Mens voor de lens
Ward Ruyslinck (foto’s uit de collectie van het Letterenhuis)
‘Mens voor de Lens’ is de sprekende titel van een tentoonstelling, die sinds 24 oktober [1969]
in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen loopt en die de
bezoeker de zeldzame gelegenheid geeft om oog in oog te staan met de norse, nederige,
zachtmoedige, verwijfde, viriele en verwaande effigies [beeltenissen] van enkele honderden
Vlaamse schrijvers, schilders, beeldhouwers, musici en andere muzische naturen. Een bezoek
aan dit in gelatine gestolde en dus ongevaarlijke Luiletterland wordt niet alleen aan onze
Vlaamse Liesjes gaarne aanbevolen, maar aan al wie zich een beetje wil vergapen aan
Vlaanderens culturele grootheid, want het is alles bij elkaar een indrukwekkende galerij van
recente (en enkele minder recente) shots uit het archief van de Minderbroedersstraat
geworden. Uit de donkerekamers van Willy François, Filip Tas, Anton Hardy, Jos Polak, Jean
Mil, Roland Minnaert, De Mulder en nog een stuk of wat andere beroepsfotografen doemen
de bekende gezichten van onze ‘Tagelöhner mit dem Geiste’ op als fragmenten van een
gemythologiseerde, geposeerde of ontluisterende realiteit. Lichtgevoelige gezichten op
portretpapier, die ofwel morgen opnieuw zullen opdoemen in de literatuurgeschiedenissen en
bloemlezingen ofwel gedoemd worden om te vergelen in de fototheek van het Antwerpse
cultuurarchief.
Wat meteen opvalt is dat haast alle objecten er braafjes en dociel bij zitten (of staan) in een
conventionele houding en in een conventionele (niet zelden burgerlijke) omgeving die een
schrille tegenstelling vormen met de non-conformistische levensbeschouwing en het
avontuurlijke levensrelaas waarmee niet weinig auteurs hun autobiografische noten stofferen.
De stuntfoto schijnt in ieder geval tot het verleden te behoren. De ‘poète maudit’ die zijn
Mauser op de lens richt, de picareske hansworst die zijn debuterend hoofd door een strop
steekt, of de laag-bij-de-grondse romanschrijver die zich laat kieken terwijl hij op handen en
voeten door een perspectivische tunnel van gespreide en welgevormde meisjesbenen kruipt
waren voor enkele jaren nog haalbare publicitaire troeven. Maar vandaag hoeft dat blijkbaar
niet meer. Ik geloof dat het verkeerd zou zijn hieruit te willen afleiden, dat de kunstenaars van
vandaag normale mensen zijn geworden. Het zou best kunnen dat er een generatie van
nuchtere, realistische fotografen is aangetreden, een school die door de
‘candid camera’ gevormd is en zich door het volkje van de Parnassus
geen oren wil laten aannaaien. Het zou ook kunnen dat het Archief en
Museum, bij het verstrekken van de opdrachten aan de diverse
fotografen, er de nadruk heeft op gelegd, dat het mensen voor de lens
wou zien verschijnen en geen vrolijke onderkruipers of overspannen
eenlingen.
De realiteitsnorm werd zelfs met zo’n onverbiddelijke strengheid
gehanteerd, dat ze vaak resulteert in momentopnamen van een wurgende
alledaagsheid. Een nogal beangstigend voorbeeld daarvan is het portret,
dat Jean Mil van Paul Snoek maakte. De dichter van ‘Nostradamus’ zou
een handelsreiziger kunnen zijn, die de ‘leef-een-jaar-gratis’-wedstrijd
heeft gewonnen en zich, min of meer overrompeld, door een
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persfotograaf laat blitzen vóór een kitscherig schilderij met
zeilscheepjes die dansen op de golven. Ik zou niet durven
beweren dat Jean Mil ‘de zwarte muze’ verjaagd heeft – maar
wie dan wel? Of is het een bruikbare illustratie bij wat Michel
Seuphor bedoelde, toen hij schreef : ‘l’originalité ne se voit
pas de loin ; elle est cachée derrière la banale quotidienneté de
la vie’ ? Dat schilderij intrigeert me en ergert me, omdat het
Snoek onecht in mijn ogen maakt : té menselijk en dus onecht
– want Snoek is ook een dichter, en een belangrijk dichter.
Dan is Boon veel echter,
niet zozeer vanwege zijn
sardonische grijns, maar omdat
hij de leegte als achtergrond
heeft. Hij heeft vaak genoeg
zichzelf een anarchist genoemd, opdat wij die leegte achter
hem als zijn aureool zouden aanvaarden. Zijn image wordt
alleen een beetje scheefgetrokken door het feit, dat hij in een
goedzittend colbertje en mét stropdas voor de lens van De
Mulder verschijnt. Het zou kunnen betekenen dat ‘zijn kleine
oorlog’ is uitgewoed. Maar dat zit er niet zo duidelijk in, laten we voorzichtig
zijn.
Echt is ook Gaston Durnez, die op
een druilige dag door Anton Hardy
werd vastgespijkerd op een Liers
bruggetje. Echt vooral omdat de nadruk
op Lier valt, hoewel ik een zonniger dag
zou hebben gekozen om de geestelijke
blijheid van een koldervent als Durnez
te fixeren. Of is hij alleen maar een lolbroek in zijn
boekjes en in het gezelschap van vrienden?
Dat is één vraag,
maar een tentoonstelling
als deze roept nog een massa andere vragen op, die stof tot
overdenking geven. Zo bijvoorbeeld de vraag wat literaire
vietkongs als Paul De Wispelaere en Gust Gils ertoe mag
bewogen hebben om zich, zelf zonder een ironische
oogopslag, te laten opstellen achter hun
schrijfmachine? De schrijfmachine verwijst
misschien wel naar het schrijven als zodanig,
maar het zou me verbazen als iemand zou
durven volhouden dat ze ook naar het
schrijverschap verwijst. Naar mijn gevoel is de
genoemde machine in de eerste plaats een
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Gust Gils

