
36 Liefde f Minnelijke voorwerpen

bouwvakkersstelling, hoorde een hoop 

woordenloos gebrom en zag haar zeulen 

met gereedschap. Daarna verdween ze uit 

mijn leven.

Vele jaren later lieten volwassen men-

sen met goede bedoelingen me geloven 

dat ik ze opnieuw zou ontmoeten. Maar 

vooraleer ik met haar mocht praten, moest 

ik haar lang en nauwgezet bestuderen. 

Ik leerde dat ze uit een rijk en overzees 

geslacht kwam dat luisterde naar de naam 

Shakespeare. Wisten jullie wel dat Engeland 

zo mooi was? Ik moet veel in onbruik 

geraakte, Engelse woorden uit het hoofd 

leren om haar te leren begrijpen. Maar 

het lukte niet. Ze dwingen me groepsthe-

rapie te volgen. Met nog andere verloren 

zielen worden we aan haar voorgesteld. 

Ze straalt. Alle spots zijn op haar gericht, 

maar ze spreekt nog steeds diezelfde on-

verstaanbare taal en ze doet alsof we kin-

deren zijn. Dit was ze niet. Ze hadden me 

bedrogen. Ik besluit haar te vergeten. 

Jaren later stort ik me op tonnen boe-

ken. Ik bots op klinkende namen zoals Eric 

Devolder en Arne Sierens. Intuïtief voel ik me 

tot hen aangetrokken. Ik studeer hard en 

ontdek tot mijn grote vreugde dat ze het 

vaak over haar hebben. De verwantschap 

wordt duidelijk wanneer ik hen opzoek. Ik 

herken iets van haar, maar het is anders. 

Ze heeft veel te vertellen nu. De taal en 

de woorden klinken me vertrouwd in de 

oren. Ze zijn geestig en droevig tegelijk. 

Haar gebaren en lichaamstaal spreken van 

lijden, van grote en kleine dingen, van de 

kuiperijen van het leven. Ook dat herken 

ik. Ik ben ouder geworden, maar het voelt 

als thuiskomen. Er is geen ei te zien, maar 

toch spreekt ze van nestwarmte en gebor-

genheid. Ze werpt een zacht donsdekentje 

over het verleden. 

Ik denk veel aan haar. Ik vraag me 

af waarom ik zo hard naar haar op zoek 

ben en waarom ze me met zoveel verschil-

lende gedaanten bedriegt. Niets is wat 

het lijkt. De twijfel groeit. Misschien jaag 

ik een hersenschim na, is mijn zoektocht 

naar haar één grote fantasmagorie. Ze 

lijkt op een lichtbron zonder schakelaar 

die het spel met schimmen in gang zet. Ik 

stel me tevreden met het besluit dat ik de 

schijn moet leren begrijpen en dat ze mis-

schien wel mijn trouw op de proef stelt. 

Opeens bedenk ik dat ze misschien 

op reis is. Er duiken nieuwe filiaties op, 

waarin ik verwijzingen naar haar op het 

spoor kom. Ik moet gaan reizen, maar 

naar waar? In Mechelen daal ik af in de 

darkrooms van parenclubs. De neonre-

clame buiten schreeuwt “Abattoir Fermé”. 

Ze duwt me dieper en dieper in duistere 

holen. Soms verbergt een mens zich in 

kieren en spleten. Ik mag werkelijk geen 

enkele optie uitsluiten. Dat blijkt een 

juiste intuïtie. In de krochten van de hel 

ontmoet ik haar opnieuw. Ze is “moe maar 

op en dolend”. Ze heeft nogal wat meege-

maakt: moordpogingen, perverse bela-

gers, een verkrachting. Ik kan mijn ogen 

niet geloven. Ze is doofstom geslagen. 

Ik lijd met haar meee en ben opgelucht 

dat ze zich staande kan houden in deze 

wereld van geweld en bedrog. Ik put er 

troost uit. Wanneer ik aanstalten maak 

om op haar toe te stappen, verdwijnt ze in 

de nacht. Zonder omkijken.

Ik besluit de zon op te zoeken en trek 

naar Avignon en Rome. In zonniger oor-

den zal ze het wel beter hebben, denk ik. 

Mijn vermoeden klopt; ik loop ze enkele 

keren tegen het lijf. Ze is fel vermagerd, 

maar de zon heeft haar huid mooi en 

gelijkmatig gebruind. Ook al heeft ze nu 

wel vaker schmink op. Ze verandert vaak 

van naam, nu eens een zwierige “Pippo 

Delbono”, dan weer een lyrische “Romeo 

Castellucci”. Ze spreekt de taal van Dante 

en Céline. Ik wist niet dat ze zoveel talen 

sprak, noch dat ze zo mooi kon zingen. 

Maar haar stem slaat vaak over. Het lijkt 

alsof ze de pijn en de wreedheid van een 

heel volk op zich heeft genomen. Urlo! 

In haar kreten hoor ik een pasgeboren 

baby, een wanhopige gevangene, de on-

derdrukking van de liefde, de vrijheid en 

the person in front of 
me was just giving me 
something and i didn’t 

know how  
i could receive this love 

at some point it seemed 
that the experience 
was completely real 
but it wasn’t entirely, 
because it was within 
a formal setting and 

there was some sort of 
convention between me 

and the performer so 
in this sense it couldn’t 
be real but in the same 
time every other  love 

experience outside 
somehow seemed 

to also rest in these 
conventions.

xxx 

it was strange because  
i felt that i was looking 
at myself in the mirror, 

and it’s probably the 
same feeling when you 
meet someone on the 
street and you open 

yourself because you 
are an object and this 

person is also an object, 
you don’t know her or 

him, and then something 
super banal can open up 

your heart
xxx


