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Woord vooraf 

 
Ik dank professor dr. Bart Vervaeck voor de kritische blik, het luisterende oor en de literaire 

passie tijdens zijn begeleiding bij dit werk. Ook dank ik mijn ouders, mijn zus en mijn 

vrienden die mij in de voorbije vier jaar gesteund en op weg gezet hebben. Hetzij met een 

alternatieve stem, een woord, een lied, of met een vergeten discussie tijdens een ‗nacht op de 

kale stad‘. 
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Het allereerste ogenblik, toen je uit die bittere, troosteloze kut die bittere, troosteloze aarde 

wordt opgesmeten, bedacht je aan de snelheid van een elektron in een deeltjesversneller dat 

je er je hele verder leven over zou moeten doen om die ene enkele metafoor te vinden, nu, met 

wat meeval een half leven later, maar met wat jij rookt en zuipt en snuift en spuit en neukt 

zonder kondoom, vorig weekend nog met die straalbezopen pothoer van ‟t Faboert, zal dat 

wel niet zo zijn, bon, zegt men hier, soit, veertig jaar later denk je dat er niet die ene enkele 

metafoor bestaat maar dat er honderdduizend metaforen voor bestaan en dat je ze allemaal 

moet boekstaven voor het te laat is, voor niemand er nog weet van kan hebben, voor ze nooit 

nog kunnen worden geopenbaard. Aan de wereld. Aan de mensheid. Aan het nageslacht, al is 

het niet het jouwe en zal het ook nooit meer het jouwe zijn want jij sterft uit, jij teert weg, jij 

verpietert zienderogen. Jij gaat zienderogen naar de bon. 

 

J.M.H. Berckmans, Taxi naar de Boerhaavestraat 
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Inleiding 
 

 

In de berichten na het overlijden van J.M.H. Berckmans op 31 augustus 2008 lazen we 

vaak zinnen als ―verhalen over de afgrond en de teloorgang, genadeloos eerlijk en vol bittere 

humor en paranoia‖
1
. Het typeert een deel van de krantenartikels die over Berckmans‘ werk 

zijn verschenen: een eenzijdig gerichte blik op de inhoud van zijn verhalen. De ontregelende 

taalvormen die Berckmans‘ personages uitten, werden beschreven als dronkemanslitanieën of 

gestotter uit de goot zonder meer. Maar waarbij dat gestotter er toch in slaagt om ons, zoals 

het cliché gaat, de waarheid te vertellen. Op een bepaald moment ging de taalontregeling 

echter zo ver dat de meeste recensenten begonnen af te haken. Zo werd de stijl afgewezen als 

―regelrecht gebral‖ (Warren 1996) of als ―woorddiarree‖ (Hellemans 2001: 421). De vorm 

zou een spel met klanken en ritme zijn waarmee Berckmans enkel zijn psychologische 

―uitzichtloosheid‖ (Jacobs 1997) uit. Hieraan gekoppeld is de kritiek dat Berckmans steeds 

meer en meer in zijn eigen wereldje blijft rondwentelen (Osstyn 1996). Dit vormt dan een 

tweede deel van de Berckmanskritiek. Buiten een aantal uitzonderingen
2
 hebben we dus aan 

de ene kant een auteur die de waarheid vertelt zonder aandacht voor de manier waarop hij dat 

doet. Aan de andere kant staat een auteur die zijn psychologische toestand uit in een formeel 

spelletje dat buiten de existentiële kreet niets te vertellen heeft.  

In deze scriptie wil ik aantonen dat dit dualisme een eenheid is. De taalbehandeling 

eenzijdig verbinden met een psychologisch labiele toestand ontdoet de taal namelijk van haar 

maatschappelijke en poëticale implicaties. De schrijver probeert een chroniqueur te zijn van 

de zelfkant van de samenleving. Maar steeds meer ervaart hij het gangbare taalgebruik als een 

beperking om de gruwel en ellende van zijn existentie te beschrijven. Wil de schrijver of ik-

figuur aan zijn taak van chroniqueur blijven voldoen, moet hij de taal ontregelen. Deze 

poëticale reflecties hebben echter ook een maatschappelijke implicatie. Het taalexperiment 

ontbloot immers de verdoken ideologieën in de taal. Taal is geen onschuldig instrument, maar 

net een middel tot conditionering en codering van de mens. Uiteindelijk zal Berckmans 

                                                 
1
 http://www.demorgen.be/dm/nl/1006/Kunst-Literatuur/article/detail/400881/2008/09/01/Jean-Marie-

Berckmans-1953-2008-Chroniqueur-van-de-zelfkant-overleden.dhtml  (25/12/08) 
2
 Zoals Marc Kregting (2001), Bart van der Straeten (2003) en Lukas de Vos (2004). 

http://www.demorgen.be/dm/nl/1006/Kunst-Literatuur/article/detail/400881/2008/09/01/Jean-Marie-Berckmans-1953-2008-Chroniqueur-van-de-zelfkant-overleden.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/1006/Kunst-Literatuur/article/detail/400881/2008/09/01/Jean-Marie-Berckmans-1953-2008-Chroniqueur-van-de-zelfkant-overleden.dhtml
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uitkomen bij een lege taal. Een leegheid die nauw aansluit bij zijn wereld- en mensbeeld, 

waarin de leegte van de dood een allesverwoestende kracht heeft.  

Om dit aan te tonen, gebruik ik een primair corpus van drie verhalenbundels: Bericht 

uit Klein Konstantinopel (1996), Ontbijt in het vilbeluik (1997) en Slecht nieuws voor Doctor 

Paf de Pierennaaier, Pandemonium in de Grauwzone (1998). Met Konstantinopel komt 

Berckmans op een eindpunt van de stilistische weg die hij tot dan toe had gevolgd. Dit is 

duidelijk in de laatste sectie van deze bundel: ‗De vespers van de man van staal‘. De taal die 

zich daar aankondigt, zet zich in Vilbeluik radicaal door. Pandemonium en haast alle andere 

werken die erop volgen, zijn een perfectionering van wat zich toen, in al zijn extreemheid, 

manifesteerde. Via deze drie bundels is het dus mogelijk om zowel een blik terug als vooruit 

te werpen in het oeuvre van J.M.H. Berckmans.  

 

Om deze relatie tussen het individu, de maatschappij, de taal (of representatie) en het 

poëticale te bestuderen, maak ik gebruik van de filosofie die Deleuze & Guattari ontwikkelen 

in hun magnum opus Capitalisme et schizophrénie (1972-1980) en het dunne boekje Kafka. 

Pour une littérature mineure (1975). Misschien dat een keuze voor de filosofie van Michel 

Foucault meer voor de hand ligt om taal- en ideologiekritiek te bestuderen. Het voordeel dat 

Deleuze & Guattari echter bieden is dat zij aan hun ethische filosofie van diversiteit een 

kunstfilosofie koppelen met een duidelijk maatschappelijke ondertoon. Via deze theorie moet 

het mogelijk zijn om Berckmans uit het kader van de belijdenislyriek of van een 

maatschappelijke apathische beweging als de Nix-generatie (Brems 2006: 564) te halen. 

Zowel het wereld- en mensbeeld als het taalexperiment bevatten immers een duidelijke 

ethische dimensie. 

 

In de eerste twee delen van mijn scriptie breng ik twee kaders aan. Een eerste is een 

overzicht van Berckmans‘ oeuvre. Ik stel een periodisering op aan de hand van de 

belangrijkste thematische en stilistische aspecten. Uit deze genealogie blijkt de consistentie 

van Berckmans‘ literatuur in zijn thematiek en stilistische zoektocht. Het tweede kader is de 

filosofie van Deleuze & Guattari. Net als bij mijn eerste kader, streef ik hierbij geen 

volledigheid na. Ik haal uit hun theorie die concepten die een meerwaarde kunnen bieden bij 

de analyse van de drie verhalenbundels. Concreet ga ik in op hun theorie van het verlangen en 

de verschillende maatschappelijke coderingen die dat verlangen indijken. Via hun begrip van 
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mots d‟ordre toon ik aan hoe taal een belangrijke rol speelt in dat proces van codering. Ter 

afsluiting van de inleidende kaders wijs ik op het concept une littérature mineure. Het duidt 

aan hoe de literaire auteur via de taal een verstorende en maatschappelijke reactie kan 

uitlokken bij de lezer. 

De eigenlijke analyse van de drie bundels begint met de uitwerking van het wereld- en 

mensbeeld. Hierbij staat het thema van de dood van het kind centraal. Enerzijds wijst het op 

de volslagen zinloosheid van het bestaan. Anderzijds op de evolutie van het 

ongedisciplineerde kind naar de geconditioneerde volwassene. Het kind kan echter ook 

symbool staan voor Berckmans‘ personages. Berckmans toont de naakte, kwetsbare existentie 

als tegenpool voor de vormelijkheden van de moderne maatschappij. Daarna onderzoek ik 

hoe Berckmans zijn wereld, de Grauwzone, precies vorm geeft. Om de overgang te maken 

naar het volgende deel bespreek ik de blik waardoor wij kijken. Eerst vanuit een existentieel 

perspectief, daarna vanuit een poëticaal perspectief.  

De problemen die de schrijver als chroniqueur ervaart, roepen een specifieke 

taalbehandeling op. Die is het onderwerp van het laatste deel. Omdat het gewone taalgebruik 

niet langer voldoet, neemt de taal kenmerken over van het kind en van de muziek. Beide zijn 

irrationele vormen die het coderende van de taal moeten blootleggen én tenietdoen. Via de 

jazz is het ook mogelijk om de stijlevolutie tussen Konstantinopel en Vilbeluik te duiden. De 

taal keert uiteindelijk terug naar een primitieve toestand waarin haar lichamelijkheid de pijn 

van de existentie doet weerklinken. 
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Deeper than that he is still a child, ignorant of his place in the world, 

frightened, indecisive. What is he doing in this huge, cold city where merely 

to stay alive means holding tight all the time, trying not to fall? (J.M. 

Coetzee, Youth) 

 

 

 

I Kleine genealogie van het oeuvre 
 

 

 

Het oeuvre van Berckmans omvat 15 werken – een roman, een dichtbundel en dertien 

verhalenbundels. De eerste twee werken, de dichtbundel Tranen voor Coltrane en de roman 

Geschiedenis van de Revolutie3 zijn uitgegeven in 1977. Daarna zal het duren tot 1989 

vooraleer Berckmans met de verhalenbundel Vergeet niet wat de zevenslaper zei opnieuw op 

het literaire toneel verschijnt. De volgende tien jaar worden daar in een hoog tempo nog acht 

titels aan toegevoegd. In de periode daarna zullen er tot aan zijn dood met grotere 

onregelmatigheid nog vier werken worden gepubliceerd. Postuum wordt dan nog de laatste 

bundel Vier laatste verhalen en enkele nagelaten brieven uitgebracht. 

In dit deel wil ik een periodisering4 opmaken van dit oeuvre aan de hand van een 

beschrijving van de belangrijkste thematiek en stijlkenmerken. Ik streef hierbij geen 

uitvoerigheid na. Eerder wil ik een eerste kader vormen om daarin de filosofie van Deleuze & 

Guattari en de eigenlijke bespreking te plaatsen. Verder biedt deze genealogie een 

uitgebreidere situering (en aldus onrechtstreeks, verantwoording) van de drie centrale werken 

die centraal staan in deze dissertatie. 

 

                                                 
3
 In 1994 is dit boek opnieuw uitgebracht onder de titel Brief aan een meisje in Hoboken. Geschiedenis van de 

Revolutie. Tijdens mijn bespreking maak ik gebruik van die editie. 
4
 Deze opdeling komt grotendeels overeen met die van Van der Straeten 2003 en De Vos 2004. 
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1 Thematiek 
 

 

1.1 Fundament 

 

Thematisch zijn er geen grote veranderingen te ontdekken in het werk van Berckmans. 

Tussen de eerste twee werken en de latere verhalenbundels mag dan wel een periode van 

twaalf jaar liggen, een breuk veronderstelt dit niet. Zowel Van der Straeten als De Vos zien in 

de eerste periode terecht al het ―fundament‖ (Straeten 2003: 224 en Vos 2004: 4) waarop 

Berckmans‘ oeuvre gebouwd is. Dat fundament is het uiterst negatieve wereld- en mensbeeld. 

De kern van beide lijkt mij respectievelijk het niets en de fundamentele eenzaamheid van de 

mens. Zo zegt J.M.H., het hoofdpersonage uit Revolutie, tijdens de eerste toespraak ―dat ze 

zich nergens illusies over hoeven te maken. Dat zou namelijk kunnen. Het zou kunnen dat ze 

nog hoop koesteren op een waardig bestaan […] In mijn hoedanigheid van 

Gelegenheidsprofeet verkondig ik nu voor eens en altijd: daar is niets van aan‖ (GR 38). In de 

derde toespraak klinkt het dan weer: 

 

 Heren leden van de UNO 

 Heren leden van de NAVO: 

Ik heb het vertrouwen in jullie grotendeels verloren. Ik geloof niet meer dat jullie me zullen 

helpen. Ik geloof dat ik me maar beter bankroet kan laten verklaren. Ik geloof dat ook jullie 

me in de steek hebben gelaten. 

  

 Heren leden van de UNO 

 Heren leden van de NATO: 

 IK ZAL WEL IN MIJN EENTJE VERDER VECHTEN! (136) 

 

 De mens moet het met andere woorden op zijn eentje uitzoeken. Of zoals Van der 

Straeten het uitdrukt: ―[e]lk mens staat alleen in het leven en moet zijn strijd helemaal op 

eigen kracht voeren‖ (Van der Straeten 2003: 225).  

Het niets en de eenzaamheid hangen samen. Als er geen enkel systeem voor de 

mensen kan opkomen, dan heeft groepering ook geen zin. Uit het vorige fragment blijkt 

immers Berckmans‘ complete ongeloof in eender welk instituut of systeem ook. Of het nu de 

‗NATO‘ of de ‗NAVO‘ is, het maakt niet uit. Ook het familiale systeem zorgt niet voor 
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samenhang
5
. Het verhaal ‗Uit ogen die huilen van misprijzen‘ illustreert op een pijnlijke 

manier hoe kerstavond geen gezellige samenkomst is, maar een opeenstapeling van 

spanningen die uiteindelijk eindigen in ―ogen die nu brullen van misprijzen‖ (ZB 18). Verder 

moet ook religie als ordegevend systeem eraan geloven: ―[j]e hoeft die dun papieren boekjes 

die je regelmatig van de Jehova Getuigen in je brievenbus krijgt niet zomaar meteen weg te 

gooien. Misschien kan je er later in harde tijden nog eens je reet mee vegen‖ (TC 47)
6
. 

Religieuze zingeving heeft hier niet langer iets transcendents, maar dient het anale. Deze 

omkering lijkt erop te wijzen dat geen enkel systeem zichzelf kan standhouden. Elk systeem 

is veeleer gedoemd tot falen: ―[m]oet ik nu stoppen bij het bovenste of het onderste licht 

vroeg de tramkondukteur zich af en reed ondertussen een vrouw met een tweeling dood‖ (TC 

16). Systemen kunnen met andere woorden de gruwelijkheden van het leven niet inperken. En 

ze kunnen de mens niet beschermen van de dood.  

In de dood komt dan ook alles samen: sterven gebeurt alleen, valt buiten de controle 

van de stervende, en daarna volgt het grote niets. De dood is de enige zekerheid. Zelfs voor 

die enkele lichtpuntjes in het leven, zoals de muziek: 

 

 Iedere noot van John Coltrane 

is wanhoop 

Iedere noot van John Coltrane 

is berusting 

John Coltrane stierf aan kanker. (TC 9) 

 

 

1.2 Het existentiële en het groteske 

 

Dit negatieve fundament leidt tot een tweedeling waartoe bijna alle andere thematische 

kenmerken terug te voeren zijn. Aan de ene kant hebben we de chaos: ―zo waren we allebei, 

onoverzichtelijk en onsamenhangend. Ik denk dat we allebei zonder duidelijk aanwijsbare 

oorzaak uit de hand gelopen en op hol geslagen zijn‖ (GR 24). Aan de andere kant zorgen de 

enorme eenzaamheid en het gebrek aan zin- en vormgeving voor een existentiële angst die de 

                                                 
5
 In het hoofdstuk over Deleuze en Guattari ga ik dieper in op het concept van de familie. De familie is immers 

het eerste ‗systeem‘ die leidt tot de conditionering van de mens. 
6
 Aangezien de bundel zelf geen paginering heeft, volg ik mijn eigen paginering waarvan pagina 1 de titelpagina 

is van de eerste afdeling. 
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eigen wereld inperkt: ―[i]k vraag mij af of ik niet doodeenvoudig binnen kan blijven!‖ (GR 

85). Uiteindelijk volgt de de volledige afsluiting: ―[d]iepste angst is ook de diepste stilte, geen 

geluid, doof, diepste angst is ook het blinde, geen beeld‖ (OB 87).  

Maar de chaos kan nu eenmaal niet ingedijkt worden: ―[h]et is onvermijdelijk dat ik 

weer aan viezigheden begin te denken, aan mannen en vrouwen, bedoel ik, dat soort dingen. 

Het is onvermijdelijk dat ik weer de onoplosbare scatologische problemen van mijn broer 

onder ogen zal moeten zien‖ (GR 14). Berckmans‘ wereld is er een vol aandacht voor het 

gruwelijke, het lage, het perverse en plaatst zich zo in de traditie van het groteske. Vaak 

verbonden met het surreële, evoceert het de chaos van het bestaan. Een chaos die voortdurend 

afgewisseld wordt met de beperking, de controle en existentiële angst: ―[d]e stemmingen 

varieerden van lethargisch depressief tot laaiend en schreeuwend extravert‖ (GR 90). 

Het is mogelijk om dit vanuit het autobiografische standpunt van de psychoot of de 

manisch-depressieve te verklaren: in depressieve buien de angst, in manische een complete 

ongecontroleerdheid. Dit standpunt volg ik evenwel niet. Ten eerste omdat een herleiding van 

het werk tot de autobiografie van de auteur me altijd een verarming lijkt. Ten tweede laten de 

teksten een dergelijke lezing niet toe. Enerzijds omdat het mensbeeld ieder van een 

psychotische kern verdenkt: ―van de noordpool tot de zuidpool en van het meest oostelijke tot 

het meest westelijke punt van deze bolronde hel / zo groot is de psychiatrische afdeling‖ (ZB 

41). Of nog: ―[w]ant we zijn gek. Zoals iedereen. Alleen nog veel veel erger‖ (BB 49). 

