Sneeuw is goed voor de bergen. Ze maakt ze eeuwiger.

Dag Hans

Zaterdag was ik in Mechelen. In de Garage zag ik een tentoonstelling
waaraan ik om twee redenen graag had deelgenomen. Ten eerste
omdat ik een vriend van Daumier ben, ten tweede omdat ik het
een interessante tentoonstelling vond. Nu bestaat de mogelijkheid dat
de tentoonstelling mét mijn deelname een stuk minder interessant
uitgevallen zou zijn, vandaar dat ik traumaloos weer verder kon. Wel
kocht ik het boek en daarin staan enkele van jouw teksten. Ik heb
nog niet de tijd gevonden om ze te lezen (behalve dan wat ik op
de tentoonstelling al las) en verschuif wat ik nu in één vloeiende
beweging daarover te zeggen had kunnen hebben naar de volgende
gelegenheid.

Moest ik wachten tot de wereld een nieuwe president had? Neen.
De nieuwe president kan stevig redevoeren. Hij is ook mooi om naar
te kijken. Ik kijk graag. Maar hij moet het werk van een Amerikaanse
president doen: er moeten raketten in Oost-Europa geplaatst worden,
er moet meer leger naar Afghanistan, je moet tegen Iraniërs zeggen
dat ze met hun fikken van het plutonium moeten blijven en zo voort.
Dan mag je nog zo zwart zijn, je hebt het aan je been. Maar het
verheugt me dat we straks van Donald Duck af zijn. Je moet weten
dat ik het ook nooit voor de échte Duck gehad heb. Voor Mouse
Mickey evenmin, hoewel ik wat die betreft af en toe aan knievallen
doe om Boris wat ter wille te zijn. Dat het maar vlug weer beter gaat
met ons allemaal, zodat Hirst D eindelijk van zijn schedel afraakt en
De Morgen over kunst kan berichten.

Ik wil het dan trouwens ook hebben over een plan.
Je mentale stotteraar
J.

Ik wilde je nog iets heel bijzonders toevertrouwen. Ik herinner me
dat ik, toen ik twaalf of dertien was, op een avond een briefje aan
mijn moeder naast mijn bed op de grond legde: ik zou de volgende
morgen niet écht dood zijn, ze mochten me bijgevolg niet in een
kist draaien en levend begraven want ik zou heel zeker weer wakker
worden en ze moest me geloven.
‘s Ochtends verstopte ik dat briefje, ging naar school en legde het
‘s avonds terug, net zo lang tot het een weinig inhoudende gewoonte
was geworden, die als vanzelf weer overging. In die periode deden
de Graven Bela Lugosi en Christopher Lee hun intrede, zag ik bij The
New Avengers de rat, geprangd in het riool en hoorde ik voor het
eerst ‘A ring, a ring o’ roses…’ waarover ik het al had. Misschien is er
een verband.
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De aflevering van The New Avengers heette Gnaws (‘There are a
number of deaths in the London sewers which show some very odd
marks on the bodies. It appears that the people were killed by a rat,
but no ordinary rat since it is huge. Is there really a huge beast in the
sewers and how did it get there?’)

de individuele tentoonstelling die ik wil organiseren in het najaar
van 2009 (voorjaar 2010 ?), een eerste aanzet wil naar een reeks
tentoonstellingen die ruimer, breder zullen zijn dan enkel mijn werk
aan een spijker tegen de muur. Ik wilde je vragen of je zin had om
daarvoor samen te werken. Er is tijd en je hoeft me uiteraard niet nu
te antwoorden.
Toen ik laatst met P Van Cauteren in de auto zat, lanceerde hij een
gelijkaardig idee, toegespitst op de vage plannen die er zijn om mijn
werken op een manier in het museum te tonen. We zouden kijken
of voor de volgende solo de Garage in Mechelen (2009/2010 dus)
in aanmerking kan komen (PVC zou op bezoek willen komen met
Leemans K) als voorbereiding op het eventuele smakwerk. Ik laat het
hier kort vallen, er is een zee van tijd en perspectieven. De ideeën
van PVC en JDW kruisten elkaar op het punt waar HT net naar de
wolken stond te kijken.

Ik begon ook andere briefjes te schrijven…
Ik schreef je dat ik me voorstel dat de huid de eigenlijke herinnering
levert. Alsof het geheugen ons bespiedt en later, op een punt in het
leven, van latent plots heel zichtbaar wordt en ons herinneringen
ingeeft: sommige welkom, andere helemaal niet. Ik kan natuurlijk geen
Madeleine eten zonder aan M Proust te denken, maar ik kan wel
kippevel krijgen van de chemische peerachtige smaak van de gifgroene
bonbon van toen (die laat ons zeggen op de zolder van mijn tong ligt,
mocht zoiets mogelijk zijn) én van een ooit gehoord geluid, én van
een opgevangen geur, én zo voort.
Het kleed in Until Death Do Us Part is gemaakt van herinneringen,
mógelijke herinneringen: een labyrint van mogelijkheden.
De mensheid speelt in een soap-serie die op andere planeten live
wordt uitgezonden. Op marktpleinen bijvoorbeeld, op heel grote
projectieschermen. Zo las ik ergens gegraffiteerd dat er wel degelijk
intelligent leven bestaat en dat het bewijs daarvan ligt in het feit dat
we er maar geen contact mee krijgen. Intussen stel ik me maar voor
dat zij zich daar bescheuren, zich daarbij op de knieën slaand (‘jongens
toch…’).
Een plan, kort samengevat en ter zake.
Er zijn ego’s die naar buiten georiënteerd zijn. Het mijne is
(noem het) geïmplodeerd. Dat betekent in de praktijk dat ik met

Het recentste ‘trigger’-beeld herinnert aan een tekening die ik eerder
maakte: Memento Mori. Ik stelde me daarvoor de voorwerpen en
nog levende lichamen van de mariniers voor op het moment van de
explosie. Ziehier welke beelden bij mij losgeweekt worden, wat er
volgens mij te zien is: absolute stilte, de fractie van de seconde vóór
alles de lucht in vliegt, het nog net niet beëindigde leven, de nog net
niet vernielde voorwerpen, de nog net hopende moeders en vaders
in de zetel, de nog niet verstuurde brieven aan de geliefden, de nog
openstaande mond waaruit het abrupt afgebroken soldatenlied klinkt
of, en nu komt het: helemaal niets (met andere woorden een prentje
van een slagschip dat tot ontploffing gebracht wordt). Bij de recentste
vleeskleurige tekening beeld ik me een bassist in, een fractie van een
seconde vóór hij een kogel door zijn slaap krijgt. Annick, de moeder
van Boris en de enige die het beeld al zag, vond het (uiteraard zonder
door mij geleverde informatie) een lieflijk, wat melancholisch tafereel
(in die voor mij zo typische eenzame context). De bassist heeft een
zoontje…
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De glans op de tafel. Vernis… Ik vraag me af waar het hout gebleven
is. Door de schittering kan ik geen materiaal meer onderscheiden.
Alles is licht geworden.
Ik reik tijdelijke oplossingen aan…
Bij A L Snijders beleef ik een verrassend weerzien met het motto
‘Nulla dies sine linea’. Het behoorde toe aan middeleeuwse Duitse
houtsnijders, maar ik zal het wel voor de duur van mijn leven mogen
lenen?
Boris gaat voor het eerst naar school. Kleine omwentelingen maken
grote jongens. Ik herinner me, toen Boris papa was, een reusachtige
kastanje en een meisje. Het meisje is nog een beeld maar heeft geen
naam meer.
Mooie zin:
‘Ik beschouw de dood als nummer één, een rustig, wachtend dier dat
geen belangstelling heeft voor de variatie van onze danspassen.’ (uit
Amsterdamse Uitjes, A L Snijders). Ik denk onwillekeurig aan Trigger/
Last Tango In Paris.
En dan nog een keer Snijders :
Motorfiets
Omdat het in het geheugen altijd zomer is, komt de jongen in de
zomer zijn motorfiets laten zien. Het is een Japanse terreinmotor met
een vergrote brandstoftank, die vooral in de breedte uitgebouwd is.
Parijs-Dakar. De man loopt met zijn kleine hondje aan de lijn naar
buiten en legt zijn hand op de motor. De jongen start, hij gaat een
demonstratie geven. Hij rijdt op het rulle, rechte zandpad naar het
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bos, steeds harder, vol gas. De motor lijkt te kwispelen, als een vrouw
in een Parijse straat, 1890. In het bos hoort de man de motor draaien.
Hij komt weer tevoorschijn en rijdt in een avontuurlijke stofwolk
terug. De motor is machtiger geworden dan de jongen, de man moet
opzij springen, vooral het hondje is dicht bij de dood. Maar het blijft
een gewone zomer, alles wordt opgeborgen in het geheugen, waar
het bijna onbereikbaar wordt.
Experiment : ik breng willekeurig grafiet aan en trek een groot aantal
lijnen, terwijl ik intens aan Saturnus denk. Ontstaat er een latent beeld
van Saturnus?
Ik heb iets met Saturnus. Een spannende, aantrekkelijke, zichtbaar
draaiende planeet. Het zijn die ringen natuurlijk. Soms wil ik dat er
geen wetenschap is en krijg ik liever geen verklaring voor fenomenen.
Op de bladzijde hiernaast zie je een zonsverduistering van achter
Saturnus. Het lichtvlekje links van de buitenste helderste ring, zijn wij.
Als je goed kijkt, zie je er de Amerikaanse vlag.
Tot slot Hans wilde ik je een aantal ‘vreemde’ beelden toesturen,
zonder ze toe te lichten (dat kan eventueel later nog maar zo is het
nu best)
Dag, Johan
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Gent, 14 november 2008
Dag Hans
Leven lijkt mij de eenzame bezigheid, niet doodgaan. Excuseer, dat
moest gezegd worden.
Deze ochtend zag ik een Sint-Lukasstudent, met zijn ontwerp/
maquette netjes verpakt in een zelf op maat vervaardigd kartonnen
doosje, op weg naar school. Ik meende dat ik daar melancholisch bij
werd.
Verderop zag ik twee dames in gesprek met elkaar. Dame A sprak
richting Zuid, dame B sprak richting Noord. Ze spraken letterlijk langs
elkaar heen. Het tafereel herinnerde me aan de geseling van Xus van
Piero Della Francesca, het vreemdste beeld met de geheimzinnige
vergadering op de voorgrond. Een van die mannen (hij staat uiterst
rechts) lijkt op de kunstenaar P Buggenhout. Maar telkens ik zeg
dat iets of iemand op iets of iemand lijkt, blijkt dat volgens anderen
helemaal niet zo te zijn. Ik vraag me dan af welke criteria ik hanteer
en waarom je niet ook kan zeggen dat rood op groen gelijkt. Maar P
Buggenhout…
En nu ik er toch bij stilsta. P Della Francesca schilderde ook een P Van
Cauteren. Rood lijkt op groen !
1987-1990… Er werd in negatieve bewoordingen over ‘literair’
beeldend werk gesproken. Ik heb vast een vermoeden gehad
waarover het ging. De discussie is blijkbaar geluwd, ik weet het niet, ik
heb ze nooit echt goed begrepen. Literatuur roept beelden op door
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middel van woorden. Is in ‘literair’ beeldend werk de beeldvorming al
voorgekneed, voorgekauwd (mocht beelden kauwen mogelijk zijn)?

aan refereren al was het maar om bijvoorbeeld een argument te
verdedigen of kracht bij te zetten. De ogenschijnlijke eenvoud van de
interessante tekening suggereert een bijna bereikbare (zoals de naam
van een Franse chansonnier je kan ontschieten) complexiteit en kan
daardoor aantrekkelijk zijn en slaapverwekkende opmerkingen over
materiaal en techniciteit overbodig maken. Ik ga natuurlijk voorbij aan
de kwestie ‘wat is een tekening?’. Dat is een ander paar mouwen.

Ik zeg het: ik vind het onaffe interessanter.
Kleur herinnert me altijd aan een maniërisme (ik weet het, ik
mag dat niet zo stellen, maar ik doe het toch: rood lijkt op groen).
Ik heb zelden de kleuren echt nodig gehad (wit is alles). Grisaille is
interessant omdat het alleen maar lijkt alsof er iets aan ontbreekt, onaf
is of onvolmaakt. Daardoor komt ze dichter bij de kern van de zaak
(ik weet niet waar die is, maar de grisaille zit er dichter bij). De kern
van de zaak wordt altijd gesuggereerd (kan alleen maar gesuggereerd
worden).
Ik beeld me in dat het volledige Lam Gods in een onbemand
ruimtetuig aan een lange reis begint, steeds verder van ons weg, met
een duizelingwekkende snelheid. Wat een eerbetoon aan Van Eyck,
wat een universele kunstbeleving, wat een drempelverlaging ! Na alles
wat de panelen al achter de rug hebben, de kers op de taart.
De vernieuwde (?) belangstelling voor ‘tekenen’ verwondert me niet.
In feite is het namelijk niet zo dat de tijden ingewikkelder geworden
zijn: de mens trekt andere kleren aan (we evolueren dagelijks een
weinig in de richting van ons toekomstig uiterlijk – ik beeld me
een hoofd in dat rondbotst op één duim – dat zelf ook maar een
tussenstand is; er is geen doel). Maar het onafgebroken bewústzijn
van de ingewikkeldheid en de onophoudelijke voeding ervan leidt
bij velen tot een nostalgisch/moralistische reflex en waar je die
hebt krijg je als tegengewicht de poging tot vereenvoudiging. Ik kan
uiteraard niet nog eens op dezelfde manier verpletterd worden door
een film (boek, lied…) die ik in mijn jeugd zag, maar hij vormt wel
de basis voor wat ik versta onder ‘verpletterend’ en ik zal er blijven

Ik beeld me in dat alle mensen die ik ken op dezelfde dag, op hetzelfde
ogenblik sterven. Ook zij tegen wie ik zou kunnen zeggen dat die
mensen dood zijn, zijn dood. Er is een theorie die stelt dat je via zes
of zeven kennissen de hele wereldbevolking kan kennen… Opdracht:
noem 5 slachtingen die in de buurt komen. Onmiddellijk begin ik
tegen mijn wil een lijst aan te leggen: de pest in de XIVde eeuw, WOI,
Stalin, het Getto van Warschau, Rwanda zijn de eerste vijf… Met een
myriade van beelden die door mijn hoofd schieten.
Het mooie geluid van drie frisse meisjes (het type met de opwaaiende
zomerjurk) die in het voorbijfietsen gezamenlijk ‘hallo’ roepen. Ze
hebben kennelijk de dame die achter me fietst herkend.
Misschien komt er een moment waarop ik de dingen (mensen?) écht
grond onder de voeten ga geven.Voorlopig hebben ze al een schaduw.
Ik heb het woord ‘trigger’ getekend. Het staat er in braille. Ik weet dat
mensen de donkere cirkels in verband gaan brengen met trigger/ergo/
geweer/ergo/kogelgaten. Daar heb ik ook aan gedacht, want ik heb
het woord in zijn gelaagdheid trachten te zien. Maar als iemand dan
ook bijvoorbeeld nog denkt aan de onmogelijkheid tot communicatie
en met betrekking tot die kogelgaten aan de scène uit The Godfather
(I) waarin de oudste zoon van Don Corleone, Sonny, doorzeefd
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wordt en je de inslagen in het koetswerk van zijn auto zo scherp
waarneemt, dan…

vóór de tekening (zie onmogelijke communicatie). Het interessante
aan overtolligheid.

Op 4 maart 2007 tussen middernacht en 1 uur werd de maan door
ons verduisterd. Ik heb dat gadegeslagen, beurtelings met het blote
oog en door een Nikkor 300 mm lens (niet dit laatste maanbeeld).

Iemand zou een studie moeten maken over de opkomst van de
elektriciteit en de gevolgen daarvan voor de beeldende kunst. Het
is laat, het is donker en ik ben nog aan het werk. Ik stel me voor dat
dat (nauwelijks !) honderd jaar geleden wellicht niet zo voor de hand
liggend was.

Bijna elke dag Hans, droom of halfdroom of waakdroom ik dat Boris
en mezelf een dodelijk ongeluk overkomt. Iemand kan dit nu zó
vreselijk vinden, ik vind het voornamelijk onvoorstelbaar, want in de
tweeëndertig maanden die voorbij zijn, zijn we nog geen enkele keer
op dezelfde manier om het leven gekomen. Hooguit eens een keer
op vergelijkbare wijze (een val bijvoorbeeld, zo vielen we uiteraard
al van alle toeristisch-bekende torens van Gent). We hebben samen
al veel gereisd, hoewel we nog nooit samen thuiskwamen. Laatst
stierven we bij een bomaanslag in de Taj Mahal.
Onze bezigheden krijgen vorm door middel van beelden, een trage
rivier vol voorstellingen van hoe het mensenleven zou kunnen zijn
mochten we het niet laten zoals het is. Ik beeld me in dat ik aan de
onvermijdelijke waterval sta en verzamel wat zich in de diepte stort.
Het oog is een lens.
Daarstraks keek ik door het vergrootglas naar het beeld. Als
het vergrootglas door een verkeerde beweging aan het trillen slaat,
trilt uiteraard de lens, maar vreemd genoeg ook het op de lens
geprojecteerde beeld van de tekening die eronder ligt. Ik kijk dus
niet naar de tekening dóór de lens, maar naar de tekening ín of óp
de lens. Het is alsof de tastbare tekening niet (meer) bestaat. En dat
sluit aan bij één van mijn motieven: de afstand die ontstaat door vuil

Johan
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Gent, 27 november 2008
Dag Hans
Ik moet maar niet teveel over de Taj Mahal dromen, blijkt. Voorzichtig
zijn papa.
Je merkt het Hans: het ritme is enigszins verstoord. Om tweeduizend
redenen, nakende tentoonstellingen en ander fraais.
Hieronder staat de volledige tekst, zoals uitgesproken op het strand
van Cadzand op 20 november laatstleden. De spreking vond plaats
naar aanleiding van mijn komende solo in PocketRoom en in het bijzijn
van de heer Rens Oomens (documentairemaker) en mevrouw Ruth
Renders (in haar hoedanigheid van PocketRoomMedewerkster). Het
verslag van deze omstandigheid zal te zien zijn op www.pocketroom.
be. Mijn bedoeling was de tekst te lezen op een winderige dag (daar
zijn geen windstille dagen, heb ik inmiddels begrepen) en met de zee
in de rug. De verstaanbaarheid van de tekst zou gehinderd worden
door wind en mijn natuurlijke aanleg tot mompelen. Ruth nam enkele
foto’s.
Ik denk dat het verstandig is een tekening te maken van onze enige
hoop: de telescopen van Lessives. Maar nu sta ik met mijn rug naar de
Noordzee met bedenkingen bij of voor een exposé op het strand van
Cadzand, bedoeld als verluchting van de website van PocketRoom.
Stelling: als je een dwarse lijn trekt, heb je een horizon. Als je een
horizon hebt, of je gelooft dat je een horizon hebt, heb je perspectief
en een landschap. Als je die dwarse lijn ziet, neem je beelden waar.
Beelden die ieder voor zich opstapelde of, deel uitmakend van
een cultuurgroep, opgestapeld kreeg. Voorbeeld: dikwijls kan je aan
de manier waarop iemand een letter schrijft aflezen waar hij of zij
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vandaan komt. Het Engelse voorbeeld is geschikt: zowel door mannen
als door vrouwen (hun beeldvorming liepen zij op toen zij jongens en
meisjes waren). Ik mag in dit verband niet vergeten de enveloppes uit
hun doos te halen.
De tocht naar de horizon verloopt moeizaam over vele andere
horizonten en eindigt zoals ik me vroeger inbeeldde met zicht op
eigen rug. Dit beeld werd inmiddels jammer genoeg voorgoed
besmeurd door de fratsenmaker die beter naamloos blijft. Een van
de vreemdste ervaringen die ik ken: het besef (het altijd plótse besef)
dat de eerste wereldoorlog zich in kleur afspeelde. Eigenlijk is het
nauwelijks voor te stellen, maar toch ervaar ik het zo: doordat deze
gefilmde gebeurtenis daardoor de moeder werd van alle sindsdien
gefilmde gruwel, lijkt het alsof alle sindsdien opgedoken gewapende
conflicten zich in zwart/wit aan me voordoen. Dat komt misschien
omdat ik in de eerste plaats geneigd ben in beelden te denken en de
vraag of we in kleur dromen me eerder koud laat.
Er valt met betrekking tot mijn werk heel veel uit te leggen, alleen
valt er óver mijn werk niets uit te leggen. Voorbeeld: je kan uitleggen
hoe een contrabassist zich voortbeweegt, hoe hij een schaduw werpt
als hij door een laat rozig zonlicht wordt beschenen, je kan uitleggen
hoe zijn muziek genoteerd wordt, hoe het instrument en de hoes
gemaakt worden, maar bij het beeld is geen handleiding, eerder nóg
een beeld, of meerdere beelden. Het beeld is enkel omcirkelbaar,
benaderbaar, associatíef benaderbaar. Nog een voorbeeld: waarom
wekt de ene kauwende mond weerzin op, de andere sympathie?
Ik ben Particles begonnen met de zin: ‘Een verhaal dat ergens
hapert’. Alle verhalen haperen, maken omtrekkende bewegingen,
omsingelen een gegeven, een gebeurtenis. Het middel daartoe is ‘stijl’.
De tweede partikel luidt: ‘Alles is wit.Tegen dit witte licht vorm ik een
beeld’. Dat laatste zou kunnen zijn: ‘tekent een beeld zich af ’. ‘Wit’
houdt voor mij in dat wat zich voordoet zich vroeg of laat herhaalt.

