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bééldende kunst kon schrijven
alsof het over iets niet-beeldends
ging.’
‘Op een dag heb ik het dan maar
zelf geprobeerd’, schrijft Dewulf.
Hij dacht dus dat hij het beter
kon. Is dat zo? Het gaat in deze na-
tuurlijk over smaken en kleuren,
maar het valt niet te betwisten
dat Dewulf ook hier een heel ei-
gen stem heeft. Ze is het resultaat
van een grenzeloze fascinatie en
eerbied voor wat een beeldend
kunstenaar creëert en hoe hij dat
doet; van een lange, intense ken-
nismaking met de kunst waar-
over hij iets wil zeggen; en van de
zelfopgelegde eis om over dat al-
les zinnig, helder en doorvoeld te
communiceren.

Hooghartige meeuwen

Dewulf laat zijn licht over meer
dan één gigant schijnen. Bij Ger-
hard Richter gaat hij onder meer
in op Betty, een portret van diens
jongste dochter uit 1988. De eeu-
wige aantrekkingskracht van dat
werk zit grotendeels in haar hou-
ding. Maar wat ís er precies mee?
Dewulf schrijft dat ze ‘zich osten-
tatief wegdraait van de kijker, in
een dwarse wrong, om te kijken
naar een grijs werk van haar va-
der. Het doek is zo geschilderd
dat het meisje ogenblikkelijk te-
rug zou kunnen kijken, terwijl ze
dat nooit zal doen. Precies in de
minieme tijd tussen weg- en te-
rugkijken heeft Richter een even

verschrikkelijk als prachtig mo-
ment gevat van diepe melancho-
lie. Van een vaderlijke liefde én
angst, die even persoonlijk als
universeel is.’ Daar komen wij een
heel eind mee.
De schrijver staat ook stil bij Luci-

an Freud en James Ensor, bij Gus-
tave Courbet, Edward Hopper,
Howard Hodgkin, Jan De Maes-
schalck, bij Dirk Braeckman en
Gert Jochems. Maar het moet niet
allemaal Kunst zijn. Het stukje
‘Boezemkloof ’ danken we aan De-

JAN DESLOOVER
Wij zijn veel minder scherpe

waarnemers dan we aannemen.
Er zijn wetenschappelijke experi-
menten die dat illustreren - denk
aan het beroemde Youtube-film-
pje met de basketbalspelers en de
gorilla. Er zijn ook leeservaringen
die het je doen beseffen. Kleine
dagen (2009) van Bernard Dewulf
is er zo eentje. In die bundel, be-
kroond met de Libris Literatuur-
prijs, ging de schrijver-dichter-
columnist aan de slag met wat,
zoals hij het zelf omschreef, ‘dicht
bij mij is’. Zijn kinderen, zijn huis;
de klanken, gestes en rituelen
binnen zijn gezin. Ze zijn ‘dicht
bij’ heel velen onder ons en ze be-
tekenen voor ons evenveel als
voor Dewulf, alleen ziet hij er veel
meer in, en vindt hij bovendien
woorden die ze uit hun vanzelf-
sprekendheid tillen, hun schoon-
heid en fragiliteit voelbaar ma-
ken.
In zijn nieuwe bundel, Verstrooi-
ingen, gaat het ook over kijken en
zien – de twee werkwoorden
staan zelfs in de ondertitel. Dit
keer richt Dewulf zijn blik voor-
namelijk op schilderijen, teke-
ningen, boeken, foto’s. Ook zaken
waarbij vrij velen onder ons wel
eens iets voelen. Vaak iets van het
onbestemde soort: vraag asje-
blieft niet wát dat schilderij nu
precies zo donker maakt, of waar-
óm dat beeld zo opwindt.
Dewulf begeeft zich hier op dich-
ter bevolkt terrein: er worden
heelder bibliotheken volgeschre-
ven met interpretaties van en mij-
meringen over kunstwerken.
Maar daar zit het hem nu net. De-
wulf heeft veel van die beschou-
wingen gelezen, en al te vaak lie-
ten ze hem onbevredigd achter.
‘Al waren het soms vrij moeilijke
teksten, als ik mijn best deed, be-
greep ik ze wel. Het probleem was
dus niet dat ik niet doorhad wat
er stond, het probleem was dat ik
vaak zo weinig ‘zag’. Dat verbaas-
de me allengs meer: hoe men over

wulfs kennismaking met de be-
kendste foto van wijlen Joe Shere.
Sophia Loren en Jayne Mansfield,
naast elkaar op een diner in 1958.
‘De eerste is geboekstaafd als een
beeld van een vrouw en een on-
vergetelijke actrice, de tweede

Over boezemkloven
en penseelstreken
Bernard Dewulf, bekroond
chroniqueur van het kleine leven, heeft
een nieuwe bundel uit. In
Verstrooiingen kijkt hij verder dan het
eigen nest. Naar kunst en naar de
kust, onder meer. Ook dat doet hij
voortreffelijk.