Anderzijds omdat de grens tussen controle en uitbarsting hoe langer hoe moeilijker te trekken 

valt. In een ouder verhaal als ‗Als Carla zwijgt‘ kan dit nog: ―[h]et ene, eerste ogenblik zitten 

Carla en ik rustig te praten aan de tafel in de keuken en is er niets aan de hand‖ (CR 53). Wat 

volgt is een enscenering van het rustige kleinburgerlijke leven. Maar dan zegt de verteller: 

―[m]orgen ga ik vissen met Jean-Pierre‖ (CR 57). Daarop ontploft echtgenote Carla in een 

furie tot uiteindelijk: ―[h]et allerlaatste, vijfde ogenblik komt de hamer keer na keer op haar 

schedel neer en spuit er een harde straal bloed uit haar hoofd‖ (CR 59). Deze eenduidigheid 

verdwijnt echter (en hangt samen met de stilistische evolutie, cf. infra) en illustreer ik aan de 

hand van twee vaak terugkerende elementen in het werk van Berckmans, namelijk het 

scatologische en het muzikale. 

 

 Eenvoudig gezegd confronteert stront de mens met de eigen existentie. Hij wordt zich 

bewust van het eigen lichaam en zelfs van de dood: ―[e]rger nog dan erg, omdat het zinloos en 
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nutteloos is, is het eten en het drinken en het pissen en het kakken en het slapen en het waken. 

Omdat daar nooit of nooit nog een eind aan komt, tenzij in het allerlaatste ogenblik, als je je 

rustig kan bezeiken en beschijten en niemand er nog op let maar je dogend verschoont‖ (KK 

115). Tegelijk richten uitwerpselen de aandacht op de openingen, het groteske: ―al uw drats 

laten lopen uit al uw openingen‖ (SN 50). Of zoals in dit absurde fragment: ―[d]aarna scheten 

de honden de vloer vol, kotste Stefan de boel onder, beet Carmen in Stefan z‘n been en José 

in Isabelle haar gat, piste Stefan in de fruitkom en vermoordde Jean tenslotte Armand‖ (RR 

64). In deze ontploffing wordt er gescheten, gekotst en gepist. Alles wat we nog enigszins als 

gesloten kunnen beschouwen, wordt in dit fragment ‗geopend‘ (het been) of levenloos 

gemaakt (de moord).  

 Maar het is niet altijd zo eenduidig. Een mooi voorbeeld is het woord ‗broekschijterij‘. 

Iemand schijt in zijn broek van angst: ―[s]oms schreeuw je ‘t uit van de angst. In je broek zou 

je schijten‖ (CR 124). Maar tegelijk zijn er mensen die in hun broek schijten omdat ze de 

controle niet kunnen of willen houden: ―[e]n ge wordt van niks zo blij als van 

BROEKSCHIJTERIJ BROEKSCHIJTERIJ, BROEKSCHIJTERIJ, BROEKSCHIJTERIJ, 

van niks anders wordt gijlie zo blij, pispalen, roetmoppen, voetvegen‖ (AJ 23). Is het hier al 

moeilijk uit te maken of we dit lovend of misprijzend moeten lezen, dan wordt in volgend 

fragment ook nog eens onduidelijk wat bedoeld wordt: ―[a]lhoewel de toestand ingewikkeld is 

ontwikkelt de fotograaf toch de negatieven van de TOTALE BROEKSCHIJTERIJ‖ (AJ 24). 

Ook muziek is zowel vrij als gesloten. Enerzijds zagen we al de verwijzingen naar de 

experimenten van de free jazz via John Coltrane, maar onder andere ook Ornette Coleman 

(―Ornette met de pet‖ (OB 156)) en Thelonius Monk passeren de revue. Die laatste wordt af 

en toe verbasterd tot ―Thelonius Hond‖ (BB 78), de benaming voor het voortdurend 

schijtende hondje Charlowietje. Het ene (muziek) hangt dus samen met het andere (stront, 

maar ook het dierlijke, het driftmatige). Anderzijds is de soundtrack van het leven die van de 

basdreun: ―vierentwintig uur op vierentwintig dezelfde dreun / de allerlaagste noot op de 

elektrische bas‖ (ZB 36). Er is met andere woorden geen melodie. Er is enkel een dreun die 

alles kapot slaat. De ineenstorting wordt echter ook verbonden met avant-garde muzikant – en 

medeoprichter van de cultgroep The Velvet Underground – John Cale. Wat dus zou wijzen op 

uitdeining: ―[a]ls hun vleugels breken en barsten en scheuren zingen alle engelen Hallelujah 

op de wijze en in de maat van John Cale, muziek voor een nieuwe samenleving‖ (OB 115).  
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Naast opnieuw een veroordeling van een religieus zingevingsysteem roept dit 

fragment ook de Apocalyps op. Terwijl de religieuze Apocalyps juist aanzet tot een proces 

van selectie, krijg je hier de ironische onmogelijkheid tot distinctie. Want ook het 

scatologische houdt ermee verband: ―[d]aarna het zetten van het orgelpunt, de laatste dreun 

van de toccata, die eeuwig zal nagalmen. Als een scheet niet in een flesje maar in een soort 

van intergalaktische echokamer‖ (KK 96). De chaos ontstaat dus niet doordat alles los van 

elkaar staat zonder enig verband. Maar doordat alles met alles verbonden is, ―[w]ant ook uw 

desorganisatie heeft haar strukturatie‖ (BB 31).  

Dit moeten we dan weer in verband brengen met de free jazz. Ondanks haar 

chaotische indruk volgt zij ook een aantal regels zoals variatie en permutatie. En misschien 

ontstaat daardoor juist de angst. Want als alles samenhangt, is er geen ontsnapping mogelijk. 

Op die manier kan jazz dus ook een uiting van de angst zijn: ―[k]roniese onrust is nu hun deel, 

de onrust van Ornettes getoeter en Dizzy‘s geblaas, de onrust van de angst‖ (OB 40). 

Aldus kunnen we stellen dat er een thematische evolutie is doordat gescheiden zaken 

zich meer en meer met elkaar vervlechten. Zo zullen we zien dat het belang van het thema van 

de schrijver vanaf Rock & Roll met Frieda Vindevogel enorm toeneemt, en zich doorzet op 

andere vlakken in de verhalenbundels. Zulke vermengingen dragen bij tot het onzuivere en 

chaotische karakter van Berckmans‘ teksten. Een aspect dat nog ruim aan bod komt bij de 

bespreking van de drie centrale bundels. 

 

 

1.3 Apocalyps en chroniqueur 

 

Deze thematische beperktheid hoeven we echter niet te zien als een zwakte. Ze vloeit 

namelijk voort uit de samenhang van twee andere hoofdthema‘s: de schrijver als chroniqueur
7
 

en de monotonie van het leven. Vanuit een innerlijke dwang moet de schrijver alles noteren 

wat rondom hem gebeurt. Maar aangezien in Berckmans‘ wereldbeeld alles altijd hetzelfde 

blijft, zorgt dit ervoor dat dezelfde thema‘s telkens terugkomen. Er mogen wel nieuwe 

maskers zijn, in de grond blijft alles niets. In wat volgt werk ik beide aspecten wat dieper uit. 

                                                 
7
 Vergelijk Van der Straeten 2003: ―hij is een chroniqueur die een bepaalde sfeer in een bepaalde tijd registreert‖ 

(224). 
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De monotonie van het leven hangt samen met de al genoemde Apocalyps. Immers, elk 

einde leidt tot een nieuw begin en zorgt zodoende voor een eeuwige herhaling. De 

verhalencyclus ‗Het einde van de eeuw‘ illustreert dit zeer treffend. De verhalencluster 

handelt over een revolutie die maar een zak gebakken lucht blijkt te zijn. Na de revolutie 

verandert er immers niks. Voor de revolutie sloten de revolutionairen zichzelf op, wachtend 

op hun leider. Na de revolutie zijn de revolutionairen gevangenen van de staat, wachtend op 

hun proces. Een wachten dat opnieuw verbonden is met de combinatie muziek-existentie: 

―[a]llicht is er ook vandaag geen nieuws. Allicht is ook vandaag weer alles bij het oude. Er is 

alleen dezelfde, diepe dreun, de allerlaagste noot op de elektrische bas, onophoudelijk, uren 

aan een stuk, dagen en weken na elkaar, nu al maanden sinds ze hier opgesloten zitten‖ (TB 

134). Ondanks een andere verschijningsvorm, is er in de kern niks veranderd: het einde van 

de eeuw en van de revolutie heeft enkel geleid tot hetzelfde: wachten. De goede zaak is dan 

ook maar een verzinsel. In afwachting van de revolutie kwamen de revolutionairen immers al 

even gek: ―iets moeten ze soms wel zeggen, anders worden ze helemaal gek van de stilte, de 

cocon, de dwangbuis‖ (TB 127). Ook de ‗Revolutie‘ van Berckmans‘ eerste en enige roman 

brengt allesbehalve een verandering: ―ook nu schreeuwt er iedere morgen een kind in het bos. 

Het is nog steeds hetzelfde waanzinnige krijsen als voor de Revolutie‖ (GR 127). Het is het 

schreeuwen van de ‗primal scream‘, maar ook van de ‗final scream‘: een begin maar tegelijk 

een einde en omgekeerd. Dit is één van de aspecten die ik in het derde deel bespreek via het 

concept van de dood van het kind. 

 Dat de schrijver een chroniqueur is, maakt de verteller al op de eerste pagina van 

Revolutie duidelijk wanneer hij zichzelf een ―historiograaf van de Revolutie‖ (GR 9) noemt. 

Tegelijk wordt duidelijk dat dit niet pragmatisch gemotiveerd is, maar het resultaat is van een 

interne dwang: ―[m]aar eigenlijk, Lieve Marina, is de tijd al lang rot. Desondanks zal ik 

schrijven. Schrijven zal ik. Omdat het móet nu de Revolutie in haar beslissende fase treedt. 

Eist niet iedere Revolutie haar historiograaf?‖ (GR 10). Daarnaast is het schrijven ook een 

therapie tegen de angst: 

  
En toch schreeuw ik het uit 

 Mama help mij want ik ben eenzaam en bang 

 Heer verlos mij van deze redeloze radeloze dwang 

Maar ik ben alle wanhoop nu voorbij en schrijf nu alleen nog maar wat ik denk dat ik 

schrijven moet (TB 106)  
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 In de eerste bundels blokkeren de hoofdpersonages deze angst en dwang door zoveel 

mogelijk de leefwereld te omschrijven. Zolang de personages alles beschrijven, hoeven ze 

niet aan zichzelf te denken en kan er ook niks mislopen. Vooral ‗Dromen van Francavilla aan 

de Po‘ is daar een mooi voorbeeld van. Een vriendin merkt op dat het hoofdpersonage ―de 

boel klaarblijkelijk goed onder controle‖ (CR 36) heeft, en de psychiater stelt: ―[j]e evalueert 

de toestand‖ (CR 38). Maar de chaos blijft in hem sluimeren in de vorm van zijn (niet altijd 

bewuste) dromen van Francavilla aan de Po: ―[t]oen heeft Piero Goffo Gina Lorusso 

vermoord met het broodmes‖ (CR 43).  

Maar door de steeds verder doordringende marginalisering van Berckmans en zijn 

personages, beperkt zijn wereld zich steeds meer tot de zogenaamde zelfkant van de 

maatschappij. De ruimte verkleint voortdurend om ―uiteindelijk tot de allerkleinste, en 

tegelijkertijd ook meest desolate ruimte te komen: het hoofd van de schrijver‖ (Debrouwere 

1998: 31). Deze verschuiving van de buitenwereld naar de binnenwereld hangt samen met een 

tweede evolutie in de thematiek. Naast een uitwerking in de diepte, worden de dingen altijd, 

langzaam maar zeker, slechter. Een drietal zaken maken dit duidelijk: de setting, geld en 

honger.  

 De setting perkt zich meer en meer in, en heeft aldus weer iets van de existentiële 

beperking. Die is deels gemotiveerd door de ―afschrikking‖ (Debrouwere 1998: 80) die de 

hoofdpersonages ervaren tegenover de moderne maatschappij
8
. In de eerste verhalenbundels 

zijn er nog verhalen over Italië, worden er treinreizen ondernomen en verschillende delen van 

Antwerpen bezocht. Deze stad krijgt vanaf Café De Raaf de benaming ―Barakstad‖ (115). Het 

is ook daar dat we Berckmans‘ ‗Grauwzone‘ moeten situeren. Die beslaat een drietal straten 

en vormt in de latere bundels steevast altijd de achtergrond voor de verhalen. Reizen worden 

daar Odyssees van letterlijke stoelgangen: ―[d]e odyssee van Videozap voert Videozap van 

z‘n stoel naar het schijthuis en van het schijthuis […] weer naar z‘n stoel‖ (OV 52). Ook hier 

krijgen we dus een surrealistische uitvergroting. De setting krijgt mythische proporties en dat 

niet enkel via de Odyssee, maar ook door de Grauwzone te vergelijken met een 

(concentratie)kamp: ―[e]nkel op zondag kan men veiligheidshalve z‘n haar wassen, want 

enkel op zondag worden Dipiperon voor de stervende en Dehydrobenzperidol voor de doden 

automatisch verwijderd uit het leidingwater van Biotoop Zero‖ (AJ 43). 

                                                 
8
 Zie ook De Vos 2004: ―[h]et is voor een deel angst voor het leven in de stad of in een geordende samenleving, 

vergelijkbaar met het Fabrieksdrop in het werk van Eriek Verpaele en het Betondorp van Gerard Reve‖ (9). 
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 Brackeva is de naam van de deurwaarder die vaak genoeg aan Berckmans‘ deur staat 

om het weinige dat hij nog heeft nog in beslag te nemen. Iets wat opnieuw extreme proporties 

aanneemt:  

 

als slijmgroene snot uw oren uitdruipen, dan, dan komt Brackeva Alfons en legt bezwarend 

beslag op uw laatste propere onderbroek en zelfs op de laatste kink uit uw hoest en uw kabel. 

Diepvries of blik, potje stamp of blikspuit, alles is amen en uit … en hondenvoer valt tenslotte 

ook nog te vreten (BB 31) 

  

 Niet onlogisch staan geld en honger in direct verband met elkaar. Wanneer er geld 

voorhanden is, leidt dit tot een extravagante verspilling aan eten, drank en drugs zoals: ―[a]ls 

de taxichauffeur belt met de wijn loop ik poedelnaakt de trap af, neem het kratje wijn in 

ontvangst en betaal. Een bom, bijna m‘n laatste geld. Maar ja‖ (KK 103). Grosso modo kan 

dan ook gesteld worden dat de voorraad aan geld en eten, net zoals de setting, telkens ‗slinkt‘ 

in omvang. Dit zijn evenwel evoluties aan de oppervlakte. De kern – het niets, de 

eenzaamheid, de angst – blijft daaronder voortdurend doorschijnen. Net als de drang om, 

ondanks alle misérie, te blijven schrijven. Als een kafkaiaanse hongerkunstenaar: ―[e]n dan 

schrijver worden. Hongerkunstenaar. Je moet het maar presteren‖ (RR 43).  

  

 Hoewel er een aantal verschuivingen op het vlak van het vertelde vast te stellen zijn, zit 

de evolutie en de daaruit volgende periodisering van Berckmans‘ werk toch vooral in de stijl, 

de taalbehandeling. Dit sluit aan bij het idee van de chroniqueur. Deze krijgt immers meer en 

meer problemen om met de taal de werkelijkheid weer te geven: ―ik weet het niet, ik zal het 

ook nooit weten, omdat het ene, enkele beeld niet bestaat, omdat alle metaforen zinloos en 

uitgesloten zijn, omdat alles niets is‖ (TB 61). Niet enkel de mimetische taal heeft afgedaan, 

ook de poëtische taal schiet telkenmale te kort. 

 

 

2 Stijl en evolutie  
 

 

Eén aspect van de evolutie in de stijl van Berckmans is de voortdurende ontbinding 

van de taal. De gruwel en de chaos zullen zich ook steeds meer op het talige vlak 
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manifesteren en niet enkel op een thematisch niveau. Toch is het werk van Berckmans nooit 

echt traditioneel geweest. Zelfs niet ten tijde van zijn eerste twee werken. Die periode 

bestempel ik als de eerste fase in het oeuvre omdat Berckmans hier met de roman en de 

dichtbundel literaire vormen hanteert die hij daarna niet meer zal herhalen. Maar 

conventioneel vult Berckmans deze genres niet in. Geschiedenis van de Revolutie (1977) is 

een verzameling van brieven, dagboekfragmenten, toespraken, verslagen en bevat zelfs een 

―Top Twintig Aller Tijden‖ (GR 137) van J.M.H.‘s beste liedjes. Tranen voor Coltrane 

(1977) is, zoals al bleek uit de gegeven voorbeelden, een verzameling ―korte improvisaties, 

flarden, aforismen‖ (De Vos 2004: 4). Berckmans heeft zich dus van het begin af aan een 

traditie ingeschreven tegen ―eenduidige realistische fictie […] ‗Verhalen over Janneke en 

Mieke‘, zoals hij de in zijn ogen behaaglijke vormen van literatuur noemde‖ (Polis 2009: 

124). 

Vergeet niet wat de zevenslaper zei (1989) en Café De Raaf nog steeds gesloten (1990) 

vormen een tweede fase. De verhalen in deze bundel zijn vrij traditioneel
9
. Berckmans houdt 

zich ―netjes aan de vormvereisten van het kortverhaal: een beperkt gehouden setting, een 

minimaal handelingsverloop en een klein aantal personages‖ (Van der Straeten 2003: 225). 

Die vormvereisten komen in feite sterk overeen met de wereld van Berckmans zelf. Of alvast 

met de schets van de leefwereld die hij ons voortdurend presenteert. Ook Berckmans‘ wereld 

wordt steeds beperkter, de handeling wordt zo goed als onbestaande, en veel volk loopt er 

nooit echt in rond. De latere portretten van de illusieloosheid van het leven aan de zelfkant 

kondigen zich wel al aan in deze bundels met ‗Met Jan in de metropool of De ballade van 

Wasted Youth‘ en ‗Café De Raaf nog steeds gesloten‘. Het zijn ‗verhalen‘ met een 

uitgebreide beschrijving van de leefwereld, met een verslag van het doelloze en groteske 

zwalpen in de armoede, en met uitingen van existentiële angst.  

Maar die karakteristieken bevinden zich nog niet in de taal. De taal is eerder strak en 

sober, wat haaks staat op de zwalpende en meanderende stijl van de latere werken. Dit komt 

deels doordat vele verhalen nog vanuit een kinderlijke naïeve blik geschreven worden: ―als ik 

een fiets had zou ik niet zo teruggetrokken hoeven te leven / als ik een fiets had en een goeie 

dag zou ik er kunnen op uittrekken en mijn vader en mijn moeder gaan bezoeken in het asiel‖ 

(CR 11). Deze strakke taal, bereikt door herhaling en simpele verwoording, gebruikt 

                                                 
9
 Ook bevat het verhalen die doen denken aan Jan Arends‘ Keefman en de verhalen van J.M.A. Biesheuvel. Zie 

ook De Vos 2003: 9. 
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Berckmans ook in zijn vertellingen over Barakstad om een veel harder verhaal te schetsen: 

―[d]aar was je geboren en getogen. Daar was je thuis. Daar zocht je te vreten van dauw tot 

deemstering. Daar vond je bescherming tegen de snerpende kou‖ (CR 115). 