Wit ontsluit de mogelijkheden en wordt in die zin hoe iets zou kúnnen
zijn. Ik besef dat dit weinig wetenschappelijk klinkt. Dat zij zo. Als ik zeg
dat rood op groen gelijkt, betekent dat, dat ik het over wit heb. Ik hoef
ook nooit volgende zin uit te spreken: ‘Wil u een zakje, dat is 10 cent
extra’, er hangt voor mij met andere woorden niets extra’s vast aan
die zin.
Is een landschap schuldig of onschuldig? Het is altijd iets wat je ziet
plús iets, het is altijd de mens plús iets. Als je een zin begint met de
woorden ‘Sommige mensen’ dan volgt daar altijd een sluitend oordeel
op. Ik begin nooit een zin met ‘Sommige mensen’. Sommige mensen
beginnen een zin met ‘sommige mensen’.
Een man zit zich gaandeweg op te winden. Ik vraag me af welk van
de beelden die zich aan hem voordoen, de emmer laat overlopen.
Trigger: met een beeld net zo: op een bepaald ogenblik rukt een
beeld zich los van de kudde (loopt als een schaapje gevaar, iets te ver
uit de kring), maar blijft gerelateerd aan de andere (zelfs als de wolf is
langsgeweest). Nu is het genoeg !
Of dat niet vervelend is, dat ik al weet hoe het uiteindelijke beeld
er uit gaat zien? Ik leid daaruit af dat ik niet duidelijk genoeg kan zijn.
Als ik aan de stem van mijn overleden moeder denk, dan ‘zie’ ik het
medium waarop die stem vastligt. De vraag is waaraan ik dan eigenlijk
denk. Ik teken het woord bovendien. In het Engels besides.
Het verband tussen beelden, het clichéverband tussen beelden
dat ons wordt aangeleerd. Voorbeeld. Zomer 1914. De begrafenis
van aartshertog Ferdinand versus badende, in vakantiestemming
gedompelde Europeanen op het strand. Strandbal versus rouwkrans.
Alles is westerse tegenstelling. Op het ogenblik van het fatale schot
gericht op Ferdinand, neemt ergens op het Servische platteland een
boer zijn pet van zijn bezwete hoofd en krabt zich uitvoerig waarbij
hij naar de derrière van zijn vrouw kijkt, zich allerlei dingen afvraagt en
enkele beelden aan zijn geestesoog ziet voorbijtrekken.
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Ik verkies het met zoveel woorden te zeggen: beelden zijn lijnen
door de wind aangevoerd en door mij onderbroken. Op een bepaald
ogenblik is er sprake van ‘the powerlessness of the individuals’ en
raken de gebeurtenissen in een kolkende stroom die niemand nog
kan stoppen. Dan moet zo helder mogelijk gedacht en gehandeld
worden.

zag de mens in zijn natuurlijke biotoop – een vierkant van 50 bij 50
centimeter en voelde me bijna verplicht dit specifieke smeltendesneeuwvierkant waarop ik me bevond, weer te geven. Ik maakte het
in olieverf .
Oorspronkelijk wilde ik met de (nu eindeloze) reeks mogelijkheden
een postorderbedrijf opzetten. Ik wilde hierdoor het universele
karakter van mijn waarnemingen benadrukken. Al gauw bleek echter
dat, geheel los van de technische haalbaarheid van dit voornemen,
dat universele zich hoe dan ook manifesteerde (dat het toen
voornamelijk ging om op het eerste gezicht herkenbare motieven zal
daar ongetwijfeld een rol in gespeeld hebben).
Wat daar getekend stond, verwees slechts naar iets, meer nog: het
bleek eigenlijk alleen maar te bestaan achter een raster van rationele
constructie: een vreemdsoortige vorm van verbeelding. Het feit dat
ik achter een minutieus geweven web (van lijnen die enkel gevormd
werden door overlappingen en dus eigenlijk niet bestonden) een illusie
kon weergeven die op het eerste gezicht herkenbaar was, vormde het
begin van een onderzoek dat ik tot vandaag voer. Figuratie vertoont
een vermeende objectiviteit. Ik wil de voor allen aanvaardbare of nietaanvaardbare werkelijkheid aantasten door ze me eigen te maken.
Het cliché van een cliché is dat een cliché een uitvergrote waarheid
en een objectivering ervan zou zijn. Neigt niet een zonsondergang tot
de ultieme abstractie?
Sindsdien heb ik duizenden lijnen getekend (korte van om en bij
de 10 mm, langere die de hele afstand van 50 cm beschrijven) en
werd de gedachtegang uiteraard gestuurd, en wel in de richting van
het onderzoek naar de waarde van een beeld, eens het opgeslagen
wordt in de kelders van ons geheugen. Fotografen hebben het over
beeldende kunst. Ik stel onder andere vragen over fotografie. Over
het beeld, dat niet altijd grafisch is maar op sprookjesachtige wijze
altijd foto. Een abstract beeld wordt foto-achtig in de catalogus van

Een poging tot definitie van een gewaarwording…
…er was dus volgens mij sprake van iets dat achter hoog en laag,
achter ontdekt en te ontdekken, achter mezelf (de mens die ik kon
beschouwen als mezelf) schuilging. Wat ik toen concreet gewaarwerd
als een tweede natuur der dingen, is jaren later op geheimzinnige wijze
in mijn werk geslopen. Er was plots geen sprake meer van ook maar
één organisme dat aan deze vreemde wetmatigheid ontsnapte. Wat
toen duidelijk werd, is begonnen mijn beelden te bepalen: ik besloot
de achterkant der dingen (beelden) te beginnen onderzoeken.
Vanuit de fysieke plaats die ik op de wereld innam (50 x 50 cm),
kon ik niet anders meer dan in alle beelden die zich aan mij voordeden
een achterwaartse beweging te ontdekken. Er stonden gebouwen,
huizen met hun bewoners die ik achter heldere ramen zag als werden
zij een verlichte (en dus onzichtbare of opgeheven) schaduw van
zichzelf. Omgekeerd stond ik buiten in een voor hen gelijkaardig
perspectief: als je vanuit een helverlichte kamer naar buiten het donker
inkijkt, kan je slechts met de grootste moeite iets onderscheiden. Er
waren berglandschappen die ik gespiegeld weerspiegeld zag, er waren
heel tastbare taferelen die ik toch niet langer als bekend kon duiden.
Deze symmetrie van positief-negatief, die mij ook voordien al sterk
had beziggehouden, werd in deze nieuwe context als het ware de
volwassen definitie van vervreemding.
Ik heb toen de eerste mogelijkheid (zoals ik mijn werken noem,
eerder dan tekeningen, foto’s, collages…) gemaakt. Ik keek omlaag,
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de herinnering. Het is de gedachtegang die abstract is. Er staat wat er
staat. Het overige is niet zichtbaar. Het overige is denkbaar. Omdat
je méér wil zien maar er niets méér te zien is. De rest is constructie,
een stilte. Het schilderij, de tekening, de installatie zelf bestaan niet,
ze verwijzen naar een bepaalde periode in de geschiedenis, naar een
bepaalde gemoedstoestand of naar een verzameling associaties die
voor objectieve waarneming doorgaat. Eens het beeld opgeslagen zit,
kan het naar believen opgeroepen worden om bepaalde verbindingen
te evoceren (die in het beste geval de associaties van de maker
benaderen). Mijn werk legt een verzameling aan van beelden, een
beeldhouding. Het inventariseert lijnen die verwijzen naar een oneindig
aantal mogelijkheden: dié lijnen in dié constellatie leveren dát beeld
op. Het kon ook anders geweest zijn. Het meest figuratieve beeld kan
tezelfdertijd het meest abstracte zijn. Onder andere om deze reden zijn
sommige van mijn werken pijnlijk realistisch. In werkelijkheid vormen
zij een illusie. De verzameling groeit gestaag en wordt grotendeels
bepaald door het intensieve doch langzame arbeidsproces. Mocht
ik, niet gestoord door fysieke hindernissen eigen aan levensvormen,
duizend, één miljoen werken kunnen maken, dan zou ik dat doen.
Want ook daar gaat het me om: achter elk losstaand beeld bevindt
zich een verzameling, een opsomming van geschiedenis (geschiedenis
van voorwerpen, landschappen, mensen…). Het zou eigenlijk moeten
volstaan om er één enkel element aan toe te voegen. Wat ik als
optie naar voren schuif is een gemonteerd, geregisseerd, versplinterd
beeld: bijvoorbeeld de miljarden gedachten, gewaarwordingen bij
het verschijnsel landschap. Wat komt eerst: een gedachtegoed, een
beschaving, of het beeld dat men zich daarvan vormt? Ik herken niet
zoiets als beeldcultuur. Of toch geen typisch XX-XXIste eeuwse
beeldcultuur die bepaalde leemtes in de verbeelding zou opvullen.
Net zoals de gaten die geslagen werden na de dood van god moesten
worden gedicht (met andere vormen van geloof). Hoe goed de mens

op een computer begint te lijken. En niet zozeer omgekeerd. De mens
schiep de computer naar zijn beeld. Ik stel me voor dat de mens
dood verklaard wordt, ware het niet dat de mens een voortdurende
mutatie is. Bepaalt een beeld een cultuur, is het andersom, of verloopt
het proces net zoals vorm en inhoud gelijktijdig? De kip en het ei. Ik
denk aan glasramen en getijdenboeken. Als een fijnmazig doek, als een
lijkwade, ligt het raster der herinnering bovenop de mogelijkheden:
het rationele kader waarbinnen zich irrationele taferelen afspelen.
Associatie: ik ga van Dover naar het broze krijt van de afbrokkelende
rotsen. Deze rotsen blijven onder een zich steeds wijzigende vorm
bestaan. Ik ga naar het lied van Vera Lynn. Ik ga naar de Tweede
Wereldoorlog, naar boekverbrandingen, naar belangrijke episoden
uit de kunstgeschiedenis, naar het modernisme. Ten slotte ga ik naar
de renaissance. Zo, denk ik, wordt mijn verzameling bekeken. Een
gebroken venster op de wereld. Ik ga naar de romantische werken
van C D Friedrich, menselijke aanwezigheid in weidse landschappen.
Wij zullen altijd op zoek gaan naar een oervormelijk landschap. Het
weerspiegelt tot tweemaal toe de geest van de mens: de mens
manipuleert en mutileert om daarna op zoek te gaan (verder en
verder) naar wat hij denkt aan ongerepts (ongemanipuleerds) te zullen
vinden. Dan is het omwille van zijn annexatiedrang te laat: er moeten
afbeeldingen, tekeningen, foto’s worden gemaakt: bewijsmateriaal.
Mijn werk is zo duidelijk en complex als de gedachtegang van
iemand die naar een kunstwerk kijkt (om het even hetwelk) of naar de
ondergaande zon. In een aan talloze gevaren blootgestelde poging om
een overzicht te scheppen, bakent het een territorium af. Ik zou een
uitzonderlijk figuratieve tekening van de krijtrotsen kunnen maken.
Het zou volgend verschil maken: ze zou er uitzien als een tekening.
Ik zou mijn ideeën er niet in weerspiegeld zien. Het oppervlak wil ik
door mijn werk beschreven zien. Niet in Romeins schrift, maar binair
(een kat met drie poten is een kat met vier poten min één poot),
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vervlakkend, overboordgooiend (wat gebeurt, tegen beter weten in).
Het raster is voortdurend onderhevig aan inkrimpen en uitdeinen van
cm2 tot mm2 naar cm2, als de mensheid die aangedreven wordt door
een motor met schakelaar: aan-uit-aan: een cirkel in een vierkant. Het
glas van de lijst waarin de mogelijkheden bewaard worden en die heel
bewust deel uitmaakt van het werk, weerspiegelt het aangezicht van
de toeschouwer en even lijkt het alsof hij een gerasterd, gecraqueleerd
beeld van zichzelf ziet.
Dag,
Johan
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Gent, 10 en 15 december 2008
Dag Hans
Vandaag opende IKEA te Gent. Een historische gebeurtenis. Gisteren,
nog in de donkere pre-IKEAperiode, zaten jij en ik nog samen bij buur
lineart. De ene gebruikt hoofdletters, de andere houdt het modieus
klein, maar beiden beogen ze het slijten der waren. ‘Iedereen moet
leven’, zei de timmerman die het jezuskruis maakte (zie Particles).
Maar ik wou het over letters hebben: bekijk een willekeurige, bij
voorkeur volle bladspiegel. De ‘lege’ ruimte tussen de letters vormt
een bepaald patroon. Dat is zeker zo als je op drie opeenvolgende
regels bv. de letter ‘f ’ ziet staan (met de ogen halfdicht). Ik heb me altijd
voorgesteld dat daarin een ‘aanvullende inhoud’ gevat zit, misschien
is zo het ‘lezen tussen de regels’ ontstaan. Het is een extra cadeau
(en heel exotisch) bij het lezen. Het werk Iob is erop gebaseerd en
gisteren, tijdens het gesprek met Frank, wilde ik er net over beginnen
en het verschijnsel vergelijken met mijn vierkante millimeters, toen ik
het vergat. Wil ik maar zeggen: het is eerder fascinerend dan belangrijk,
maar dat is met de meeste dingen zo (vandaar dat kunst ook over de
meeste dingen kan gaan).
Een vriend van de schrijver Snijders zegt dat kunst zich boven de
boomgrens hoort af te spelen. Ik moet hem even citeren.
Citaat: ‘KHOP, die ik 50 jaar geleden voor het eerst zag, weet veel
meer van kunst dan ik, hij heeft harde, renaissancistische meningen.
Hij is van mening dat kunst zich boven de boomgrens moet afspelen.
Zelfexpressie, dat is wattie het meest veracht. Kunst als zelfexpressie,
daar moettie van kotsen.’ (uit Vriendschap in Belangrijk is dat ik niet aan
lezers denk van A L Snijders, p. 278)
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In het Noors bestaat een heel mooi woord. Het is ‘fornemmelse’.
Het beweegt langsheen gevoel, bewustzijn, besef en gewaarwording,
maar het is niet écht vertaalbaar. Als ik in Noorwegen over mijn
werken spreek, gebruik ik het altijd. In ons taalgebied behelp ik me
door te zeggen: ‘In het Noors bestaat een heel mooi woord. Het
is ‘fornemmelse’. Het beweegt langsheen gevoel, bewustzijn, besef en
gewaarwording, maar het is niet écht vertaalbaar. Als ik in Noorwegen
over mijn werken spreek, gebruik ik het altijd.’

Het rationele kader waarbinnen zich allerlei irrationeels voordoet
met daar bovenop het kortstondig glinsterende slijmspoor van de
werkelijkheid die er als een naaktslak overheen glijdt (= de laatste laag
van mijn tekening is tevens eerste plan – je kijkt met andere woorden
noodzakelijkerwijs in omgekeerde volgorde).

Dit herinnert me aan Bruce Naumans Clown Torture: ‘Hey Jack, tell us
a story…’
Nog over fornemmelse: Park van Rutger Kopland uit zijn recentste
bundel Toen ik dit zag
Park
We wandelden tot aan de oever van een vijver
– daar stonden we te luisteren en te kijken.
We hoorden de geluiden van de stad maar het was
alsof we daarachter een grote stilte hoorden.
We keken in het water en zagen ver voorbij de
kruinen van de bomen de lege hemel in de diepte.
We liepen terug en wisten waar we voor gekomen
waren.
Behalve het probleem dat ik mezelf stel, valt geen enkel ander
probleem op te lossen. Ik zeg dit opnieuw met betrekking tot mijn
mm2’s: dichtbij is verweg. Noem mijn aanrakingen van dit probleem
maar ‘een gestructureerde radeloosheid, getemperd’, dat schaadt niet.

Een geliefd geluid: op de achtergrond is iemand bezig met stofzuigen.
Bij mij, op de voorgrond, draait een vinylplaat met neuriënde Glenn
Gould en het krakende Clavier bien tempéré.
Martyr. De pijlen van Mantegna’s Sebastiaan doorboren op precies
dezelfde plaats het icoon Bibendum. Ik bevond me in existentiële
wateren en vroeg me bovendien af hoe een icoon ontstaat en hoe
het in zijn icoonheid aangevallen, aangetast of beschadigd kan worden.
Een heel gevoelig persoon weende toen zij op de tentoonstelling de
tekening zag. Ze kon niet tegen het moment ‘net voor’ Bibendum zou
leeglopen.
Ook in de Trigger-tekeningen heb ik het over het moment net voor, of
net na, op nog nader te bepalen plaatsen.
Ik weet niet welke weg iemand aflegt om vatbaar te worden.
De zwartheid van een merel op een grijze en nevelige dag. De voor
zichtige aanzet tot kleur: het gele snaveltje, zeg maar snavel want ik
heb altijd gedacht dat de merel zich groot waant.
Als iemand me de vraag stelt ‘of mijn ouders nog leven’ (en ik
onmiddellijk en onvermijdelijk overspoeld word door talloze beelden),
besef ik plots dat door die vraag een generatie (beelden) ontstaat,
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vorm krijgt, stolt als het ware. Niet alleen ‘mijn’ generatie maar ook
die van de vraagsteller.

De swastika gevormd door loofbomen, in volle nazi-tijd aangeplant
in een dennenbos. Enkel tijdens de lente en de herfst werd het
kruis zichtbaar. ‘Werd’, want na de ‘ontdekking’ ervan (ongeveer 10
jaar geleden) werd het stuk gerooid. Ik herinner me, toen de foto in
de krant verscheen, dat ik dacht: ‘Dit beeld heeft zo goed als alles
om een goed kunstwerk te zijn: geladen, suggestief, het onwrikbare
geloof in de zeggingskracht van het beeld en bovenal een geweldige
inventiviteit’. Om die redenen vond ik dat het bos moest blijven
staan, als deel van de geschiedenis en als bijna-kunstwerk (wat eraan
ontbrak was dat het met die bedoeling werd gemaakt), maar je wil
er uiteraard geen bedevaartsoord voor paramilitaire nostalgie. Lastig
leven dus, dat van een symbool.
In het tweede beeld vliegt de Hindenburg met swastika op staart
over Manhattan.

Ik heb de kleuren en de materie nooit gemist. Ik teken om witte
redenen.
Een eigenaardigheid: velen willen mijn tekeningen aanraken. Ik ben
zelf geneigd in musea witmarmeren beelden te beroeren (en doe dat
ook: zacht, voorzichtig, met de bovenkant van mijn rechterhand). Is het
om dezelfde reden? Is dit eindelijk sensueel?
De profundis past wellicht bij mij. Wat ik waarneem is wit, als sta ik op
de bodem van een uitgedroogde waterput. Ik zie een cirkel van een
bepaalde afmeting die ik telkens invul – orbis pictus. Ik lijd daar niet
onder, ik stel alleen maar vast dat ik in een baan om de dingen draai.
Over mijn werk heb ik het zelf eigenlijk best in dialoogvorm (tenzij
als een schizofrene monoloog). Dialoog in de ruime zin van het
woord en misschien eerder figuurlijk. Ik vertelde je kort over mijn
tentoonstellingsplannen: ik zie in alles symmetrieën, tweeledigheden,
tegenstellingen…
De tekeningen Wat zal u doen… zijn tevens (naast de verwarring
die ze anno 2008 veroorzaken) de vaststelling dat die verwarring zal
afnemen naarmate de afstand tussen 1994 en 2008 vager wordt.
Zelfs het nietige is relatief en ik permitteer me een enkele keer het
woord metafoor.
Misschien had ik het er al eerder over, maar het besef dat ik van
de 90 jaar Wereldoorlog 1 (die onlangs in de bloemetjes werden
gezet ; de Westvlaamse kurken knallen pas in 2014), dat ik er van die
90 zelf al 44 in leven ben, deed me onlangs duizelen. Zoals de twee
onderstaande beelden dat ook doen.

