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‘Cependant...’ Et Pécuchet répéta deux ou trois fois
‘cependant’ sans trouver rien de plus à dire.
(Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet)
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Een verhaal dat ergens hapert.

Alles is wit. Tegen dit witte licht vorm ik een beeld.
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Ik beweeg gedurende twee maand bovenop wate-
rige wolken, in het directe zonlicht, als een gezant
onschendbaar. En dan, plots, een reusachtige klei-
en hand met gekromde duim en wijsvinger die
mijn linkeroorlel beetneemt en me zachtjes terug-
dwingt naar mijn plaats.

Beeld: door een landschap stappend, steeds dieper
en lager tussen de mossen en steeds verder - een
vreemd universum (groot en minuscuul tezelfder-
tijd), een labyrint.
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Zijn landschappen onschuldig?

Op een dag opent zich in de buurt van Brasschaat
de aardkorst - het zal er Bijbels aan toe gaan.
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Landschappen zijn onschuldig.

Met G. Goiris langs Normandy’s Fields. Vanaf 6
juni 1944 werd het bloedvergieten hier een aan-
vaarde, officieel erkende bezigheid. We zagen kra-
ters na bominslagen op de Pointe du Hoc.
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Wat verderop een landschap dat er heel sterk op
lijkt: het heet Omaha Beach Golf Club. De gelijke-
nis is treffend en ik ken mensen die dit een cyni-
sche samenloop van omstandigheden zouden vin-
den.

De gesofisticeerde middeleeuwen.
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Wat komt eerst: een gedachtegoed, een beschaving
of het beeld dat men zich daarvan vormt?

Het gat in de ozonlaag lijkt op de wereld die stil-
aan begint uit te breken, als een kuiken uit het ei.
Alsof de Aarde genoeg heeft van de mens.
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Ze hangen een tijdlang in een baan om de lamp. Ik
volg ze, nog nieuwsgierig. Als ik goed en wel ver-
blind ben, vallen ze aan. Er treedt een vernauwing
van de waarneming op: de kosmos, de Aarde, de
samenlevingen, deze stad en de straat met het huis
waarin ik niets onderscheidend aan tafel zit, inge-
kookt tot mijn eigen minuscule afkeer van mug-
gen.

Er was eens een man die genoemd werd, tot hij
helemaal niet meer werd genoemd en hij gewoon
nooit meer ter sprake kwam.
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Iedereen gaat de geschiedenis in.

Leeuwen... Op een dag vertelde ik hen dat ik oog
in oog met een mens had gestaan.

20





Hij kon zich niemand voorstellen die niet bestond:
geen aangezicht, geen naam. Iedereen was, zou
worden, was ooit geweest. Een onuitputtelijk-
heid...

Gelezen bij Max Frisch: ‘Hij glimlachte om één
van zijn vroegere overwegingen: waarom de mens
op ellende en dood rekende, terwijl geluk even
onontkoombaar was en dikwijls bereikbaarder dan
misère.’
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De regels die bepalen hoe een litteken eruit moet
zien; de mens bootst zijn leven na.

Hij maakt zijn werk naar een nog niet waar
gebeurd verhaal.
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Hij zou door middel van woorden een onbegrijpe-
lijk landschap tekenen en daar een wereldbeeld
mee vullen - die wereld zou hij noemen: de wereld
der spreektaal.

Hij zou een projectie in het donker maken, met
niets dan klokgelui.
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Een zwarte bol met daarachter verbeelding.

Waar is de kennis van alle overledenen gebleven,
hun herinneringen, hun talent, de talen die zij
beheersten?
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Jean Faniel. Deserteur uit de Duitstalige, gean-
nexeerde Belgische gebieden. Ondergedoken in
Brussel. Verzetsstrijder, kwam levend uit de kam-
pen. Sterft in een verzorgingstehuis.

Eigenlijk maak ik steeds monochromen: het afge-
beelde verguldt de pil.
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Gesprek met mijn jongste zoon over het heelal: de
leegte die tussen ons ontstaat, is mijn antwoord op
zijn vraag.

Een vreemde vaststelling dat dode dingen langer
leven.
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Een stroom van leegte die scheidt...

Een a-nostalgische verzameling momentopnamen,
een inventaris van gewaarwordingen.
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Waarom zou ik liegen? U vraagt me niet naar de
waarheid.