In het overgangswerk Rock & Roll met Frieda Vindevogel (1991) worden dergelijke 

verhalen en stemmen verder uitgewerkt in het kaderverhaal over de schrijver (en een van 

Berckmans‘ alter-ego‘s) Gerrit Matthijs. De actie van deze typische Berckmans-verhalen zit 

hem niet in een narratief verloop. De aandacht gaat uit naar de opeenvolging van de 

gedachten en handelingen van de hoofdfiguur. Dit is een tweede evolutie die we kunnen 

onderkennen in Berckmans‘ oeuvre: de doorbreking van de narratieve handeling. We krijgen, 

via het perspectief van de schrijver, een verinnerlijking van het verhaalgebeuren. Dit wordt 

zeker duidelijk met Het zomert in Barakstad (1993) waarin we met ‗Hoe het is‘ voor het eerst 

een puur evocatieve tekst krijgen. De taal is ontdaan van haar vertellende, verhalende functie. 

De aandacht komt nu op de vorm van de taal te liggen. Niet gebonden aan een narratief 

patroon, kan de kracht van de taal zich immers in al haar naaktheid tentoonspreiden. De tekst 

is een evocatie van een extase van spirituele ontzetting. Tegelijk plaatst Berckmans hier 

verschillende discoursen zonder enig kader naast elkaar. Aldus ontbloot hij de codes die aan 

de taal ten grondslag liggen. Zoals hier in de contrastwerking tussen het religieuze en het 

marginale:  

 

wees gegroet maria vol van genade 

de heer zij met u 

gij klootzak 

gij leugenaar 

en welkom in het akoestisch nirvana (ZB 35) 

 

De laatste zin vermengt het poëticale met het religieuze en het existentiële. Het 

resultaat is dat je uiteindelijk binnen het ene discours ook het andere begint te lezen. Zo krijgt 

―geef ons heden ons dagelijks brood en leid ons niet in bekoring maar vergeef ons onze 

schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren‖ (ZB 43) naast het religieuze ook een 

economische bijklank. Aldus doet Berckmans hier wat hij in Rock & Roll al aankondigde:  

 

Want als de taal poedelnaakt is. 

En afgekluifd en ontvleesd tot op het bot. 

Dan zindert en zingt de taal. 

Haar oratorium voor knetterende schedels. 
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Haar heidense litanie. 

Haar extatisch hooglied. (RR 81) 

 

 Deze aspecten zetten zich door in Taxi naar de Boerhaavestraat (1995) en vormt 

aldus samen met Rock & Roll en Het zomert in Barakstad  een derde fase; een fase waarin 

gruwelverhalen afwisselen met meer lamenterende en evocatieve verhalen over de eigen 

leefwereld van de schrijver (Van der Straeten 2003: 227) en waarin de conatieve en 

contextuele betekenis van de taal het steeds meer overneemt van de puur denotatieve. 

Bericht uit Klein Konstantinopel (1996) vormt dan weer een overgangswerk. Verhalen 

over iets anders dan de eigen leefwereld zijn er nog amper
10

. Daarnaast zet de narratieve 

doorbreking zich verder door. De verhalen lijken een chaotische opsomming van scènes, 

gedachten en observaties te worden. Aldus is er een directe link met de vroegere werken 

waarin de observatiedwang vaak geuit werd via de opsomming. Maar toen werden die 

opsommingen nog strak gehouden: ―[j]e wordt wakker om 0827 en je staat op om 0912. Het 

eerste wat je doet is van je opklapbed weer een sofa maken en je tafel weer naar het midden 

van de kamer schuiven. Daarna heb je een sigaretje gerookt […] Je hebt koffie gezet‖ (RR 

83). Maar net zoals de taal, ontbinden deze observaties. Zo krijgen we tussen de titel 

‗Nauwelijks enkele ogenblikken na de plotselinge verdwijning van Jeanien uit Babylon‘ (OV 

43) en de opmerking ―[d]it alles gebeurde en vond plaats nauwelijks enkele ogenblikken na de 

plotselinge verdwijning van Jeanien uit Babylon‖ (OV 54) elf pagina‘s vol beschouwingen, 

handelingen en observaties, die bovendien niets te maken hebben met die verdwijning. 

Daarnaast krijgen we ook opsommingen van variaties op een gegeven thema, zoals in 

het verhaal ‗Doem Doem Doem Dodeskaden‘ (KK 76-82). Dit hangt samen met een alsmaar 

ritmischer en muzikaler wordende stijl. Immers, wanneer de traditionele verhaalstructuur en 

het gangbare taalgebruik niet meer voldoen, moet er gezocht worden naar een andere manier 

van structurering. Berckmans lijkt die te vinden in de muziek. Zoals ik in deel IV zal 

aantonen, zijn er verschillende vormen van muzikale patronen in de teksten aanwezig. Ze 

structuren de teksten in die mate dat de verhalen een chaotische impressie nalaten.  

Verder worden de verschillende discoursen nu niet enkel meer als evocatie aangebracht, 

maar worden ze meer en meer deel van de vertelling. Aldus verkrijgt het vertelde een extra 

dimensie. Dit zorgt er voor dat woorden nooit ‗leeg‘ zijn zoals Van der Straeten stelt: 

                                                 
10

 Enkel de korte schetsen ‗De gast in frak‘ (KK 70-72) en ‗Twee mannen bij een raam‘ (KK 73-75) spelen zich 

niet af in Barakstad. 
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―[w]oorden verwijzen niet meer naar een bepaalde werkelijkheid; het zijn lege tekens 

geworden, structuurelementen waarmee volgens muzikale principes als herhaling, associatie 

en modulatie naar hartelust gegoocheld kan worden‖ (Van der Straeten 2003: 228). Als 

woorden al leeg zijn, dan is dat doordat de context hun ontdoet van hun specifieke discours. 

Iets wat natuurlijk past in een wereldbeeld waarin veel schijn is, en alles niets.  

Deze evolutie kent een dreunend slotakkoord in Ontbijt in het vilbeluik (1997) en 

Slecht nieuws voor Doctor Paf de Pierennaaier, Pandemonium in de Grauwzone (1998). De 

harde verhalen zijn hier eerder hoofdstukken van een eindeloze, zich steeds herhalende 

werkelijkheid van armoede en ‗broekschijterij‘. Pandemonium eindigt dan ook met een pure 

evocatie van de Apocalyps in taal. ―(Knettergekke ogenblikken en frakties van ogenblikken 

volgen elkaar op in razendsnel tempo. Niets betekent nog iets.)‖ (SN 112), klinkt het in een 

metafictionele passage. De vervlechting van de verschillende thematische aspecten hangt 

samen met een stilistische vervlechting van allerlei discoursen. Opnieuw is het resultaat dat de 

betekenis niet kan worden gespecificeerd; opnieuw wordt alles niets en opnieuw wordt een 

thematisch aspect gereflecteerd in de vorm. Want net als andere systemen, moet ook de taal 

instorten: ―uit kankerkelen schreeuwen wij nu verhakkelde fonemen en bekakkelde 

morfemen, die geen blik meer doen opslaan‖ (SN 103). De Vos verbindt ―de eigen spelling, 

de verkapte taalmarteling‖ (De Vos 2004: 9) terecht met de angst. De teksten zijn zo 

opgebouwd dat ze uiting geven aan een ongecontroleerde schreeuw (cf. infra). Verder is het 

nuttig om te herhalen dat dit samenhangt met het ongeloof van de schrijver in een mimetische 

taal. De drie bundels die centraal staan in deze dissertatie kunnen we dus bestempelen als een 

vierde fase. 

In een laatste en vijfde fase ―herstelt de taal zich even in sommige verhalen‖ (Van der 

Straeten 2003: 228) en vooral in de brievensecties van Na het baden bij Baxter en de 

ontluizing bij Miss Grace (2001), Het onderzoek begint (2002), Je kunt geen twintig zijn op 

suikerheuvel (2006) en 4 laatste verhalen (2009). Ook lijkt er met ‗10 oktober 1960‘ (OB 63-

75) weer plaats te zijn voor meer conventionele verhalen. De andere teksten vervolgen en 

perfectioneren de uitgezette weg met een toon die soms verteerbaarder, maar soms nog harder 

is dan de vorige twee bundels.  

As op jazzwoensdag werd dan wel gepubliceerd in 2003, maar werd geschreven in de 

periode voor Baxter. Berckmans: ―[d]aar heb ik een boek over geschreven, over de dood van 

mijn moeder en de dood van Szukalski, en de rouw daarover, As op jazzwoensdag. Dat had 
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eigenlijk moeten verschijnen voor Baxter. Maar door pesterij van Houtekiet [uitgeverij van 

Vilbeluik en Pandemonium – HD] is dat niet doorgegaan. […] Het zal nu volgend jaar 

verschijnen. Verkeerde volgorde, maar ja, soit‖
11

 (Hermans 2000). De stijl en toon liggen 

volledig in het verlengde van Vilbeluik en Pierennaaier
12

. Op het eerste gezicht lijkt het 

vreemd dat Berckmans nog een boek schrijft in de stijl van Pandemonium aangezien die 

eindigde met de Apocalyps. Maar uiteindelijk hoeft ons dit niet te verwonderen. Elke dood is 

immers een nieuw begin van hetzelfde maar anders. De bundel begint dan ook, niet zonder 

ironie, met ―[h]et systeem begint opnieuw te functioneren‖ (AJ 7).  

 

                                                 
11

 Uiteindelijk zal het ook niet in 2001, maar pas in 2003 verschijnen. Overigens bij opnieuw een andere 

uitgever. 
12

 Ik reken As op jazzwoensdag dan ook bij de vierde fase.  
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Voilà des vrais auteurs mineurs. Une issue pour le langage, pour la musique, 

pour l‘écricture […] Combien de styles, ou de genres, ou de mouvements 

littéraires, même tout petits, n‘ont qu‘un rêve : remplir une fonction majeure 

du langage, faires des offres de service comme langue d‘Etat, langue 

officielle? […] Faire le rêve contraire: savoir créer un devenir-mineur. 

(Gilles Deleuze & Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure) 

 

 

II De filosofie van Deleuze & Guattari  

 

 

 In 1972 publiceerden de Franse poststructuralistische filosoof Gilles Deleuze en 

psychoanalyst en politiek activist Félix Guattari L‟Anti-Œdipe. Het vormt samen met Mille 

plateaux uit 1980 hun magnum opus Capitalisme et schizophrénie. In dit omvangrijke werk 

ijveren ze voor een ethiek van multipliciteit en verschil. De manier waarop ze die ethiek 

voorstellen, volgt echter niet de geijkte filosofische wegen. In zijn vroegere werken stelde 

Deleuze al dat denken niet gelijk is aan representeren, ―maar creëren! En creëren is weerstand 

bieden aan al die krachten die steeds weer proberen het denken in oude vormen terug te 

gieten‖ (Scheepers 1998: 17). In navolging van Nietzsche opteren Deleuze & Guattari voor 

een filosofie van affirmatie en creatie in plaats van de gebruikelijke(re) negatie en 

representatie. Deze instelling verklaart enigszins het gebruik van nieuwe en onduidelijke 

concepten als ‗le corps sans orgânes‘ en ‗machines désirantes‘ en hun ontraditioneel gebruik 

van bekende begrippen als ‗het verlangen‘ (Roberts 1989: 115). Aldus dwingen deze haast 

onrepresentatieve teksten de lezer om de werkelijkheid vanuit een ander perspectief te 

bekijken. De diptiek van Deleuze & Guattari wil bijgevolg geen ultieme of universele 

waarheid voorstellen – wat immers het idee van multipliciteit zou verstoren. Eerder wil het 

tweeluik via een atypische denkoefening een aantal tegendraadse visies poneren.  

 De grootste verwezenlijking van hun filosofie is ongetwijfeld hun genealogie over de 

relatie tussen het individu en de maatschappij. Daarbij hebben ze ook aandacht voor de rol 

van de representatie, waardoor het mogelijk is aan deze ethische problematiek een esthetische 

component vast te haken. Hun kunstfilosofie ijvert immers voor een kunst die de 

maatschappelijke representatietechnieken doorbreekt via het intensifiëren van diezelfde 

technieken. 
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 Dit denkpatroon werk ik in dit deel verder uit. Aangezien het zwaartepunt van deze 

dissertatie bij Berckmans ligt, streef ik hierbij geen kritische analyse na, noch een volledige 

uiteenzetting. Zonder de rode draad van hun filosofie te verloochenen, kies ik er die aspecten 

uit die functioneel kunnen zijn bij een lezing van het werk van Berckmans. Aldus vorm ik 

mijn eigen leesbril, model ‗Deleuze & Guattari‘.  

 

 

1 Theorie van het verlangen 
 

 

We zagen hoe Berckmans‘ ongeloof in de samenbrengende en structurerende krachten 

van eender welke maatschappelijke constellatie leidde tot een marginalisering en eenzaam 

bestaan. Een marginalisering die hij zelf koos, maar hem evengoed was opgedrongen. De 

goegemeente ‗veroordeelde‘ hem immers als een psychologisch en pathologisch geval: 

―[j]ullie denken Gerrit Matthijs is niet helemaal goed bij z‘n hoofd. Gerrit Matthijs is 

kierewiet‖ (RR 13). Voor de grote massa heeft het psychologische subject een ‗natuurlijk 

gebrek‘, en enkel via genezing zal het voor die subjecten mogelijk zijn om in de maatschappij 

te kunnen functioneren. Zo‘n redenering verwerpen Deleuze & Guattari. Ze wijzen erop dat 

mentaal zieken de normale vormen van representatie ontsnappen, waardoor ze juist in een 

(representeerbaar) hokje van niet-normaliteit worden gestopt. Hokjes die de auteurs vanuit 

hun ethiek van multipliciteit willen doorbreken. In navolging van Nietzsche beschouwen zij 

de maatschappelijke moraliteit en normaliteit dan ook als een ―historische en 

maatschappelijke constructie‖ (Keunen, minerva). Morele codes zijn niet inherent aan de 

mens, maar het resultaat van maatschappelijke processen die op een bepaald moment een 

norm vormen. Een norm die mensen aan elkaar opleggen en die zodoende geldt als een 

maatstaf voor uitsluiting. In hun theorie van het verlangen tonen Deleuze & Guattari aan hoe 

zulke maatschappelijke codes tot stand kunnen komen en hoe die het subject kunnen 

onderwerpen en uitsluiten. 
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1.1 De stromen van het verlangen  

1.1.1 Verlangenmachines 

 

Om de interactie tussen de staat en het individu te onderzoeken, gaan Deleuze & 

Guattari uit van een ―niet-subjectivistische formulering‖ (Keunen, minerva). Ze stellen dat 

alles in de wereld, dus ook de mens, bestaat uit machines: ―[t]out fait machine‖ (AO 8). 

Machines wijzen hierbij niet alleen op een onpersoonlijk, maar ook op een producerend 

karakter (Roberts 2007: 116). Deze productie is echter verschillend van gewone industriële 

machines. In tegenstelling tot die laatste, hebben de machines van Deleuze & Guattari geen 

duidelijke plaats in een productieproces, noch leiden ze tot een duidelijk voorafgebakend 

product. Hun machines zijn ingebed in een voortdurend proces van productie: ―production de 

productions‖ (AO 10) en ze zijn ―un système de coupures” (AO 43). Ze plaatsen zich op een 

stroom, onderbreken die en vormen door een nieuwe koppeling met andere machines een 

andere stroom: ―toute machine est coupure de flux par rapport à celle à laquelle elle est 

connectée, mais flux elle-même ou production de flux par rapport à celle qui lui est connectée. 

Telle est la loi de production de production‖ (AO 44). 

De naam die Deleuze & Guattari reserveren voor dit proces is dat van het verlangen: 

―la production désirante est production de production‖  (AO 12). Men spreekt dan ook van 

verlangenmachines (des machines désirantes)
13

. Zij gebruiken ‗verlangen‘ dus niet in zijn 

traditionele betekenis van een tekort of een onvolkomenheid. Het verlangen is voor hen geen 

telos naar een bepaald ―fantasme‖ (AO 33), maar een onderbewuste, ―unbound, free-floating 

energy which Freud called libido and which Nietzsche called will to power‖ (Bogue 89). 

‗Verlangen‘ krijgt dus de positieve connotatie van een ongebreidelde kracht die een 

voortdurend proces van differentie omvat. Dit proces maakt dan ook geen onderscheid tussen 

binnen-buiten, man-vrouw, burger-marginaal, ―moi et non-moi‖ (AO 8) . Niets is vaststaand, 

alles wordt telkens iets anders. Een worden dat afhankelijk is van het onsystematische en 

onlogische proces van koppelen en onderbreken van de verlangenmachines. 

Toch worden de figuren uit Berckmans‘ wereld beschouwd als marginalen en 

psychoten. Zulke vastomlijnde begrippen kunnen volgens de auteurs enkel ontstaan door 

                                                 
13

 Meestal maak ik gebruik van een Nederlandse vertaling van de Franse concepten. Enkel des mots d‟ordre, des 

régimes de signe  en une littérature mineure behoud ik in de Franse vormen, omdat zowel ‗ordewoorden‘ als 

‗tekenregimes‘ en ‗minderheidsliteratuur‘ me aan betekeniskracht lijken in te boeten.  
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onderdrukking: ―il n‘y a de sujet fixe que par la répression‖ (AO 34). Vooraleer ik verder kan 

ingaan op het aspect van de onderdrukking, moet ik eerst de begrippen van het orgaanloze 

lichaam (le corps sans orgânes) en het nomadische subject (le sujet nomade) introduceren.  

 

1.1.2 Het orgaanloze lichaam 

 

Verlangen is een immanent proces dat zichzelf voortdurend opnieuw produceert. 

Machines kunnen bijgevolg enkel functioneren door telkens opnieuw in te storten, wat een 

moment van anti-productie veronderstelt. Dat moment doet zich voor op het orgaanloze 

lichaam: ―[t]out s‘arrête un moment, tout se fige (puis tout va recommencer)‖ (AO 13). Dit 

lichaam is niet te verwarren met een menselijk of natuurlijk lichaam
14

. Het orgaanloze 

lichaam heeft geen vast omhulsel, maar een ―caractère fluide et glissant‖ waarop ―tout se 

passe et s‘enregistre‖ (AO 22). Dit veronderstelt echter niet dat de verlangenmachines 

onderdeel zijn van het orgaanloze lichaam. Dit registreren is immers ook een product dat 

geproduceerd wordt ―par la production de production‖ (AO 22). Het orgaanloze lichaam en de 

verlangenmachines zijn dus veeleer ―two states of the same ‗things‘, a functioning 

multiplicity one moment, a pure, unextended, zero-intensity substance the next, in a constant 

oscillation such that the two states coexist as separate entities‖ (Bogue 1989: 93). Op die 

manier kan een proces van aantrekking en afstoting ontstaan tussen het orgaanloze lichaam en 

de verlangenmachines. De afstoting is het moment van anti-productie, het aantrekken is het 

moment waarop het hele proces terugvalt in de productie. 