Ofwel is mijn werk een soort ‘op het land werken’. Bedenkingen
tijdens het ploegen en spitten, even stoppen en het zweet van het
voorhoofd wissen, iets menen waar te nemen in gindse verte (het
blijkt toch altijd iets anders te zijn / de Servische boer die even naar
de derrière van zijn vrouw kijkt met zijn opgewonden geestesoog) en
dan weer verder werken.
Iemand moet het natuurlijk doen, maar hoe komt iemand tot het
besluit ‘ik maak iets van mijn leven: ik ga onderbroeken maken, of
nylonkousen…’
Stel: het standpunt en het perspectief van Bruegel lopen parallel met
zijn meedogende blik op de mens…
Toen P Vandenberg in het gesprek met jou zei dat er een leven
bestaat vóór en ná een bepaald boek, dacht ik: ‘Zeg nu niet Voyage
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Au Bout de la Nuit.’ Toen hij het verhaal deed van het zelfportret van
Rembrandt, dacht ik: ‘Zeg nu niet ‘tot tranens toe’.’
Ik vond het fijn dat je gisteren op de tentoonstelling TRIGGER was.
Dag Hans,
Johan
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Gent, 12 januari 2009
Dag Hans
Het werd donker en het werd licht. 2008 werd 2009. Als tovertruuk
spectaculairder dan de winter-zomeruursprongetjes, dat wel. Meer
vuurwerk en daar hou ik eigenlijk wel van. Ik denk, afgezien van de
pracht, omwille van de volstrekte nutteloosheid ervan: de grootsheid
die de nietigheid in de bloemetjes zet. En in de kijker natuurlijk. Even
leek Londen op Bagdad, of op Gaza, zoals je wil. Aan boord van het
schip vol goede voornemens op weg naar nergens door het jaar 2009
of 2010 want je kan een menselijke fout in de jaartelling niet helemaal
uitsluiten.
Ik ben agnost voor de sport. Ik zou het jammer vinden mocht ik uit
combattief atheïsme niet kunnen zeggen dat alles geregisseerd wordt
vanuit bv een blik Marie Thumasbonen. Ook omwille van de sluitende
uitspraken, oordelen die ik niet kan vellen omdat ik niet weet en
vermoedelijk ook niet kan weten en contractueel ook niet echt hoéf
te weten, beeld ik me graag een alwetende pissebed in (die aan het
einde op de rand van mijn leven komt staan en me gedurende een
half miljoenste van een nanoseconde inzicht geeft in hoe het nu
eigenlijk allemaal in elkaar zit).
Er bestaan elliptische bewegingen.
Ik heb me al veel ingebeeld dat we vanuit een duisternis in
de kortste bocht van onze eindeloze ellipsbaan een flipperkast
ingeschoten worden, daar – afhankelijk van de vaardigheden der
spelers – enige tijd allerlei dolle avonturen beleven om tenslotte
via het gaatje onderaan opnieuw in onze baan te raken. Een jaren
70-versie van de reïncarnatie.
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Op de tentoonstelling waarover ik het al licht met je had, zal ik een
flipperkast willen waar naar believen op kan getokkeld worden. Ikzelf
blonk bescheiden uit in het flipperspel, d.w.z. ik kreeg de glans van
aluminium. Anderen werden chroom en schitterden. Ik had daaren
tegen wel veel met Tommy.
Toen ik na de teraardebestelling van mijn moeders moeder weer
dezelfde anonieme burger was geworden, leek het alsof er niets
veranderd was: bakstenen waren even oud en rood, wedstrijdduiven
oefenden voor Quiévrain, de samenstelling van de braadworst die
ik voor mijn grootmoeder kocht bleef een goed bewaard geheim,
maar de straat waarin ze woonde was voorgoed een oude (in kleur)
ansichtkaart geworden.
Ik tracht met Bert mijn meningsverschil met de werkelijkheid gedeel
telijk te verklaren: dat de werkelijkheid vóór de dood van mijn moeder,
van Jan, van Lars en tallozen, anders was dan erna; niet alleen omdat
zij er nog waren, maar ook (naast andere biologische en biografische
redenen die hier geen rol hoeven te spelen) omdat Bert er nu nóg is
en dat die Bert nu anders is dan toen, net omdát mijn moeder dood
is, hoewel het even leek alsof Bert dezelfde gebleven was.
Bert is een graffito en bevindt zich op een elektriciteitscabine
langs de Gasmeterlaan in Gent. Ik passeer er bijna dagelijks. Om deze
en bovenstaande redenen heb ik hem opgenomen in mijn map ‘ge
bruiksaanwijzingen, boodschappenlijstjes en graffiti’. Stephanie heeft
nog geen plaats gekregen in die map en bevond zich tot voor enkele
maanden in de Bibliotheekstraat, eveneens in Gent.
Alle doden die ik dagelijks in leven moet houden.
Ik vraag me dingen af die in een grensgebied thuishoren: beelden
opgeroepen door woorden, woorden opgeroepen door beelden en
tenslotte beelden opgeroepen door beelden.
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En ik zoek een bruikbaar perspectief.
De knievallen aan alle mogelijke (tevens idiote) invallen van mar
ketingvormgevers terwijl deze cultuur balanceert op een surfplank.
Voorbeeld is het ludieke kereltje in de geldautomaten van de KBC.
Er zijn mensen die beweren dat de openbare ruimte en het individu
hierdoor niet beledigd worden.
Ik herinner me hierdoor een beeld en een gewaarwording: najaar
2000 zie ik op de Meir een promotieaffiche van het mij toen onbe
kende televisieprogramma Big Brother. Op de affiche staan 12 foto’s
waarvan enkele met een rood andrieskruis erdoor. Verder geen
details. Ik denk op geen enkel moment aan een show tot vermaak van
de burger, noch aan G Orwell, wel aan een lijst van om welke reden
ook gezochte personen. Ik ervaar het beeld die dag als agressief en
bedreigend.
Alle beelden die ik dagelijks moet voeden.
Elke kleur is meetbaar, elke intensiteit verifieerbaar. Dat is interessant
want eigenlijk reageren we anders dan rationeel op die gemeten of
gecombineerde waarden. Het écht interessante schuilt wellicht in het
verschil, de afwijking van de norm.
Ik wil heel dicht bij de beelden die mij omringen vertoeven en bij
de wijze waarop mijn herinneringen zich aan me voordoen. De
herinnering dient zich vaak fotografisch aan maar is het niet. Wel is
ze wat krassig, wat bezoedeld en wat morsig. Maar ze is vooral niet
te vertrouwen, voor geen haar. Ik zoek dus naar een perspectief
en tracht daarvoor een sóórt beeld ontwikkelen. Het moet tevens
een bruikbaar perspectief worden om XXIste eeuwse dingen te
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benaderen, een vorm van kubisme toegepast op de werkelijkheid
sinds 1964, het jaar van vele avonturen waaronder dat van mijn
geboorte.

De stilstand in een willekeurig fotografisch beeld is anders (en voor
mij ontoereikend en inhoudelijk vaak minder interessant) dan die in
enkele van mijn tekeningen. Heeft dat te maken met eigenschappen
van de fotografie of met de menselijke waarneming en ervaring?

We zijn nooit blind genoeg.
Michael Strogoff, de koerier van de Tsaar.
Liefde maakt blind.
De groene straal.
Enkele jaren geleden reisde ik met de nachttrein van Bodø naar
Trondheim. Onderweg valt veel te beleven en afhankelijk van het
boek dat je leest nog veel meer (of veel minder), onder meer het
overschrijden van de poolcirkel, in zijn kunstmatigheid een troost voor
onervaren ‘poolreizigers’, je krijgt er desgewenst en tegen betaling
een diploma uitgereikt. Het landschap is er, in tegenstelling tot de
vormgeving van het getuigschrift, onvergetelijk. Ik heb het vele malen
gezien vanuit de diverse voertuigen die me naar de Lofoten-eilanden
brachten. Geert Goiris maakte er een bevreemdende opname. Ik
maak er een reeks tekeningen over die als pendant van de PI-reeks
bestaan: Saltfjellet.
Tijdens diezelfde treinrit, enkele kilometers ten noorden van
Trondheim, zag ik dan eindelijk de legendarische groene straal. Hier
zeggen dat ik met stoel en al achterover viel, zou ongeloofwaardig
klinken. Ik was danig onder de indruk en een weinig uit balans gebracht.
Bij het ouder worden valt vooral de wanverhouding op tussen 60 als
het dubbele van 30 en 92 als dubbele van 46. Daarbij komt dat ik aan
een steeds heviger tempo word wie ik ben en dat 2009 het jaar is
waarin ik 45 word.

Ik bedenk dat de mensen die ooit mijn dode lichaam zullen verplaatsen
van stenen tafel naar houten kist, of in elk geval van A naar B, nu
misschien al in leven zijn. Die kans is groot. Ik zou graag al met hen
kennismaken en hoewel dat onwaarschijnlijk lijkt, is het misschien al
gebeurd.
Mocht iemand mij vragen naar ‘inspiratie’ voor de PI-reeks en Saltfjellet,
dan zou ik zonder twijfel verwijzen naar Der Mensch van A Kubin.
Ik teken een glazen venster bovenop de tekening waardoor het beeld
begraven, afgesloten en onbereikbaar wordt. Het glas in de kist van
Sneeuwwitje. Dat neemt niet weg dat er kan gelachen worden om
het vuil dat ons bedekt.
De intrigerende ruimte tussen gedrukte letters. De witte leegte vol
mogelijkheden – alles kon anders zijn.
Op de volgende pagina staat een antwoord op de vraag of ik een
algemene tekst van enkele tientallen woorden wilde doorsturen.
Er is de onafzienbare uitgebreidheid – het kader, soms leegte
genoemd – waarbinnen een versplinterd wereldbeeld verspreid
raakte. Het ligt in de bedoeling van Johan De Wilde dit beeld op
een welbepaalde manier weer samen te stellen. Hij maakt daartoe
hoofdzakelijk tekeningen waarin hij grote en kleine bewegingen
die zijn pad kruisen, zo geconcentreerd mogelijk weergeeft. De
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tekeningen ontstaan door een versmelting van duizenden lijnen
die soms herinneren aan de snelheid van filmbeelden. In zijn werk
beweegt echter niets: het ontstaat op terreinen waar geen geluid nog
doordringt, waar vormen en kleuren herinneringen zijn aan vormen
en kleuren, waar blauw enkel kan zijn wat blauw had kunnen zijn
en misschien ook was. Belangrijkst is de verbeelding van de kijker,
aangezien alleen daar nieuwe beelden kunnen ontstaan, waardoor het
eigenlijke copyright aan de kijker toebehoort.
En dan is er uiteraard nog de kleur wit en de pseudo-zichtbaarheid
en de zinloosheid van zeer vele dingen.

Gent, 29 januari 2009

Alsook enkele woorden die meer specifiek L’Oiseau Blanc belichten…

Ik heb van mijn moeder bij leven drie beelden waarbij ik me voorstelde
toen ik ze maakte dat ze al dood was. Het eerste zit in mijn hoofd, het
tweede is een fotografische afdruk van een gemanipuleerde lomoopname, het derde een dia-positief profiel. Het eerste is verbonden
met tabak (het beeld van de friemelende tabak in het geplette,
zweterige pakje met de aan elkaar klevende vloeitjes/harmonica), de
zee en een venster, het tweede met een perzik (de perzik in de hand
en aan de mond) en een stuk Vaubanarchitectuur aan de Opaalkust,
het derde enkel met de plaats van de opname (een kasteel, of de
suggestie van een kasteel: het Gravensteen te Gent).

Op 8 mei 1927 vertrokken de piloten Nungesser en Coli met de
tweedekker L’Oiseau Blanc voor de eerste transatlantische vlucht
ooit. Zij kwamen nooit aan. Onder de titel LES HEURES D’OR DE
L’AVIATION FRANÇAISE beweerde La Presse nochtans het tegendeel.
De waarheid is niet onder ons. L’Oiseau Blanc verliet Frankrijk boven
Etretat en zo vlogen de twee helden langs de ontelbare keren
getekende Manneporte hun eigen blinde witheid tegemoet. Het is
een geschiedenis die de geschiedenis van Johan De Wilde kruiste en
Johan De Wilde heeft het door zijn werk over een verdwenen, weer
samen te stellen wereldbeeld.

Dag Hans
Beschouw Bert ook als een Ready To Be Made. Of als Ready To
Be Made-achtig. Je hebt beelden, indrukken die postvatten, die een
plaats opeisen om die niet meer af te staan. Bert wilde per se in de
map Gebruiksaanwijzingen, Plannetjes en Graffiti (kan ook met kleine
letters), maar hij is nu verplaatst naar de map moeder, of hoe ik ze
moet noemen.

Dag Hans,

Over beelden, voorwerpen, impressies, herinneringen (in de eerste
plaats verkeerde of vermeende herinneringen) die een plaats opeisen:
vroeger was alles slechter. Alter ego’s…

Johan

De vaarzen besnuffelen elkanders aarzen.
Op een afgelegen plek, van iedereen en alles afgezonderd, zitten drie
kunstenaars bij elkaar. Zij kunnen beschikken over een potlood en
wat papier, verder niets. Er is geen elektrische stroom, er zijn geen

108

109

voorzieningen, geen infrastructuur, er is, afgezien van een kleine tafel
bovenop een heuvel, helemaal niets.
Op de tafel ligt een stapel papier van het formaat A4. De eerste
kunstenaar maakt een verbluffend, anatomisch uiterst precies portret
van kunstenaars 2 en 3, waarin hij aan het hoofd van 2 het lichaam van
3 toekent en omgekeerd. Kunstenaar 2 maakt een installatie met al
het overige papier en noemt de installatie The End Of Art As We Know
It. Kunstenaar 3 legt wat overblijft van het potlood voor zich op de
tafel en slaagt erin 2 en 1 te laten nadenken over de tekeningen die
hij eventueel zou kunnen maken en over de beelden die daardoor in
hun hoofden zouden ontstaan.

Zicht op de Helft van Delft eigenlijk, want aan de andere kant was
zopas C Fabritius versplinterd aangetroffen, voorgoed gescheiden van
zijn puttertje (volgens J De Wit het mooiste schilderij ter wereld en
ik spreek hem nooit tegen hoewel ik er een andere, namelijk geen
mening op na houd).

Ik ben nu aanbeland bij een netelige kwestie: iets niet uitleggen maar
door middel van een verwarrende verduidelijking iets even laten
oplichten, als het pivoterende licht van een vuurtoren. Ik heb me altijd
voorgehouden dat het daarom ging. Ik kan me vergissen. Maar als ik
in een spiegel kijk zie ik verwarrende verduidelijking. ‘The cradle rocks
above an abyss, and common sense tells us that our existence is but
a brief crack of light between two eternities of darkness’ (V Nabokov
via L H Wiener). Evenwijdigen kunnen elkaar in het oneindige raken.
Alleen: je zíet het ze nooit doen en daarin schuilt de kracht van het
axioma, in de suggestie namelijk dat contact mógelijk is.
Dat ik in een spiegel een verdraaiing waarneem is niet zo
wereldschokkend, je eigen stem klinkt ook altijd alsof er vele malen
vele treinen overheen reden, maar de wetenschap dat die confrontatie
(wie is toch de man die ik daar meen te zien) de rest van de dag
beïnvloedt (bepaalt) en de dag die er op volgt en de dag die er aan
vooraf ging en dat het nooit anders is geweest en ook niet anders
meer zal zijn, niet als ik een klein pakje met pickles bestel, niet als ik Là
ci darem la mano hoor en ook niet als ik Ça a débuté comme ça lees
of De Toornige Tsjiftsjaf of voor Zicht op Delft sta.

Dit uiteraard geheel los van Portret van een jong meisje.
Beeld 1
Ik ben net terug van een hevige reis door Engeland en zit vol
beelden. Ik sta op een terras op een negende verdieping (vreemd
dat er verdieping is als je zo hoog staat). In een verte achter me
rolt de duistere zee die ik net overstak. Ik rook een sigaret en kijk
door een venster naar mijn slapende, nog ademende moeder. Vuil
en aangewaaid zout op het venster hindert de verstandhouding
tussen de nog latente beelden in mijn analoge camera, mijn hoofd
en wat nauwelijks drie jaar later een bijtende herinnering zal zijn. De
herinnering is niet zo bijtend als het zout in het aluminium van de
reling, want daarvoor bestaan geen woorden.
De laatste laag die ik aanbreng is de laag die bescherming biedt, ze is
het vuil op het venster vóór de werkelijkheid waar iedereen het over
heeft.
Wist je Hans dat de pissebedden familie zijn van de kreeft? En dat zij
ademen door kieuwen die zich bij de achterpoten bevinden? Dat de
overleden pissebed in een droge hoek bijgevolg de verstikkingsdood
stierf? Ik hoorde dat gisteren op de radio. De daarop volgende
beelden ontroerden me (dat van de droge hoek hoorde ik niet op de
radio: wil ik maar zeggen).
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Ik dacht met betrekking tot de presentatie waarover ik het al even
met je had: de voorwerpen, de citaten, de tekeningen en andere
kunstwerken, de flarden muziek die mij omringen doen zich als alter
ego’s voor. In die zin dat je ze een heel leven meesleept en ze in
bepaalde contexten of op bepaalde momenten je gesprekken met
anderen bepalen, waardoor ik voor A een Finse vaas ben, voor B Ça
a débuté comme ça, voor C de tekening met de voetbal, voor D het
sprookje van Roodkapje in het ter ziele gegane Meli-park, voor E de
mop over het Duits gezin aan tafel of die van de indiaan en de cowboy
die elkaar tegenkomen in de prairie, voor F de Mattheuspassie van J S
Bach, voor G de kleine jongen die in de Zwitserse bergen zijn vader
voor een dodelijke val behoedt, voor H De Toverberg, voor I de naakte
man, voor J een spiegelbeeld, voor K De gedaanteverwisseling et cetera.
En hoewel mijn bedenkingen bij alter ego’s zeer groot zijn, kan ik
moeilijk anders dan toegeven aan de stelling dat een mens bestaat
bij gratie van het beeld dat anderen van hem fabriceren. Ik pas dat
namelijk toe op de tekeningen/mogelijkheden die ik maak: ze bestaan
pas als ze ingevuld en als het ware opnieuw gemaakt worden, of
iemand nu ooit in Karlsruhe rondliep of niet. En wellicht belangrijker
en tevens een stokpaard: ik heb niet de minste controle, niet het
minste zicht op de manier waarop de kijker nieuwe beelden aanmaakt.
Ik wilde enkele jaren geleden een tentoonstelling maken met de titel ©.
De mop over het Duitse gezin aan tafel gaat als volgt:
In de Beierse Alpen zit een Duits gezin aan tafel: vader, moeder en
Fritz. Het is stil rond de tafel, zoals het al die jaren al stil is geweest.
Plots veert Fritz recht en zegt: ‘Es gibt kein Salz auf den Kartoffeln’.
De moeder antwoordt ontzet: ‘ Aber Fritz, du sprichst ?!’ Waarop Fritz
zegt: ‘Bis jetzt war alles in Ordnung’. De mop van de indiaan en de
cowboy die elkaar tegenkomen in de prairie is met gebaren erbij
en heb ik enkele jaren geleden voor de camera van N Leus verteld.

112
Hierbij hoort een still uit de opname.
Het grote werk Ecce Homo bestaat voorlopig uit een citaat, een
inleiding en deel 1 van hoofdstuk 1.
Ik had het al over de lijkwade van T als aanleiding en misschien ook
al over de tekening Le Nombril de Vénus van J D Ingres als aanleiding 2.
In hoofdstuk 1 heb ik het over de buitenkant. In hoofdstuk 2 zal
ik het over de binnenkant hebben. In hoofdstuk 3 zal ik het over dna
en meer hebben. Ecce Homo is een zelfportret. Even had ik bijna
geschreven ‘is uiteraard een zelfportret’.
Oranje vlekken suggereren voor altijd: op weg naar een begrafenis.
Groot beeld van de planeet Aarde aanbrengen.
Sky zei me dat haar grootmoeder in de Dakota Building woonde,
dezelfde als die waarvóór J Lennon werd neergeschoten. Ik had een
beeld van de Dakota Building. Nu niet meer want ik heb de Dakota
Building inmiddels gezien.
Een moeilijke opdracht en wellicht een uitzichtloze missie: als het ‘lijntje’
(het vuil dus) boven de horizon in L’Oiseau Blanc wordt gelezen als
onderdeel van een narratief geheel dan neemt de kijker het initiatief
(de vrijheid) het ‘lijntje’ boven de horizon te lezen als onderdeel van
een narratief geheel. Ik zie dit geheel los van mijn intenties als een
wederzijds eerbetoon, een galante beweging.
De presentatie had kunnen heten: The Long Goodbye. Maar dat is
natuurlijk uitgesloten.
Dag Hans, Johan
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Gent, 8 februari 2009
Dag Hans
H Van Canneyt wilde iets over mij in haar blog (http://www.
hildevancanneyt.blogspot.com/). Ik vermoed naar aanleiding van
de recente tentoonstellingen Trigger en L’Oiseau Blanc. Tijdens ons
gesprek vroeg ze me of er niet iemand is (een levende kunstenaar,
las ik tussen de regels van haar bedoeling, of een dode – vulde ik
zelf verder aan) aan wie ik denk terwijl ik aan het werk ben. Hoewel
ik dat in geen geval een onfatsoenlijke vraag vind (eerder een
ontroerende vraag, opborrelend uit een curieus-romantische visie),
had ik ze toch liever niet gesteld gekregen. Je weet ook dat vragen
enkel nieuwe vragen oproepen en ik merk dat ik de grens van de
gevoeligheid daarvoor aan het aftasten ben. En hoewel deze laatste
zin bijna als vanzelf begon te rollen, antwoordde ik: ‘Andrei Rublev en
Fra Angelico’. De laatste omdat ik hem sinds mijn laatste bezoek aan
Firenze niet meer uit mijn hoofd krijg, de eerste verwijzend uiteraard
naar de Tarkovskyfilm om de zovele onvergetelijke passages; de
openingsscène met de ballonvaart om er maar één te noemen.
In alle andere omstandigheden zou ik ‘Ah, ja’ te horen gekregen
hebben, maar H bleek met het duo niet zo vertrouwd waardoor ik plots
besefte dat dit vraaggesprek paste binnen een van mijn uitgangspunten:
dat communicatie via constructies verloopt en dat als die constructies
ontbreken er van communicatie slechts stotterend sprake kan zijn.
Ik moest daar maar eens op terugkomen, de braillewerken hebben
er mee te maken. Herinner je in dit verband ook La Belle au Bois
Dormant (het heeft namelijk geen zin om het overlijden van mijn
moeder te trachten te communiceren door te zeggen: Mijn moeder
is dood’, of: ‘De Matterhorn heeft zo’n merkwaardige knik in zijn spits
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en wordt in het Italiaans anders genoemd’, of: ‘Het San Marcoklooster
in Firenze is…’ et cetera, waarmee ik, mocht ze me gesteld worden, al
meteen 50% van de waarom-vraag had beantwoord.
Op p. 23 in Omega Minor schrijft P Verhaeghen: ‘eeuw XX’. Die
benadering onderscheidt zich van bv ‘de twintigste eeuw’. In geval 1
zie ik een geschiedenis opgebouwd uit lijnen, geval 2 toont me te
verbeelden cirkels. Ik ervaar ‘eeuw XX’ als visueel interessanter
maar de lineaire connotatie zou ik graag vervangen door rondjes en
boogjes. Dat kan natuurlijk niet, dat is nu eenmaal zo. Blijft dat ik graag
zélf ‘eeuw XX’ had geschreven.
‘Eeuw XX’ relativeert. Houdt de optelling in. In de zin dat Boris,
die nog niet vlot tot XX kan tellen, wel al notie heeft van wat zich
tussen I en XX kan afspelen, maar nú leeft en in dat nú ongeveer alle
voorbije nú’s opnieuw doormaakt. Voor mij in de zin dat Het Lam
Gods nauwelijks (niet eens) zeshonderd jaar geleden werd gemaakt
(‘allee Hubert, als uw koffie op is zullen we er eens aan beginnen
zeker?’, hoor ik Jan zeggen) en dat ik daarvan al 45 jaar leef (en H L
G al 35 jaar bewust meemaak). ‘Eeuw XX’ is dus anders, interessanter
zoals ik zei. ‘Eeuw XX’ doet me meer aan de toekomst denken dan
5032 (het jaar waarin het vierduizendzeshonderd jaar geleden zal zijn
dat Jan tegen Hubert zei: ‘Allee Hubert, als uw koffie op is zullen we
er eens aan beginnen zeker ?’).
Tekening Drøm #2 is klaar. Ze diende zich aan in een droom waarin
mijn vader voorkwam en op ontraceerbare wijze gekoppeld raakte
aan de piloten van L’Oiseau Blanc en het rode boekje van Mao. Ik
werd wakker met dit beeld voor ogen: een niet gevuld been, een
niet gevulde wolk en een wijkend, vluchtend landschap. Ik heb hier
niet verder willen ingrijpen. Wie heeft dit beeld gemaakt? Hoe ben ik

(De ballonvaarder heeft wat van de oogopslag van F Maes, maar ik zal wel weer de enige zijn
die dat vindt.)
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verantwoordelijk als het ontstond in een droom of als een droom?
Het been en de wolk staan buiten de context van de droom niet
in verband met elkaar. In de droom misschien ook niet, maar dat
boeit me matig (de beeldbedreigende droomduiding). Wat me
wel interesseert is dat de twee elementen zich buiten de droom
voordoen alsóf ze deel zijn van een samenhang en zodoende tot
misverstanden (miscommunicatie) kunnen leiden.
Op de tram met Boris.
Boris zit door het glas naar het grote en het kleine kasteel te wijzen
als een spichtig kereltje opstapt en zich met een nerveuze zwaai op
de bank tegenover ons laat neerploffen. Ik zie: het amfetaminebaasje
van de trouwe pitbullterrier aan zijn zijde. De hond grijnst naar Boris
en een fractie van een seconde later, maar nog voor de sprong, lig ik al
bovenop Boris om hem te beschermen tegen de blikkerende tanden.
Boris blijft ongedeerd, ikzelf word met de ambulance weggebracht
maar bezwijk aan mijn verwondingen, nog tijdens de rit naar het
ziekenhuis.
Nog op p. 23 van Omega Minor: Eeuw XX: de wereld verwerft
plotsklaps de kleur van de nacht, de kleur van bloed en de kleur van
verblindend, exploderend licht.
De muis vindt door het labyrint de kaas (vrij snel zelfs) en eet de kaas
op. Maar wat dan?
Ik was een tijdlang heel veel te gast in het café van S Skoop aan het
St. Annaplein te Gent. Ik deed toen veel aan cinema. Na afloop ging ik
onder de ontroostbaarheid van H Bogart wat staan drinken maar met
vóór mij, boven alle hoofden uitstekend, de 7de samoerai, de laatste,
in de regen: een vrij absolute samenvatting.
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‘Is that cannon fire or is it my heart pounding? ‘ Toch een wat truttige
I Bergman in Casablanca.