symbool van de slavernij die eufemistisch als bureaucratie wordt
aangeduid en waarvan Majakovski zei dat, als hij een wolf was, hij
ze zou verslinden. Ik wil maar zeggen dat ik liever in de gelukzalige
waan zon blijven verkeren, dat een roman als Mijn levende schaduw
en verhalen als De röntgenziekte niet zijn ontstaan uit de druk van
een vinger, of van enkele vingers, op een toetsenbord.
Het geval van Bert Decorte ligt
enigszins anders : de schrijfmachine
kan moeilijker worden losgemaakt van
zijn maatschappelijke status, want ten
slotte is hij een ambtelijke tweevoeter.
Dat de bureaucratie zijn menselijkheid
nog niet heeft aangetast blijkt ondertussen, tot mijn opluchting,
uit de sceptische lach om zijn mondhoeken: een lach die de
integriteit van zijn scheppende persoonlijkheid affirmeert.

[Betreffende foto van Bert Decorte niet in de digitale collectie gevonden]

Zo zou je kunnen doorgaan en je verliezen in eindeloze
(vruchtbare en onvruchtbare) beschouwingen bij deze plaatjes
van apostaatjes en piraatjes. Waar slaat de argwanende blik van
Hugo Raes op, en waar slaat de lekkere sigaar tussen zijn
vingers op? Is het een fallisch symbool? Is Houtdrager hier
geweest, of is Che Guevara in de buurt?
Heb ik al gezegd dat Hugo Claus, in de contrarie als
altijd, zonder donkere bril in een sneeuwlandschap staat en
dat zijn vriend Pernath hem dus vruchteloos thuis probeert
op te bellen? Het was
overigens een goed idee om
een hermetisch dichter als
Pernath te associëren met de uitvinding van Alexander Graham
Bell, de woorden van Lawrence Durrell indachtig, volgens wie
de telefoon het moderne symbool is van verbindingen die nooit
tot stand komen.
En heb ik gezegd dat maestro
Lodewijk De Vocht er terneerdrukkend menselijk uit ziet tussen
zijn twee heiligensculpturen.
[Ruyslinck vond componist en dirigent
De Vocht er op de bok goddelijker uitzien.]

[In mijn Ruyslinckiana heb ik de Ulenspiegelbalade
gecomponeerd door Lodewijk De Vocht op tekst van
Bert Peleman, met prachtige houtsneden van
Frank Ivo Van Damme.]
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En dat Aster Berkhof op het balkon van
zijn paardevleesetersvilla Angst om Afrika
staat te koesteren?
Iemand die met wisselend succes naar
poëtische expressie heeft gezocht is Filip
Tas. Hij heeft Clem Schouwenaars, de man
van mos, doen neerzitten op de grond naast
een vaas met bloesemtak en deze
compositie uitgepuurd tot zulke ijle
contouren, dat je het resultaat alleen met
een Japanse prent zou kunnen vergelijken.
Ja, bij Schouwenaars is het voortreffelijk gelukt, maar bij
Karel Jonckheere komt de poëzie, eigenaardig genoeg, niet zo
goed over. Het was misschien psychologisch fout om de
wonderlijke symbiose van homo ludens en homo militans, die
Jonckheere is, in een nevelige silhouet te vangen en de sproeten en
haren op zijn blote arm in te scherpen als bijna tastbare ‘taches de
beauté du diable’. Maar ik geef toe dat het zelfs voor een bolleboos
als Tas een haast onmogelijke opgave moet zijn om de volledige
mens Jonckheere in de emulsie te fixeren.
Daarmee zijn we nog lang niet rond, maar het is
ook niet mijn bedoeling om een fotodocumentaire
boedelceel op te maken van het Vlaamse
pandemonium met al zijn klusjes en kliekjes, met
zijn matte, geglaceerde en gekorrelde grootheden,
zijn overbelichte en onder belichte waarden. Ga
liever zelf eens kijken: het kost niets en het is een
gedroomde kans om, zonder al te vervelende
consequenties voor jezelf én voor het object, aan
Karel Jonckheere
dieptepsychologie te doen. En wat misschien
nog veel interessanter is: de kleuterige
clubjesgeest van de Vlaamse literatoren is er
volkomen doorbroken. Ieder creatief individu
zit binnen de hem toegemeten lijst opgesloten,
herleid tot zijn naakte, onontkomelijke en
onloochenbare zelfheid. Het is waarschijnlijk
een van de redenen waarom sommige auteurs
er zo zielig bij zitten, ‘bien étonné de ne pas
se trouver ensemble’…
Clem Schouwenaars
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