 Het moment van anti-productie noemen Deleuze & Guattari een disjunctieve synthese 

(une synthèse disjonctive). Met dit tegenstrijdige begrip doelen ze op ―[u]ne disjonction qui 

reste disjonctive, et qui pourtant affirme les termes disjoints, les affirme à travers toute leur 

distance, sans limiter l‟un par l‟autre ni exclure l‟autre de l‟un‖  (AO 90). We krijgen met 

andere woorden een toestand van diversiteit die diversifieert en zichzelf daarin bevestigt 

(Bogue 1989: 94). Die diversiteit is echter niet ―between already demarcated signifiers (it is 

not a semiotic) rather it is a difference in intensity‖ (O‘Sullivan 2006: 31). 

                                                 
14

 Deleuze & Guattari ontlenen die term overigens aan Antonin Artaud. Voor hem was het orgaanloze lichaam 

―een lichaam dat niet langer een reëel fysiek en organisch lichaam betekende, maar zich zo sterk mogelijk 

terugtrok van elke kolonisatie van representatieve en ideologische inscripties op dit lichaam‖ (Decreus 2009b: 

171). 
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 Deze disjunctieve synthese bevindt zich nog op een voorbewust niveau. Slechts bij een 

volgende stap, de conjunctieve synthese (la synthèse conjunctive), is er een echte 

bewustzijnservaring. Deze synthese produceert la machine célibataire of het subject. De 

vorming van het subject is dus het einde van een lang proces. Het individu is ―produit comme 

résidu à côté de la machine […] Il n‘est pas lui-même au centre, occupé par la machine, mais 

sur le bord, sans identité fixe, toujours décentré, conclu des états par lesquels il passe‖ (AO 

27). Het subject kan met andere woorden voorgesteld worden als een nomadisch subject dat 

het orgaanloze lichaam doorkruist en op plaatsen van pure intensiteit (die hij door zijn 

koppeling mee produceert) een ervaring voelt voltrekken: ―‗C‘était donc ça!‘ ‗C‘est donc 

moi‘‖ (AO 27). Het subject zoekt geen vaste stabiliteit, maar wordt (deviens) voortdurend: 

―(Je sens que) je deviens Dieu, je deviens femme, j‘étais Jeanne d‘Arc‖ (AO 101). Het subject 

is een ―interminable becoming without being‖ (Roberts 2007: 116). 

 

1.1.3 De socius en de schizofreen 

 

Het non-subjectivistische verlangenproces gaat gepaard met een sociaal proces. Samen 

vormen ze het geheel van de menselijke ervaring: “[i]l n‟y a que du désir et du social et rien 

d‟autre‖ (AO 36). Het sociale proces is een variant van het verlangenproces waarbij het 

verschil zich ―à la fin, non pas au début‖ (AO 43) bevindt. Het eindresultaat van het sociale 

proces is immers een vast subject in tegenstelling tot het nomadische subject van het 

verlangen. Deze vaste subjecten zijn het gevolg van sociale machines die op zoek zijn naar 

standvastigheid en stabiliteit, in tegenstelling tot de verlangenmachines die slechts kunnen 

functioneren als ze ineenstorten. Het moment waarop de sociale machines zo‘n stabiliteit 

kunnen bewerkstelligen is te vinden in de anti-productie op het orgaanloze lichaam. Ze 

creëren een ―exclusive, restrictive and negative use of the disjunctive synthesis‖ (Bogue 1989: 

94-95). Het orgaanloze lichaam wordt een sociaal lichaam of Socius. De verlangenstromen 

zijn niet langer een flux, maar worden gecodeerd in een vaste structuur. De socius moet 

―coder les flux du désir, les inscrire, les enregistrer, faire qu‘aucun flux ne coule qui soit 

tamponné, canalisé, réglé‖ (AO 40). Op die manier ontstaan er vaste identiteiten en 

betekenissen waaruit zich een hiërarchisch systeem en onderdrukking kunnen ontwikkelen. 

Het subject kan niet langer a en b zijn, maar wordt één van beide: of een burger of een 

marginaal. 
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 Toch bestaat er in de huidige maatschappelijke constellaties nog een vorm van het 

nomadische subject: de schizofreen. Deze heeft ook geen ―moi au centre‖, maar bestaat uit 

―une série de singularités‖ (AO 105). Hij is de enige restant van ―la nature comme processus 

de production‖ (AO 9). De schizofreen vormt voor Deleuze en Guattari het laatste restant van 

een ideale, codeloze toestand doordat hij een doorstroming van entiteiten is: ―[i]l est et reste 

dans la disjonction […] Il n‘est pas simplement bisexué, ni entre les deux, ni intersexué, mais 

trans-sexué. Il est trans-vimort, trans-parenfant. Il n‘identifie pas deux contraires au même, 

mais affirme leur distance‖ (AO 91). De schizofreen is bijgevolg diegene die de 

maatschappelijke codes problematiseert: ―il brouille tous les codes‖ (AO 21). Hij geldt 

daarom als een interessant vergelijkingspunt tegenover de vaste maatschappelijke codes. 

 

 

 1.2 Drie vormen van socius en representatie 

 

Het grootste deel van L‟Anti-Œdipe besteden Deleuze & Guattari aan een genealogie 

van de relatie tussen de processen van het verlangen en het sociale, van de schizofreen en de 

socius. Deze genealogie stellen ze voor als ―l‘histoire universelle‖ (AO 163). Een 

hoogmoedige claim die ze meteen weer bijsturen: ―l‘histoire universelle n‘est pas seulement 

rétrospective, elle est contingente, singulière, ironique et critique‖ (AO 164). De geschiedenis 

die Deleuze & Guattari presenteren, is dus zeker niet alomvattend. Het gebrek aan referenties 

naar bestaande sociale formaties maakt dit bijvoorbeeld al duidelijk. Hun theorie is veeleer 

van een abstract en algemeen niveau: ―[t]he social machines are general types […] and their 

relationship to one another is non-evolutionary and allows for their mutual coexistence within 

a single social formation‖ (Bogue 1989: 103).  

Deleuze & Guattari onderscheiden drie vormen van de socius: de primitieve, de 

barbaarse of despotische en de kapitalistische socius. Hun taak is ―[c]oder le désir‖  vanwege 

―la peur, l‘angoisse des flux décodées‖ (AO 163). Wanneer de schizoïde stromen van het 

verlangen aan de codes van de socius ontsnappen, betekent dit de implodering van hun sociale 

lichaam, waarna een andere socius die flux weer zal coderen. Het kapitalisme vormt hierop 

een uitzondering aangezien zij, zoals we zullen zien, teert op decodering. Van belang hierbij 

in het kader van de literatuurwetenschap (Bogue 1989: 96) zijn de verschillende vormen van 
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representatie die de socius produceert: ―la représentation est toujours une répression-

refoulement de la production désirante‖ (AO 217). 

Door de opeenvolging van verschillende socii biedt deze genealogie ook een 

onderzoek naar de interactie tussen molaire en moleculaire processen. Molaire (of 

territorialiserende) processen leiden tot maatschappelijke formaties, terwijl de moleculaire (of 

deterritorisaliserende) processen ―van de biologische, chemische en fysische machines […] 

aan de basis liggen van infra-individuele verlangensprocessen en […] zich kunnen ontplooien 

tot nieuwe molaire structuren‖ (Keunen, minerva). 

 

1.2.1 De primitieve socius 

  

Bij de primitieve socius is het de aarde die het verlangen en de productie codeert: de 

aarde ―est la surface sur laquelle s‘inscrit tout le procès de la production, s‘enregistrent les 

objets, les moyens et les forces de travail, se distribuent les agents et les produits‖ (AO 165).  

Het maatschappelijke proces is van een primitieve aard en bepaald door de omgeving: ―[l]e 

socius primitif sauvage était […] la seule machine territoriale au sens strict‖ (AO 171). Bij 

Berckmans zien we hiervan een doorwerking als de ik-figuur zegt dat ―het echte leven zich nu 

al in de kroeg en de goot afspeelt‖ (TB 25). Het is een leven dat zich afspeelt in een van alle 

schijn ontdane omgeving en waarin de zoektocht naar primaire levensbehoeften als voedsel 

voorop komt te staan.  

 Cruciaal in de codering van het maatschappelijke proces is de markering van de 

subjecten. De individuen moeten zich bewust worden van hun eigen identiteit. Daarom moet 

een ander dan het biologische geheugen onwikkeld worden: ―une mémoire des paroles et non 

plus des choses, une mémoire des signes et non plus des effets‖ (AO 169). Het teken zorgt 

voor een collectief geheugen en aldus voor een identiteit:  

 

La machine territoriale primitive code les flux, investit les organes, marque les corps. A quel 

point circuler, échanger, est une activité secondaire par rapport à cette tâche qui résume toutes 

les autres : marquer les corps, qui sont de la terre. L‘essence du socius enregistreur, 

inscripteur, en tant qu‘il s‘attribue les forces productives et distribue les agents de production, 

réside en ceci – tatouer, exciser, inciser, découper, scarifier, mutiler, cerner, initier. (AO 169) 
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 De voornaamste functie van de markering is om het lichaam in een primitief 

economisch proces van schuld en meerwaarde te brengen. Het teken brengt het individu in 

relatie met de collectieve stam waartoe het behoort en waartoe het in een relatie van schuld 

staat (Vrijders 2006: 22-23). Dit onevenwicht is niet een ongelukkig gevolg uit een stabiel 

systeem van uitwisselen, maar is ―fonctionnel et principal‖ (AO 176 en Bogue 1989: 97). Het 

vormt de motor van een voortdurende uitwisseling van giften waar een zeker prestige aan 

vasthangt voor de ontvanger (een meerwaarde). Deze uitwisseling zorgt ervoor dat de 

subjecten altijd meer in het tribale systeem verankerd geraken. Een proces dat versterkt wordt 

doordat ook alle relaties omgevormd worden tot relaties van alliantie en filiatie en op die 

manier in dit economische systeem worden ondergebracht: ―[f]iliation et alliance sont comme 

les deux formes d‘un capital primitif, capital fixe ou stock filiatif, capital circulant ou blocs 

mobiles de dettes‖ (AO 172). 

Deze rituele en economische markering vormt het primitieve model van representatie. 

Van een volgroeid taalsysteem is nog geen sprake. De codes zijn immers nooit vast en 

onveranderlijk, maar afhankelijk van de specifieke situaties, lichamen en rituelen waarin ze 

voorkomen. De stem en het teken vertonen geen duidelijke relatie met elkaar, maar 

interageren op vele verschillende manieren. Ze zijn ―pluridimensionelle‖ in tegenstelling tot 

―l‘écriture linéaire‖ (AO 222) van de despotische beschavingen. 

 

1.2.2 De despotische socius 

 

De pluridimensionaliteit van het teken en de stem zorgt ervoor dat de markering het 

zwakste punt vormt van de primitieve socius, aangezien op die manier rapper 

verlangenstromen kunnen ontsnappen. Het lichaam van de despoot zal die stromen 

reterritorialiseren: ―[l]e corps plein comme socius a cessé d‘être la terre, c‘est devenu le corps 

du despot, le despote lui-même ou son dieu‖ (AO 230). De despoot is een transcendente 

figuur die van buitenuit de territoriale en immanente gemeenschapstradities overcodeert
15

 in 

zijn eigen naam of die van zijn god. Doordat hij zich de economische meerwaarde toeëigent is 

schuld niet langer mobiel in een systeem van alliantie en filiatie, maar eenzijdig op hem 

                                                 
15

 ―Le surcodage, telle est l‘opération qui constitue l‘essence de l‘Etat, et qui mesure à la fois sa continuité et sa 

rupture avec les anciennes formations‖  (AO 236). 
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gericht. Elk individu staat dus in een relatie van schuld met de socius. Een schuld die 

eindeloos gemaakt wordt door de uitvinding van het geld. Iets wat uiteindelijk leidt tot een 

―dette d‟existence, dette de l‘existence des sujets eux-mêmes‖ (AO 234) Ook bij Berckmans 

staan geld en existentie in relatie met elkaar: ―3000 Bef. kesj in de hand. Opgelucht weer 

adem kunnen happen‖ (KK 9). 

De implementatie van de wet zorgt voor een verdere onderdrukking. Ze is in de eerste 

plaats een verderzetting van het primitieve geweld in de superieure structuur van de 

despotische staat en zorgt voor een codering van het lichaam. Maar met de uitvinding van het 

schrift, ―la représentation de corps se subordonne à la représentation de mot‖ (AO 248). Het 

schrift is immers niet waardevrij. In tegenstelling tot de primitieve socius, verbinden een 

klank en een teken zich met elkaar. Beide verliezen zo hun pluridimensionaliteit en 

onafhankelijkheid (deterritorialisatie) en gaan een 1:1-relatie met elkaar aan 

(reterritorialisatie) doordat de transcendente stem van de despoot-god ze een betekenis geeft. 

Taal verwijst dus altijd terug naar de despoot: ―[l]égislation, bureaucratie, comptabilité, 

perception d‘impôts, monopole d‘Etat, justice impériale, activité des fontionnaires, 

historiography, tout s‘écrit dans le cortège du despote‖ (AO 239).  

 

1.2.3 De kapitalistische socius 

 

Was de despotische socius een transcendente structuur die zich van buitenuit op het 

immanente proces van de primitieve socius plaatste, dan treedt de kapitalistische socius op 

van binnenuit. Er doet zich een deterritorialisering van de geldstromen voor die buiten de 

controle van de despoot vallen. De meerwaarde is niet langer gericht op de despoot, maar 

wordt een doel op zichzelf. De kapitalistische geldstromen vormen een ―‗insane rationality‘ 

whereby the pursuit for ever greater efficiency and forever renewed profit is no longer even a 

means to some other end – for example, enjoyment – but becomes the end in itself‖ (Roberts 

2007: 121). Deze stromen werken altijd vanuit een centrum naar een periferie toe: ―c‘est-à-

dire des pays développés aux pays sous-développés, qui ne constituent pas un monde à part, 

mais une pièce essentielle de la machine capitaliste mondiale. Encore faut-il ajouter que le 

centre a lui-même ses enclaves organisées de sous-développement, ses réserves et bidonvilles 

comme des périphéries intérieures‖ (AO 274-75). Berckmans‘ leefomgeving kan hier 
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gemakkelijk mee verbonden worden: ―[o]ndertussen begint in Bidonville Kromsky het zijn, 

de geworpenheid van de bewoner […] louter niets, niets dan onbestaande vegetatie‖ (BB 91). 

 Ook de mens wordt ondergeschikt gemaakt aan dit proces. Er zijn niet langer meesters 

en slaven. Nu is iedereen slaaf: ―[m]oi aussi, je suis esclave, tels sont les mots nouveau du 

maître‖ (AO 302). Mensen zijn niet langer personen: ―ton capital ou ta force de travail, le 

reste n‘a pas d‘importance‖ (AO 298).  

 De flux van het kapitaal heeft ervoor gezorgd dat de despoot gevallen is en lijkt zich 

ook verder niets aan te trekken van enige vorm van sociale codering. Daardoor vertoont hij 

vele gelijkenissen met de schizoïde verlangenstromen. Maar de deterritorialisering door de 

geldstromen is een bijna gelijktijdige reterritorialisering in termen van het kapitalistische 

productieproces: ―il est impossible de distinguer la déterritorialisation et la réterritorialisation, 

que sont prises l‘une dans l‘autre ou sont comme l‘envers et l‘endroit d‘un même 

processus‖ (AO 307). Het kapitalisme ontdoet mensen van hun humane waarde en plaatst ze 

net als alles in een proces van equivalentie en commodificatie. Op die manier beperkt het 

kapitalisme op zijn beurt het verlangen. De schizofrenie ―n‘est donc pas l‘identité du 

capitalisme, mais au contraire sa différence, son écart et sa mort‖ (AO 291).  

 Op het vlak van representatie doet zich een gelijkaardig proces voor. Tekens verliezen 

hun vaste betekenis en hun vaste plaats in een bepaalde hiërarchie. Tekens zijn nu ―des non-

signes, ou plutôt des signes non-signifiants, […] des coupures de flux, des schizes qui forment 

des images par leur réunion dans un ensemble, mais qui ne gardent aucune identité d‘un 

ensemble à un autre‖ (AO 286). Het economische proces bepaalt (opnieuw) deze ‗ensembles‘. 

Het kapitalistische teken dient dus enkel ―as a medium for transcoding and co-ordinating 

various components of the circuit of production, exchange, distribution, and consumption‖ 

(Bogue 1989: 102).  

Dit betekent echter niet dat het despotische teken niet meer zou bestaan in de 

kapitalistische samenleving, net zoals de despotische staat volledig verdwenen zou zijn. Zoals 

ik in het begin van mijn bespreking van deze genealogie aanduidde, kunnen verschillende 

samenlevings- of coderingsvormen naast elkaar voorkomen. Het verderwerken van het 

despotische in het kapitalistische is echter dieper gemotiveerd. Het is ―evidence of an 

exacerbated oscillation in such societies [...] between the two fundamental poles of desire, 

paranoia and schizophrenia‖ (Bogue 1989: 102), of van het de- en reterritorialiseren. Deze 

maatschappijen ―recodent à tour de bras, à coups de dictature mondiale, de dictateurs locaux 
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et de police toute-puissante, tandis qu‘elles décodent ou laissent décoder les quantités fluentes 

de leurs capitaux et de leurs populations‖ (A0 309). In het kapitalisme komen dus de molaire, 

reterritorialiserende en moleculaire, deterritorialiserende krachten van het verlangen het 

sterkst tot uiting. Deze maatschappijen ―sont prises entre deux directions: archaïsme et 

futurisme, néo-archaïsme et ex-futurisme, paranoïa et schizophrénie‖ (AO 309-310).   