Nieuwsgierig las hij de zin nog eens over, zonder te kunnen vaststellen
waar dat precies aan lag. Misschien zat het hem in de wat archaïsche
zinswending: tot de avond droog. Meer kon hij er niet van maken.’

Interpretaties vormen zich onherroepelijk toch, met of zonder
goedvinden.
Bepaalde gebeurtenissen doen stof opwaaien. Dat dwarrelt langzaam
weer neer. Het stof is daardoor van plaats veranderd.
Onze woorden verbergen zich angstig in boekenkasten maar worden
ook daar belaagd door wormen, museumkevers en stofluizen.
Het pad van krakend grind.
Natuurlijk leef ik met mijn kop tussen halfvergane resten van ‘een’
verleden. Wat zou ik anders doen? In het zand van een toen, tussen
andere korrels, herinnerd aan het strand. Ik was een strand (zie
ontploft wereldbeeld). Ik denk weer aan H Castorp.
Help uw naaste voor hij er weer vandoor is om vanuit zijn beschutte
afgelegenheid gal te spuwen. Help hem te zwijgen. Help hem zijn
eigen mond te houden en niet die van een ander.
Boris introduceerde gisteren een synoniem voor het toch al plastische
‘overgeven’: – UITSLIKKEN – Het herinnerde me aan D Thomas die
het had over ‘enthousiast uitademen’.
Passage bij J J Voskuil, op p. 146 van Het Bureau 5: ‘Hij draaide de
krant om en las het weerbericht: Veel bewolking en vannacht wat
regen. Overdag tot de avond droog. – Die laatste zin gaf hem een
geluksgevoel, alsof hij in een oud land woonde, met weinig wereld.

In het Noors heet een taxi ‘drosje’. Een paardenwagen voor
personenvervoer heet(te) in het Duits ‘Droschke’.
De potloodtekeningen zijn in zekere zin een verderzetting van de
pentekeningen van intussen 10 en meer jaar geleden. Het beeld
verschijnt, ik zie het beeld verschijnen – of verdwijnen – dat hangt
af. De andere kijker zou hetzelfde moeten zien. Ik stel vrijwel alles in
het teken van de ene vraag: ‘maak ik een werk dat de tand van de
tijd aankan?’. Die vraag gaat over mijn kunnen evenzeer als over het
kunnen van mijn tijdsgewricht en de samenleving waarbinnen ik me
beweeg – en veel minder over de genaamde eeuwigheden voor en
na ons: de tand des tijds snijdt nú.
Schoonheid heeft haar verval, haar vuil, in zich – ingebed. Ervaren de
andere dieren schoonheid? De pauw? In de Mageleinstraat ontmoet ik
de mevrouw van het postkantoor – in burger. Ze herkent me niet. Ze
rookt een sigaret en wordt ook daardoor plots een van de anderen,
de onzen, kwetsbaar.
Nu ik deze vrouw zie, zie ik weliswaar het postkantoor maar
vooral de mevrouw van het postkantoor die een andere vrouw is en
(want ?) me daar wél herkent.
Of stelt zij zich als onze blikken elkaar kruisen dezelfde vragen?
Une inexactitude scrupuleuse. (J Renard)
De tegelijk onthutsende en troostende gedachte dat het woord ‘tafel’,
de naam ‘P Picasso’, de zin ‘I would prefer not to’ voor iedereen wat
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anders betekent of op een telkens andere manier inhoudsloos blijft.
Dat daardoor en als gevolg van de aaneenschakeling van al deze
begrippen, de samenleving en de wijze waarop zij georganiseerd
wordt (vermoedelijk op basis van een doorslaggevende, levensvatbare
doorsnede), er anders hadden kunnen uitzien en er eigenlijk
daadwerkelijk helemaal anders uitzien. Het heeft met andere woorden
geen enkele zin waarover dan ook van gedachten te wisselen als niet
eerst die uitgangspunten onderkend en bovendien aanvaard werden.
Dit klinkt niet alleen ernstig, het is het ook.
Eigen schuld, dikke bult.
Het zeer uitgebreide heeft me naar het zeer kleine gebracht.
Hoeveel verledens heeft een mens?
Er is natuurlijk die semi-onzichtbaarheid van de dingen. We weten zo
weinig.
Het licht staat in een ander licht.
Plots (écht plots) duiken mensen op. Twee oudere mensen. Man
en vrouw. En honden, twee honden. En verderop, aan de andere
kant van de baai, opnieuw een mens. En een hond. De man staat
stil, een bepaalde tijdsduur. Ook de hond staat stil. En hurkt. Plots
(écht plots) een aalscholver. Dit alles geïsoleerd tegen een aanduiding
van eindeloosheid, wit, struikjes hier en daar. Een wit gat. Om het
even wat je er tegenover plaatst, ontplooit zijn dimensies (door het
verdwijnen ervan in contre jour). Zelfs het nog dampend stukje hond.
En dan bovenop deze taferelen, de zon, een brandend licht dat aan
al die verborgenheid kleur onttrekt. Nauwelijks waarneembaar maar
genoeg, als een kleurentelevisie die je net niet in zwart/wit modus
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zet. Een verzameling duo-tonen. Struikjes met een aanduiding van
rood, van bruin, van geel. De struikjes in de verte een vermoeden van
blauw. Alles een aanduiding: hier kán het beginnen – vorm en kleur
vatten – waardoor mijn inhoud wordt gekneed. Ik moet dit landschap
niveleren, reduceren tot één kleur. De blauwige stappen in de sneeuw,
waar net nog mensen waren. De sneeuw als tijdelijke kroongetuige.
Straks komt de lente en wordt alle aanwezigheid (alle schuld ook)
uitgewist. Eenden met hun korte wiekjes. Arenden met hun trage
vleugelslag. Daartussenin de meeuwen, virtuoze middenklasse. Dit
landschap ligt te wachten en aan de horizon lijkt het versteend. De
zeearend heeft het ex-stukje hond in het vizier gekregen. Een beekje
dartelt vol goede moed de baai binnen. Rimpelingen, klateringen,
als een herinnering aan vorig jaar en het jaar daarvoor en daarvoor.
In de andere richting (de mens is zo hoogmoedig te denken dat
grenzeloosheid bij zichzelf begint – wat moeten we anders, tenzij aan
die eindeloosheid niet teveel belang hechten?): als het riviertje niet
meer stroomt, ontploft de Aarde, is de Aarde ontploft. Twee kraaien
hebben de zeearend ontdekt. Er ontstaat een handgemeen. Nu zou ik
moeten duizelen, maar dat gebeurt niet.
Dag Hans,
Johan
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Gent, 28 februari 2009
Dag Hans
Mochten de bleken onder ons, vraag ik me af en toe af, donkere
handpalmen hebben, hadden we dan niet al een deel van het gedoe
achter de rug?
‘Hoeveel tijd brengen mensen werkelijk door met het staren door
ramen?’ (Omega Minor, p. 115)
De onafzienbare oppervlakte, sommigen noemen ze de leegte,
waarbinnen een versplinterd beeld verspreid raakte; brokstukken,
flarden – ik word overmand door inflatoire gevoelens. Deze grote
bewegingen zo klein mogelijk weergeven. Je zou met stellingen
moeten komen aandraven.
Ik heb postgevat in de Campveerse Toren en die is om en bij de
zeshonderd jaar geleden gebouwd. Vele grensverleggende mensen
waren toen al geboren en gestorven, vele grensverleggenden moesten
nog komen en bijgevolg gaan. Maar de top van grensverlegging
werd pas bereikt op het einde van de twintigste eeuw, meer
bepaald in het laatste decennium ervan, aansluitend het eerste van
de eenentwintigste. Je zou bijna geloven dat er geen grenzen meer
binnen menseninzicht vallen, zo verlegd zijn ze intussen. Hoewel nooit
duidelijk wordt in welke richting ze verschoven worden.
De einder, de Veerse einder. Daar waar ooit (vóór de Gatdam) vanuit
de Campveerse Toren de noordzeeïge verte, de oneindigheid te
zien was (er bestonden in die branche namelijk nog geen grenzen),
daarachter heeft het dier veilig willen zijn en er het volgende laten
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plaatsgrijpen: de ooit onzichtbare horizon werd vervangen (ja ver
vangen) door een enkel ‘s nachts onzichtbare klomperige dijk die zich
overdag en in promotiefolders als duinenrij voordoet; de sombere
dreiging van de Veerse Gatdam vervangt vanaf 27 april 1961 die
van de zee (ontelbare dieren kwamen in 1953 om het leven). Maar
een handzame, hanteerbare en controleerbare oneindigheid, is door
treurenden dichterbij gebracht. Mogen de anderen in vrede rusten.
Schuilt de vooruitgang in het verlengen van onze mensenlevens of in
het terugfluiten van de oneindigheid?
Als het duister aanbreekt, maak ik tussen de twee rijen lichten die
begin en einde van de dijk markeren niet langer onderscheid tussen
Veerse Meer, Noordzee en de rest van het heelal. En dat verzoent me
met de voortgang van de dag.

verte –, bomenrijen die dansen in een immense hitte. Aan de hand van
die gegevens bouwde je ooit een landschap op. Een rode ondergaande
zon wordt verdubbeld door het glas van de treinvensters. Ze lijkt
op het beeld dat mijn pre-geopereerde ogen me schonken: het
spiegelbeeld was realistischer, overtuigender en geloofwaardiger. In de
reflectie van het tegenoverliggende raam – de trein is inmiddels 45°
gedraaid – zie ik nu 4 x een vorm waarover iedereen nochtans stellig
zou opmerken: ‘dat is de zon’. De dubbele weerspiegeling levert een
beeld op waarbij nog moeilijk vast te stellen is waar het origineel
thuishoort. ‘Wil de échte zon dan nu ondergaan?’

Nóg in Nederland. Op 22 februari 1944 lijdt het centrum van de
stad Nijmegen grote schade door een bombardement door de
Amerikanen die denken dat het de Duitse stad Kleef is. Er vallen
ongeveer 800 doden.
Belgische einders.
Ergens tussen 1888 en 1935 schrijft F Pessoa over België: een
type land dat niets essentieels toevoegt aan de beschaving. Waarop
zou hij zijn bevindingen hebben gestoeld? Toen ik in Noorwegen
woonde was België, indien bekend, een land dat bevolkt werd door
zich aan kinderen vergrijpende wrede mannen. Toen ik in Engeland
verbleef, hadden diezelfde wreedaards lange witte baarden met een
slecht koloniaal geweten en bewerkten ze de akkers waarop de boys
levenloos of hevig bloedend waren achtergebleven. Gelukkig bestaat
B voor het overgrote deel van de wereldbevolking niet.
De afwisseling van door iedereen met rust gelaten struikgewas, oude
maar dienstdoende serres en in de verte – de al te nadrukkelijke

Melancholisch verlangen naar iets dat er nooit was en eventueel nooit
zal zijn.
Ik beeld me in: een bomvolle tram door de stad. Het gonst er van de
levendige gesprekken: hier een onderhoud over F Rops, daar gaat het
over J M Coetzee, een dame vraagt zich luidop af hoe het B Obama
zal vergaan en wat later heeft zij het over de mausoleumpyramide van
Dessau. De tram vibreert van de nieuwsgierige belangstelling. Wat
later stopt de wattman en vraagt iedereen om uit te stappen.
Sex Pistols… de naam. Plots moesten burgers uit mijn omgeving (en
wie weet ook daarbuiten) die het woord sex misschien nog nooit
uitgesproken hadden, laat staan in het openbaar, dat wel doen, al was
het alleen maar om hun misprijzen te uiten. Want dat vroeg ik me af:
bestaan er ook burgers buiten mijn omgeving?
Op de terugweg: ik zie een luchtballon door het hete luchtruim boven
het in bloei staande landsdeel. Ik stel me voor dat hij er niet meer kan
landen, niet meer wíl landen, nooit meer.
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Mannen in lichtgevende pakken werken aan de ondergrondse
waterleiding. Zij raken daarbij de wortels van jonge bomen. Het lijkt
dat de bomen pijn gewaarworden. Ik tracht me de pijn in te beelden.

De vrachtwagen en het meisje.
P vertelt me het verhaal van zijn ongelukkig overleden vriendin.
Enkele uren later houd ik halt: van het vertelde onthoud ik het door
mij verbeelde verdriet van P, de ogen van de vrachtwagenchauffeur, de
ontzettende kracht uitgeoefend op de jonge vrouw, de ongelukkige
samenloop van omstandigheden maar geen naam en geen datum. En
ik besluit dat ik het verhaal van bij het begin al hoorde doorheen het
raster, de lijkwade, waardoor het onmiddellijk zijn plaats innam, in de
rij ging staan om universeel te worden.

De symmetrie als een tegenstelling die zich opheft (zie spiegelbeeld en
cfr Robert Le Diable en de symmetrie van het verval aldaar: van het
château en van het minigolfterrein). Het spiegelbeeld: de tegenstelling
tussen wie ik denk dat ik ben (op basis waarvan? en zonder spiegel)
en mijn spiegelbeeld wordt door de symmetrie waarin de twee
beelden ontstaan, ontkracht, een onvermijdelijk compromis, maar
altijd diplomatisch.
‘Mogen wij u beleefd hoewel dringend verzoeken de zaal te verlaten’
blijkt, zoals ik meermaals – uit verschillende kelen tussen veelsoortige
hoofden en rompen – heb mogen horen, een geijkte formule te zijn,
toepasbaar in restaurants, speelzalen van casino’s, kerken in alle
maten, veilinghuizen, musea. Ze klinkt als een compromis waarbij de
oorspronkelijke betekenis van de twee woorden ‘beleefd’ en ‘dringend’
diplomatisch geweld wordt aangedaan.
Symmetrie van het verval / Robert Le Diable: zie 3.10.2008-bericht.
Naar London: in de zetel tegengesteld aan de rijrichting word ik uit
Brussel weggezogen eerder dan naar London gebracht. Een reis in de
tijd. In de National Gallery, op weg naar het ademende werk van A
Baldovinetti onderschep ik een antwoord op een vraag: ‘Through the
door, into room 9, through room 9 and you’re in the Renaissance’.
Ik wandel, ik voeg tegels samen. Ik kijk op en lees van een affiche: ‘50
JAAR HEDENDAAGSE KUNST IN GENT’, alles in hoofdletters. Het
onwaarschijnlijk grappige ‘50 jaar hedendaagse kunst’. Ik voeg verder
tegels samen.

Je kan, net vóór de dood intreedt, denken aan je lievelingsgerecht of
-boek of -film (en welk van de twee beter was), aan een of ander
onrecht of diep filosofische kwestie of aan de hele mechanica die
na jou gewoon blijft doordraaien alsof je nooit had geleefd en dus
ook niet hoefde dood te gaan. Mocht ik op mijn Ogenblik het laatste
denken, dan zou ik denk ik bang zijn.
De oude man en het kleine ijsje.
De tand des tijds is de enige die hem nog rest.
(zegt hij)
De tandarts werkt ook nog aan auto’s. Dat schept een band en ook
wel vertrouwen. Hij heeft twee Jaguars van het E-type. Geweldige
wagens. Vandaag werkt hij aan tand nummer 11. Het is een lastig
karwei. Doorheen de verdoving voel ik me denken: Wat is de mens
anders dan een hoop carrosserie?
Wel zijn er auto’s die nadenken en andere die doelloos rondrijden
of dwalend tegen elkaar opbotsen.
In de winkelstraat delen mannetjes van de vervoermaatschappij flyers
uit waarop staat: ‘Let op voor zakkenrollers’. Ik vraag de mannetjes
naar de reden van hun angstactie want dat ik die reden niet zie. Ze
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stellen voor dat ik me met mijn eigen zaken bemoei. Ze worden
daarin bijgestaan door enkele oudere dames die vervaarlijk met hun
ongerolde handtassen maaien.

Het sentimentele is per definitie leugenachtig en kan nooit anders
dan een leugen zijn. Een afleidend entertainment – tijdelijk – om dan
met een even groot (onuitgesproken) cynisme terug te keren tot de
orde van de dag.

Ik ervaar de overvloed aan beelden niet als agressief. De contexten
waarin er gebruik van wordt gemaakt, daarentegen, zijn in vele gevallen
uitermate bedreigend.
Hoeveel handen hebben Zicht op Delft aangeraakt?
Ik weet niet waarover kunst gaat. Dat verbindt mij met de meeste
mensen. Wel wil ik ideeën hebben van waarover kunst zou kúnnen
gaan. Dat onderscheidt me van de meeste mensen.
Tijdens de jonge jaren ontwikkelt zich een beeld van film, muziek,
literatuur… een wereldbeeld waar we voor de rest van ons bewuste
leven aan vastgesnoerd zitten als Achab aan zijn Walvis. Dat is op
zich helemaal niet vervelend, ware het niet dat de combinatie ervan
met andere, vroegere, nieuwere, onbestaandere of verbeeldere
en vermeendere wereldbeelden interessanter is, alleen al omdat
die combinatie dicht in de buurt komt van wat wij op geregelde
tijdstippen kunst noemen. Ik denk dat het de verzameling van die
pogingen tot inzicht is die de cultuur verder vormgeeft. Somber
bekeken: de cultuur voedt zich met kunst zoals het kapitalisme moet
blijven groeien om te overleven.
Ruis, kosmische ruis.
‘Maar bij ‘t schilderij laat ik mijn eigen hoofd in de zin van gedachte of
imaginatie bij werken, wat ‘t geval zozeer niet is bij studies, waar geen
scheppingsprocédé bij plaats mag hebben, doch waar men voedsel
haalt in de werkelijkheid voor zijn verbeelding, opdat die juist worde.’
(V Van Gogh, uit Brief 403)

‘De bomen en bosjes waren licht berijpt. Daartussen stonden
verstilde boerderijen, verspreid in het nevelige, mistige land. De
aanblik bezorgde Maarten een licht geluksgevoel, alsof hij op weg was
naar het einde van de wereld.’ (J J Voskuil, Het Bureau IV, p. 470)
Ik wacht op tram 1. Aan de overdekte halte, vóór mij op de grond,
een grote plas braaksel. Daarin enkel roden en gelen. Errond talloze
platgetreden kauwgommen: grijzen, witten, zwarten. Het geheel
herinnert aan een landkaart met zichtbaar en uiteraard buiten
proportie, dolende mensen.
Oslo: de woorden en zinnen, de beelden, komen als het ware
tevoorschijn uit een raster (dat we gemakkelijkheidshalve oneindig
noemen), zoals sommige sterren waarneembaar zijn maar ontelbare
andere niet.
Ik teken op de strak gespannen huid van de herinnering.
De tekening Drøm#3 / Portrait of a Hero as a Young Thief is klaar. Er is
een verband met de Fetish die je al eerder afgebeeld zag. De tanden
van het geheugen: de diefstal van een cowboy (geen échte natuurlijk).
Ik heb nog nooit iets gemaakt dat niet mogelijk iets anders had
kunnen zijn.
Dag Hans, Johan

145
Gent, 16 maart 2009
Dag Hans
En ik gloei weer in de woestijn.
Staken.
De post staakt.
Ik denk aan het vroeger dat beter noch slechter was, in het beste
geval het openingsbeentje van een parenthese in de tijd, een mistig
gehucht waarin je je de wereld voortdurend moest verbeelden.
Olympics / Tokyo 1964 (zie wereldbeeld vastgesnoerd als Achab),
reeds verschenen
Olympics / Berlin 1936, reeds verschenen
Olympics / München 1972, nog te verschijnen
Zit er een romantische kant aan?
Jazeker: het vuil op de lens (de waarneming), de krassen op elke
poging tot herinnering.
Ik schrik ‘s nachts wakker door kreten en gejammer van mensen die
ik nooit heb gekend.
Over een opmerking ‘de jonge mensen waarmee ik werk kennen
mijn verleden niet…’ In dit verband: La Linea, door Boris ‘het boze
lijnmannetje’ genoemd, krijgt een plaats in de tentoonstelling waarover
ik het eerder nog niet voldoende had.
Ook op zaterdag 7 maart 2009 kwam de zon alleen voor mij op.
Die gewaarwording hield maar even stand.
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In H<ART> van 05.03.2009 staan enkele zinnen over L’Oiseau Blanc.
De zin ‘Ik combineer een irrationele denkwereld met een rigide kader’
had kunnen luiden ‘binnen een rigide kader doen zich irrationele
gevoeligheden voor’.
De zin ‘L’Oiseau Blanc’ is zo’n tekening, geïnspireerd (het woord)
door de rots in Etretat in Frankrijk, van waaruit ooit een vliegtuig vertrok
richting Amerika, om als eerste over de Atlantische Oceaan te vliegen. Het
vliegtuig verdween, maar dat bleek later op fictie te berusten, opgeblazen
door de kranten’, doet wat pijn.
Mijn Ecce Homo is niet ‘geïnspireerd’ (het woord) op de lijkwade
van Turijn en evenmin op tekeningen van Ingres. Mijn Ecce Homo
verwijst ernaar in die zin dat de gedáchte aan de lijkwade (en bijgevolg
de verdraaiing van de tot mythe geperste werkelijkheid – zie ook de
krant over L’Oiseau Blanc) zou kunnen worden opgeroepen of dat je
plots die ene tekening (zie 29 januari en p. 123) van Ingres voor het
geestesoog zou kunnen krijgen.
Je ziet het: het meeste in de voorwaardelijke wijs, ik werk onder
voorbehoud.