Het te pletter vliegen tegen de werkelijkheid
gebeurt per illusie.
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Bepalen we door onze handelingen de tijd waar-
binnen we wensen te bestaan?

En dan, een curieus moment: de zon zinkt, de zee
loopt leeg en het zand onder de voeten wil glas
worden, vloeibaar glas om de Noordzee mee te
vullen. We zien geen kleuren anders dan dewelke
we ons herinneren en we kunnen er geen nieuwe
bedenken.
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Neigt een zonsondergang niet tot de ultieme
abstractie?

Zouden voorwerpen, kunstwerken, ook plots
‘oud’ worden, zoals van sommige mensen beweerd
wordt?
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Een wolk. Een zebra.

Blauwe Lucht Zwart Vliegtuig

Geel Kruis     Witte Aarde
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witte wolk > zwarte wolk

Toch zie ik meer met mijn denken dan met mijn
ogen.
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Het niets is alles wat een ander denkt bij een teke-
ning; alles wat ik niet kan zien, horen, denken...

Ik word zo overdonderd door beelden dat ik noch
de mogelijkheid noch de tijd heb mijn ogen 
te sluiten.
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Als je vanuit een helverlichte kamer het donker
inkijkt, kan je slechts met de grootste moeite iets
onderscheiden.

Een verzameling van beelden, een beeldhouding:
een inventaris van lijnen die verwijzen naar een
oneindig aantal mogelijkheden.
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Wat al sinds jaar en dag aan zijn aandacht ontsnap-
te, was het voor anderen kristalheldere beeld van
wankelende, geestelijk hinkende individuen die
van elkaar enkel hun respectieve stap op de knar-
sende houten trap kenden: midden in de nacht
knarste hij bij iedereen anders.

Mijn vader was de eerste astronaut die nooit de
ruimte inging.
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Stel dat iemand anders dan ikzelf heel gemeend de
zwarte bol in het blauwe veld als de planeet Aarde
in een oneindig(e) blauwe kosmos ervaart... Wat
een gewaarwording moet dat zijn.

‘Hoeveel geschiedenis is er?’
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Het verschrikkelijke is dat evidenties er op een
bepaald ogenblik onplots niet meer blijken te zijn
(op een dag heet dat ontsporen uit het voorbije
leven). Als ik ooit een kind zal zien staan voor
dezelfde evidenties, zal ik ze niet meer als zodanig
weten te herkennen.

Cultuur verdrinkt in haar eigen constructie.
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Het kan enkel gaan over datgene waar het al de
hele tijd om gaat.

Het regent prijzen in Vlaanderen Cultuurland.
Als hierna zonneschijn komt, kan iedereen weer
rustig aan het werk.
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Als een fijnmazig doek, als een lijkwade ligt het
raster der herinnering over de vorm: het rationele
kader waarbinnen zich irrationele taferelen afspe-
len.

Hij werkt aan een tekening waarop de kosmos
blauw is, de Aarde zwart.
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Ik teken het woord ‘Karlsruhe’.
Ik vraag me af welk beeld iemand die nooit de stad
bezocht, zal zien (verder toepasbaar op Shanghai,
Oslo en Anchorage).

Ideale tentoonstelling:
de verbeelding van alle mensen die ik de woorden
‘dood’, ‘het leven’, ‘biefstuk’, ‘tandpasta’, ‘Kuala
Lumpur’... toon.
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Wolken zouden vluchtig zijn, voorgoed verdwij-
nen. Maar op een foto van een landschap in
Noorwegen zijn zij herkenbaar. De wolken zijn mij
en ik ben hen, heel even even herkenbaar.

Het was gelukkig een droom want in mijn verbeel-
ding zag ik veel slechtgeluimde dieren.
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Welk beeld ontstaat door een geschreven tekst als
die tekst wel duidelijk tekst is, maar niet leesbaar
blijkt?

Ik ben behoudsgezind: ik ben bang voor het
bekende.
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Ik beeld me het niets in. Soms verlang ik ernaar als
naar een geliefde.

Kijk naar de brokstukken, zij zijn onderdeel van
beelden die we ‘kennen’, voor ‘waar’ aannemen:
verworvenheden.
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Al die metaforen...

‘Laat ons samen een film maken’, zegt 1.
‘Ok!’, roept 2, ‘Maar laat ons twee films maken: de
tweede toont hoe we in slaap vallen bij het kijken
naar de eerste’.
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Kan het groen van bomen onmooi zijn?