 

 

1.3 Oedipus en de schizo-analyse 

 

 In hun genealogie bespreken Deleuze & Guattari ook nog een ander proces: de 

oedipalisering van de moderne mens. Hoewel de kiemen al vervat zitten in beide 

prekapitalistische socii, vindt de echte geboorte van Oedipus pas plaats in het kapitalistische 

proces. Codering van de subjecten gebeurt dan niet langer via bestraffing of via de wet, maar 

vindt nu plaats in het subject zelf: ―[c]e n‘est plus l‘âge de la cruauté ni de la terreur, mais 

l‘âge du cynisme, qui s‘accompagne d‘une étrange piété‖ (AO 267). Samen vormen het 

cynisme en de eerbied het humanisme. Het cynisme is het kapitaal ―comme moyen 

d‘extorquer du surtravail, mais la piété est ce même capital comme capital-Dieu d‘où 

semblent émaner toutes les forces du travail‖ (AO 267). In het subject ontwikkelt zich een 

―mauvaise conscience‖ : ―la dette infinie s‘intériorise et se spiritualise‖ (AO 263). Het is 

vanwege dit schuldgevoel dat mensen deelnemen aan het economische, en zodoende sociale 

proces.  

Dit verinnerlijkte schuldgevoel noemen Deleuze & Guattari ‗oedipus‘: ―[n]ous 

sommes tous de petites colonies, et c‘est Œdipe qui nous colonise‖ (AO 316). Ze opteren voor 

deze naam omdat de oedipale structuur ‗vader-moeder-kind‘ zorgt voor een van de eerste 

conditioneringen van het verlangen in kapitalistische samenlevingen
16

. De oedipale driehoek 

―est la territorialité intime et privée qui correspond à tous les efforts de re-territorialisation 

sociale du capitalisme‖ (AO 317). De ouders refereren aan alle sociale posities in de 

maatschappij; of beter: die posities worden alle teruggebracht op de figuren van de moeder en 

de vader. Er is ―un système d‘équivalence qui retrouve partout le père, la mère et la moi‖ (AO 

120). Deze driehoek is dus ―symptomatic of that wider ‗paranoia‘, that deeper tendency of 
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 Wat natuurlijk de titel L‟Anti-Œdipe verklaart: tegen Oedipus, of met andere woorden: tegen de 

conditionering. 
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reteritorialization, which characterizes contemporary society‖ (Roberts 2007: 124). Zodoende 

wordt de familie ―le sous-ensemble auquel s‘applique l‘ensemble du champ social‖ (AO 315). 

Het kind beleeft de familie ―comme un microcosme, puis projetée dans le devenir adulte et 

social‖ (AO 206). De ouders spelen dus een belangrijke rol in het conditioneringsproces. Zij 

vormen ―des inducteurs‖ (AO 109) en elk kind zal op zijn beurt later als ouder hetzelfde doen 

(AO 118) waardoor de conditionering zich telkens verderzet. 

Een groot deel van de aandacht gaat in L‟Anti-Œdipe naar hoe de psychoanalyse dit 

proces versterkt
17

. De psychoanalyse was onder Jacques Lacan aan een grote opmars bezig in 

Frankrijk en als reactie daarop propageren Deleuze & Guattari la schizo-analyse (AO 325-

458). Die is echter geen alternatief ‗genezingsmodel‘ (Roberts 2007: 124), maar past binnen 

de algemene problematiek: het doorbreken van de representatie. De schizo-analyse houdt zich 

daarom bezig met de vraag ―[c]omment ça marche […] La schizo-analyse renonce à toute 

interprétation, parce qu‘elle renonce délibérément à découvrir un matériel inconscient: 

l‘inconscient ne veut rien dire […] il machine. Il n‘est pas expressif ou représentatif, mais 

productif‖ (AO 213). Omdat het onbewuste, het verlangen of de schizofreen de ultieme 

productie is zonder enige vorm van conditionering, vormt de schizofrenie ―la limite absolue 

de toute société, en tant qu‘elle fait passer des flux décodés et déterritorialisés qu‘elle rend à 

la production désirante‖ (AO 317). Wil het conditionerende aspect van de kapitalistische 

socius doorbroken worden, dan moet de schizofrene tendens ervan versterkt worden zodat het 

systeem uiteindelijk implodeert. 

Met die versterking van het schizofrene doelen Deleuze & Guattari niet op een 

romantisch vitalisme waarin alles mag en kan, zoals het overmatige drank- en drugsgebruik 

bij de personages van Berckmans. In Mille plateaux stellen ze namelijk dat zoiets leidt tot 

―‗zwarte gaten‘ waarin alle intensiteit omgezet wordt in negatieve energie‖ (Keunen 2005: 

62). Wat de auteurs voorstaan is een devenir-intense (een devenir-femme of devenir-animale) 

waarbij het individu buiten zijn eigen lichaam moet denken. Het individuele lichaam moet 

zich laten opnemen in een geheel van ―cerebrale processen en omgevingsfactoren‖ (Keunen 

2005: 62). Het gaat niet langer om het lichaam, maar om een lichaam: ―[l]‘article indéfini est 

le conducteur du désir‖ (MP 203). Literatuur (en kunst in het algemeen) kan dienen als een 
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 Deze reactie tegen de psychoanalyse verklaart ook mede de keuze voor de schizofreen. De psychoanalyse 

kon/kan namelijk de schizofreen niet behandelen. Deleuze & Guattari stellen dan ook: ―[l]a promenade du 

schizophrène: c‘est un meilleur modèle que le névrosé couché sur le divan‖ (AO 7). 
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katalysator in dit proces van worden. Vooraleer ik kan tonen ‗hoe dat werkt‘, moet ik ingaan 

op de taalfilosofie die Deleuze & Guattari uitwerken in Mille plateaux. 

 

 

2 Theorie van de taal: des mots d’ordre 
 

 

Uit de door Deleuze & Guattari opgestelde genealogie kunnen we afleiden dat 

representatie een uiting is van onderdrukking. Taal is daarom voor hen in de eerste plaats niet 

communicatief of informatief, maar een ―transmission des mots d‘ordre‖ (MP 100). Mots 

d‟ordre moet hier letterlijk genomen worden als woorden van orde die het subject bevelen en 

commanderen:  

 

La maîtresse d‘école ne s‘informe pas quand elle interroge un élève, pas plus qu‘elle 

n‘informe quand elle enseigne une règle de grammaire ou de calcul. Elle ‗ensigne‘, elle donne 

des ordres, elle commande […] impose à l‘enfant des coordonnées sémiotique avec toutes les 

bases duelles de la grammaire (masculin-féminin, singulier-pluriel, substantif-verbe, sujet 

d‘énoncé-sujet d‘énonciation, etc.). L‘unité élémentaire du langage – l‘énoncé –, c‘est le mot 

d‘ordre. (MP 95) 

 

 Ook Berckmans toont dit conditionerende aspect van het leerproces. Het vervoegen van 

de werkwoorden krijgt een dreunend effect, dat versterkt wordt door de semantische waarde 

van het te vervoegen werkwoord: 

  

ik zit aan de grond 

jij zit aan de grond 

hij zit aan de grond 

wij zitten aan de grond 

jullie zitten aan de grond 

zij zitten aan de grond (ZB 40) 

 

Maar Deleuze & Guattari zullen dit idee van mots d‟ordre uitbreiden naar elke 

taaluiting: ―[l]es mots d‘ordre ne renvoient […] pas seulement à des commandements, mais à 

tous les actes qui sont liés à des énoncés par une ‗obligation sociale‘. Il n‘y a pas d‘énoncé qui 

ne présente ce lien, directement ou indirectement‖ (MP 100). Op die manier wordt elke 
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taaluiting een uiting van macht. Informatie komt zo op de tweede plaats te staan en vormt een 

minimale conditie voor het overdragen van des mots d‟ordre.  

  Hoe dit proces van overdracht van mots d‟ordre precies functioneert, verduidelijken de 

auteurs door te stellen dat taal een immateriële (incorporelle) dimensie heeft die een impact 

heeft op de ‗lichamen‘
18

 waarnaar ze verwijzen. De transformatie van die dimensie is de 

primaire functie van mots d‟ordre en ―the fundamental function of language‖ (Bogue 1989: 

137). Een voorbeeld van een transformation incorporelle is ―‗Tu n‘es plus un enfant…‘‖ (MP 

102). De uitspraak zorgt ervoor dat het lichaam gecodeerd wordt en zich niet langer als een 

kind mag gedragen: ―[l]a transformation incorporelle se reconnaît à son instantanéité, à son 

immédiateté, à la simultanéité de l‘énoncé qui l‘exprime et de l‘effet qu‘elle produit‖ (MP 

102). Het heeft veel weg van performatieve uitspraken, maar Deleuze & Guattari breiden dit 

uit. Zo geven ze het voorbeeld dat de passagiers van een gekaapt vliegtuig enkel door de taal 

veranderen in gijzelnemers of het vliegtuig in een gevangenis. Taal codeert het lichaam met 

andere woorden voortdurend.  

 Deze coderende taaluitingen zijn sociaal van aard en vormen een ―un régime de signes 

ou machine sémiotique‖ (MP 106). Het is een ―ensemble des transformations incorporelles 

ayant cours dans une société donnée, et qui s‟attribuent aux corps de cette société‖ (MP 102). 

Een maatschappij bezit echter verschillende régimes of verschillende discoursen: ―[d]ans une 

même journée, un individu passe constamment d‘une langue à une autre. Successivement, il 

parlera comme ‗un père doit le faire‘, puis comme un patron; à l‘aimée, il parlera une langue 

puérilisée‖ (MP 119). Deze variaties zijn niet extrinsiek, maar intrinsiek aan de taal. In 

tegenstelling tot de meeste linguïsten van die tijd stellen Deleuze & Guattari dan ook dat taal 

niet bestaat uit homogeniteit en constanten, maar integendeel een systeem van heterogeniteit 

en variatie is: ―la variation elle-même […] est systématique‖ (MP 118). Een uitspraak als ―‗je 

le jure!‘‖ is verschillend wanneer die uitgesproken wordt door een kind tot zijn vader, door 

een verliefd persoon tot een geliefde of door een getuige in de rechtszaal (MP 119). De 

uitspraak is geen vast semantisch blok met een eenduidige betekenis. Elke uitspraak is een 

variabele waardoor een flux van variatie stroomt. Hun ‗synonimiteit‘ verkrijgen ze ―from the 

control and regulation of those variables by an interlinguistic power structure, i.e. by a regime 

of signs‖ (Bogue 1989: 146). Taal is dus niet een systeem dat pragmatisch kan worden 
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 Lichamen worden hier zeer breed gedefinieerd: ―[n]ous pouvons donner au mot ‗corps‘ le sens le plus général 

(il y a des corps moraux, les âmes sont des corps, etc.)‖ (MP 102). 
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toegepast, maar een voortdurende uiting van een pragmatiek: ―[l]a linguistique n‘est rien en 

dehors de la pragmatique (sémiotique ou politique) qui définit l‘effectuation de la langage et 

l‟usage des éléments de la langue‖ (MP 109). 

 Een majeur gebruik van de taal ontdoet de taal van haar variabiliteit en selecteert enkele 

variabelen die ze als constanten presenteert. Een mineur gebruik doet de tegenovergestelde 

beweging. Zij deterritorialiseert de taal en opent ze tot een ―état de variation continue‖ (MP 

125). Die deterritorialisatie gebeurt door des expressions atypiques of des tenseurs zoals een 

agrammaticalité. Deze brengen de taal ―vers une limite de ses éléments, formes ou notions, 

vers un en-deçà ou un au-delà‖ (MP 126). Majeur en mineur wijzen dus niet op twee 

verschillende talen, ―mais deux usages ou fonctions de la langue‖ (MP 131). Het mineur is het 

Engels van de zwarte gemeenschap in Amerika, of de taal van marginale groeperingen en 

(kwalitatieve) minderheden.  

 

 

3 Kunstfilosofie: une littérature mineure 
 

 

 

Het is dit deterritorialiserende, mineur gebruik van een ‗grote‘ taal door auteurs uit een 

marginale groep dat het eerste cruciale aspect vormt van une littérature mineure (K 29). Met 

dit laatste begrip koppelen Deleuze & Guattari in hun studie over Kafka, Kafka. Pour une 

littérature mineure, voor het eerst een duidelijke esthetische component aan hun ethische 

filosofie van multipliciteit. De ethische dimensie loopt echter door. Het tweede kenmerk van 

une littérature mineure is immers dat alles politiek is. In tegenstelling tot ―‗grandes‘ 

littératures‖ (K 30) waar het individu vooropstaat en de sociale omgeving enkel als 

achtergrond dient. In une littérature mineure bevindt het individu zich in zo‘n benepen 

situatie dat het individuele zich altijd met het politieke verbindt: ―[l]‘affaire individuelle 

devient donc d‘autant plus nécessaire, indispensable, grossie au microscope, qu‘une tout autre 

histoire s‘agite en elle‖ (K 30). Een derde aspect is dat ―tout prend une valeur collective‖ (K 

31). Juist omdat talent in une littérature mineure niet op overschot is, kan die literatuur niet 

gezien worden als een individuele uiting van ―tel ou tel ‗maître‘ et pourrait être séparée de 

l‟enonciation collective‖ (K 31). In une littérature mineure krijgt alles wat de auteur zegt 

zowel een collectief als een politiek karakter, zonder dat de rest van de gemeenschap het eens 



 

 39 

moet zijn met die uiting. Meer zelfs: hoe meer de auteur aan de rand staat van zijn al niet te 

sterke gemeenschap, hoe meer hij de mogelijkheid heeft om aan een andere mogelijke 

gemeenschap op te roepen, ―de forger les moyens d‘une autre conscience et d‘une autre 

sensibilité‖ (K 32). Op die manier zal de literaire machine de voorbode zijn van ―une machine 

révolutionnaire à venir, non pas du tout pour des raisons idéologiques, mais parce qu‘elle 

seule est déterminée à remplir les conditions d‘une énonciation collective qui manquent 

partout ailleurs dans ce milieu: la littérature est l‟affaire du peuple‖ (K 32).  

Deleuze & Guattari besluiten hun inleiding tot het concept van de littérature mineure 

door te stellen dat ―‗mineure‘ ne qualifie plus certaines littératures, mais les conditions 

révolutionnaires de toute littérature au sein de celle qu‘on appelle grande (ou établie)‖ (K 33). 

Hoe literatuur juist een sociale revolutie kan opwekken, maken de auteurs van Kafka duidelijk 

door het concept van de intensiteit. Die verkrijgt de literatuur door een doorgedreven 

deterritorialisering van de taal. Er zijn twee manieren om die beweging te maken. Een eerste 

is door de taal artificieel te verrijken zoals Max Brod of James Joyce dat deden. Een tweede 

bestaat erin de taal te verarmen, te versoberen zoals Kafka of Beckett. Die laatste ―procède à 

force de sécheresse et de sobriété, de pauvreté voulue, poussant la déterritorialisation jusqu‘à 

ce que ne subsistent plus que des intensités‖ (K 35).  

Deze intensiteiten moeten niet begrepen worden als louter prikkelingen. Zo kan het 

werk van Berckmans de prikkeling van een lachbui of een gevoel van walging opwekken. De 

esthetiek van de intensiteit beoogt echter meer. Door de deterritorialisering via de tenseurs 

worden de ―tensions intérieurs d‘une langue‖ (K 41) opengelegd. Daardoor stopt de 

representatieve functie van taal ―pour tendre vers ses extrêmes ou ses limites‖ (K 42). Op die 

manier wordt de blik van de lezer verstoord en wordt hij gevraagd om ―fixaties, steriele 

houdingen en starre identiteiten van zich af te leggen. Daardoor kan hij/zij op zoek gaan naar 

de machinerie die aan de basis ligt van de vertrouwde ervaringswereld‖ (Keunen 2005: 69).  

 Het concept van mineur duidt dus vooral op de manier waarop kunst ―can produce a 

break with habitual formations and dominant signifying regimes‖ (O‘ Sullivan 2006: 69). Het 

biedt vluchtlijnen (des lignes de fuite) uit de verstarde maatschappelijke en representatieve 

systemen. Op die manier kan literatuur een nieuwe wereld oproepen. Geen representatie van 

een utopie, ―but rather the expression of a specific world-view‖ (O‘Sullivan 2006: 55). De 

esthetiek van de intensiteit werkt immers altijd van binnenuit, van binnenin de vertrouwde 

wereld. Ze leidt mensen naar een proces van worden, naar een nieuwe subjectconstructie. Het 
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is het devenir-femme, devenir-enfant of devenir-animale. Daarmee bedoelen Deleuze & 

Guattari geen metafoor, maar veeleer een metamorfose:  

 

La métamorphose est le contraire de la métaphore. Il n‘y a plus sens propre ni sens figuré, 

mais distribution d‘états dans l‘éventail du mot. La chose et les autres choses ne sont plus que 

des intensités parcourues par les sons ou les mots déterritorialisés suivant leur ligne de fuite. Il 

ne s‘agit pas d‘une ressemblance entre le comportement d‘un animal et celui de l‘homme, 

encore moins d‘un jeu de mots. Il n‘y a plus ni homme ni animal, puisque chacun 

déterritorialise l‘autre, dans une conjonction de flux, dans un continuum d‘intensités 

réversible. (K 40) 
 

 Door deze gedeeltelijke identificatie met marginale en vaak onderdrukte identiteiten, 

―bestaat er […] kans op een nieuwe cultuur, een nieuwe vorm van waardenbeleving en 

misschien wel een nieuwe vorm van sociaal handelen‖ (Keunen 2005: 73). Kunst heeft met 

andere woorden voor Deleuze & Guattari een profetische waarde door een proces van worden 

te laten beginnen. 

 

 We kunnen besluiten dat de filosofie van Deleuze & Guattari en het werk van 

Berckmans overeenkomstige problemen behandelen. Beide hebben aandacht voor de chaos en 

het onzuivere van het leven. Ook de codering en uitsluiting in de maatschappij komen bij 

beide aan bod. Deleuze & Guattari bieden ons een overzicht van de maatschappelijke vormen 

vanuit een vogelperspectief, terwijl Berckmans kijkt vanuit een interne en gemarginaliseerde 

positie. Dit is een van de aspecten die ik in het volgende deel, de blik, onder de loep neem. 

Een laatste gemeenschappelijk kenmerk is de aandacht voor de taal. Beide wijzen op de codes 

die in de taal aanwezig zijn en proberen via een literaire bewerking van de vorm die codes te 

ontregelen. Beide ijveren voor een vormexperiment (Posman 2009: 306). Dit werk ik uit in 

deel IV: de taal.  

Hier eindig ik dan ook mijn inleidende kaders. De aangebrachte evoluties en concepten 

zullen nu gebruikt en uitgewerkt worden in mijn analyse van de drie verhalenbundels: Bericht 

uit Klein Konstantinopel, Ontbijt in het vilbeluik en Slecht nieuws voor Doctor Paf de 

Pierennaaier, Pandemonium in de Grauwzone. 
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zij moest er om glimlachen dat de eeuwigdurende beweging hier in huis 

was, in haar buik… leven en nieuw leven, zonder ooit op te houden… en 

wat oud en versleten was viel vanzelfs weg, het stierf en werd mest voor 

wat op komst was (Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan) 

 

 

III De Blik 
 

 

‗Twee mannen bij een raam‘ uit Konstantinopel is een verrassend vertederend verhaal. 