Je ziet telkens een andere kleur, daarmee bedoel ik dat je de
geschiedenis alleen op de volgende manier kan interpreteren:
gebeurtenissen herinneren aan steeds andere gebeurtenissen, terwijl
de echte inhoud zoek blijft. Een borduurwerk van goede intenties
(soms) helemaal geen intenties (vaak) en kwade intenties (doorgaans).

Raadselachtig, zo’n bericht in H<ART>. Niet erg, maar de zon gaat
wel wat onder, uiteraard alleen voor mij.
Niet zo erg.
Zijn naam ontschiet me, maar hij was fluitspeler en vader van Arthur.
Als hij wilde benadrukken dat hij iets niet zo erg vond, zei hij:‘kompff…’.
Onder vrienden noemden we hem Kompf. Dat is vermoedelijk de
reden waarom zijn naam bedolven blijft. Hij leeft in een verleden.
Een werk maken over het maken van een inhoudsloos werk. Zoals je
ook media kan maken over inhoudsloze media, film over inhoudsloze
cinema, gesprekken over de meeste gesprekken, lege dozen die
ruimte bieden aan kleinere lege dozen.

Ik tast in zekere zin de vorm aan door de context waarin hij zich
schuilhoudt te vervangen, te verwijderen, te (laten) vergeten. De
kleuren zonder vorm. De vlaggen als alias, enkel als referentie. De
inhoud wordt daardoor ook aangetast.
Wat je daar ziet is niet het rood dat je denkt dat het is. Dat kan
ook niet, met al dat blauw. Maar toch maak je het ervan want het zijn
de olympische kleuren.
Als ik de Berlijnse olympische vlag in zijn historische zwart/witte
context zie (een zwart/witte nazi-propagandafilm bv), hoe zit dat dan
met die kleuren?
Overheerst op dat moment de wetenschap dat ik kijk naar een
in 1936 wapperende vlag en weiger ik daarom (eventueel onbewust)
kleur te zien? Hoe zit dat met de geschiedenis, met de hoop uit die
jaren? Van zij die op rood hadden ingezet, zij die zwart verkozen?
Isoleer dat geel en je zal naar groen kijken. Toch wil je binnen de
context geel zien, zowel binnen de Olympische context als binnen de
context van de tekening.
Berlijn: de scherpe lijn die door de kleuren snijdt. Glasscherven.
Ik fiets naar de galerie (OneTwenty) die mij vertegenwoordigt. Ik
wacht voor de rode fiets en beslis als de fiets groen wordt een ronde
over te slaan en niet over te steken. Reden: ik wil weten hoe anders
het groen de tweede keer is. Of op welke manier het groen anders
zal zijn: Intenser? Flauwer? Groener? Roder?
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Uit de blikken van de andere fietsers kan ik afleiden dat mijn
beslissing hen ontstemt.

Vergelijk met de wet van de boterham met choco: jarenlang viel
de boterham met de gesmeerde zijde naar beneden. De laatste tijd
echter valt hij zoals ik het al die tijd had gewild.

In Antwerpen hoor ik iemand spreken over de Gulden Middensnede.
Een heerlijke verspreking. Ik ga volledig akkoord. Misschien noemen
we best alles zo. Reusklorig.
Beeld je in dat ik een bericht zou beginnen met ‘Op een zonnige
donderdagmorgen…’ En ik beeld me tezelfdertijd het leven in van de
ratten in de Antwerpse metro.
Als ik over een willekeurige passagier op de tram alles wil weten,
lijkt het alsof ik daadwerkelijk alles weet. Wat ik verzin zou namelijk
kunnen kloppen.
Een op straat platgereden pakje sigaretten. Ik denk onmiddellijk (niet:
vrijwel onmiddellijk) aan Gauloises Bleues van Robert Motherwell. Zo
verschijnt een glimlach.
Ik houd van het werk Op Post van Vaast Colson. Ik zag het in Wiels. Ik
denk dat er een verwantschap bestaat tussen het Gauloises-Bleuesmechanisme en het Op-Post-mechanisme. In elk geval is de glimlach
vrijwel identiek (ditmaal wél ‘vrijwel’)
Darwin, toegepast.
Zou het niet kunnen dat voorwerpen, door bijvoorbeeld lang
in onze buurt te vertoeven, gaandeweg een gevoel voor humor
ontwikkelen? Een milde humor die ons ook wat melancholisch stemt.
In een late tram naar de stad zag ik hoe een leeg blikje Coca Cola
zich nu eens links, dan weer rechts achter een stoel verborg, bij de
respectieve bochten tussendoor snel de gang overstekend. Je hoorde
het wel maar je kreeg het nooit te zien.

Wij willen zo graag iets of iemand eenzaam vinden. Om onszelf te
troosten of uit jaloezie. Hoe eenzaam waren de kleuren niet vóór de
mens ze een naam gaf, denken we dan.
Een kleur bepalen en benoemen die niet rood is, niet geel, blauw,
wit, zwart en er niets mee te maken heeft tenzij dat ze door wit toe
te voegen lichter wordt, door zwart donkerder, door rood roder et
cetera. Zouden we, mochten we ze aantreffen, deze kleur kunnen
waarnemen en mochten we ze kunnen waarnemen, ze ook kunnen
benoemen?
Potsierlijk is de wijze waarop drukke duivers hun ongewillige wijven
het hof proberen te maken. Volstrekt nutteloze choreografieën
wisselen ze af met een net niet onheilspellend gegrom. Een grijze
moedeloosheid overvalt me.
Naar aanleiding van Hooglied #1, ten toon in L’Oiseau Blanc, had ik het
met bezoekers over onze fundamentele onvermogens, meer bepaald
de onmogelijkheid tot communicatie. ‘U kan het anders wel goed
uitleggen’, besloot een van hen in volle ernst.
Soms lijkt het alsof een ‘toevallig aangetroffen’ penseelhaar van
Michelangelo belangrijker is dan de hele Sixtijnse kapel. In dat geval
kan die wat mij betreft tot de laatste steen afgebroken worden. Enkel
een stukje van 1 cm2 zal dan nog het totaalbeeld oproepen.
In dit verband zie ik een gedroomde installatie/performance: een
museumzaal vol moppen in braille aan de wand. Een grote groep
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blinden/braillelezers staat zich te bescheuren. De niet-braillelezers
vragen zich af waarmee/waarom de blinden lachen. Welke beelden
vormen de blinden zich bij de tekst van de moppen?
Ik trek mijn eindeloze hoeveelheden lijnen om de even eindeloze
hoeveelheden mogelijkheden, dikwijls verward met zinloosheid, te
onderstrepen.
Ik houd van het dilemma te moeten omgaan met de werkelijkheid.
Velen gaan er liever niet mee om en komen bijgevolg in ‘een eigen
wereld’ terecht. Daardoor ontstaat de kans dat ik niet meer kan
bepalen waar het dilemma zich schuilhoudt.
De werkelijkheid is dat beeldvorming in vele gevallen onbe
trouwbaar is. Neem een detail uit een voorwerp, een voorwerp uit een
reeks voorwerpen, belicht het op een andere manier dan de andere
en je hebt een aangepaste, aangetaste visie. De fotografie ontsnapt
van alle media het moeilijkst aan deze val, maar is tezelfdertijd vrijwel
het enige dat de problematiek kan ontleden en benadrukken en er
een tijdelijke, mogelijke oplossing voor kan bedenken.
Als bv een foto waarop twee lijken te herkennen zijn in de buurt
komt van een reusachtig helder veld waarin de woorden ‘twee lijken’
getekend staan. Met ‘In de buurt’ bedoel ik de afstand waarmee ‘twee
lijken’ benaderd wordt.
De geschiedenis, een verzameling gebeurtenissen en beelden tot een
bruikbaar geheel samengeperst. De verbeelding licht beelden uit hun
natuurlijke omgeving en herbekijkt ze, analyseert ze. Dat is wat ik
onder abstractie versta en in die zin is wat ik maak abstract en is
abstract een tot op de draad versleten woord.
Ik tracht een context af te bakenen waarin mijn beelden zich
verhouden tot elkaar en tot wat de kijker zich erbij verbeeldt en
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dat op een misschien interessantere manier dan de wijze waarop zij
zich verhouden tot de werkelijkheid waaruit ik ze pluk. Daar liggen
ze namelijk doorgaans leeg te bloeden. Een hommage, of eerder
een eerherstel van de werkelijkheid (net omdat ze bestaat uit al die
mogelijkheden) is mijn betrachting.
Ik werk aan een context, door velen oeuvre genoemd.
Dag Hans,
Johan
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Gent, 7 april 2009
Dag Hans
Excuses. Er heerste ziekte en er was verderf.
Ik sta midden in de tuin en er heerst een ongehoorde stilte. Ik ben
weer helemaal de oude. Nog ouder zelfs.
G Flaubert laat Bouvard zeggen: ‘La science est faite suivant les données
fournies par un coin de l’étendue. Peut-être ne convient-elle pas à tout le
reste qu’on ignore, qui est beaucoup plus grand et qu’on ne peut découvrir.’
Volgens G de Maupassant (Guy de Maupassant, Flaubert, p. 60 –
La Part Commune, 2007) zit de strekking van Bouvard et Pécuchet
in deze ene zin vervat. Hij herinnert me aan het citaat in Particles:
‘“Cependant…” Et Pécuchet répéta deux ou trois fois “cependant” sans
trouver rien de plus à dire.’
En voor dat citaat had ik toen ook mijn redenen (zie eerdere
opmerkingen ivm Hooglied over onmogelijke communicatie).
Ik liet ‘een verhaal dat ergens hapert’ er onmiddellijk op volgen.
Onderaan op p. 373 van Omega Minor (druk 8): ‘Geschiedenis – en dat
is de enige waarheid omtrent de geschiedenis – geschiedenis is de leugen
die het heden vertelt om het verleden zin te geven.’
Vorig jaar al, Hans, stuurde ik je:
Ik zal van de hak op de tak gaan en mezelf wellicht herhalen, al dan
niet in genuanceerde vorm…
Ik zal proberen hier en daar een verluchting aan te brengen. Ik zal je
vanaf nu elke vrijdag een nieuw bericht sturen, ongeacht hoe uitgebreid,

Drie keer een vlag die meerdere ladingen dekt. Per jaar een bezwarende context:

Er werden toen ook postzegels uitgegeven.
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met tekst of beeld of bij voorkeur beide.
Daar had ook moeten staan:
ik zal af en toe iemand citeren, zonder commentaar, met voor de
keuze van de citaten twee criteria:
1. breng ik dan die zinnen wellicht in verband met mijn werk en lees
ik ze daarom op die bepaalde wijze of betrek ik mijn werk bij de zinnen?
2. zie ik een gelaagdheid, een onmogelijk te stelpen stroom opwellende
beelden?
Alweer de kip en het ei: was er een zin die ik als kind las en die
mij méér kind liet zijn dan ik liet merken? Of moet ik het hier opnieuw
over vatbaarheid hebben? En die wekelijkse vrijdag, tja… Misschien
volgt er een apotheosetje, een klapje op de vuurpijl.
Inmiddels verschenen: Olympics / München 1972
Ik heb me afgevraagd hoeveel geschiedenis er is. Ik zou die vraag nu
willen aanvullen met:
Er is geen geschiedenis, je wordt een keer drie jaar om vier te
kunnen worden (de constructie tijdsindeling hierbij niet over het
hoofd zien), op een bepaalde plaats (de constructie plaatsbepaling in
het oog houden), binnen een bepaalde samenleving (de constructie
cultuur in aanmerking nemen) en dat gedurende de tijd die de
gedachte eraan in beslag neemt.
Hier een borduurwerk van goede intenties en de blik van Boris alsof
hij het voorgaande gelezen heeft.
Ik stuur je de berichten altijd in een bruine envelop om de inhoud niet
te belasten en hem je zodoende zo neutraal mogelijk te bezorgen.
Het is mijn houding mijnheer. Het is de reden waarom hierboven een
postzegel staat en niet de bepalende, genoegzaam bekende beelden
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van de nazibonzen en hun aanhang tijdens de openingsceremonie.
Die zouden een andere verbeelding aan het werk zetten en zijn
bovendien zó beladen dat zij binnen een ruime context (laat ons
zeggen een boek) riskeren alles naar hun daglicht (?) te halen. Het
enige beeld dat er tegen opgewassen is, is misschien dat van een
gekookt ei. Ik kan de twee onmogelijk met elkaar in verband brengen,
er is geen gevaar.
Een andere mogelijkheid is je iets over een vierkante millimeter
Thüringen te schrijven, letterlijk het hart van Duitsland.
Precies een jaar na de val van de Berlijnse Muur was ik in Weimar.
Negen jaar later, toen Weimar culturele hoofdstad van Europa werd,
was ik er opnieuw: deze keer met grote ronde ogen en een mond
boordevol tanden. Dat had met enkele beelden te maken.
In 1990 werd je mogelijk nog als afvallige Genosse bekeken en kon
het Goethehuis enkele lagen nieuwe verf gebruiken. Het bruinkoolstof
op de net niet meer Oostduitse straten had zijn hoogste peil bereikt
in een stad die me nog het meest deed denken aan de afkalvende
oever van een prachtige, traagstromende rivier. Wel stond er de
beste paddestoelensoep van de nu vrije wereld tegenover.
Negen jaar later dus, vol verbazing over Sony, Volkswagen,
Bauhaus, Nietzsche en de totale zonsverduistering over een inmiddels
gepolijste stad, durfde ik wél naar Buchenwald. Ik kwam er na een
korte rit met de auto. Van al wat ik zag en wilde vergeten, bleken drie
herinneringen sterker dan alle andere:
01 In het museum lagen archiefverslagen waarin de transporteur
het telkens had over ‘de last’ wanneer hij de gevangenen bedoelde,
over hoe een onrustige last zijn rijstijl nadelig beïnvloedde (gevaar
opleverde) en over hoe hij had nagedacht over een methode die het
probleem (de last) al tijdens het transport kon oplossen (liquideren).
02 Aan de rand van het kamp, vlakbij de afsluiting en als ik me
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goed herinner in de schaduw van het crematorium, bevond zich de
Zoo, met onder meer een berenverblijf, aangelegd tot vermaak van
de bezoekers en het personeel.
03 Doorheen het poortgebouw (JEDEM DAS SEINE) keek ik uit
over het betoverende Thüringse landschap. Toen ik bij de contouren
van het eerste, dieper gelegen gevangenenverblijf kwam, bleef van
dat weids vertoon een stenig maanoppervlak over. Het was de
gevangenen verboden naar boven te gaan.
(Iemand die een landschap waarneemt, kan in gedachten vrij zijn.)

dientengevolge wat grijzer. Tokyo verbond ik met de kleur van mijn
geboorte en de herinnering (de huid) tot dusver.
Een tekening waaraan ik nu werk zal Vorig Vlees heten.
Die maakt deel uit van een reeks die te maken heeft met Triadic
Memories van M Feldman. Op bladzijde 161 vind je een afbeelding van
Triadic Memories IV waarmee de reeks aanvangt.

Na het bezoek aan Weimar (en omgeving) maakte ik een werk voor
de doden, een requiem. Het bestaat uit een gedeelte collage (van
versnipperde foto’s die ik in het kamp maakte) en een gedeelte
verlijmd zout.
Het wit verbond ik met de dood.
Het zout verbond ik met de mens, de mens met de zee, de zee
verbond ik met de vrijheid en de dood.
(De dood kruipt in het vel van de beul die moet doen wat hem
wordt opgedragen en bijgevolg niet vrijelijk over het leven van zijn
slachtoffer beschikt.)
Iedereen heeft recht op een afwijking. Ik heb een theorietje omtrent
het standpunt van waaruit Breughel vaak zijn werk maakt. (Je ziet: ik
gebruik de tegenwoordige tijd.) Een schaamteloos kleine bedenking
waarin ik dat standpunt het perspectief van het mededogen noem.
Brueghel is geen vogel, lijkt ruiter maar is het niet, hij kijkt vanuit een
hoek ergens daar tussenin en met verbonden blik. Verbonden met
de mens, hoe klein hij ook (letterlijk) is. De zelfmoord van Saul in het
Kunsthistorisches Museum van Wenen. (Zie p. 160.)
In München 1972 was de dood wit. In Berlijn 1936 was het
weder uitstekend maar het blauw werd overschaduwd en werd

Misschien zijn de meeste mensen die cultuur met kunst verwarren
zich nauwelijks bewust van het feit dat je je leven ook volstrekt zonder
kan doorbrengen. Wellicht denken zij dat een oliebron, eenmaal
aangeboord, tot in vele oneindigheden blijft spuwen en vermoeden zij
of projecteren zij een andere soort werkelijkheid op het lichaam van
de kunstenaar, daarbij over het hoofd ziend dat die kunstenaar aan het
werk is en als hij niet zichtbaar aan zijn werk werkt, de vuilniszakken
buiten zet of een stoofpot klaarmaakt. Zo mythisch kan dat leven er
uit zien.
Fascinerend aan een plannetje is dat de persoon die het plannetje
tekent het wél weet en dat ik het niét weet. Dat klinkt eenvoudig
omdat het ook zo is. Maar de situatie verbindt me op een verbazende
manier met de werkelijkheid; alles had namelijk anders kunnen zijn: ik
had de plannetjestekenaar kunnen zijn, in welk geval ik alles geweten
had, wat dan weer een totaal ander plan had opgeleverd.
We bevinden ons op het Amerikaanse soldatenkerkhof nabij Omaha
Beach. Rens merkt terecht op dat het lijkt alsof hier de hemel werd
nagebouwd. Geen spatje bloed, geen spoor van vernieling, chaos,
terreur. Al het omfloerste en omhulde, verkleed in holle frasen en de
versleten woorden heroic, freedom, Lord, levert een uitermate leeg
beeld op. Er lopen guards, tuinmannen zijn met luchtblazers in de weer
om elk gevallen blaadje van de groene onberispelijkheid terug op het
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rechte pad te krijgen. Een man in een zwart pak loopt langs, hij is in
gesprek met andere zwarte pakken: hij is de manager. Al wat hier is,
werd vormgegeven, ingepakt, en lijkt in niets op het resultaat van een
kogel die zich door een hoofd boort (de gedachte wordt zelfs niet
gesuggereerd, zo smetteloos rein wordt mijn verbeelding gehouden).
Verderop staat een informatiecentrum. Daar moet je handbagage
door de scanner. Ik word wat onwel en wil naar La Cambe.
In La Cambe bevindt zich een Duitse begraafplaats. Duitse sol
daten, omgekomen tijdens en na de landing van de geallieerden, heb
ben er hun graf gevonden. Duitse soldaten blijken ook een leeftijd
te hebben en zelfs ouders. Waar bij de Amerikaan de zee ligt, loopt
hier de snelweg. Een snelweg ruist niet, een snelweg brult en raast.
Ik heb het gevoel dat de vogels in de eiken net iets zachter fluiten
dan elders. De graven zijn van duister basalt. Rechtopstaande kruisen,
tweemaal twee links en rechts van een iets groter kruis. Errond, in een
vast patroon liggende gedenkstenen, vierkante kruisen met daaronder
vaak twee soldaten, zij aan zij. Op de rechtopstaande kruisen staan
geen namen. Bloemetjes (geplukt uit het gras) liggen op de stenen. De
lente is al opgeschoten, de eiken staan bol. Het waait wat en de zon
haalt de laatste mist uit de lucht. Ik zie enkele bezoekers, beduidend
minder dan daarnet. Van pathos en heroiek is hier geen sprake. De
vraag dringt zich op: hoe ga je om met zoveel dood? Ze wordt op een
bescheiden manier gesteld in de vorm van enkele suggesties in een
vredescentrum. Er is namelijk geen antwoord, er is de mens die zich
in het beste geval vragen stelt bij zijn doelloos handelen.

met de spreker (=man), een trap op, een kamer binnen. Einde.
Als psychiatrische patiënt zijn we naakt en helemaal wit, in het stuk
bij de koning dragen we epoque-kledij.

Wie is de koning in de droom die ik had:
P Morrens en ik vechten om een sjaal voor de koning. Die laat zich
het tafereel welgevallen. Meer nog: hij wíl dat we om die sjaal vechten.
P en ik worden plots psychiatrische patiënten in de wachtzaal
voor een onderzoek. P heeft een hond. Iemand met dezelfde stem als
de koning zegt: ‘We’ll have you first’. P en de (zijn?) hond gaan mee

Dag Hans,
Johan
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Gent, 13 mei 2009
Dag Hans
Mijn kapper is dood. Eerst las ik ‘wegens ziekte gesloten’. Een week later
stond er ‘definitieve stopzetting’. F verzorgde een wat ouder cliënteel
en had zodoende de dood al gretig weten toehappen. Uitdunnen
heet dat in kapperstermen. Je moet weten dat F altijd in optima forma
was, of dit althans uitstraalde. ‘Ge weet pas, mijnheer, als het er niet
meer is, wat ge mist’ was zijn op het eerste gezicht eenvoudige zin
die hij op alle terreinen kon inzetten (van mijn moeder onthoud ik uit
die reeks: ‘van de wereld kan je niet aflopen’). Nu is F dus de rivier
over, weg, uitgedund; zijn gedroogde bloemstukken staan dood in de
vitrine. Het afscheid valt me zwaar Hans. Het is die blinde vlek, zie je
en dat lege trommelvlies: het schuifelen van oudemannenvoeten en
de gruwelijke geluiden uit F ’s radio en het voor eeuwig klinkende ‘u
mag zich rechts (links) plaatsen’: een geamputeerde waarneming.
Elke dag, Hans, denk ik wat een bende bij elkaar wij toch zijn. En niet
alleen als puntje bij paaltje komt, want die twee komen zelden samen
en als ze het doen dan nog enkel om ons een plezier te doen. Maar
aan de mens valt geen touw vast te knopen.
Nu is Intolerance (vroeger Tolerance-Harissa) in Brussel om er deel uit
te maken van het ‘project’ Zennestraat 17. Natuurlijk heb ik het over
de onmogelijkheid tot communicatie (alweer) en over de gevolgen
van referentiekaders. Ik herinner me de reactie van de schrijver Y,
aanwezig op de vernissage van de tentoonstelling De Blauwe Penis
en de Stand van Zaken die ik in 2003 ten huize Latoir-Gabriëls hield
(volledigheidshalve merk ik op dat Y de Tunesische nationaliteit heeft
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en het Arabisch in zijn binnenzak heeft zitten): Tolerance-Harissa had
hem aan het lachen gebracht, zei hij en ook ‘ik zal wel de enige zijn’.
Hij feliciteerde me verder met de sierlijkheid en leesbaarheid van de
letters, mijn culinaire voorkeuren en mijn gevoel voor humor.