Eerste herinnering aan geluid: het geslacht van
mijn moeder dat als een gevangenispoort achter
me in het slot valt.
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De gouden mensen zullen zich voortbewegen en -
planten op een zinken achtergrond: als straf omdat
zij de zon willen vervangen door zichzelf.

Misschien boots ik mijn leven na door middel van
een laatste aanval die de beste verdediging is op de
uit bakstenen en vette mist opgetrokken begrippen
god, onontkoombaarheid en de onderschatte
eigenschap van magnetisme: afstoting.
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De wolk is niet als ze niet is wat de mens denkt of
onbewust meemaakt terwijl hij ernaar kijkt. De
wolk bestaat uit partikels, die in een al dan niet
geregisseerde samenstelling een beeld vormen dat
al dan niet herkenbaar is en zo gedachten los-
weekt.

De tekening is wat de mens denkt of onbewust
meemaakt terwijl hij ernaar kijkt. De tekening
bestaat uit lijnen, die in een al dan niet geregisseer-
de samenstelling een beeld vormen dat al dan niet
herkenbaar is en zo al dan niet gedachten los-
weekt.

58





Het vluchtige wolkje is het groter geheel. Een
bevestiging van onontkoombare inzichten?

Gehoord op een editie van de tentoonstelling
‘Kunst en Zwalm’:
‘Is het op papier?’
‘Neen, het is écht’.
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Vreemd hoe ik, vermoedelijk als gevolg van een
door christendom georkestreerde herinnering,
heimwee altijd heb gekoppeld aan geografie. Kan
je een land opeten?

Door de treinramen zie ik vele bekenden geprojec-
teerd op de vlakke Deense landschappen. Frisse
portretten van vrienden en vriendinnen op een
druilerige achtergrond. Hoe herinner ik me
iemand? Als een beeld (zo ja, welk beeld)? Als een
reeks gebeurtenissen (waar en wanneer en tijdens
welke activiteit)? Als klanken van stemmen en sfe-
ren? Een zelfportret glijdt door de drassige Deense
akkers en denkt: ik herinnert zich zichzelf.
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Een vraag die vaak gesteld wordt bij een land-
schapstekening: ‘Waar is dat?’ Alsof het beeld dat
door suggestie ontstaat, zich per definitie elders
afspeelt, alsof het landschap zich eveneens per
definitie buiten de mens bevindt.

Het raster is vergroeid met het zogenaamde beeld.
Ongeveer zoals dat met de craquelures op een
paneel het geval is. De lijnen die het raster vormen,
duiden op ruis, storingen. Gedachten, herinnerin-
gen, beeldvorming worden erdoor bepaald. De
technisch onderlegde mensheid verwijdert korrels
en lijnen uit beelden. De werkelijke storing zit in
de beeldvorming op zich. Een onbeholpenheid: de
onmogelijkheid als som van de mogelijkheden.
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Hoe zou een foto van iemand die Engels, Russisch,
West-Vlaams spreekt eruitzien?

Partikeleters zijn dieren die enkel zeer kleine deel-
tjes eten.
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Als berg ben je diep gezonken als je de zee niet aan
je voeten hebt liggen.

De trein vertrekt fluitend uit het Zuidstation.
Vanaf nu enkel nog Cadans door Vrolijk
Vlaanderen. Wat heerlijk om onder de late zon dat
ongerepte gedachtegoed binnen te rijden. Wat een
zuiverheid. Hoe onaangetast onze breinen.
Schandeloos luchtschap. Onbetreden gerechtig-
heid!
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Het woord onomatopee tekenen.

Ik kan als interessante delen van de tekening aan-
raden: de kruispunten van 1 mm2; die zijn sterk
autobiografisch.
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Naar men mij vertelt, ben ik op nogal bizarre wijze
aan mijn einde gekomen. Volgens sommigen scha-
terlachend om het een of ander.

Inspiratie bestaat niet; noem de gewaarwording
eerder een  verhoogde staat van paraatheid.
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Op de vraag waarom hij het kruis voor Christus
maakte, antwoordde de timmerman: ‘iedereen
moet leven’.
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In dit boek staan opmerkingen die ontstaan in de periferie van
mijn tekeningen.
Ik draag het op aan Boris.
Ik bedank Guido Saey en in het bijzonder Kris Latoir.

ISBN 90-76593-03-5
D/2006/8545/2
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