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Ik heb het geluk u zes soorten liefdes 

te kunnen voorstellen. Ik heb er meer, 

maar sommige zijn nog niet rijp, andere 

zijn overrijp en door iedereen al zo bepo-

teld dat ze u niet gaan interesseren. En de 

grootste liefde geef ik niet prijs.

Dit zijn zes liefdes die op mij het 

meest hun sporen hebben nagelaten, die 

mijn leven en mijn werk mee vorm heb-

ben gegeven en dat nog doen. Ik kan en 

wil niet beschrijven wat die bij mij veroor-

zaakt hebben, omdat me dat mijn navel in 

dwingt, en omdat ik naar buiten wil. Om-

dat ik u toewens ook naar buiten te gaan, 

met één van deze liefdes aan uw hand.

Al wat ik over deze liefdes kan zeg-

gen, is dat ik het gevoel heb dat ze weder-

zijds zijn.

Zes soorten liefdes:

De	onaangepaste,	buitensporige	liefde	

om	niets

Ik draai een kleine revolutie af en andere 

gedichten van Lucebert, de heilige zot 

met een vliegende snotneus die de gram-

matica verttoccatataat op het kadaver van 

God en zijn gevolg. Ik wil nog steeds dat 

zijn excessen in taal en beeld verder gaan, 

niet alleen omdat het me verschrikkelijk 

ontroert en blij maakt, maar omdat zijn 

wanhopig gejuich een probaat middel kan 

zijn om de terugkeer van God de fecali-

enput in te zingen. Daar hoort Hij thuis 

en daar wil ik Hem dienen. Terwijl Hij 

onder de drek het vrolijk verdronken vosje 

streelt dat zo schoon een rechtvaardig ei 

breekt en deelt terwijl de schaar al zingt. 

De	lenige	liefde

Julio Cortazar, Rayuela. Het boek dat ik 

het meest cadeau heb gedaan aan nieuwe 

vrienden. Toen ik het de eerste keer las, 

kreeg ik een opstoot van heel concrete 

manieren van leven en kijken die ook 

mogelijk zijn. Het is eigenlijk een ver-

schrikkelijk wanhopig boek, alleen ervoer 

ik dat niet zo toen ik het las, ik herkende 

die grondtoon niet als wanhoop: ik her-

kende die gewoon en ik dacht: zo is dat. Ik 

ben er door veranderd. Het meest evident 

werd dat toen ik het vrij snel na de eerste 

keer helemaal herlas: het viel me dan pas 

op hoe cynisch de personages waren. Ik 

kon dat dan pas merken omdat mijn blik 

sindsdien door de eerste lezing al funda-

menteel veranderd was. Het heeft me de 

mogelijkheden van het hinkelspel leren 

kennen, het heeft me getoond waartoe de 

spelende mens in staat is, zowel voor zijn 

persoonlijke kwaliteit van leven, als voor 

de samenleving waarin die zich beweegt. 

De	snijdende	liefde

Jan Lauwers, schade/Schade. Tom Jansen 

die een reusachtige, houten salaman-

dertong in zijn mond steekt en zegt: dit 

is mijn leven, misschien wat kaal, maar 

ik houd ervan.  Waarom dat beeld me 

bijblijft, weet ik niet, het komt terug. 

Eigenschap van het hele werk van Jan Lau-

wers: een van de grootste complimenten 

die je een werk kan maken wordt meestal 

gebruikt als een afwijzing: ik kan er niets 

mee. Met het hele werk van Jan Lauwers 

kan ik niets. Het achtervolgt en bijt in en-

kels en zenuwen. Het kleeft, kerft, duikt 

op, blijft door de gangen van mijn ge-

heugen spelen. Gangen waar ik zelf geen 

toegang toe heb maar waar die beelden 

wel blijkbaar de sleutel van hebben. Die 

beelden kunnen meer dan ik, ik zelf kan 

er niets mee. Ze snijden in mij. 

De	tirannie	van	de	liefde

Een zomer piccolo geweest in een groot 

hotel. In kostuum waar normaal apen 

en negers in rond lopen. Een vast loon en 

intussen proberen zoveel mogelijk fooi los 

te krijgen. Ik had op een maand tachtig-

duizend frank verdiend, genoeg om naar 

Parijs te gaan en te beginnen. Ik heb die 

hele eerst maand september doorgebracht 

in cinema Saint-André des Arts. Mijn 

budget voor de eerste maanden erdoor. 

it was very sad, and also 
very lovely. And she was 
great because I felt that  

she didn’t play me but 
she went wherever I 

went.
xxx

And it was shocking 
when she left me. It was 

extremely abrupt  
and she just said thank 

you and she stood up 
and she left. 

xxx