Tussen het bijna gevoelloos geschreven ‗De gast in frak‘ over de onafwendbare zelfmoord 

van een eenzame man om middernacht, en de evocatie van de Apocalyps in ‗Doem doem 

doem Dodeskaden‘ vormt het bijna een welgekomen rustpunt. Bijna, want hoewel het verhaal 

hoopvol begint: ―[v]roeg of laat zullen jij en ik weer samen zijn, net als Laurel & Hardy en 

Ginger & Fred‖ (KK 73), suggereert de verteller op licht-ironische toon dat die ontmoeting 

zich in het hiernamaals zal afspelen: ―[i]k stel me hierbij een landhuis in Toscane voor, ergens 

op een heuvel, far from the maddening crowd, snap je wel, ja natuurlijk snap je ‘t wel‖ (KK 

73). Wat volgt is het korte relaas van een man die het leven moe is. Hij praat over de spijt van 

het ouder worden en het daarmee gepaarde verlies van de kinderblik: ―[m]aar kijk me hoe dan 

ook in de ogen, de ogen die kinderen waren, nu de ogen zijn van een man die doet wat hij kan 

om te laten wat hij toch niet laten kan, te schreien‖ (KK 75). De wonderlijke blik van het kind 

dat met grote ogen naar de wereld rondom hem kijkt is verdwenen. Nu kijkt hij ―alleen nog 

zwart en koffiedik‖ (KK 74). Het kind in hem is dood. 

 Het is vanuit de dood van het kind dat ik het wereld- en mensbeeld van Berckmans 

opnieuw wil omschrijven met behulp van de theorie van Deleuze & Guattari. Het jonge kind 

is namelijk nog het vrije, ongecontroleerde wezen dat langzaamaan geconditioneerd wordt in 

de maatschappij. Tijdens dit proces wordt het kind zich ook bewust van zijn kwetsbaarheid en 

sterfelijkheid. Dit besef veroorzaakt bij Berckmans angst en wanhoop over het bestaan en een 

defaitistische ingesteldheid waarin niks het leven zinvol kan maken. Dit leidt tot een 

wereldvisie waarin de dood primeert op het leven. Na het uitwerken van deze visie op wereld 

en mens, ga ik in op de vorm waarin die visie gestalte krijgt. Ik bespreek daarbij de tijd, de 

setting en de personages.  
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Na een uiteenzetting over het wereld- en mensbeeld, vervolg ik mijn discussie over de 

blik door in te gaan op de verteller en de focalisator. Tot slot behandel ik de blik van de 

schrijver. Deze stelt zich voor als een chroniqueur die zich de taak gesteld heeft de grauwheid 

van het bestaan te observeren. Een taak die hem recht houdt in zijn eigenste doodsdrang: ―[e]n 

sta me toe dat ik nu eindelijk m‘n ogen sluit want ik kijk al veertig jaar en heb nog nooit 

geslapen‖ (KK 75). 

  

 

 

1 Wereld- en mensbeeld 
 

 

1.1 De dood van het kind  

1.1.1 De cyclus van dood en leven 

 

De doodsdrang die vele personages van Berckmans bezitten lijkt in tegenstelling te 

staan met de filosofie van Deleuze & Guattari. Centraal in hun denkarbeid staat immers de 

creatie en de affirmatie. Het is een vitale filosofie waarin zij het leven voorstellen als een flux 

van processen. Als O‘Sullivan vanuit hun kunstfilosofie besluit dat kunst ―is less involved 

with shielding us from death, than in actualising the possibilities of life‖ (O‘Sullivan 2006: 

52), dan zegt hij in feite ook iets wat toepasbaar is op het werk van Deleuze & Guattari an 

sich. De dood is bij hen het remmen van de mogelijkheden van het leven. Anders gesteld: het 

zijn de standvastige molaire processen die het overnemen van de schizofrene moleculaire 

processen. Over de dood als een biologisch feit hebben de Franse filosofen het niet. De 

werken van Berckmans confronteren je daarentegen al vanaf pagina 1 met dat gegeven: 

‗Tussen hangen en wurgen met Kamelia en Professor Fussbett‘ luidt de veelzeggende titel van 

het eerste verhaal uit Pandemonium. Het oeuvre van Berckmans draagt een negatief 

wereldbeeld uit waarin het niets, de eenzaamheid en de quasi-onmogelijkheid om die 

toestanden te overkomen centraal staan. Bij Deleuze & Guattari is het leven een positieve 

onzekerheid met een ongekende hoeveelheid mogelijkheden, terwijl bij Berckmans het leven 

altijd overschaduwd wordt door de negatieve zekerheid van de dood.  
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 Toch is het juist in die zekerheid van de dood dat de schijnbare tegenstelling tussen 

beide oeuvres kan worden opgelost. Ook bij Berckmans is er immers sprake van een 

voortdurende flux van het leven: ―[n]u alles al voorbij is en nu pas definitief begint‖ (KK 18). 

Toch ziet Berckmans elk individueel leven als gericht op de fysieke dood. De dood bevestigt 

met andere woorden het leven. Op die manier vervaagt het onderscheid tussen beide polen
19

. 

En zodoende ook de tegenstelling tussen Deleuze & Guattari en Berckmans. Voor de Franse 

filosofen is de dood gelijk aan de conditionering die het onmogelijk maakt om de vele andere 

mogelijkheden van het leven te exploreren. De fysieke dood bij Berckmans is daar een 

extreme doortrekking van. Het spreekt immers voor zich dat bij de fysieke dood elke 

mogelijkheid van leven (zelfs een ‗dode‘ vorm van leven) onmogelijk is geworden. De vraag 

―[w]ilt gij liever naar de toekomst of naar de vergangenheid‖ (KK 22) is dan ook overbodig. 

Het ene sluit het andere immers niet uit: ―de levenden  […] voor zo ver die zelf nog niet dood 

waren‖ (SN 90). Door de flux van het leven is dan ook altijd de onheilspellende klank van de 

Apocalyps hoorbaar: ―heel, heel verre echo‘s van het onophoudelijke dreunen van een 

kolonne drilboren die een Grauwzone aan ‘t vermorzelen is‖ (KK 118). 

   

 Deze ideeën over leven en dood vertalen zich in de topos van de dood van het kind. 

Centraal hierbij staat de onafwendbaarheid van de dood: ―[o]nze kinderen zullen gaan en zich 

vermenigvuldigen, blaren in de wind, humus, net zo, stof en as‖ (KK 74). De twee 

Bijbelfragmenten uit Genesis zijn hier van belang. Het ene wijst op voortplanting en geboorte, 

het andere op de dood. Net als de christelijke leer ziet Berckmans hier het leven als een 

voorbereiding op de dood. Berckmans wijst echter niet op een zeker hiernamaals. Berckmans 

benadrukt via ‗humus‘ het natuurlijke proces van de dood, en het defaitistische ‗net zo‘ wijst 

erop dat niks dat kan verhelpen. Op die manier heeft het leven dan ook geen enkele zin. 

Geboren worden is niets anders dan beginnen sterven
20

. Geboorte en dood zijn dus geen twee 

duidelijk gescheiden gebeurtenissen die respectievelijk aan het begin of het einde van het 

leven staan. De beeldspraak van de dood van het kind toont aan dat beide samenhangen.  

Of dat ze gewoon hetzelfde zijn. Zo staat de oerknal voor zowel het begin als het einde: 

―[i]n den beginne was de oerknal‖ (OV 7) en ―[o]p het einde was de oerknal‖ (OV 41). Op 

                                                 
19

 Ook bij Beckett vind je dit idee van de bevestiging van het leven ―at the very moment of death, openness 

within the jaws of closure‖ (Connor 1993: 10). 
20

 Vergelijk Debrouwere 1998: ―[h]et leven draagt de dood in zich, en leven is op zich al beginnen sterven‖ (19). 
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dezelfde manier als de wereld ontstaan is, zal ze eindigen. Voor het leven van de mens is dat 

niet anders. De dood van het kind is tegelijk de geboorte van het kind en omgekeerd: ―[d]eath 

is fluctuant as birth is, both necessitating contractions‖ (Ricks 1993: 38). In wat volgt, licht ik 

een aantal aspecten en gevolgen van deze samenhang toe.  

   

 Een eerste aspect is het gebruik van de seizoenen. Ze wijzen op een natuurlijk en 

temporeel proces van afsterven en wedergeboorte. Berckmans ontdoet enerzijds de seizoenen 

van hun opeenvolgende karakter en laat winter (dood) en lente (geboorte) samenkomen: 

―[e]en soort van doodgeboren lente vooraleer het ijs komt‖ (KK 47). Anderzijds gebruikt hij 

het opeenvolgende karakter om op de alomtegenwoordigheid van de dood te wijzen: ―[h]et is 

nu lente in de Grauwzone. Nochtans kruipen nog steeds poedelnaakte ontheemde kreupele 

door Kreuzfeld-Jakob verwoeste kinderen door alle straten van de Grauwzone‖ (SN 76). Deze 

kinderen zijn er ook al in de winter (SN 9) en zijn er nog steeds in de zomer (SN 100). De 

wisseling der seizoenen verandert dus niks aan de tegenwoordigheid van de dood. 

 Een tweede verwijst niet langer naar het begin en het einde van de natuur, maar naar het 

begin en het einde van het leven. Zo klinkt door de ‗primal scream‘ de ‗final scream‘. Beide 

zorgen immers voor verwoesting: ―vermorzelde Grauwzone na Grauwzone met m‘n primal 

scream‖ (KK 19) en ―heeft hij gemeend de oerknal te horen, al weet hij nu nog niet dat het 

slechts z‘n trommelvliezen waren die scheurden bij het vernemen van de final scream van 

Professor Fussbett‖ (SN 90). Een vergelijking die we kunnen doortrekken naar baby‘s en 

oudjes. Zo wordt de stokoude sjamaan gevoed met een ―intramusculaire fruitpapje‖ (KK 49) 

en krijgt hij ―z‘n Appelsientje en z‘n Betterfood‖ ―intraveneus‖ (KK 52) toegediend. 

Typische babyvoeding wordt toegediend op een manier die gereserveerd is voor zieke, 

comateuze of stervende mensen. Sterven is niet enkel een afscheid van het leven, maar ook 

een terugkeer naar de kindertijd. Of, in extremere versie, een terugkeer naar de 

moeder(schoot): ―besnuffel intens en bezeten de kleverige restjes moederlichaamsgeur‖ (KK 

138).  

 Een derde en laatste aspect is het creëren van het leven dat meteen een creatie van de 

dood is. Seks en voortplanting zijn bij Berckmans niet zozeer een verderzetting van het leven. 

Eerder bevatten ze de kiemen van de dood. Zo gaat het over de ―kuthaarzwarte nacht‖ (OV 

15) en worden babywoordjes getekend op een ―luciferdoosje‖ (KK 75, mijn accentuering). 

Seks brengt geen nageslacht maar letterlijke ‗petit morts‘. En dat vormt het begin van alle 
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pijn: ―en ik Baba Malade […] in de bosjes moest bekennen in bijbelse zin maar wee mij, wee 

mij‖ (OV 35). Het seksuele, de geboorte en de klacht van het leven komen samen. Bekennen 

in bijbelse zin wijst op voortplanting. ‗Wee‘ krijgt zo een dubbele betekenis: ze is zowel de 

samentrekking van de baarmoeder (de geboorte) als een jammerklacht. Aldus krijgt de 

geboorte de connotatie van zowel pijn als lijden. Geboren worden is beginnen lijden, is 

beginnen ―leven met een strop rond ons‖ die zich langzaamaan ―dichtsnoert‖ (SN 16). 

  

 Het concept van de cyclus van dood en leven wijst ons ook op de onderschikking van 

het individu: wie je ook bent, welke positie je ook bekleedt, dood ga je toch: ―de dood van de 

monarch, liefst eenzaam en alleen, zoals haast iedereen, in een zaal, in een hospitaal‖ (KK 

17). Dit eerste gevolg van de cyclus kunnen we rechtstreeks verbinden met Deleuze & 

Guattari. Zoals gesteld, wijzen zij erop dat het de maatschappelijke, molaire processen zijn 

die het wezen tot individu maken en hem ―onderbrengen in een dualistisch en hiërarchisch 

systeem‖ (Keunen, minerva). De schizofrene moleculaire processen daarentegen zijn 

―voorpersoonlijk‖ (Laermans 2009: 240). Bij de dood keert ieder terug naar dezelfde 

moleculaire en natuurlijke processen: ―[z]ij zullen langzaam verpieperewieren, zij zullen 

alleen komen te zitten of te liggen of te staan of te hangen, zij zullen doofkreupel en 

stomblind geworden zijn van verpieperewiering en piering en spiering en dan zal niets er 

verder nog toe doen en maakt het geen zak geen zakje plas meer uit‖ (OV 16).   

Hieruit volgt een tweede gevolg. Als de dood onafwendbaar is en voor niemand een 

uitzondering maakt, dan is elke manier van menselijke verheffing een vormelijke schijn. Het 

zijn ―grijnzende maskers‖ (KK 149) die toch niet kunnen verbergen hoe ―de angst hun 

gelaatstrekken vermorzelen‖ (KK 150). Tegenover die schijn plaatst Berckmans het ―naakte 

leven‖ (Van Erkelens 1996). Via de Grauwzone en zijn bewoners toont Berckmans wat zich 

achter de façade van de moderne grootstad afspeelt. Datgene wat zich in de rand afspeelt, in 

de periferie van het kapitalistische systeem (cf. supra). Berckmans‘ literatuur vormt een 

―aanklacht aan het adres van een beschaving die niet overweg kan met zijn status van nieuwe 

rijke en tenondergaat aan vormelijkheden‖ (Osstyn 1996). Deze ondergang behandel ik bij 

mijn bespreking van de conditionering – het aanbrengen van deze ‗vormelijkheden‘. Nu richt 

ik mij op enkele kenmerken van deze naakte existentie. 
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Centraal in het mensbeeld van Berckmans staat de ―eenzaamheid en de armoede en de 

wanhoop van de moderne mens‖ (KK 26) en die dragen 

 

vele namen […] die van mij Pafke uitputting, die van Harold razernij, die van Peder Pedersen 

verdriet, […] misschien gewoon het woord alleen op zichzelf: eenzaamheid, niets of niemand 

te hebben, geen geld voor smak, geen bekommernis om z‘n lot, het dolen en dwalen langs de 

straten van Harmonie, binnenkort de ene of andere Grauwzone, ten slotte het Reservaat, waar 

we sowieso met z‘n allen heen zullen gaan. (KK 26) 

 

Het is een existentie die zich, in het besef van de onoverkomelijkheid van de dood, 

uitdrukt in primitieve gevoelens zoals ‗razernij‘, ‗uitputting‘ of ‗verdriet‘. Het is een 

uitzichtloos leven, ―net of je in cirkels doolt, soms verdwaal je mordikus‖ (OV 16). Loop je 

echter weg van de chaos van het leven, dan bots je toch sowieso tegen de eindigheid van het 

bestaan: ―[a]chtervolgd door de vele miljoenen kliedernaakten helemaal in je eentje met je 

kop tegen de muur te lopen en dan te tureluurs om te lezen wat op de muur geschreven staat: 

No future for you, no future for me. Dying of BSE‖ (SN 25). Kliederen is zowel kinderlijk als 

chaotisch, waardoor de ‗kliedernaakten‘ symbool staan voor het naakte en chaotische leven. 

Weglopen is nutteloos: sterven doe je toch als een beest.  

Niet toevallig wordt het chaotische leven uitgedrukt met behulp van een kinderlijke 

term. Kinderen mogen zich dan wel niet bewust zijn van de dood, ze reageren op een 

primitieve manier (ze wenen bijvoorbeeld als ze pijn of honger hebben) en zijn zeer 

kwetsbaar. Berckmans toont aan dat de mens, onder alle schijn, zo kwetsbaar en naakt blijft 

als een pasgeboren kind: ―Professor Fussbett ligt naakt te stuiptrekken op het asfalt van het 

kot‖ (SN 81).  

Het asfalt wijst op de bodem van de existentie. Net als de ―[n]aakte witte kinderen 

kruipen‖ (SN 9), ―strompelen‖ (SN 24) de personages door het leven. Het leven is geen 

verheffing, maar ―[z]akken en doorzakken en verder zakken tot de bodem is bereikt, 

vervolgens eigen schuld dikke bult en potje betalen indien niet kontant dan maar met bloed en 

zweet en tranen‖ (OV 15). Zelfs al bereik je de bodem, dan nog moet je werken en vechten 

voor je bestaan. ―[W]ant de last sleep je mee‖ (SN 26). En toch moet de mens ―dit doorstaan, 

verder gaan van de moet, tranen janken zonder zout en zonder water, kurkdroog en ontzilt‖ 

(OV 15). Wat dan uiteindelijk rest is de ultieme, eenzame angstschreeuw: ―uit kankerkelen 

schreeuwen wij nu verhakkelde fonemen en bekakkelde morfemen, die geen blik meer doen 

opslaan‖ (SN 103). 
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1.1.2 Conditionering 

 

 

Vroeger voelde ik mij zo jong. 

Toen ik een jaar of vijf was. 

Nu ben ik een eeuwenoude ratelslang gelijk. 

Maar misschien, misschien komt vroeg of laat nog nieuwe liefde. 

Tot dan zal ik vast en zeker maar wat zitten vegeteren in de Zweetdoos of in de kroeg zitten 

zwalpen […] of iets dergelijks of niets dergelijks maar gewoonweg niets. (SN 14) 

  

In dit fragment zijn we getuige van de dood van het kind dat de ik-figuur ooit was. 

Hoewel we de eerste twee regels niet serieus hoeven te nemen, kunnen we er wel vanuit gaan 

dat de ik-figuur een duidelijke breuk veronderstelt tussen nu en toen. Tussen vegeteren en iets 

anders. Dat andere is het naakte leven, wars van enige vorm van schijn. Iets wat de ik-figuur 

hier nogmaals duidelijk maakt aan zijn ex-vrouw: 

 

En spreek dan, standbeeld, spreek. Zeg dan iets. Maar je spreekt niet want niemand heeft het je 

ooit geleerd. In de goeie ouwe tijd van je meedogenloze profitariaat hebben ze je leren 

tennissen en te paard leren rijden en te konverseren met belangrijke mensen over onbenullige 

onderwerpen in de meest uiteenlopende talen, maar niemand heeft je ooit leren spreken, leren 

praten over wat dan ook. Laat staan een laatste woord van tederheid. […] Omdat ik wou 

janken en brullen en schreeuwen en jij gewoon wou vegeteren. Al noemde je dat toen nog 

existeren en dacht ik bij mezelf existeer al op. Existeer maar raak. (KK 90) 

 

Het existeren en vegeteren zijn in Berckmans‘ universum twee vormen van non-

bestaan. Daartegenover plaatst hij een leven zonder controle dat aan primitieve 

levensgevoelens, zoals angst en verdriet, beantwoordt. Het is een levensvorm die zich niet wil 

verheffen boven de eigenlijke existentie en zich van elke façade ontdoet. 