AANDACHTIG KIJKEN MET DE OGEN VAN BERNARD DEWULF

‘Vijftig tinten
grijs, daarmee
moeten we het
doen.
Doodzonde’

‘Precies in de minieme tijd tussen weg- en terugkijken heeft Richter een even verschrikkelijk als prachtig moment
gevat van diepe melancholie’, schrijft Bernard Dewulf over ‘Betty’ van Gerhard Richter. © rr

vooral als een onvergetelijk lust-
object.’ Mansfields boezem floept
net niet uit haar galajurk. In zijn
foto vangt Shere een onbewaakt
moment: even loert Loren ‘naar
de weelde’ van het sekssymbool.
Dewulf zet eerst een boompje op
over de ‘verschillende blikken’
die in dat loeren zitten. Daarna
windt de taalliefhebber in hem
zich lichtelijk doch omstandig op
over het feit dat het Nederlands
geen goeie vertaling van het En-
gelse ‘cleavage’ heeft. Vermake-
lijk.
Allerminst vermakelijk, zelfs zeer
storend en volstrekt onbegrijpe-
lijk is dat een boek waarin het
vaak gaat over het ‘spel met to-
nen’, over schakeringen, tinten en
‘gloedvolle kleuren’, alleen kleine,
laagkwalitatieve zwart-witrepro-
ducties toont. Vijftig tinten grijs,
daarmee moeten we het doen.
Een beslissing die de productie-
kosten heeft gedrukt, maar ook
Dewulfs doorwrochte bespiege-
lingen aan kracht doet inboeten.
Doodzonde.
Maar een eind voorbij halfweg
ebt de ergernis daarover weg.
Dan schrijft Dewulf niet meer
over kunstenaars en hun werk,
maar over Oostende en de zee,
over hooghartige meeuwen en
trekvogels, over op het strand lig-
gen, over vaders en zonen. Hij
schrijft ook een stukje ‘Voor
Wout’, over Wout Xander Aaron,
de baby die in oktober 2007 op het
strand van Oostende werd gevon-
den. Naakt en levenloos. Vijf da-
gen oud. Het is een prachtige, zij
het haast ondraaglijke hommage
aan een onbegonnen leven. We
krijgen ze niet uit onze gedach-
ten.

DE AUTEUR: columnist voor ‘De
Standaard’, dramaturg bij NTGent,
stadsdichter van Antwerpen.
HET BOEK: kijken naar kunst en
wat ons verder omringt.
ONS OORDEEL: zinnig, helder en
doorvoeld, een heel eigen stem.
★ ★ ★ ★ ✩

BERNARD DEWULF
Verstrooiingen.
Atlas/Contact, 192 blz., 21,95 ¤ .

ker wel. Maar gaat ze écht een
nachtje op stap met de aan zon-
licht allergische Valerie? Is Klara
de Jong een psychologe van de po-
litie of een beschermengel?
In deze onwerkelijke sfeer krijgen
Laura en Rudolf de kans om fou-
ten uit het verleden recht te zet-
ten. Rudolf heeft het gevoel dat
zijn leven letterlijk afhangt van
de manier waarop hij omgaat met
een gehandicapt jongetje dat hij
ooit een klap verkocht. Laura
krijgt een kans om het goed te ma-
ken met een ex-minnaar die weer
in haar leven is opgedoken. Een
tweede kans. Wat een meevaller.
En beloofde de titel geen happy-
end?
Alles komt goed is een onwaar-
schijnlijke (en niettemin geslaag-
de) kruising van twee verschillen-
de romans. Een psychologische
roman, over de gebeurtenissen
die ongemerkt je hele leven teke-
nen en blijvend beïnvloeden. En
tegelijk een ideeënroman, over
hoe wij onze realiteit bij elkaar
puzzelen. Doorheen de roman is
er sprake van schilderijen, foto’s,
plaatjes uit stripboeken enzo-
voort. Losse beelden: de losse in-
drukken die elk mens aan elkaar
breit tot een samenhangend
beeld van de realiteit. Maar in

welke mate stemt dit beeld over-
een met die werkelijkheid? Zowel
Rudolf als Laura als de lezer moe-
ten hun interpretaties herkali-
breren.
Meeslepende literatuur is dit,
dankzij de knisperende spanning
tussen psychologisch realisme en
een ontregelende ideeënroman.
Deze zomer schreef Van Essen in
een opiniestuk dat een roman de
wereld dient te versplinteren:
‘Van een gevaarlijk boek mag je
toch op z’n minst verwachten dat
het in je handen ontploft.’ Alles
komt goed wordt inderdaad gele-
verd met een brandend lontje.

