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le silence est signe 
d’amour (stendhal)

Christophe Van Gerrewey
Sommige liefdes gaan een leven mee. Zo 

ook ‘A thousand leaves’ van Sonic Youth, 

een jeugdliefde van Christophe Van 

Gerrewey, die de communiefeesten en 

puberale stormen heeft overleeft, en ook 

vandaag nog altijd een groen blaadje lust. 

Waar het werkelijk om gaat, is altijd 

onzichtbaar. Het is muziek die, net als 

sommige architectuur, ‘door middel van 

aantallen en overeenkomsten tussen aan-

tallen, het verborgen vermogen bevat om 

verhalen te doen ontstaan’ (Valéry).

Het begint nochtans met of bij 

objecten: een cd die ik in 1998 kocht in 

platenzaak P in S en daarnaast de (dub-

bele) vinylplaat die ik eind dat jaar kocht 

in speciaalzaak B in A. De titel van beide: 

A thousand leaves, de uitvoerder: Sonic 

Youth. Het precieze moment waarop die 

aankopen plaatsvonden is twee keer een 

onuitwisbare herinnering geworden – het 

zijn echter niet de momenten zelf  als wel 

het aantal keren waarop ze in dit geval 

voor, tijdens of na het luisteren, worden 

herhaald. Ik weet nog dat A thousand leaves 

officieel verscheen op de verjaardag van 

mijn moeder – dinsdag 12 mei 1998 – twee 

dagen voor 14 mei, mijn verjaardag. Re-

leases liggen traditioneel, sinds ik muziek 

ben gaan beluisteren althans, op dinsdag. 

Sonic Youth was door middel van Washing 

Machine (verschenen in 1995) in de lente 

van 1996 deel van mijn leven gaan uit-

maken – maar dat is een ander verhaal. 

Het zorgde er wel voor dat ik de uitbater 

van P al weken voor de aangekondigde 

release-datum, telkens na schooltijd, 

vroeg naar A thousand leaves. Op vrijdag 8 

mei was er nog steeds niets gearriveerd, 

behalve een kleine dosis hoop dat de cd 

heel misschien op zaterdagochtend zou 

toekomen. Die hoop werd bewaarheid. Ik 

zie nog steeds hoe het cd-doosje vanonder 

de toonbank tevoorschijn werd gehaald 

van zodra ik de deur van de platenwinkel 

opende. Ik zie ook nog steeds de etalage 

van de bloemenwinkel, de groene blade-

ren in een schaduwrijk interieur, op de 

verlaten straaathoek waar ik daarna een 

vriend ontmoette – hij fietste in de andere 

richting dan ik en we hielden beiden halt. 

Daar is het begonnen, toen ik de cd uit het 

plastic zakje haalde en aan hem toonde. 

Daar ben ik voor het eerst mijn relatie met 

Sonic Youth als middel voor een relatie 

met de wereld gaan gebruiken. De aan-

koop van de plaat gebeurde veel minder 

in een reflex: was het niet vreemd om een 

vinylversie te kopen van muziek die ik 

al op cd ‘bezat’? Het was – is er nog iets 

denkbaar zonder dat het een commercieel 

aspect heeft? – de verkoper van B die mij 

overhaalde. ‘Als je er goed op past,’ zei hij, 

‘dan verliezen platen nooit hun waarde’. 

Hij heeft gelijk gekregen: de cd is veel 

minder waardig oud geworden, zo bleek 

toen ik de inhoud ervan vorig jaar wou 

digitaliseren in functie van een iPod – en 

de computer vastliep. De plaat is, samen 

met het beluisteren ervan, alleen maar 

mooier geworden. Bij het beluisteren van 

een elpee zie je voortdurend, net voor de 

naald, nieuwe beloftes aangekondigd 

worden terwijl voorbije beloftes zichtbaar 

blijven – in twee zwarte, eeuwige, mas-

sieve cirkels die garanderen dat, zoals in 

de wet van het behoud van energie, nooit 

enig verhaal verloren zal gaan. Opgeteld 

blijft de inhoud van een plaat altijd zicht-

baar gelijk; het is de ouderdom van de 

plaat die ervoor zorgt dat de potentiaal 

van muziek niet alleen visueel en object-

matig, maar ook door akoestische ruis 

een verdubbelde tegenhanger krijgt. 

Vervolgens is de verliefdheid ont-

stoken en is de kristallisatie begonnen, 

zoals Stendhal in De l’amour schrijft, alsof 

waterdamp sneeuw was geworden. (‘Laat 

iemand die verliefd is een etmaal lang 

nadenken en dit is het resultaat: In Salz-

i was singing to her  
for a bit, and then i felt a 

strong urge to hug her
xxx

it was not at all the thing 
that was between  

me and her.  
It was just something  
that was between me 

and whatever.  
She was there and she 

fulfilled this. 
xxx 

I was really touched and 
somehow I felt also a bit 

disturbed because  
I was so touched and 
lots of people were 

around me in a way, but 
she was there 

and she grabbed my 
hand and we watched 

each other.
xxx 

It’s impossible how you 
start giving back love to 
this person who you see  

for the 1st time.  
This person holds your 
hand so tight, and you 

automatically start  
to squeeze this hand. 

xxx