Iemand zal vragen: waarom staat de rest van die boom er niet op?
Daarop zal ik antwoorden dat ik hem niet zag, die rest. Dat ik hem
eventueel dacht. Ik zal niet zeggen dat die rest niet belangrijk was, is.

Vergeet niet dat we opgroeiden met televisielijnen. Ik vind televisie,
telefoon en al het technisch vernuft dat de mens ten toon spreidt, nog
altijd even fascinerend (meer nog zelfs). Ik verwonder me dagelijks
over hoe alles draait: een stad, stromend water, elektriciteit, vuilnis
die wordt opgehaald, verkeerslichten die werken, het gevloek als ze
dat niet doen. Het feit dat we elkaar niet collectief de kop in slaan,
verwondert me nog het meest.
Als maar niemand de halfverscholen boom in Garden/Japan fallische
eigenschappen gaat toedichten, want die zijn er niet. En toch zal
iemand het doen, ik heb geen enkele vorm van zeggenschap (het
aangename is dat ik die niet eens wil en wel omdat ik ze niet kán
willen). Het gaat om wat ik je zei tijdens onze wandeling langs de
hyacinten in het Hallerbos: dat ik me na al die jaren heb verzoend met
de wijze waarop de Japanse kerselaar zich aan mij voordoet. Hoe met
andere woorden mijn waarneming zich aanpaste. Hoe met andere
woorden een beeld ontstaat (vgl Tiny Bang op p. 172).
Ik heb een lijster gezien.
Ik kan op geen enkel ogenblik een uitspraak doen die niet op het
moment waarop ik haar uitspreek klinkt alsof ik haar in een echoput
deed of in een ruimte die 100% geluidsabsorberend is. Alsof ik met
een zaklamp de kosmos wat zou willen bijlichten.

Ik ben altijd op zoek naar een ondefinieerbare kleur (een kleur die
geen taal nodig heeft). Daarmee wil ik het gebruik en de definitie
van andere, de ons bekende kleuren niet uitsluiten. Ik bedoel een
nieuwe kleur als mogelijkheid, die door te zijn wat ze is ontsnapt
aan toegeschreven eigenschappen (bv blauw is een koude, rood een
warme kleur…).
De ontwikkelingen (evolutie is wat ik onder het gehavende woord
vrijheid versta) doen zich binnen de begrenzing (A4, A2) voor. Ver
gelijk het met het verval dat een mens een leven lang voorbereidt
binnen zijn lichaam.
In dit verband: misschien kunnen de meesten onder ons helemaal niets
aanvangen met een open einde en ervaren ze dat als beangstigend.
Misschien zijn de meesten op zoek naar een mooi afgerond maar
uitgesteld geheel met de meest sprookjesachtige verzinsels over een
hiernamaals als gevolg. Nonkel Noël formuleert het naar mijn zin: een
mooie anesthesist(e) brengt je in narcose en keert daarna nooit meer
bij je terug. Ik dacht hieraan door de uitspraak van Gilles aan het einde
van The Ipcress File: ‘Nu weten we nog altijd niet hoe het afloopt’ (cfr
hierboven: laatste beeld uit The Ipcress File).
De bewegingen die men met de handen maakt gedurende een leven.
Ik rijd langs een vrouw en hoor een fragment uit haar gesprek met
een vriendin aan de overkant van de straat: ‘Eenenvijftig, ik vind dat
het nog meevalt!’. Ik voel dat ik een van mijn tekeningen binnenfiets.
Het verdriet van de zich vermengende kleuren.
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Hoe het komt dat zowel wit als zwart rouwkleuren zijn. Ik stel in
vraag: de geladenheid (al dan niet positief) van de kleuren. Blauw zou
koud zijn, rood warm et cetera. En bovendien (op school): ‘De Wilde,
lees eens wat er staat’.
Aan iemand die zich de oneindigheid tracht voor te stellen en dat
moeilijk vind, stel ik voor: tracht je eens een nieuwe kleur in te
beelden en die te benoemen: dat lijkt tezelfdertijd binnen bereik en
totaal onmogelijk. Het zijn twee ondernemingen van dezelfde aard,
van dezelfde familie. Een nieuwe kleur zou betekenen dat er een tot
nog toe onbekend pigment bestaat en ze geen deel zou uitmaken
van de regenboog. Tenzij ze er wel is, maar we haar niet kunnen
waarnemen. En dat brengt me dichter bij een mogelijke waarheid:
onze perceptie deugt niet of is op zijn zachtst gezegd ontoereikend
(we zouden ons immers ándere vragen stellen).
De lichtheid waarmee we benaderen (en we hoeven ons niets anders
wijs te maken: het is zo). Ik teken het canvas waar iedereen het zo
graag over heeft. Een constructie.
Als iemand tegen me zegt: ‘mijn vader is overleden’, dan kan het zijn
dat ik als gevolg van een begeleidende oogopslag of blik, beelden zie
die nooit hebben bestaan, maar die voor mij toch de enige manier zijn
om die mededeling te begrijpen (dat hoeft niet te veronderstellen dat
ook míjn vader overleden is).
Het misverstand omtrent beeldvorming. Het is niet het vastleggen
van historische gebeurtenissen (álles is een historische gebeurtenis,
élke plaats is een historische plaats). Het gaat niet over het verslag
(jammer voor de intrinsieke waarde van de dagelijkse krant, jammer
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voor de ongelukkigen die door middel van een door zinsverbijstering
aangedreven handeling er een plaats in willen veroveren). Het feit
dat we letterlijk alles kunnen vastleggen, onderscheidt zich van de
gedachte ‘hoe het zou kunnen zijn, als…’.
Fernand is dood.
Wat moet ik aan de wereld toevoegen? Alles is er. Ook mijn beelden
zijn er al. Ik wens er alleen de nadruk op te leggen dát ze er zijn. Dat
ze zich verhouden tot andere beelden op een manier die te allen tijde
afhangt van de kijker.
Schoolkinderen kijken vanaf de brug naar een enorme dode vis. De
omvang van het gejammer, de verwondering en de verhouding grootte
vis / grootte kinderen kloppen niet. Geforceerd. Karikaturaal. De vis
heeft de kleur van een door toeristen ontelbare keren gestreelde
hand van Everaard ‘t Serclaes (zijn rechterarm strelen garandeert een
jaar geluk in de liefde).
Een vrouw zegt: ‘vanuit mijn appartement zie ik u elke dag voorbij
fietsen’. Goed bedoeld. Ze zegt niet waar ze woont. Ik schrik en ervaar
de opmerking als vervreemdend, beangstigend zelfs. De vrouw kan
niet weten dat ik me haar situatie tracht in te beelden en daardoor
mezelf voorbij zie fietsen, als in een parallel leven, als aan een overkant.
Meeuwen, spreeuwen, leeuwen, Zeeuwen, eeuwen geeuwen.
Voorbeeld: de rabarber. Op het fietspad ligt een in rafels gereden
rabarber. De kleuren herinneren aan de huisgeur bij mijn grootmoeder
en het toilet van Walry’s lunchcafé maar zijn van een nóg andere soort
groen en roze (je zou geneigd zijn er het woord melancholisch mee in
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verband te brengen). Ik stop en neem een foto. Op dat ogenblik ontrolt
zich een beeldenreeks (ongeveer zoals een varen groeit): Een vrouw
verliest de rabarber uit haar fietszak. Koopt in Colruyt ipv Delhaize.
Echtgenoot werd in 1985 in Aalst neergeschoten (Bende van Nijvel).
Sindsdien geen auto meer, gek van verdriet, ikzelf (20-21 j.) werd rond
die tijd in Brussel door een zwaarbewapende politiepatrouille uit een
wagen gemaand et cetera. Of: een heel gelukkige man koopt rabarber,
verliest de rabarber op weg naar huis en staat bij thuiskomst gebogen
over zijn lege fietszak. Of: helemaal niets, gewoon een stuk rabarber.
Toen ik in een van onze kwaliteitskranten bovenstaande ready-to-bemade aantrof, kon ik niet geloven wat ik zag en las: mijn werk (beeld
en tekst) stond zomaar in de krant!

gewaarwording parkeren, door de loop der dagelijkse dingen laten
verdringen, hij kan ze ook gewoon vergeten. Maar ik behoor tot de
stam die integendeel de rest van de dag erdoor bepaald ziet.

Het is met de geschiedenis misschien zoals met de grote bergketens:
gekristalliseerd tot toppen (de Matterhorn, de Vrede van Lübeck)
terwijl op de flanken de zoetste druiven groeien en de malste
schapen grazen naast de ene gruwel die de andere verdringt (de
meeste lieveheersbeestjes zijn in de praktijk vraatzuchtige rovers).
Ik wil het heel even over geur hebben, met permissie. De geur
namelijk van het toilet in Walry’s lunchcafé te Gent. Die herinnerde
me vorige week volledig onverwacht (nog onverwachter dan mijn
behoefte) aan de keuken in mijn grootmoeders huis: een bonte
optocht van braadlucht, vochtpartikels, iets ondefinieerbaars
opstijgend uit de kolenkit (mijn grootmoeder was tot zij doodging
altijd zeer oud) en daar bovenop iets wat gemakkelijkheidshalve ‘het
putje’ wordt genoemd. De geur bleek plots ook aan een kleur te zijn
gekoppeld: het groen van Italiaans pistache-ijs en een roze dat zich
alleen laat benaderen: van roodgecaleide tuinmuren waarbinnen al
jaren wildgroei heerst en waar je ‘s winters naast het bruine blad van
een haagbeuk een wat vale kleur waarneemt. Een mens kan deze

Over inspiratie had ik het al eerder, althans over de mythe inspiratie.
Maar een tekening die ik om redenen niet maak verdwijnt terug in de
mist van waaruit ze is komen bovendrijven.
dag Hans, volgende keer over Ecce Homo.
ps: ik voeg hierbij (op p. 173) nog een verhaal van R Walser, vertaald
door J Brouwers (uit Liefdesverhalen, uitg. Atlas)
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Gent, 22 juli 2009
Dag Hans
Het is lang geleden. De tijd heeft snel laten bestaan en huisgehouden: je
kon de voorbije weken van het ene overlijden op het andere je eigen
leven oversteken. De Lethe staat droog, zoveel werd er vergeten.
Ook P Vandenberg. Ik zie het voor me: een vers graf, omgewoelde
aarde (enkel de kleur van de aarde lijkt koppig van het protocol af
te wijken), besmeurde schoenranden aan de rand van een rechthoek
(altijd vuile schoenen op een kerkhof – schoenpoets blijkt te aards
voor het campo santo). The rest is silence.
‘Boris’, zei ik, ‘vlinders vliegen niet, ze fladderen’, en verder tegen
mezelf: zoals die ene rond het witte schip van P, alsof zijn laatste
woorden vleugels kregen: iets over de schilderkunst werd onhoorbaar
en verdween als een deelnemer aan een ballonwedstrijd.
Een mogelijke gewaarwording van vrijheid: de beslissing een partikel
grafiet niet weg te blazen: straks wordt die deel van een kruispunt:
een minieme lijn die, als de kijker dezelfde beslissing neemt, mogelijk
betekenis kan krijgen.
Het moet een tentoonstelling worden die zich afspeelt in de hoofden
van de bezoekers. Een andere tentoonstelling heeft voor mij weinig
zin: ik ga er namelijk van uit dat élke tentoonstelling zich daar afspeelt.
Zelfs al voert de bezoeker helemaal niets uit.
In Londen, tegenover de National Portrait Gallery met tijdelijke ex
positie van G Richterportretten, staat een boom waaraan mijn fiets
op slot zat. De fiets, een Brompton, werd er op brutale wijze van
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losgemaakt nadat hij zowat zestien uur in mijn bezit was geweest.
De Brompton ontplooide zich onder mij tot een werkelijk nuttig
instrument temeer omdat mijn rechterknie het bij aankomst in
Victoria liet afweten. Tijdens de aankoop zag ik de mensen achter
de fiets bezig: de ontwerpers en de makers. De fiets werd namelijk
gemaakt om te plooien en te rijden, niet om gestolen te worden.
Daarom bedroeft deze korte passage me. Anderzijds had ik begrip
voor de fietsendief die opereert in een kastenmaatschappij als de
Britse en dacht onwillekeurig aan C Dickens en O Twist.

Hoe pijnlijk om iets te weten, dacht ik. Ik hoorde het gekraak en
gesteun van alles in voortdurende beweging en evolutie. Mogelijkheid
tot onderzoek naar de omstandigheden mocht het anders zijn:
een universum waarin niets van plaats verandert (geen wind, geen
overbodige verplaatsing van lucht).

In de tekeningen die ik je toonde, zit volgend uitgangspunt verborgen:
voor een beeld, het ontstaan en de uitstraling ervan, maak ik niet
het onderscheid tussen foto, tekening, schilderij… Het beeld roept
andere beelden op en houdt in: het uitstel van een mogelijk definitief
maar eerder onzichtbaar beeld dat de lading dekt (dat weer andere
beelden genereert of misschien ook niet). Oslo. The Park in afwachting
van welk beeld ?
Soms zegt iemand dat het trekken van lijnen is als de uitzichtloosheid
van onze situatie, onze gevangenschap in een sfeer op een bol. Hij/zij
voegt er dan onmiddellijk aan toe dat iemand niet per se gelijk hoeft
te hebben.
Het is stil. Ik zie niets meer. Alles zwijgt: grote machines, The Big
Gundown, de merel op de olijfgroene paal, het verre nieuws op
een radio, een haan heeft al drie keer niet gekraaid. Iets weigert te
gebeuren.
Vanaf morgen is het elke dag Renaissance.
Vervagen van parken in/en steden. Vervaging van hoeveelheden:
hoeveelheid kippen, hoeveelheid uitwerpselen, hoeveelheid lucht
verplaatsing, alles hoeveelheden.

De parallelle baan die naast de snelweg der conventies loopt, met op
die baan de verzameling handelingen die ik kunst zou willen noemen.
Kijken: rechte lijnen, de ene naast, onder de andere. Aftasten, als een
printer, als een scanner.
Ik bedoelde, Hans (zie onze laatste ontmoeting), dat een mens niet
hoeft te kijken. Dat een leven ook zo loopt. Dat een mens moet kijken
bij het oversteken als hij/zij wil dat het leven langer duurt. Verder
heeft hij/zij genoeg aan de gebruiksaanwijzingen bij wat hij/zij rond
zich verzamelt (zie tweeluik hierboven).
Ik droomde dat alle inzittenden van het neergestorte Air France
vliegtuig in de tuin lagen: opeengestapeld in een poging elkaar warm
te houden. Ik dacht aan het werk dat ik maakte toen in 1994 de
Estonia zonk.
Ik maak een nieuwe drager: ik teken een nieuwe drager. Ik ben het
zelfportret dat anderen van me maken.
Aangepaste versie van de wereldkaart. Een atlas voor blinden. Een
reisgids voor blinden. Voor mezelf. Onophoudelijk in te vullen. Waarin
alle beelden bovenop elkaar liggen, achter elkaar, als zouden alle foto’s/
beelden die iemand ooit maakte in één keer verschijnen.
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Voorwerpen, scènes naast elkaar in de renaissance, Magritte. Tekst uit
de mond van engel Gabriel.

aan kunnen geven’, ‘De mens gebruikt ook zichzelf als materiaal, en
construeert zichzelf ’) Of aan de Ecce Homo uit het Kolumba-museum
in Keulen op de ansichtkaart die ik je stuurde. Of aan de tekening van
Ingres en de lijkwade van Turijn die de aanleiding vormden. (Herinner
je mijn precisering op p. 146.)

Jahrestage van Uwe Johnson, p. 20 onderaan: ‘Die kleinen Läden im
Fuß der Hochhäuser schicken geringes, dörfliches Licht in die Nässe.
Als sie die Neonbatterie in der Decke ihres Arbeitsraums einschaltete,
malte das vom Dunklen zusammengedrückte Licht einen Blick lang
Wohnlichkeit in die kantige Zelle…’
Er zijn veel zijlijnen om langs te staan. Maar je moet wel een keuze
maken.
Op welk moment kan ik een juist oordeel uitspreken? Elke seconde is
verpletterend geschiedenis.
Broodroof
Bij de verkeerslichten staat een bedelaar. Met zijn ene hand steunt hij
op een stok, met de andere maakt hij het bekende gebaar. Vanuit de
auto reik ik hem één van mijn twee verse broden aan en besef te laat
dat ik hem daarmee van zijn vrije hand beroof. Uit zijn blik kan ik écht
niets opmaken.
Ecce Homo is in zekere zin een volstrekt overbodig werk, want het
beeld dat zich vormt bij het uitspreken van mijn naam of aan de
hand van mijn andere werken, ís het zelfportret. Anderen maken
een zelfportret van me. (Of die anderen voeren helemaal niets uit, of
distilleren een compleet ander werk.)
Misschien denk je net als ik aan Iemand, niemand en honderdduizend
van L Pirandello. (‘Wij kunnen alleen dat kennen waar wij een vorm

Er zouden vage aanduidingen zijn, suggesties van ijle, polaire land
schappen, parkieten en desnoods kanarievogels, obers vanuit zenit
perspectief maar geen beeld zou in eerste instantie ‘zichzelf ’ zijn. Dat
is een uitgangspunt (zie de citaten van L Pirandello).
Bovendien wil ik een zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk beeld
geven van een in wezen twijfelachtig en nog sámen te stellen beeld:
het zelfportret van mezelf door anderen.
Fascinerend aan de lijkwade van Turijn is dat ze een vervalsing is, maar
waarvan?
In dit verband kort het verhaal over de vrouw die me een e-mail
stuurde met de vraag waar het origineel hing (in Veere? vroeg ze)
van Stilleven/Veere (p. 114 en 175). Ik antwoordde dat er helemaal
geen origineel is, dat ik een reuzefruitkorf op Goudeneeuwse wijze
had belicht, er zorg voor dragend dat vervreemdende elementen
zichtbaar bleven: externe schaduwen, bananen en de netjes rond de
citrusvruchten, inderdaad verwijzend naar een niet bestaand origineel.
Blijft de voortdurende behoefte om naar een reproductie te kijken.
Ecce Homo: Een versplintering binnen de versplintering van het beeld.
En die splinters van het vermeende beeld van mezelf tracht ik te
verzamelen in drie hoofdstukken.
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Ik werd gevraagd om de (kunst)voorwerpen te vervaardigen die
op vrijdag 25 september 2009 door de Vlaams Bouwmeester
zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de tweejaarlijkse Prijs
Bouwheer. De tekeningen die ik maakte, maken deel uit van mijn
Cultuurgids voor Blinden (zie nogmaals Breughel), (gids voor de al dan
niet wrede wereld), die ik samenstel aan de hand van een reisgids
voor Noorwegen (The Norwegian Fjords, uitg. The Medici Society LTD,
begin XXste eeuw).

08 Het heldere van het beeld zou de samenvatting van alle denkbare
beelden (alle zichten op het park) kunnen zijn.
09 Je weet niet wat je ziet, maar dan letterlijk.
10 Mijn werk bestaat uit lijnen die, in een andere context gerangschikt,
een mogelijk totaal andere betekenis of geladenheid krijgen. Een
ingewikkeld patroon van aaneengeschakeld rechtlijnig waarnemen
van a naar b, bc, cd…
11 Ik zie geen bedreiging in de zg beeldcultuur. Er wordt veel minder
gesproken over geluidcultuur. Die is veel opvallender, maar wordt
misschien onbewuster ervaren.
12 Het is niet zo belangrijk het boek te kennen. Mijn werk is ‘een’
cultuurgids. Het is evenmin van belang dat Noorwegen onderwerp is.
Zoals je weet, houdt de biografische aanleiding op een rol te spelen
als het werk er is.
Er zijn dagen waarop niets waar te nemen is. Waarop de
bekendste muziek vreemd in de oren klinkt. Dat zijn de dagen waarop
je urenlang over het woord ‘stoel’ kan nadenken zonder er een beeld
aan vast te kunnen knopen: alleen het woord bestaat dan, de klank
ervan die heel vreemd aandoet. Dagen waarop J S Bach dichtbij is en
J Pollock ver weg en dat van geen enkel belang blijkt te zijn. Het is
dan alsof het buiten waait en je van achter driedubbel glas de natuur
waarneemt waarmee je niet de minste band hebt. Het is de wuivende
hand aan het eind van I Bergmans Wilde Aardbeien, je raakt ontroerd
maar kan zelfs niet bij benadering zeggen waardoor (omdat dat ook
al niet van belang is). Er is eigenlijk niets, maar je bent in leven omwille
van de herkenning, alleen nog daarom. Je weet dat je een fractie bent,
het is niet dat je het voelt: je weet het, maar het weten is niet van
betekenis. Het zijn de evenwijdigen die elkaar in het oneindige zullen
raken.

Op de tekeningen is ogenschijnlijk niets te zien, behalve ruis en
elementen uit de opmerkingen hieronder.
01 Ik stel een beeld uit door een beeld te maken (Oslo. General
View, Oslo. Bygdö Allée…): een potentieel beeld van een stad, de
verzameling potentiële beelden van een stad, een opgeschort beeld.
02 Ik heb geen controle over het ontstaan van de beelden (in de
hoofden), maar wil ze wel genereren.
03 Tijden van hyper-reproduceerbaarheid: er circuleren bijgevolg
meer beelden die nuttig voor me zijn. Zelfs als de toeschouwer niets
‘ziet’, niets uitvoert.
04 Het meest herkenbare beeld is tegelijk het meest abstracte. Het is
net de abstractie die de grootste ruimte (in de zin van invulbaarheid)
oplevert (beperking >< oneindig aantal mogelijkheden).
05 Ik zal altijd het meest recente en meest complete beeld van Oslo
(of: een typisch interieur) maken.
06 Er valt ogenschijnlijk niets te beleven. Er doet zich uiteindelijk iets
voor in de cyclische beweging die mijn beweegreden vormt (ik zie
geen echt begin, ik zie geen eindpunt, ik zie geen overkoepelend doel
tenzij de vorm die ik eraan geef).
07 Er loopt een parallel pad naast de algemeen bewandelbare weg
der conventies: ik ga er van uit dat de kunst zich daar ophoudt; heel
dicht bij de weg der constructie.