DE AUTEUR: recensent Engelstalige
literatuur voor ‘NRC Handelsblad’,
die zijn naam plaatste op zes ro-
mans, een verhalenbundel en een
kroniek over zijn vader.
HET BOEK: is Rudolf dood? Zijn
Laura’s belevenissen dan realisti-
scher?
ONS OORDEEL: meeslepend, de
knisperende spanning tussen
psychologisch realisme en een
ontregelende ideeënroman.
★ ★ ★ ★ ★

ROB VAN ESSEN
Alles komt goed.
Atlas/Contact, 382 blz., 22,95 ¤ .

MARK CLOOSTERMANS
Alles komt goed schiet zonder

waarschuwing uit de startblok-
ken. Laura belandt op het politie-
bureau, omdat ze haar demente
en invalide vader in een stortbui
heeft laten staan. Probeerde ze
hem een stapje dichter bij de
dood te brengen? Ze weet het zelf
niet.
Als Rudolf door zijn vrouw wordt
opgebeld, raakt hij de kluts kwijt.
Laura was altijd de sterke, lei-
dinggevende partij in hun relatie;
haar plotselinge controleverlies
maakt Rudolf stuurloos. Letter-
lijk: zijn auto raakt van de weg af.
Laura is dermate onder de indruk
van wat er met haar vader is ge-
beurd, dat ze Rudolfs afwezigheid
eerst niet echt registreert. Met-
tertijd is er in de relatie met haar
man minachting geslopen en ze
vermoedt hij gevlucht is, ge-
schrokken van haar gedrag. In de
loop van de daaropvolgende week
wordt Laura echter gedwongen
om Rudolfs verdwijning (en later
diens geheimen) onder ogen te
zien.
Rudolf, intussen, is niet dood. Hij
wordt verzorgd in een oud land-
huis, volledig omheind, bevolkt
met zwijgzame volwassenen en
een troep kinderen die hem ‘de
gevangene’ noemen. Geleidelijk
rijpt het besef dat hij niet meer in
leven is: ‘Hij is dood en dit is zijn
hiernamaals.’ Lost in Nederland.

Tweede kans

Rob van Essen is nooit een vol-
bloed realist geweest. Ook in zijn
roman Visser, die op de shortlist
van de Libris Literatuurprijs
stond, flirtte hij met het bovenna-
tuurlijke. En ik geef toe: ik houd
wel van romans die zich niet be-
perken tot de realiteit. Het hoeft
niet per definitie te verzanden in
gemakzuchtig magisch-realisme.
Denken we aan de poëzie van Ivo
Victoria’s Gelukkig waren we
machteloos.
In eerste instantie lijkt alleen Ru-
dolfs verhaal zich los te zingen
van het realisme. Dat hij beland is
in een huis dat sterk doet denken
aan het decor van het gelukkigste
jaar van zijn kindertijd, is zo’n
groot toeval dat hij zich wel in een
andere realiteit moét bevinden.
Opeens krijgt alles wat hij doet
symbolische betekenis. Heeft hij
in deze tussenrealiteit nog iets
goed te maken of af te ronden
voordat hij naar de hemel mag?
Wordt er gevochten om zijn ziel?
Zijn Laura’s belevenissen intus-
sen veel realistischer? Wat haar
bezighoudt - de zorg om haar va-
der, haar huwelijk en zo meer - ze-

ROB VAN ESSEN KNALT 
DE WERKELIJKHEID AAN FLARDEN

Een gevaarlijk boek
Wordt Rob van Essen de
Peter Buwalda van dit
najaar, dé literaire sensatie?
Zijn achtste boek, Alles
komt goed, verdient het.

‘Van Essen speelt
met de manier
waarop wij onze
realiteit bij
elkaar puzzelen’ 
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Waarom liet Laura haar invalide vader achter? © corbis


