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het leven. Onder een boom en onder het 

getsjirp van duizenden krekels spreekt 

ze de massa toe. Haar “récits de juin” 

gaan over haar zoektocht en hoe die door 

een doodsangst wordt voortgestuwd. Ze 

vertelt openhartig over een ziekte die zich 

zo kort laat samenvatten als het leven kan 

zijn: a.i.d.s. Ik vraag me met haar af of 

het leven een straf is voor het genot en de 

vreugde dat het ons beloofde. 

Ze herinnert ons aan de levenslust en 

de blijmoedigheid die een wit gaas spant 

tussen leven en dood. Ze is een levende 

dode in een droomwereld waartoe wij 

geen toegang krijgen. Ze is een vrouw 

zonder naam die de littekens wil helen 

van heroische steden die twijfelen tussen 

ondergang en heropstanding. Berlijn, Pa-

rijs, Brussel, Marseille, Rome enzoverder. 

Ze stopt met praten. Enkel nog gereu-

tel en gerochel over de zeggingskracht van 

de taal. Ze wil me nu –eindelijk- voorstel-

len aan de liefde, of liever aan de waanzin. 

Of hoe we enkel via het laatste iets kunnen 

zeggen over het eerste, dat zich niet laat 

uitspreken. Ik moet kijken naar hoe het 

anderen vergaat. Ze zegt: “Kijk naar Jan De-

corte en Sig frid Vinks en vergeet wat je in par-

lementen hoort, wat je op de beeldbuis ziet 

of wat je in de Humo over het leven leest.”  

Ze spreekt over de “zeldzame werken” van de 

geest en orakelt in Babylonische spraak-

verwarring. “& en Burgaudine”; “Dieu & les 

esprits vivants”; “Müller/Traktor”! Ik kan niet 

altijd meer volgen. De woorden hebben de 

scherpte van een zwaard en doorklieven 

de lucht. Wanneer alles gezegd is, biedt zij 

haar lichaam aan. Ik mag haar aanraken. 

Een doopvont, een teil water waarin ik me 

kan reinigen van mijn zonden. Terwijl ik 

het laagje vuil monster, zet ze de ruimte in 

vuur en vlam. Een brandend kruis waar-

van de hitte mijn nat lichaam droogt.

“Wanneer men een idee vertaalt in een beeld, 

wordt ofwel het beeld krom ofwel explodeert de 

idee. Ik heb het meer voor de explosie.” (Heiner 

Müller)

Ik voel dat ik dichter bij haar kom. 

Ze verschijnt in een droom en ontdubbelt 

in een beeld van twee naakte mannen 

met weinig verheffende, Vlaamse namen. 

Benjamin Verdonck en Willy Thomas. Speels 

en krols onthult ze de dreiging die achter 

de onschuld schuilt. Het schuurt, schaaft 

en riekt naar uitwerpselen. Ze toont de 

wereld waarin we leven en het onrecht dat 

we elke dag frivool onder de mat vegen 

in een les globale anatomie. Ik kijk in 

een spiegel die voor het eerst sinds lang, 

opnieuw het beeld van het ei reflecteert. 

Dit kan geen toeval zijn. Ik begin de 

noodzaak en urgentie van deze laatste 

ontmoeting in te zien. Ze lijkt te willen 

zeggen dat ze bij mij wil komen wonen. Ik 

moet voor ons beiden een huis optrekken. 

Het mag gammel, pover of scheef zijn. 

Een simpele klapdeur volstaat om binnen 

van buiten te scheiden. De meeste mensen 

leven in krotten, maar dat zegt niets over 

het belang van een knus nestje en het 

gevoel van thuiskomen. Ik moet bij het 

ontwaken twee bruine Leffes achterover 

slaan om langzamerhand te beseffen dat 

zij het wel degelijk was. 

De dageraad brengt helderheid. In 

een opengeslagen boek op mijn nacht-

kastje lees ik ‘s ochtends: “Het is duidelijk, 

dat de ethica niet uitgesproken kan worden. De 

ethica is transcendentaal. (Ethiek en esthetiek 

zijn één).” (Tractatus Logico-Philosophicus, 

stelling 6.421). Ludwig Wittgenstein. Op de 

laatste pagina sluit hij zijn betoog af met 

stelling 7, waaruit als een donderslag bij 

heldere hemel weerklinkt dat we over dat-

gene waarover we niet kunnen spreken, 

moeten zwijgen. Ik begrijp nu pas dat ze 

me dat al die tijd al  heeft willen duidelijk 

maken. Ze lacht. Ze weet dat ze me met 

namen in verwarring heeft gebracht. 

“Het is met liefde zoals met lucht:  

zonder ga je dood.” (uit Liefde/Zijn Handen, 

van Josse De Pauw en Jan Kuijken)
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i started to feel that 
maybe something was 
wrong or off somehow, 

i didn’t understand 
because  everyone else 
was getting connected 

and i wasn’t connecting, 
and i really wanted to 

get connected 
xx

i was sitting like this for 
a while and he was kind 
of sitting away from me 
with his eyes closed and 

then finally he opened 
his eyes and turned 

them toward me 
and our eyes met and we 
just looked at each other
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i think it’s about that 
time too that she stood 

up and we danced
xxx