In dit licht zie ik de tweede betekenis van de dood van het kind. Het kind in de mens 

sterft wanneer hij geconditioneerd wordt. Wanneer zijn leven de duidelijke vorm van een 

‗standbeeld‘ aanneemt. Op dit moment wordt een kind zich ook bewust van zijn 

kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Dit is de dood van Deleuze & Guattari: het kind kan niet 

langer voortdurend worden, maar ontwikkelt via de maatschappelijke bepaling een vaste 

identiteit. Bij de ik-figuur van Berckmans vinden we zo‘n vaste identiteit niet terug. Bij de 

bespreking van de existentiële blik leg ik uit hoe die ik-figuur nog steeds wordt. Hij vertoont 
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met andere woorden kenmerken van een schizofreen. Hij wordt een kind, een marginaal, een 

profeet. Daarnaast is er echter ook de vaste identiteit van de schrijver-chroniqueur. De ik-

figuur is met andere woorden slechts gedeeltelijk schizofreen. Dit zorgt ervoor dat hij, in 

tegenstelling tot het voorpersoonlijke nomadische subject van Deleuze & Guattari, zich 

bewust is van de verschillende vormen van conditionering in de maatschappij én van de schijn 

van deze conditionering. Dit besef van de schijn maakt dat hij zich zijn kwetsbaarheid en 

sterfelijkheid des te meer realiseert. Hieruit volgt dan ook de extremere versie van de dood 

van het kind: de schijn kan niet verhullen dat het leven niet meer is dan een louter uitstellen 

van de dood. Zijn schizofrenie is dan een uiting van onmacht om met dit besef om te gaan en 

om het te overwinnen:  

 

En nu te bedenken dat ge u niet kunt herinneren wat ge eigenlijk feitelijk […] op die 

brandende barrikade in ‘s hemelsnaam stond uit te spoken en waar het allemaal […] goed voor 

was, ik bedoel, ge zit nu toch maar schoon in het Getto en ge komt er toch maar schoon van 

uw leven niet meer uit, dat bedoel ik dus, ik zeg het u. Opdat gij het zoudt verstaan, al zijt gij 

daarvoor misschien te stom of te lomp geboren en te zot gewiegd. (KK 121) 

 

De ik-figuur gelooft in geen enkele vorm van revolutie meer en probeert dat duidelijk 

te maken aan de anderen die wel nog geloof hechten aan de maakbaarheid van het leven. Een 

geloof dat Berckmans linkt met de geboorte en met de opvoeding. Ik ga eerst in op deze 

primaire familiale conditionering en daarna bespreek ik de verschillende maatschappelijke 

bepalingen via de drie socius-vormen van Deleuze & Guattari. 

 

A. De kernfamilie 

 

 ‗Peternel Snottebel‘ of ‗Kamelia‘ en ‗Professor Fussbett‘, ‗Videozap‘ of ‗Videozwijn‘ 

zijn de namen die Berckmans in deze bundels verzint voor zijn vader en moeder. Samen met 

de ik-figuur vormen ze ―de menagerie van de schamele drie‖ (KK 146). Het is de titel van een 

verhaal waarover De Vos (terecht) stelt dat het een ―kernverhaal [is] waaromheen Berckmans‘ 

oeuvre draait als om een as‖ (De Vos 2004: 8). Deze ―onheilige drievuldigheid‖ (Jacobs 

1997) is sowieso een constante in het werk van Berckmans, en ‗De menagerie van de 

schamele drie‘ is daar een exemplarisch voorbeeld van.  

Het verhaal illustreert hoe deze drie mensen bij elkaar samen hokken omdat het nu 

eenmaal niet anders kan: ―[z]elfs al kon ik vluchten uit het stikhok, steeds zou ik tot het 



 

 49 

stikhok moeten wederkeren‖ (KK 149). De relatie tussen hen is bijgevolg niet liefdevol, maar 

verstikkend en pragmatisch: ―[m]a wat vreten we vandaag? Vandaag vreten we gebakken 

drol. Pa wat zuipen we vandaag? Vandaag zuipen we gepasteurizeerde hondenzeik‖ (KK 

149). De scatologische beeldspraak wijst hier niet enkel op hun armoede of op de drek van de 

routine, maar geeft ook uiting aan hun onderlinge relaties. De relatie tussen de mens en zijn 

uitwerpselen is er immers een van verwerping. De stront is ontegensprekelijk deel van je 

geweest, maar zodra hij eruit is, verwijder je hem naar de riolen. Iets gelijkaardigs is hier het 

geval: de ik-figuur is deel van hen, maar werd verstoten: ―[m]a zeg ik nee schreeuw ik hoe 

hebt gij mij in u kunnen dragen en mij daarna onmiddellijk voorgoed verstoten […] Het was 

niet moeilijk, zeg mij ma, het was gemakkelijk, gij waart alleen maar een soort misbakken 

bruine nageboorte‖ (KK 146). Dit heeft het hoofdpersonage getekend doordat het hem bewust 

maakte van de dood. Immers, vanaf ―het allereerste ogenblik‖ werd hij veroordeeld tot het 

―dragen van mijn doornenkroon, ondersteboven, achterstevoren, binnenstebuiten‖ (KK 146). 

De cyclus van dood en leven sluipt hier opnieuw binnen. Het einde van het verhaal toont de 

pijn, de ultieme doodsangst en de ―oerschreeuw van een verloren, want nooit ontvouwd 

leven‖ (De Vos 2004: 8). Maar bovenal een verlangen om geliefd te worden: 

  

 Ma gij hebt mij gekregen maar ik heb u nooit bezeten. 

Pa gij hebt mij verlaten maar ik ben nooit van u weggegaan. 

Omdat ik u niet kon krijgen ma. 

Omdat ik u niet in de steek wou laten pa. 

Nu bespeelt uw kind al jankend de luchtgitaar en zingt z‘n strottenhoofd aan flarden groen 

als groene inkt, kikkerdril, stront van spruiten. 

  

 Maak mij Heer oh maak mij Heer meer dan ik ben. 

Maar bespaar mij Heer de Hakker. (KK 151-52)
21

 

 

 De mislukte relatie met zijn ouders maakt dat hij een kind blijft. Een kind dat nog steeds 

luchtgitaar speelt, niet houdt van spruitjes, maar bovenal om aandacht schreeuwt. Doordat hij 

die niet krijgt, groeit in hem een enorme doodsangst. In die zin is het kind als kind dood, of: 

het is niet ten volle een kind. In die zin zou je van een aparte vorm van conditionering kunnen 

                                                 
21

 Het lied dat de ik-figuur hier zingt is ‗Mother‘ van John Lennon: ―[m]other, you had me but I never had you. I 

wanted you but you didn‘t want me […] Father, you left me but I never left you, I needed you but you didn‘t 

need me.‖ Berckmans vertaalt het eerste vers altijd vrij letterlijk. Het tweede parafraseert hij waardoor hij een 

harder effect creëert. Op het gebruik van songteksten kom ik terug in deel IV. 
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spreken. Om deze echter goed te kunnen begrijpen, moet ik eerst ingaan op de ‗traditionele‘ 

vorm van conditionering.  

 

Determinatie en autoriteit 

De erfelijke bepaling wordt soms op een naturalistische, deterministische manier 

weergegeven. Zo zegt de moeder: ―gelijk de ouden zongen piepen de jongen‖ (OV 47) en 

hebben alle generaties dezelfde job: ―[n]iet moeilijk dat Doctor Paf gekozen heeft voor een 

loopbaan in de Pierennaaierij. Zijn vader was een pierennnaaier, zijn moeder was een 

pierennaaister […] En zo verder en zo voort tot in het Pleistoceen. Op deze en geen enkele 

manier gaat dit verder en voort en altijd maar vuts‖ (SN 28-29). Er is dus geen ontkomen aan: 

de identiteit van je ouders bepaalt jouw identiteit en plaatst een restrictie op het chaotische 

leven. 

 De meest duidelijke uiting van die beperking vinden we in het bevel en in de autoriteit. 

Beide worden in Berckmans‘ teksten vaak in verband gebracht met het scatologische. Zo 

wordt de onderdrukkende aanwezigheid van de vader uitgedrukt via de kracht van zijn 

scheten: ―[l]ater thuisgekomen bleek Videozap weer de oude, niks te bol, niks te bal, gewoon 

weer regelmatige regelrechte oorverdovende allesverwoestende knal‖ (OV 71). Maar het kan 

ook explicieter: zo vertelt hij hoe zijn vaders ―grote vaderpikkels m‘n naakte kinderbillen 

brandden en ik zonder tranen lag te janken op m‘n strozak‖ (KK 136). Iets wat echter ook 

onafwendbaar is: ―[p]a z‘n handen zaten los maar de handen van bompa zaten ook al los […] 

en zo altijd maar verder‖ (KK 137).  

De weinige communicatie die de zoon heeft met zijn moeder is vaak van een 

commanderende aard. De referentie naar de ‗Beul‘ op het einde van het volgende fragment 

maken duidelijk dat die lijst van opdrachten moordend inwerkt op de ik-figuur: 

 

 Wat Moeder Kamelia zegt tegen Doctor Paf de Pierennaaier, tussen de bonensoep en de spek. 

a) snuit uw neus 

b) was uw handen 

c) met zeep 

d) kuis uw gat af 

[…] 

k)    met zeep 

(Mede samengesteld door de Beul van Bekkevoort […]) (SN 117) 
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Freud, anale fase, ‘rapporter’ 

Deze samenhang tussen het conditionerende en het scatologische doet denken aan de 

tweede fase van Freuds theorie over de infantiele seksualiteit: de anale fase. In die periode (1 

– 3 jaar) zou het kind het leuk vinden om zich te ontlasten. Freud ziet dit als een manier 

waarop het kind zijn libido bevredigend (De Visscher 1999: 26). Een bevrediging die het kind 

in zichzelf vindt en waarvan hij zich niet bewust is: ―[d]ès la naissance […] les excréments 

sont des machines désirantes en connexion avec les parties de son [de baby, het kind] corps‖ 

(AO 55). De verlangenmachines wijzen op een voorbewuste, identiteitsloze en niet-

representatieve ervaring. Als echter de vier fasen van de infantiele seksualiteit doorlopen zijn, 

zou het kind het ―seksuele lustobject niet langer bij zichzelf maar buiten zichzelf zoeken‖ (De 

Visscher 1999: 26). Er vormt zich dus een bewustwording van de ander, en zodoende ook van 

de eigen identiteit. De conditionering die er onder andere in bestaat kinderen te leren hun 

uitwerpselen beheren (inhouden en loslaten op het juiste moment), brengt dus een aspect van 

representatie met zich mee. Centraal daarbij, zo stelt Freud zowel als Deleuze & Guattari, is 

het ―rapporter‖ (AO 56). Dit zowel in de zin van ‗melden‘ als ‗in verband brengen met‘. De 

ouders stellen het kind vragen als ‗wie ben jij?‘ en ‗wat eet je?‘. De antwoorden hierop (het 

‗melden‘) brengt het kind met zijn ouders in verband: ―‗Rapporter‘ ne désigne pas ici une 

relation naturelle productive, mais un compte rendu, une inscription dans l‘inscription, dans le 

Numen‖ (AO 56). Op die manier ontwikkelt het kind ook een identiteit die hij verbindt met 

zijn ouders.  

Het kind ervaart deze tekens echter als ―enigmatisch‖ en begrijpt daarvan slechts één 

iets: ―dat die ander iets van hem verlangt. Alle ‗auto-erotische‘ lust is getekend door een 

confrontatie met een ouderlijk verlangen waarop het kind geen antwoord heeft. Dit 

onvermogen, deze passiviteit maakt dat de infantiele seksualiteit een inherent traumatiserend 

karakter heeft‖ (Vande Veire 2005: 276). Dit kan het individu echter overwinnen door te 

zoeken naar bevredigende objecten. Die laatste hoeven niet enkel seksueel/genitaal verstaan te 

worden. Ook allerlei maatschappelijk aanvaardbare elementen kunnen tot bevrediging leiden, 

―zoals het gezinsleven in de ruime zin, zoals professionele successen en artistieke prestaties‖ 

(De Visscher 1999: 26). De ouderlijke identiteit vermengt zich dus met een maatschappelijke 

identiteit (cf. de kernfamilie als microcosme bij Deleuze & Guattari). Vindt de volwassene 

echter geen of weinig bevredigende objecten, dan kan hij een neurotische ziekte ontwikkelen. 
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Samengevat kan een falende traditionele conditionering leiden tot een neurotische 

ziekte
22

. Op die manier zouden we de schizofrenie van de ik-figuur kunnen begrijpen. Gezien 

zijn beperkt geloof in de maatschappelijke instituten en processen vindt hij immers geen 

bevredigende objecten.  

Belangrijker om de wisselende identiteit van de ik-figuur te verklaren, is de afwezigheid 

van het ‗rapporter‘. Als het al gebeurt, dan is het niet in een gezinssituatie: ―hulpkas in. Dag 

Pafke, waar hebt ge gezeten, wat hebt ge gevreten, wat hebt ge allemaal uitgescheten?‖ (KK 

12). Hij verkrijgt zijn identiteit niet via het gezin, maar via zijn vrienden: ―[i]k frekwenteer de 

kierewietsten onder de kierewieten en we steunen elkaar, een soortement onderlinge 

ziekenkas‖ (KK 91). In een gezinssituatie worden de woorden niet tot hem gericht, maar tot 

Charlowietje, het hondje van het gezin: ―[k]om eens hier, Charlowietje […] moet gij eens niet 

piske gaan doen of kakske […] moet gij eens niet buiten gaan, lust ge ‘t niet, fritske, of hebt 

ge geen honger‖ (SN 13). De interpretatie is dubbel: de zoon wordt behandeld als een beest, 

of het beest is meer waard dan hij. Sowieso staat vast dat het beest niet rapporteert en 

zodoende ook geen identiteit vormt op basis van de ouderfiguren. Hetzelfde geldt voor de ik-

figuur. Maar dus niet vanwege een orale incompetentie, eerder door verwaarlozing. 

 

Liefde en verwaarlozing 

―Il ne s‘agit pas de nier l‘importance vitale et amoureuse des parents‖ (AO 56) 

en ―l‘enfant n‘a rien sans eux‖ (AO 55), schrijven Deleuze & Guattari. Dit amoureuze aspect 

ontbreekt echter bij Berckmans: ―wat ik als kind heb moeten doorstaan doet nu plots weer 

heel erg hevige pijn‖ (KK 94). De ik-figuur werd als kind niet de hemel ingeprezen, maar 

eerder de diepte ingeboord: ―[p]roficiat Videozap die pee waart en mij terneder verneder 

leerde leven‖ (OV 21) en zijn moeder heeft hem ―vernieterd en vernooierd en verpieterd en 

verpooierd waar Baba Malade bij was, de enige vrouw van wie ik hou‖ (OV 25).  

Het gevolg van dit gebrek aan ―rapporter‖ en ouderliefde is een problematisering van 

de identiteit: ―[h]oe kan ik weten van wie ik het kind ben?‖ (KK 133). Zijn ouders verstoten 

hem en weigeren hem een vaste identiteit toe te kennen: ―[i]k schreeuw nee brul ma kent gij 

mijn naam nog. Ma zegt ja van mijn zoveel kinderen zijt gij snottebel. Ik brul nee tier pa weet 

gij wie ik ben. Pa zegt ja gij zijt Hanneke Lekkertand‖ (151). Het zorgt met andere woorden 
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voor een non-identiteit of een identiteit die verschillende vormen kan aannemen. Er is dus een 

gedeeltelijke terugwerping naar de flux van Deleuze & Guattari.  

Hier zie ik dan die tweede, ‗aparte‘ vorm van conditionering: een conditionering door 

de verwaarlozing. Het kind kent geen liefde, maar pijn. Het is dood als kind. Wanneer dan 

bijvoorbeeld de vaderfiguur wordt verbonden met het religieuze (―[i]n het begin was de 

oerknal van Videozap‖ (OV 7)) geeft dit aan dat ook die generator van identiteit faalt. Op 

deze manier wordt de link tussen de familiale en maatschappelijke conditionering 

onderstreept. 

Toch wordt de ik-figuur voortdurend berispt om zijn gedrag. Het is deze contradictie 

tussen identiteit en conditionering enerzijds en non-identiteit en verwaarlozing anderzijds die 

zorgt voor een grote woede jegens zijn ouders
23

: ―[i]n het zwartst van mijn ziel houd ik voor 

pa en ma een dodenwake‖ (KK 150). Maar ook tot een zekere onmacht; de ik-figuur blijft 

immers hunkeren naar erkenning en weet dat hij hen nodig heeft: ―[m]aar somtijds, als ik diep 

in hun ogen kijk, zweer ik dat ik hun ziel kan zien en bid voor hen tot weet niet wie, weet niet 

wat, weet niet, niet meer‖ (KK 150).  

 

B. Maatschappelijke coderingen 

 

 Via hun niet-subjectivistisch uitgangspunt konden Deleuze & Guattari in hun theorie 

van het verlangen aantonen hoe moraliteit geen inherent menselijk gegeven is, maar het 

resultaat is van maatschappelijke en historische processen. Het sociale lichaam dat daarvan 

het resultaat is, noemen Deleuze & Guattari een Socius. De normen die daaruit voortvloeien 

kunnen leiden tot distinctie en uitsluiting. De literatuur van Berckmans vormt een aanklacht 

op deze normen. Hij ontmaskert ze als een vorm van schijn die zich van het echte, naakte 

leven verwijdert. Zo heeft ―het miserabele hotel Excelsior” geen ―schijthuis‖ (OV 78). De 

naam van het hotel duidt op klasse en luxe waarin het oermenselijke gegeven van stoelgang 

geen plaats kan krijgen. En als ‗The People‘ Swa ondervragen gebruiken zij dure termen die 

de klasse-distinctie moeten aanduiden: ―[w]at heeft dit alles te betekenen in het kader van de 

semantische wetenschap van de westerse wereld, Swa. (Even komt Swa in verlegenheid, 

vergeet echter ogenblikkelijk zijn beschetenheid‖ (OV 63). Als beschetenheid al een lagere 
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positie is, dan is die maatschappelijk en niet reëel. In wat volgt, geef ik een overzicht van de 

verschillende coderingsvormen in de maatschappij aan de hand van de drie socii die Deleuze 

& Guattari onderscheiden.  