Bij een bepaald verkeerslicht net voor het centrum van de stad
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Aalst, denk ik sinds enkele weken ongecontroleerd aan massa
vernietigingswapens, ongecontroleerd. Toen K Latoir en ik er voor
rood stonden te wachten, vertelde ik hem hoe P L door Europa werd
uitgestuurd om het non-proliferatieverdrag te handhaven.
J C Carrière heeft het in een interview n.a.v. Belle de Jour over hoe
kijkers situaties zien en horen die er helemaal niet zijn. (Ze ‘horen’ een
baby aan het eind van de film, ze ‘zien’ de baby in Rosemary’s Baby, het
geheimzinnige doosje in Belle de Jour.)
Een gordijntje kan het nooit zijn. Wat mij bezighoudt is de vraag of
ik d.m.v. een vorm een bepaalde vraag kan oproepen (is dat een
gordijntje?, is dat een tekening van een gordijntje?, kijk ik doorheen
een gordijntje?) zonder een allesbepalende interpretatie van de
werkelijkheid te geven: een gordijntje kan het toch nooit zijn.
Dag Hans
Met excuus voor de schijndood, Johan
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Gent, 20 januari 2010
Dag Hans
Ik heb enkele nieuwe mappen aangelegd. Een ervan heet One Day
He Came Home Early, een andere TIR. In de map TIR bevinden zich
nu twaalf gestolde vormen. Ik herinnerde me bij het maken van
een van de TIR-tekeningen de merkwaardige gewoonte van mijn
vader om stukjes Via Appia en snuifjes Vesuvius van zijn reizen mee
te nemen (een gewoonte die uitmondde in het herpatriëren van
kolossale delen Zwitsers hooggebergte). Je kan uit catacomben beter
verstorven lucht meenemen dan een steentje (vind ik). Ging het om
een vroegchristelijke reflex? Het onzalige vooruitzicht ongeloofd
te blijven? (Hoe aanschouwelijk hij/zij de dingen ook voorstelt, de
reiziger heeft het met zijn/haar relaas altijd moeilijk.) Een tijd geleden
volgde ik wat overbleef van mijn vaders voetsporen naar de top van
de Vesuvius en belandde enkele weken later met ‘polvere’ en al ei zo
na in een zuiderse gevangenis.
Iets, een onderdeel, een fragment, staat altijd garant voor een geheel
(zie Zwitsers hooggebergte). Ergens tussen micro en macro zit ik in
een weinig benijdenswaardige positie, zo inwisselbaar is een voetspoor,
een beweging, een seconde geschiedenis.
Geen kijker, geen beeld… Eigen schuld, dikke bult.
Een van de beeldenmappen heet Dromen. De tekeningen die zich
daarin bevinden, zijn samenstellingen van gestolde restbeelden uit
dromen en gestolde beelden uit de herinnerde en waargenomen
werkelijkheid. Dat ‘stollen’ heeft te maken met de wijze waarop
beelden, of fracties daarvan, postvatten in de verbeelding om daar
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niet meer uit te verdwijnen en meer nog er de ruggengraat van te
gaan vormen en aan de basis te liggen van het ontstaan van cliché’s,
iconen en een algemeen (h)erkende vorm der dingen (voorbeeld: een
zonsondergang en vuurwerk zijn ‘oh’ mooi, het beeld van een enkeling
aan het strand is romantisch en roept gevoelens van eenzaamheid
op).

In de map TIR bevindt zich onder meer TIR/Martyr. Ruw geschetst en
aan de oppervlakte stelt TIR/Martyr voor: Bibendum als de Sebastiaan
van Mantegna, als het ware geëtst in een lijkwade die naar vorm en
kleur goede vriendjes is met de geruite hemden van mijn vader, de
keukenhanddoeken van mijn moeder en de voorschoot van mijn
grootmoeder aan moeders zijde. Je weet het: een biografisch gegeven
dat als het doel bereikt is, terugzinkt in een zee van tijd en daar blijft.
Maar wat ik over TIR/Martyr wilde zeggen is wat volgt.

Er is veel niet pluis met cultureel bepaalde en aanvaarde constructies
en conventies. Buiten de ons bekende en herinnerde afbakeningen
omringt ons een stille, witte leegte: een meta-context, zeg maar. Die
is niet beter of slechter, maar is onlosmakelijk verbonden met een
melancholisch verlangen naar het vermoede, het slechts vaag zichtbaar
aanwezige en is niet te verwarren met de ons omringende kosmos.
Die vaststelling is mede de reden voor mijn werkwijze: de tekeningen
ontstaan langzaam, fragmenten van beelden uit een context doemen
op in een andere en vormen uiteindelijk in de verbeelding van de
kijker een verzameling beelden die de maker nooit kan voorzien. (B
Marius vroeg me om een toelichting.)
Een mens kan hoogstens aannemen dat hij in alles wat hij denkt ‘ik’
door ‘we’ of het verderfelijke ‘men’ kan vervangen.
Ik denk veel aan de mens P. Aan de volstrekte eenzaamheid waarin
zich het lot voltrekt, de laatste beelden en handelingen. De zinloosheid
in de verf gezet.
Het is een gevolgtrekking, maar ik zeg dat voor elke mening een
andere in de plaats staat en dat meningen inwisselbaar zijn. Dus sta ik
en vraag me dingen af.

Enkele jaren geleden tekende ik tijdens mijn toegepaste zoektocht
naar het ontstaan van iconen en cliché’s een Bibendum met daarin
pijlen op precies dezelfde plaats als op het vermaarde schilderij van
Mantegna (Wenen, Kunsthistorisches Museum). Ik had het er al eerder
over, maar vergat nog de opmerking van de eigenaar van de 50 x 50
cm-versie toen hij zag dat ik enige tijd later met een A4-tekening
hetzelfde werk (sic) maakte. De man had kennelijk als in de wiek
geschoten gereageerd en sprak mij later aan over zijn bevindingen
(op een kunstbeurs meen ik me te herinneren). Ik citeer: ‘Je hebt
twee keer dezelfde tekening gemaakt’ en citeer ook veel niet. Welnu,
om die reden (want ik vergeet zulke dingen niet) duikt Bibendum
opnieuw op, deze keer onder de noemer TIR/Martyr. Niet dat de
reactie van de eigenaar me benieuwt, maar hij raakte, zonder het
te weten, aan een van de uitgangspunten van het werk: de in een
diepere laag verscholen meta-context waarover ik het daarnet had.
Elementen van TIR
-	 De kleur die het kind achter, of liever door, zijn/haar (de schrijver
Marc Kregting zegt ‘hets’) gesloten oogleden ziet. (Het kind beslist
wat dat betreft niet ouder te kunnen worden en dan denkt iemand
onvermijdelijk aan Oskar in Die Blechtrommel.)
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-	 De lijkwade
-	 Wat eerder ironisch omschreven staat als surprise act (het schieten
op de tekeningen door de bezoekers van de opening) – want in de
kunst bestaan natuurlijk geen verrassingen – is in werkelijkheid het
rechtstreekse verslag van de verwondering over de betrokkenheid
van de kijker.
-	 Het gaat niet alleen om de bezoekers van de tentoonstelling; ik
weet zeker dat er mensen zijn die wel zouden schieten: in andere
contexten, op andere plaatsen… Ik laat de surprise act gaan over
de kwetsbaarheid van onze constructies en conventies. Het zijden
draadje waaraan wij met zijn allen bungelen.
-	 Door delen weg te nemen voegt de bezoeker gaten toe. Die zijn
zichtbaar en bijgevolg bepalend voor het beeld. Het is dus niet zo
dat het beeld wordt beschadigd, vernietigd of dat de vernietiging zou
worden ingezet. Wel integendeel.
-	 De schutter maakt een keuze.
-	 Ikzelf hoef niet te schieten, want ik heb niets aan de beelden toe te
voegen.
-	 Zou de schutter in staat of bereid zijn zich bepaalde dingen voor
te stellen bij beelden uit het verleden, zelfs al is dat verleden maar
één seconde oud? TIR behandelt met andere woorden niet mijn
herinnering (uit de nevelen der tijd doemt iets op, vluchtig als het licht
van een vuurtoren) maar eerder hoe het mogelijk is dat 1 seconde
en 1000 jaar één oogopslag lang zijn.
-	 Op zoek naar iconen. Ik vrees dat ze de beeltenis zullen zijn van
stukgeschoten oude waanideeën.
-	 De tekeningen zijn kwetsbaar, akkoord. Veel dingen zijn kwetsbaar.
De mens is ook kwetsbaar. Toch zijn er mensen die op andere mensen
schieten. Je hoort daar altijd over. (In sommige gebieden wordt dat: je
ziet dat altijd.)
-	 TIR/Dom… van Keulen: het beeld dat in de verbeelding en de
herinnering overblijft is dat van een gigantische, kolossale gestolde

materie die vermoedbaar nog vele kilometers onder het aardop
per
vlak doorzakt. Een soort omgekeerde toren van Babel. De
spraakverwarring is evident wegens constant en alomtegenwoordig.
-	De TIR-beelden zijn nooit af. De deelname van de kijker is
letterlijker dan bij mijn andere werken (er blijft uiteraard het niveau
van de morele keuze waar niet iedereen denkt vóór te staan). Heb
ik op een eland geschoten? Op het icoon eland of op een tekening
die een eland voorstelt? Op een kunstwerk waarin de vorm van een
eland te onderscheiden is? Op een idee, een abstractie? Op mijn
eigen beeld van een eland? Waarop heb ik eigenlijk geschoten? Met
andere woorden: over welke werkelijkheid gaat het? Wat is de voor
iedereen geldende werkelijkheid anders dan een illusie? Eigenlijk is er
in TIR/… niets te zien, er is enkel een aanduiding.
-	 Performances, maar niet door mij.
-	 Een aanduiding van beeld, een aanduiding van ontaarding. In dit
opzicht is TIR apocalyptisch.
-	De TIR-vormen zijn een residu: gestolde vormen uit een verleden
die hun daarbijhorende betekenis volledig verloren zijn. Maar de vorm
is gebleven, verhard in de herinnering. Iets wat na de herinnering
overblijft, de herinnering voorbij.
-	 Vaak zorgt de tijd voor dat stollingsproces. Maar niet altijd, niet
noodzakelijk. Een teddybeer, een boek is anders geladen op je
dertigste, dat vindt iemand normaal. Ik vind dat ook normaal, zo
normaal dat ik er mijn werk over maak, over normale dingen, want
daarmee blijkt een en ander niet in orde te zijn (de parallelle weg, de
overkant van de straat, voor de etalage van een gesloten patisserie
staan…).
-	 Er wordt al dan niet met luchtgeweren geschoten. Op de gestolde
vormen. Op de tekeningen. Het zullen altijd (zoals dat met mijn
andere werken ook is) werken zijn van JDW + iemand. Want zelfs
al beslist iemand om niet te schieten, dan verandert hij/zij door die
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beslissing één van de mogelijkheden van de tekening, met name hoe
ze had kúnnen zijn mocht hij/zij wél hebben geschoten. Het beeld
bestaat niet, het wordt door elke kijker gemaakt.
-	 De schutter beschadigt de tekening niet: het gat (verplaatste
materie) of de indruk die de kogel achterlaat, voegt een eindeloze
reeks mogelijkheden toe (ook dus als de kijker niets uitvoert).

bedreigend zijn.
Belangrijk lijkt mij de afstand terwijl er toch een vermoeden is van
verhevigde emotionaliteit. Ik denk aan De liefdesbrief van J Vermeer en
Het puttertje van C Fabritius (ook deze lijst is lang).
De wereld zou moeten draaien alsof alles te herbeginnen is; een
mooie gedachte, maar wat een hoogmoed.
Is dit wat een zoon overkomt? Ooit zal Boris beelden van mij te
zien krijgen, stilstaand of bewegend. En als hij dan even oud zal zijn
als ik nu ben, zal hij misschien net als ik denken aan het verhaal van
de alpinist die zijn ‘even oude’ vader terugziet, vastgevroren in een
gletsjer.
Ideaalbeelden in een baan om de werkelijkheid: we vergeten het
alternatief en daarmee wat we waarnemen. Hoe hadden de dingen er
dan wél moeten uitzien? (Zie: benoem een kleur die nog niet bestaat.)
Boris is bijna vier. Dat maakt van mij een getraind mens en om
zeggens geschoold in het beantwoorden van waarom-vragen. Maar
op de TIR-vragen zal ik het antwoord wellicht schuldig moeten
blijven. Wat zal ik antwoorden: een mild iconoclasme? Iets over de
eenvoudige vaststelling dat, zoals dat op vernissages gaat, aan de ene
kant mensen praten over hun nakende skivakantie terwijl aan de an
dere kant mensen staan te schieten op tekeningen en dat ik dat de
normaalste zaak vind?

De kunstenaar voert een guerrillastrijd. Even naar het centrum een
slagje toebrengen en weer naar de periferie. Zo ver mogelijk weg van
alles. Is dat een romantisch beeld?
Een andere titel voor de tentoonstelling had kunnen zijn: Once
more upon the waters ! Yet once more ! Maar dat gaat natuurlijk niet.
De geschiedenis herhaalt zich niet. Wat zich wel herhaalt, is dat alles
anders had kunnen zijn (zie het door elkaar schudden van mijn
potloodlijnen), een andere rangschikking had kunnen krijgen.
Aanstormend talent, aan de weg timmeren, avant garde… Zeer
beeldend, dat wel, maar hol als een gietvorm (die enkel de belofte van
vorm is). Het kerkhof van suffe, tot op de draad versleten woorden
is een groot kerkhof. De lijst is lang: democratie, depressie, links en
rechts, vooruitgang…
Oorlog heeft als eigenschap zeer innoverend en verrassend te zijn.
Laat de Tweede Wereldoorlog zich honderd jaar eerder afspelen en
niemand begrijpt wat er aan de hand is (als dat in 1940 al het geval
was). Getuige ook de ontwrichtende WO I, techniek vs traditionele
oorlogsvoering. De kans dat we van het volgende grootschalige
conflict – de enige context waarbinnen het woord vooruitstrevend
nog onuitgehold klinkt – iets zullen begrijpen is dus zo goed als
uitgesloten.
Ik wil voor niemand een bedreiging vormen. Dat ligt niet in mijn
aard. Ik wil beelden oproepen, laten ontstaan. Die beelden kunnen

Cultuurgids voor Blinden
De reeks tekeningen onder de overkoepelende titel Cultuurgids voor
Blinden volgt op de voet een bestaande Engelstalige reisgids voor
Noorwegen. In dit aan het begin van de twintigste eeuw verschenen
boek staan op vrijwel elke pagina afdrukken van stereotiepe foto
grafische beelden met dito bijbehorende zinnen als ‘A Street in
Bergen’, ‘A Typical Interior’, ‘Reindeer’, ‘Lyngen Fjord’ et cetera. Beelden
die gemakkelijkheidshalve meestal herleid worden tot ‘ansichtkaarten’
of ‘cliché’s’. Maar er is meer aan de hand.
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Ik kies de zijde van de verbeelding, meer bepaald de verbeelding
van de kijker. Daarvoor ontdoe ik de onderschriften van hun
allesbepalende beelden (storende elementen) en vervang die door
een heldere ruimte van 42 bij 60 cm waarin de tekst figureert en
waarbinnen de kijker al dan niet zelf beelden genereert.

elke seconde stolt onmiddellijk tot geschiedenis (in getekende vorm
is 1 seconde = 1 mm2, met name het kruispunt van twee lijnen).
Noem Cultuurgids voor Blinden óók maar een mild iconoclasme,
een storm van windkracht 1 in het glas water van de kunst. In elke
tekening liggen alle mogelijke beelden die er door gegenereerd
worden bovenop elkaar, achter elkaar, als zouden alle foto’s/beelden
die iemand ooit zag/maakte gelijktijdig verschijnen.
Het ontstaan van een map wordt bepaald door een aantal
uitgangspunten. Enkele kwamen reeds ter sprake: de afwezigheid
van enige hiërarchie tussen de beelden, het ontbreken van een
fundamenteel onderscheid tussen figuratie en abstractie, de verbeel
ding van de kijker en de daarin onzichtbaar aanwezige ‘eigenlijke’
beelden, de ‘ruis’ als hindernis tussen de waarneming en de verbeelding.
De tekeningen ontstaan binnen en doorheen een fijnmazige
structuur, een met diverse lagen potloodlijnen geweven ruimte en
vallen op door hun (letterlijke) gelaagdheid. De reeks Cultuurgids
voor Blinden wordt opnieuw een heldere reeks, overwegend met wit
potlood getekend en refererend aan eerdere tekeningen als Oslo,
Paris, Karlsruhe waarin de gedachte centraal stond dat hoe de stad
ook evolueert, de tekening steeds het meest recente beeld ervan
zal opleveren omdat de tekening telkens opnieuw door de kijker
gemaakt/ingevuld wordt. Ook de kijker die nooit in Karlsruhe was,
wordt genoodzaakt zich een beeld bij de tekening te vormen (bv de
ontmoeting met een geliefde aldaar, of een zwart gat bij gebrek aan
enige informatie over de plaats in kwestie), zelfs al heeft dat weinig of
niets met de stad Karlsruhe vandoen.
Ik ben er zeker van dat dieren kunnen lachen. Ik weet dat, omdat ik
ook weet dat aalscholvers het niet kunnen. Vandaag telde ik er dertig,
gisteren evenveel. Ik vind aalscholvers bedreigend. Het lijkt alsof ze
uitsluitend op macht uit zijn en misschien is dat ook zo. Ik kan me dan
ook geen blauwe of helgele scholvers voorstellen. Als ik ze met de

Met allesbepalend bedoel ik dat één beeld, door de manier waarop
het afgedrukt staat boven de tekst, pretendeert het ultieme beeld te
leveren van een specifieke situatie of plaats. Het beantwoordt in die
zin aan de intenties van de uitgever en de fotograaf die de opdracht
invulde. Ik wens dat zogenaamde ultieme beeld te nuanceren door
te stellen dat het uitsluitend als constructie bestaat en in die zin een
in het leven geroepen behoefte bevredigt – gemakkelijkheidshalve
veelal herleid tot ‘oerbehoefte’ of iets van die strekking. Daarin
onderscheidt het zich nauwelijks van het kunstwerk (een in ruime
zin voorheen onbestaande visie op bestaande waarneembare feiten,
een intentieverklaring die de nadruk legt op de gelaagdheid en de
onbereikbaarheid van de parallel lopende waarneembare werke
lijkheid).
Die heldere ruimte van 42 x 60 cm wordt als het ware bij elkaar
gehouden door een raster van duizenden (witte) potloodlijnen
waarbinnen een patroon van ‘ruis’ ontstaat: de nauwelijks merkbare
hindernis tussen de verbeelding en de waarneembare werkelijkheid,
een vuil venster op de wereld. Een gedefinieerd beeld bestaat binnen
mijn werk alleen als de (per definitie oneindige) verzameling van alle
mogelijke beelden van bv. Oslo. The Park: beelden die onophoudelijk,
als een perpetuum, maar uitsluitend in de verbeelding van de kijker
ontstaan (en bijgevolg volledig buiten de controle en het bereik van
de kunstenaar en de anderen blijven). Een mogelijk definitief beeld
wordt aldus uitgesteld, als het ware verdaagd. Wijzelf en wat zich aan
ons voordoet, zijn immers voortdurend in beweging en ontwikkeling;
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vleugels wijd gespreid op telefoonpalen zie zitten, zie ik in de donkere
contouren die zich daarbij tegen de hemel aftekenen, attributen van
bepaalde bijeenkomsten in Nürnberg.
Dag Hans,
Johan

De dood van Sinterklaas
Brief van Hans Theys aan Johan De Wilde
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Donderdag, 17 september 2009
Aan Johan De Wilde
Beste Johan,
Gisteren heb ik ontroerd alle brieven herlezen die je mij hebt ge
schreven tussen 26 augustus 2008 en 22 juli 2009. Samen vormen
ze een boek. Ik was ontroerd omdat je, zonder je persoonlijke leven
bloot te geven, toch naar voren trad als een man die bestond, die
denkt, die voelt en die maakt. Van bij de ontvangst van je eerste brief
heb ik je laten weten dat ik je brieven niet zou beantwoorden, omdat
ik niet geloof in gesprekken per brief die bestemd zijn voor publicatie.
Echte dialogen bestaan uit elkaar opvolgende monologen. Alleen zo
kan je luisteren. Of gehoord worden.
De brieven vormen een mooi geheel, vind ik. In je brief van 22 juli 2009
som je nog eens alle kenmerken van je tekeningen of ‘mogelijkheden’
op en lijkt het alsof een cirkel zich sluit. Het werk is verricht. We
weten nu wat er schuilgaat achter je tekeningen, we weten hoe we
ernaar kunnen kijken, we begrijpen dat er ook dingen zijn die we
niet zien, die je ons niet te zien geeft, omdat we ze toch niet zouden
waarnemen. We begrijpen dat je beelden maakt als een uitgeputte
schaker die, ten einde raad, een opponent in verwarring probeert te
brengen met een schijnbeweging, met een opzettelijk verloren zet, in
de ijdele hoop dat die zet alsnog vrucht zal afwerpen.
Het vreemde aan je brieven, met permissie gezegd, is dat ze een
soort van rechtvaardiging voor je tekeningen lijken te vormen. Ik
vind niet dat je tekeningen zo’n rechtvaardiging van node hebben.
Ze ontroeren mij. Ik weet niet hoe of waarom, maar ze grijpen mij
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aan. Dat in deze tekeningen veel zaken ongezegd blijven, begrijp
ik. Dat die zaken opzettelijk ongezegd blijven, en zelfs onderdrukt
worden, weggegomd, vergeten, vervangen, begrijp ik ook. Ik ben het
ook eens met de onderliggende gedachte dat een kunstwerk een
textuur is die beelden, gedachten, gevoelens of verhalen oproept bij
de toeschouwer. En met je overtuiging dat een kunstwerk niet bestaat
als het niet wordt aangevuld of ingevuld door een kijker.

Ik had vroeger ook een vader, met wie ik een aanvankelijk te nauwe
en nadien een moeizame relatie had. Die moeilijkheden verdwenen
pas, toen ik mij realiseerde dat het geen zin meer had mezelf te
beschouwen als een zoon of als iemand wiens lotgevallen bepaald
werden door zijn verleden. Dingen mogen gebeurd zijn, ik ben er niet
meer afhankelijk van. Samen met dit besef kwam het inzicht dat ik
ook een moeilijke zoon ben geweest, die mijn vader veel angsten en
zorgen moet hebben berokkend. En dat heb ik hem ook verteld. En na
zijn dood heb ik zijn graf belegd met oude kasseien, want zijn vaders
vader was stratenmaker geweest, en zoals de merel de nachtegaal is
van de armen, is de kassei ons marmer. En nu ligt hij beschut door een
maliënkolder, waarop de regen en de kou afketsen, zodat hij lekker
warm en beschut kan dromen.

In Flower Power I vertel ik dat de schilder Walter Swennen zich niet kan
verzoenen met die gedachte. Ik ben zo vermetel dit toe te schrijven
aan het feit dat hij voor zijn moeder minder leek te bestaan dan zijn
overleden zusje en dat hij, door haar in de kelder opgesloten, moet
hebben beslist dat hij wél bestond, zelfs al zou ze hem voor altijd in de
kelder vergeten. Zijn moeder hield ook van een schilderende oom uit
Hasselt. Op de schoorsteenmantel prijkten een foto van het zusje en
een schilderijtje van de oom. In mijn romantische verbeelding begon
de jonge Swennen, net zoals Tuymans, te schilderen om beelden
ter ug te dringen (bijvoorbeeld het portret van de zus). Hij begon
geschilderde artefacten te produceren om waargenomen te worden
door zijn moeder. Zijn hardnekkige overtuiging dat een kunstwerk
niet moet worden waargenomen om te bestaan, spreekt boekdelen
over de aldus bekomen moederlijke aandacht.

Over vaders en zonen en God
We maken in je brieven snel kennis met je ouders. Met je moeder
heb je ooit rode bloemen gezien, van je vader herinneren wij ons
nu vooral zijn dreigende schaduw, die je hebt weergegeven op een
schilderij dat vaak op een geheime manier deel uitmaakt van je
tentoonstellingen.

Al die doden die je dagelijks in leven hebt te houden! Wist je dat je
dromen erg veel lijken op de dromen van de jonge Reve? Ik weet niet
of je ooit Nader tot U hebt gelezen. Daarin komen allerlei personages
kortstondig voor, ter vermelding van hun onverhoopte overlijden. Ze
tuimelen uit elektriciteitsmasten, ze steken hun koppen in gasovens of
ze stikken in het braaksel van hun herdershond. Ik heb iemand gekend
wiens beste vriend op een mistige ochtend in Engeland verpletterd
werd door een vrachtwagen die van een brug viel, allicht vooraleer de
ongelukkige kennis had genomen van La Pelle, waarin iemand tijdens
de bevrijdingsfeesten na de Tweede Wereldoorlog vrolijk dansend uit
glijdt in een plas kots en platgereden wordt door een tank.
Iets wat ik in je brieven voel, maar wat je niet tot uitdrukking brengt
(tenzij in de akelige dromen waarin je samen met Boris omkomt), is
dat de dood niet alleen in je leven is gekomen door het verlies van
je moeder en je vader (die je misschien nooit hebt gehád), maar
ook door de geboorte van Boris. Althans, zo is het gegaan bij mij,
toen Maurice geboren werd. Gelukkig had ik toen al de verwarringen

206

207

achter de rug die worden opgeroepen door het hebben van een
zoon, omdat de kleine Cyriel al een paar jaar met mij mee trippelde.
Want elk gedeeld moment met Cyriel riep herinneringen op aan mijn
eigen jeugd, waarbij ik voortdurend voelde dat ik in elk gebaar mijn
eigen vader kon navolgen of trachten te overtreffen. En met Maurice
kwam daar ineens de dood in mijn leven gewandeld, want Cyriel had
ik in een mand gevonden, die zijn moeder bij zich droeg toen ik haar
ontmoette, maar Maurice kwam uit haar buik tevoorschijn, met zijn
rechtervuistje vooruit, als superman, en terwijl ik hem op mijn hand
woog, de volgende uren, voelde ik dat hij ergens vandaan kwam waar
hij ook weer naar zou vertrekken, op een dag, net als ik.

Zowel Cyriel als Maurice hebben heel lang in Sinterklaas geloofd,
veel langer dan hun klasgenoten. Ida en ik zorgden ervoor dat het
bezoek van de Heilige Man niet ongemerkt passeerde. Soms lagen
er fauteuils ondersteboven, alsof er een storm door de woonkamer
had geraasd. De enscenering moest overtuigend zijn. Tegelijk wil ik
nooit tegen mijn kinderen liegen. Soms vergde dit enige soepelheid
van geest. Toen Cyriel mij vroeg of Sinterklaas bestond, antwoordde
ik: ‘Ik denk dat jij over die zaak veel langer hebt nagedacht dan ik. Wat
denk jij ervan?’ ‘Ik denk dat hij bestaat,’ zei hij dan. En daarmee was
het gesprek afgelopen.
Dit jaar was Maurice vermoedelijk nog het enige kind in zijn klas
dat nog in Sinterklaas geloofde. Tot hij mij enkele maanden geleden
vroeg wat ik over de kwestie dacht.
‘Zeg mij de waarheid!’ zei hij lachend, ‘bestaat Sinterklaas of niet?’
‘Als Sinterklaas niet zou bestaan, waar komen dan al die cadeau’s
vandaan?’ vroeg ik.
‘Van jou en mama.’
‘Ik denk dat jij over die zaak veel meer hebt nagedacht dan ik,’
sprak ik plechtig, ‘wat denk jij ervan?’
‘Vertel mij de waarheid,’ zei hij, glunderend en recht in mijn ogen
kijkend.
‘De waarheid is,’ antwoordde ik hoogdravend om hem om de tuin
te leiden, ‘dat er in dit gedeelte van de westerse wereld een legende
in leven wordt gehouden die stelt dat een oude, onsterfelijke man op
een dag in december geschenkjes brengt voor de kinderen die braaf
geweest zijn.’
Maurice glunderde. ‘Dat is geen antwoord! Zeg mij de waarheid!’
‘Terwijl die legende enkel in stand kan worden gehouden als de
ouders zelf, ’s nachts, cadeautjes klaarleggen,’ besloot ik.
‘Dus jij bent het en mama?’ vroeg hij.
‘Ja,’ zei ik, ook glunderend van warm plezier.

Vanochtend wilde ik deze brief aanvangen met de opmerking dat ik
je brieven niet heb beantwoord, omdat ik je eenzaamheid niet wilde
vergroten door mijn onbegrip. Maar wat betekent het, eenzaam te zijn?
Na de dood van mijn vader bezocht ik op een grijze zondagochtend
drie heksen, die op een rode in het Hallerbos met opgeschorte
rokken rond een rokend houtvuur zaten. ‘Ik ben eenzaam,’ zei ik. De
wijven pookten in het vuur zonder iets te zeggen. ‘Mijn vader is pas
overleden,’ zei ik. En toen sprak de eerste. ‘Als ge alleen zijt,’ zei ze, ‘zijt
ge te vol van uzelf. Er zit teveel ego in u. Ge moet verluchting zoeken
van uzelf, niet langer gebonden zijn aan uzelf. Ge moet dienen en
verdwijnen, dan zult ge het leven kunnen dragen.’ En toen sprak de
tweede heks. ‘Ge zijt alleen, omdat ge los staat van God,’ zei ze. ‘Wie
alles alleen probeert, komt nergens, omdat hij vergeet dat de wereld
voor zichzelf zorgt. Wie bij God is, is nooit alleen. Ge zegt dat ge alleen
zijt. En toch is God overal. In dit vuur. In de grijze lucht, die weegt als
een deksel, zoals Baudelaire zegt, en in uw schaduw, waar hij altijd over
u waakt.’ En toen spoog ze in het vuur. Ik keek naar het speeksel, dat
sudderde op een verkoolde tak. En toen sprak de derde heks. ‘Het
staat in de psalmen,’ zei ze. ‘Uw ouders zullen u verlaten, maar God
zal altijd bij u blijven.’
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‘Ik geloof u niet!’ riep hij, breed lachend, ‘zeg mij de waarheid!’
‘De waarheid berust hierin dat de ouders de ware toedracht zo
lang mogelijk verborgen houden,’ zei ik.
‘Dat is geen antwoord! Zeg de waarheid!’
‘De waarheid is dat mama en ik de cadeautjes klaarleggen,’ zei ik.
‘Ik geloof u niet!’ riep hij opnieuw, heel vrolijk.
‘Denk je dat je geen cadeautjes meer krijgt als je weet dat
Sinterklaas niet bestaat?’ vroeg ik, ‘want dat is niet zo. Je zal altijd
cadeautjes krijgen.’
‘Ja, dat weet ik.’
‘Wat denk je er zelf over, dan?’
‘Dat jullie het zijn!’
‘En vind je dat jammer?’
‘Neen, helemaal niet. Ik vind dat fijn!’

de dieren afwezig te zijn. Zoekend naar andere mirakelen van de
natuur om Maurice te verblijden, wezen Cyriel en ik enthousiast op
het olifantengeraamte dat zich daar bevindt. Eerst begon Maurice te
glimlachen, maar plots verbleekte hij. ‘Hoe uit olifant?’ vroeg hij.

Wat mij verbaasde, was de aan euforie grenzende vrolijkheid waarmee
Maurice dit gesprek voerde, op en neer wippend van opwinding, maar
ook het feit dat hij helemaal niet teleurgesteld was, wat in tegenspraak
leek met de verhalen die doorgaans worden verteld over het einde
van het geloof in Sinterklaas. En dan dacht ik het volgende: Maurice
is vrolijk omdat hij het schimmenrijk van de mythe verlaat en in een
heldere wereld terechtkomt, waarin alles een rustgevende, rationele
verklaring lijkt te hebben. En de ouders zijn teleurgesteld, omdat ze
opnieuw afstand moeten doen van de wereld van de droom. Niet het
kind is teleurgesteld omdat Sinterklaas niet bestaat, maar de ouder,
omdat hij opnieuw afstand moet doen van een onbekommerde
kindertijd, waarin krachtige, gewatteerde beelden zorgen voor veel
betere kussens tegen de stoten van het lot dan de armzalige rede die
we ervoor in de plaats krijgen. (Sinterklaas is een beeld.)
Toen Maurice drie was, bezochten we met Cyriel de dierentuin van
Antwerpen. In het paviljoen van de olifanten aangekomen, bleken

Vaak vroeg ik Maurice waaraan hij dacht. ‘Aan niks’, zei hij dan. Op een
dag, toen hij oud genoeg was om dit te begrijpen, vertelde ik hem dat
veel grote mensen ook proberen aan niks te denken, maar dat ze dat
heel moeilijk vonden. Enkele dagen later kwam hij bij mij staan en zei:
‘Ik weet hoe ik je kan leren aan niks te denken.’ ‘Hoe dan?’ vroeg ik. ‘Je
moet aan wit denken.’
De schilder Filip Denis, die nog niet zo lang geleden is overleden,
vertelde mij eens hoe hij als bestuurder van een grote vrachtwagen
terugkeerde van Milaan, waar hij op een beurs had gewerkt. Het
was zes uur ’s ochtends. Het had de hele nacht gesneeuwd. Ineens
reden er geen wagens meer voor hem. En er waren geen tegenliggers
meer. De hemel was wit en versmolt aan de einder met de aarde, die
helemaal bedekt was met sneeuw. Ook de autosnelweg was nog wit.
Alles wat wit. En temidden van dat immense wit, dat tegelijk mateloos
diep was en zo plat als een blad papier, denderde hij begeesterd door
met zijn vrachtwagen, erop vertrouwend dat hij niet van de weg zou
rijden.
Wat raakt ons in het werk van Fra Angelico? Ik weet het niet. De
schoonheid van de fresco’s, natuurlijk, maar ook het gevoel dat deze
kunstenaar zijn medebroeders heeft gediend en dat hij dit heeft gedaan
in grote eenzaamheid, vergeleken bij de vermaardheid die zijn werken
nu genieten. Zijn werk is authentiek. Het is echt. Hetzelfde gevoel heb
ik tijdens het lezen van ‘de gedachten tot zichzelf ’ van Marcus Aurelius,
die tot ons spreekt als een ouder die ’s avonds voorleest, dichtbij, met
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zachte stem. Daar zijn geen tweeduizend jaren verstreken tussen het
neerschrijven van deze woorden en het moment waarop ze tot je
komen. Alles gebeurt nu.

de wereld. Het werk van Fra Angelico ontroert ons omdat het dient.
Omdat het dienend de tijd knecht en de dood overwint.

Ergens citeer je de eerste zin van de prachtige biografie van Nabokov.
(Ik weet niet of je het boek hebt gelezen. Het is heel bijzonder.
Het vertrekt van beelden, niet van feiten.) Die zin is verwant met
de grondtoon van de notities van Marcus Aurelius, die tal van
wondermooie beelden vormgeeft om onbevreesd te kunnen omgaan
met onze sterfelijkheid. ‘Iedereen maakt zich zorgen omdat hij er niet
meer zal zijn na zijn dood,’ schrijft hij, ‘maar niemand maakt zich zorgen
om de tijd dat hij er nog niet was, voor zijn geboorte.’

‘En wat is God dan?’ vraagt de ongelovige. En hij krijgt ten antwoord:
‘God is alles wat wij niet zijn, alles wat wij niet begrijpen en alles wat
wij niet kunnen. We geven die dingen een naam, om niet te vergeten
dat ze bestaan.’
God is een beeld voor alles wat we ons niet kunnen voorstellen.

Over eenzame dieren

Je schrijft dat je een zin wil schrijven die geen beelden oproept,
Johan, net zoals je op zoek bent naar een onbestaande kleur of
een kleur die geen associaties oproept. Net zoals je ‘mogelijkheden’
geen tekeningen willen zijn, maar ‘triggers’: zichzelf terugtrekkende
voorstellen, niet-beelden die de verbeelding van de toeschouwer op
gang trekken. Zo lijkt het alsof je zelf afwezig wil zijn in je werk, zoals
Flaubert, Wilde en Kafka, die je in je brieven vermeldt. Je gelooft niet
in de kunst als zelf-expressie, net zoals voornoemde heren, maar je
houdt vermoedelijk toch van Flauberts correspondentie, Wildes De
Profundis en Kafka’s Dagboeken. We kunnen in ons werk stoppen wat
we willen, de zogenaamde inhoud zal toch niemand bereiken. Dat
is ook helemaal niet nodig. Alleen baby’s moeten begrepen worden,
om niet van honger om te komen. Volwassen mannen willen niet
begrepen worden, ze proberen te begrijpen, of ze proberen op een
verdraagzame, elegante manier om te gaan met wat ze niet begrijpen.
Ze leren geloven dat het niet nodig is alles te begrijpen.

Vorige week kwam ik een libel tegen. Ze zat stil te wanhopen in een
smalle ruimte tussen een venster en een klein aquarium, dat ze allicht
bezocht had om eitjes te leggen of een beetje te drinken of zoiets.
Voor de eerste keer in mijn leven overwon ik mijn angst door een
libel gestoken te worden en nam ik een van de vier vleugels zachtjes
beet tussen duim en wijsvinger. Tot mijn grote verbazing bewoog het
dier niet, maar hield het zich juist heel stil, alsof het voorwendde geen
sappig insect te zijn, maar een dor en smakeloos blad. Ik bracht het
diertje naar buiten, strekte de arm, en liet het voorzichtig los. Meteen
vloog het weg, zonder zelfs maar een centimeter te vallen.

Wie kunst maakt om begrepen te worden, heeft een papfles van
node. Kunstwerken vieren de dood, het leven en de liefde. Ze dienen

Momenteel verblijf ik op een geheime plek in Frankrijk om Flower
Power II af te werken. Het landschap is heuvelig, begroeid met gras. De

Gisteren wandelde hier een dier voorbij dat van ver leek op een
duizendpoot en van dichtbij op een minuscule kreeft of schorpioen.
Vermoedelijk een soort pissebed die wij niet kennen. Het dier was
alleen op pad.
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horizon is blauwig, want je kan zeventig kilometer ver kijken. Overal
grazen witte koeien. Gisteren, op zoek naar bramen, stuitte ik op een
dode koe, die gewoon op de weg lag. Ze lag op haar zij, met gespreide,
gestrekte pootjes, die veel te kort leken. Twee van die pootjes staken
hoog in de lucht, zo ferm was de eeuwige spreidstand. Het dier deed
denken aan een plastieken schaapje dat omgevallen was. Uit de mond
en de aarsopening van het dier pruttelde donker vocht naar buiten.
Het was heel stil.

Lepeleire vertelde mij eens dat hij als vijfjarige, tijdens een bezoek aan
het arboretum in Tervuren, verwonderd was over de enthousiaste
reacties van zijn vader op de bomen en dat hij door dit enthousiasme
ineens besefte dat zijn vader ook een mens was. Wat gebeurt er op
zo’n ogenblik? Een zeventigjarige vriendin vertelde mij vorige week
over een gelijke ervaring, ook met haar vader, tijdens een bezoek
aan Het Lam Gods. Later is ze archeologie gaan studeren. Haar zoon
is voorzitter van de raad van beheer van een van onze musea. Wat
is er gebeurd, toen? Er hebben gedeelde momenten plaatsgevonden,
die blijkbaar zeldzaam zijn. Een soort oude goden zijn onze ouders,
volledig buiten bereik. Tot ze heel even weer kind worden door hun
verbazing en wij hen heel even menen te herkennen.

Ergens in dit 18de-eeuwse huis druppelen stervende volwassen
vliegen uit een kiertje in een eiken balk boven een raam. Honderden
vliegen. Elke minuut tuimelt er een vlieg naar beneden. Eerst dacht ik
dat er een kadaver lag te rotten op zolder, maar later begreep ik dat er
op de buitengevel duizenden vliegen zitten te zonnebaden. Sommige
individuen wriemelen zich per ongeluk door een kier in de muur, waar
ze om een geheime reden beneveld raken en door een barst in de
balk naar binnen tuimelen.
Over het bestaan van plaatsen
Je vraagt je in je brieven terecht af, Johan, of plekken nog bestaan
als jij ze niet waarneemt. Zoals de kelder waarin de jonge Swennen
werd opgesloten. Bestaat die nog? Ik denk van wel. Zijn vader leeft
nog. Onder de vader, als een gruwelijke schaduw, hangt de kelder.
Maar hoe kunnen wij daar zeker van zijn? Ergens in Op weg naar het
einde ziet Gerard Reve zijn overleden moeder aan de overkant van
de straat. Ik denk dat het regende. Ik zie haar nog staan. Ik weet niet
welke rode bloemen jij met je moeder hebt gezien, maar ik kan het
mij voorstellen. Wat jij je herinnert, denk ik, is het besef samen met je
moeder die bloemen te hebben gezien. Een gelukkig gevoel dat zich
toen al verinnerlijkt had en dat ik herken. De schilder Damien De

Je citeert een futloze beschrijving van België door Pessoa. Laat ik je
deze prachtige beschrijving van Nabokov voorleggen, uit de biografie
waarvan je de eerste zin citeerde: ‘De volgende ochtend zag je aan
natte velden met misvormde wilgen langs een radiale sloot of aan een
rij populieren in de verte, doorsneden door een horizontale band van
melkwitte mist, dat de trein zich door België repte.’
Ik heb al vaak verwezen naar het door Nabokov aangehaalde ant
woord van Gogol op de vraag hoe Palestina er uitzag, dat hij beweerde
bezocht te hebben. Hij antwoordde dat hij er had gerust op een
bank waar een kip onder zat. Velen zien hierin een bewijs voor zijn
mythomanie. Maar wat had hij anders kunnen vertellen?
Op deze plek in Frankrijk groeien tal van bessen door elkaar die op
elkaar gelijken. Je vindt zwarte bramen en zwarte vlierbessen naast
onbekende zwarte bessen die prijken op de vele steeltjes van een
schermbloemige en nauwelijks van de andere bessen te onderscheiden
zijn. Die planten weten dat niet van elkaar, maar hun samenzijn moet
een voordeel opleveren dat het heeft mogelijk gemaakt dat ze hier
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vandaag nog zijn. Zo ziet deze plek eruit, Johan. Ontzettend veel groen,
wat een vreemd zicht is, en op de rand van dat groen zwarte bessen
en piepkleine wilde blauwe pruimen, rode besjes van een slingerplant
en rode rozenbottels, gele bloempjes die op sleutelbloemen lijken
en gisteren een reusachtige regenboog, waarvan ik het begin scheen
te kunnen zien: een boomkruin lichtte rood op waar de grens van
de schemering het licht van de ondergaande zon traag voor zich
uitduwde over het donkerende gras.
Slot
In een interview dat pas binnen vier maanden wordt afgenomen,
vertel je dat je de regisseur bent van films die je nooit zal zien, omdat
ze zich ontrollen in de hoofden van de mensen die naar je tekeningen
kijken. Ik hoop dat ik je enkele scènes van mijn film heb voorgetoverd.
Hoe beklemmend, dat prachtige beeld van de Keulse Dom, net voor
je over de schaduw van je vader spreekt!
De tekening die ik zag, toen je over een tekening sprak, was de
eerste tekening van Panamarenko die hij met zijn pseudoniem heeft
gesigneerd en die in mijn bezit is. Het is een balpentekening van
Zwitserse fiets. Ze lost langzaam op en is bijna verdwenen.
De zin ‘Alles wat denkbaar is, is werkelijk’, komt volgens mij uit een
essay van Hermans over De Sade (in Het sadistisch universum).
Ik ben blij dat je een mentale stotteraar bent.
Ik hou van peren, maar niet van alcohol.
Ik hou van je grap over Fritz, die niet spreekt zolang alles in orde
is. Ik hoop dat ik meer en meer op hem ga lijken.
Lieve Groet, Hans
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