     

Primitieve Socius 

 De coderende instantie is de aarde. Via tekens op het lichaam brengt zij distinctieve 

codes aan die kunnen leiden tot uitsluiting: ―[g]etekend en gebrandmerkt, de verminkte 

pikkels omzwachteld van hier tot daar, strompelde ik […] van hulpkas gewoon naar hulpkas 

kwadraat‖ (OV 7). De primitieve codes vermengen zich met de despotische instituties. Het 

illustreert hoe de verschillende coderingsvormen naast elkaar kunnen bestaan. De despoot 

gebruikt immers de technieken van de primaire socius om de sociaal behoevenden te 

brandmerken als dieren, als wilden: ―[h]et ergste van het ergste en het hardste van het hardste 

is het dagelijks halen van het brandmerk in de rechterkonthelft‖ (SN 83). 

 Met de komst van de despoot is het zo dat ―[l]a terre devient un asile d‘aliénés‖ (AO 

227). Het zijn enkel nog de krankzinnigen, de ‗niet-normale‘ mensen die leven volgens de 

wetten van de aarde. Die ‗krankzinnigen‘ bespreken de ―allergrootste levensvragen‖, maar 

―zijn tot de konklusie gekomen dat dat allemaal larie en apekool is en stellen zich […] de 

kleine levensvragen, terechter dan terecht vragen ze zich af hoe ze zonder brokken én zonder 

kleerscheuren de Nevski Prospekt over moeten geraken, wat moeten ze drinken, valt er nog in 

de hulpaks iets te bikken‖ (KK 42). Hun leven richt zich op dus op de primaire 

levensbehoeften, op het overleven. 

 Machtsrelaties worden niet enkel uitgedrukt via het lichaam, maar ook uitgevochten via 

het lichaam (Keunen, minerva). Hiervan kunnen de caféruzies een voorbeeld zijn. Niet 

toevallig zou de volksmond zulke ruzies als ‗primitief‘ bestempelen: ―[e]r ontstaat eerst een 

woordenwisseling en vervolgens een handgemeen dat vele vele uren later eindigde in een 

partijtje moddercatch tussen Gilbert en Greta‖ (SN 75). Het despotische (de 

‗woordenwisseling‘) verschuift naar het primitieve (‗een handgemeen‘). Het primitieve blijft 

met andere woorden altijd sluimeren. 

 

Despotische Socius 

 De despotische socius plaatst zich van buitenuit op het immanente proces van de 

primitieve socius. Hij zorgt voor een transcendente structuur en reterritorialiseert alles in zijn 
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naam of in die van zijn god. Via de ontwikkeling van instituten, geld en het schrift zorgt hij 

ervoor dat elke individu in een relatie van schuld staat. Het individu is dus in een constante 

toestand van onderdrukking. In wat volgt, geef ik een opsomming van de belangrijkste 

despotische instituten in het werk van Berckmans. 

 

 Het religieuze is waarschijnlijk het meest duidelijke voorbeeld van een transcendent 

systeem dat leidt tot uitsluiting. Berckmans illustreert hoe religie er niet is voor iedereen, en 

zeker niet voor de zwakken. Wat niet past in het systeem van de Kerk, zullen de kerkleiders 

bannen. Daarvoor werken ze samen met de economische, bureaucratische instituties: ―een 

balling […] hierheen [Klein Konstantinopel] verbannen door het antiseptisch konklaaf […] 

brandmerk in de linker voorarm, attest en paarse kaart op zak, nooit of nooit nog hoop op 

beterschap, nog net niet geschrapt uit de steeds korter wordende lijst van gerechtigden op 

welke vorm van bijstand ook‖ (KK 11).  

 Naast het religieuze is het bureaucratische systeem de sterkste vertegenwoordiger van 

de despotische socius in Berckmans‘ geschriften. Niet in het minst door de vele deurwaarders 

die er rondlopen: ―deurwaarder na deurwaarder dient zich hier aan met exploot na exploot‖ 

(KK 88). Despotische instituten zijn geen aparte eilandjes, maar zijn onderdeel van een 

netwerk. Ze werken samen om het individu in een staat van schuld te stellen. In het volgende 

fragment onderscheiden we aldus de deurwaarders, het religieuze en het militaire/politionele: 

―[m]et veel vertoon van wapendracht komt een ook mij bekende deurwaarder binnen bij 

Leonski Leon. Als een sprekende kondoomautomaat leest hij haast litaniek voor uit de 

personalia essentialia substantialia parafernalia varia van Leonski Leon‖ (SN 36). De 

‗sprekende kondoomautomaat‘ lijkt mij te wijzen op de accountancy-taal waarrond een 

beschermend laagje zit. Ze is een taal die zich ver verwijdert van het naakte bestaan waarin 

geld uitgedrukt wordt in termen van (onder andere) voedsel. Ook wijst het ‗kondoom‘ erop 

hoe deze taal of code een moordend effect heeft. Via het gebruik van een condoom kan je het 

leven niet doorgeven. Deze ontkenning van voortplanting doodt het kind nog voor het 

geboren is, wat een nog extremere doortrekking is van de dood van het kind. 

 Kun je de boekhouder niet betalen, dan moet je hulp zoeken bij het OCMW. Daar is het 

leven ook geen lachertje: ―[i]n een ziekenkas is geweeklaag en treurgezang, in een hulpkas is 

bulderdrang‖ (KK 11). En ook daar bestaat de mogelijkheid tot uitsluiting: ―[z]ijt gij al in de 

bond. […] Zonder de bond kunnen wij niet zijn. Ge moet in de bond niet te veel gaan fratsen 
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want dan smijten ze u uit de bond. En wat gaat ge dan aanvangen misschien‖ (OV 39). Het 

hele systeem is bijgevolg gericht op een grote sanering van diegene die zich niet kunnen 

aanpassen aan het systeem: ―nu de overheid de definitief gestoorden stilaan uit de 

Grauwzones naar de Reservaten begint te sodemieteren‖ (KK 13). Enkel bij het definitieve 

einde, krijg je nog een menselijke behandeling: ―[m]et zachte hand als gold het heren van 

stand worden Raimondo van Bedaf en de Brees plechtig nee statig uitgeleide gedaan uit het 

spetserke, richting ratsmodee‖ (SN 75). Op zijn typische neomythische, uitvergrotende 

manier lijkt Berckmans de hypocrisie van het bureaucratische systeem aan te klagen: de dood 

die het zelf heeft ingeleid, laat ze nu waardig voltrekken. Alsof het hun schuld niet is.  

Ook maakt Berckmans duidelijk hoe het systeem vat heeft op het individu, maar hoe 

het individu het systeem niet kan overzien: ―is dit het OCMW, is dit de VDAB, is dit de CVP, 

is dit het Kieken Kokodee‖ (SN 17)
24

. Daardoor kan het individu zich ook nooit tot het 

systeem wenden: ―Leonski Leon zegt dat Szukalski klacht moet gaan neerleggen, niemand 

weet waar‖ (SN 66). Het systeem blijkt overigens ook maar incompetent te zijn wanneer er 

―iets verschrikkelijks‖ (KK 30) gebeurt: ―[g]erechtelijke en gewone politie, rijkswacht en 

brandweer, het verzamelde konklaaf, alle bestaande bonden en alle denkbare vormen van 

steun zijn er aan te pas gekomen en nog steeds weet niemand er het fijne van‖ (KK 30). De 

defaitistische ingesteldheid van Berckmans ondersteunt dit idee verder. Als je eenmaal in de 

Grauwzone beland bent, dan kun je er immers niet meer uit. De geïmpliceerde vraag lijkt of 

het dan nog mogelijk is om van enige hulp te spreken. 

Ten slotte bestaat uitsluiting niet enkel in het volwassen leven. Al in het onderwijs is 

er sprake van indeling, distinctie en uitsluiting: ―de PIVO. Het Provinciaal Instituut Voor 

Onderontwikkelden. Ik zat zelf met de Brees en Raimondo van Bedaf geruime tijd op de 

PIVO […] maar wij zijn daar gezakt want wij hadden teveel in de turnzaal gekakt‖ (OV 60). 

 

Kapitalistische Socius 

 In een eerste beweging is de kapitalistische socius gelijk aan het schizofrene proces. De 

schizoïde geldstromen deterritorialiseren de vaste domeinen van de despotische socius. Maar, 

in tegenstelling tot de stromen van het verlangen, is er een bijna gelijktijdige 

reterritorialisering in termen van commodificatie en equivalentie: ―[m]isschien zijn alle 
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wijven uitverkocht of in de ramsj gesmeten, en noch ik zelf noch Pafke willen een wijf uit de 

aanbieding, de solden, de uitverkoop, al geven ze 50 % op wijven‖ (KK 18). De vrouw is niet 

langer een biologisch en voortplantend wezen, maar een product dat enkel een zekere 

amusementswaarde lijkt te dienen. Zo is er ook sprake van ‗Jeanien het Poepmasjien‘: ―[a]ber 

pfoepfen mit Jeanoon ist wie Zeks Miljoon und ein Kanoon‖ (OV 61). Seks leidt niet tot 

leven, maar tot de dood. De referentie naar de Holocaust wijst erop dat het hier niet gaat om 

een individueel geval, maar om een cultureel-maatschappelijk proces waarin mensen als 

producten beschouwd worden, en niet als volwaardige wezens. Naast het seksuele wordt ook 

het scatologische gecommodificeerd: ―Gilbert‘s Original Digital Electronical Imperial 

Shithousebureaux‖ (SN 72). De kapitalistische tendens zet zich dus door tot de meest 

primitieve regionen van het bestaan. Vanwege de non-humanistische aard van het kapitalisme 

(‗iedere mens is een slaaf‘) vormt het dan ook een bedreiging van dat naakte leven. 

 Een tweede aspect van de kapitalistische socius is het slechte geweten. In tegenstelling 

tot de despoot werkt het kapitalisme immers van binnenuit. De mens schaamt zich omdat hij 

niet kan voldoen aan de maatschappelijke eisen: ―[n]aakt en alleen zit ik eenzaam en vergeten 

op het schijthuis na te denken over het algehele niets, tot bloedroodbeschaamd, omdat 

iedereen me kan zien‖ (KK 142). De hoofdfiguur is beschaamd omdat hij zijn chaotische 

leven niet in handen kan nemen: ―wat ben ik toch beschaamd inzake gutsekluts‖ (SN 113).  

 

1.1.3 Tegen de conditionering 

 

Hoewel illusieloosheid, wanhoop en pessimisme kernbegrippen zijn in het oeuvre van 

Berckmans, zijn diens teksten toch vaak enorm grappig. De humor dient de ondermijning van 

het valse sérieux van de maatschappelijke systemen: ―[i]k geloof dat het geloof bergen verzet 

maar niet Professor Fussbett z‘n valies van de slaapkamer naar het halletje‖ (SN 13). 

Humoristische elementen komen vaak terug tijdens mijn bespreking van de twee aspecten die 

de conditionering tegenwerken: de onmogelijkheid tot revolutie, en de schizo-anale 

decodering. In de daarbij behorende voorbeelden is er vaak een vermenging van het komische 

en het tragische. Zo ontstaat een ambivalent beeld dat verder bijdraagt tot de onzuiverheid en 

meerduidigheid in Berckmans‘ teksten. Nooit staat iets op zichzelf. Anders zou het immers 
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een systeem vormen, en een systeem kan nu eenmaal nooit volgehouden worden. Elke 

revolutie doodt zichzelf, en elke distinctie is een leugen. 

 

A. De dood van de revolutie 

 Kinderen zijn een symbool voor de toekomst. De wezentjes die nu nog over de grond 

kruipen, houden later de wereld draaiende. Veel geloof wordt daar echter niet aan gehecht in 

Berckmans‘ wereld. In die zin valt opnieuw te spreken over de dood van het kind. Die vertaalt 

zich nu in de dood van de hoop op een betere toekomst. Als er nog hoop is: ―[l]angzaam, 

tergend langzaam slechts wordt nu de Heiland geboren‖ (SN 9), dan wordt die enorm rap de 

kop weer ingedrukt: ―[d]e Heiland is ondertussen gekomen en weer weggegaan, hij had het in 

de Zweetdoos en in het Kot niet erg naar z‘n zin‖ (SN 10). De geboorte is meteen weer een 

dood. De dood van enerzijds elke vorm van transcendentie en anderzijds van enige hoop op 

revolutie.  

 ―Van Heer en Heilige Maagd verlaten zitten we in de kroeg te praten over de last. De 

Last. De last van ezels. De last van muilezels‖ (SN 24). De enige bijbelse figuur die nog te 

associëren valt met hun bestaan is de laag-bij-de-grondse ezel. Er zijn nog pogingen tot 

religieuze revolutie (bekering), maar dat faalt telkens opnieuw: ―[d]e lancering van Christ z‘n 

nieuwe vliegtuig vindt plaats […] het verdoemelijke ding vliegt, Hosannah, laat ons 

verbroederen. […] Crash. Emergency Landing‖ (SN 53-54). Uiteindelijk ―heeft Doctor Paf de 

Pierennaaier de toestand van Kristus Jesus onmiddellijk gediagnostiseerd als van het 

komateuze type‖ (SN 74).  

Ook andere revoluties dan de religieuze falen: ―nu de eindelijke, uiteindelijke verlossing 

alweer is uitgesteld tot een volgende generatie, de generatie van de zogeheten beatniks, en de 

zogenoemde hippies, weet ik veel, niet ik, niet gij, niet wij, maar zij worden verlost, die 

onnozelaars met bloemen in hun haar‖ (KK 59). De ironie, gecreëerd door het tijdsverschil 

tussen het moment van schrijven (1995-1996) en de tijd van de beatniks en de hippies, duidt 

op de uiteindelijke onmacht van die revoluties. En een nieuwe revolutie zit er niet meteen aan 

te komen want er zijn enkel nog ―modische drangen‖ (KK 67). Niet langer ―mythische 

verlangens […] naar heldendom of sterven in een goot in een steeg‖ (KK 67).  

Het leven van vandaag kent niet langer opwaartse bewegingen, maar kenmerkt zich 

eerder door ―de vallende ziekte van deze vreemde, vreemde tijd‖ (KK 54) naar ―de bodem 

van de steeg, de kinderkopjes‖ (KK 70). De kinderen, onze toekomst, zitten vast in de bodem 
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en daar zal weinig of geen verandering in komen. Want uiteindelijk is er zelfs geen vallende 

beweging meer. Wat rest is ―[d]e misselijkmakende platheid. De perfekt rechtlijnige 

sinusoïde‖ (KK 135). De sinusoïde heeft niet langer zijn typische schommelbeweging, maar 

blijft rechtlijnig. De wiskundige wetten die de wereld mee helpen vorm geven, storten in. ―De 

hele wereld wordt een onbegrijpelijke hutsekluts‖ (KK 80).  

De mens blijkt dus niet in staat te zijn om een revolutie te voeren. Anders gezegd: de 

mens heeft geen controle over de wereld rondom hem. Toonden Darwin, Marx en Freud dat al 

enigszins aan, dan trekt Berckmans die lijn radicaal door. Zo zal ―het wijf een afgeschafte 

soort geworden zijn en in het boek van Darwin en Marx en Freud vervangen door de piering. 

De regenworm. Onze kinderen en de kinderen van de piering zullen doodgeboren 

muskusratten zijn‖ (KK 122).  

 

Dit laatste fragment komt uit ‗Als plots aan Ratata een eind zal zijn gekomen‘. Net als 

‗Doem doem doem Dodeskaden‘ is het een aankondiging van de Apocalyps. Beseffend dat de 

revolutie onmogelijk is, verkiest de ik-figuur dus de dood boven het leven. In dit geval is de 

dood van het kind niet enkel het einde van de hoop op een betere toekomst, maar verwijst ze 

naar het absolute einde. Kinderen worden dan niet langer ‗doodgeboren‘, ze worden 

gewoonweg niet geboren. Aldus is er zelfs geen sprake meer van een cyclus van dood en 

leven. Wat nog rest is ―de ijskamer met het kinderloze kraambed‖ (SN 12).  

Man en vrouw zijn dan ook niet langer vruchtbaar. De man maakt zichzelf 

onvruchtbaar: ―[m]‘n piemel jeukt. […] Het videozwijn zegt dat hij hem afkapt. Zoals ik de 

mijne en wij de onze en zij de hunne‖ (KK 158). De vrouw is van nature onvruchtbaar: ―een 

vruchteloze moederschoot, nooit bezwangerd of gewoonweg dor, schraal, te miezerig om 

vrucht te baren, te schamel en te dik of te dun dan wel gewoon inkompetent of achterlijk of 

zomaar mismaakt‖ (KK 118). Voorts is er sprake van een ―hysterectomie‖ (KK 85) en van 

een ―EUG‖ (SN 90)
25

. Die laatste krijgt overigens de status van een despotisch instituut: 

―EUG, wiens gezant hier komt hangen te zagen in verband met de faktuur‖ (SN 118). Een 

aspect dat bij de mannen terugkomt: ―kent gijlie de Russische minister van 

geboortenbeperking […] Snetsjezakaf‖ (OV 51). Beide fragmenten wijzen niet enkel op de 

dodende functie van die instituten, maar suggereren ook dat die instituten hun eigen graf aan 

                                                 
25

 EUG is de afkorting van Extra Uteriene Graviditeit, met andere woorden: een buitenbaarmoederlijke 

zwangerschap. 
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het delven zijn. Want niet enkel de cyclus van dood en leven kent zijn einde. Ook elk systeem 

moet er uiteindelijk aan geloven: ―het overgrote deel van ASD (All Systems Disconnected) 

[gaat] stelselmatig naar de haaien‖ (SN 63-64).  

 Aan het einde van de tunnel is er dan ook allesbehalve licht. Is het er wel, dan heb je 

―zeventien cola‘s gedronken‖ (SN 64) of ―zal het hen [de hulpelozen] verblinden. Misschien 

zien ze plots niets meer‖ (KK 77). Wat rest is ―weinig of geen hoop dan op teloorgang‖ (SN 

77) ―omdat elke hoop op wat dan ook even erg is en nergens echt toe leidt‖ (KK 113). Wat 

overblijft, is de chaos, ―de explosie van de zin van de waan, de ontploffing van de waan van 

de zin‖ (KK 22). En die is op geen enkele manier vorm te geven, want ―oerknallerij‖, het 

ontstaan van de wereld, is net als ―broekschijterij‖ (OV 23).  

 

 Toch kunnen we in al dit zwartkijken drie lichtpuntjes onderscheiden: de liefde, de 

muziek en het schrijven. Op die laatste twee ga ik later nog in, dus beperk ik mij nu tot de 

liefde. De liefde vormt vooral een baken van hoop: ―misschien komt vroeg of laat nog nieuwe 

liefde‖ (SN 14). Ze vormt een tegenkracht voor de doodsdrang van de ik-figuur: ―[s]omtijds 

denk ik spring in de Schelde en verzuip. Oh Baba Malade, ik zie u zo graag. Veel liever dan 

een mazoetstoof‖ (OV 31). De ironisering is typisch voor Berckmans. Alles wat enigszins 

verheven is, moet naar beneden. De liefde kan namelijk ook een groot gemis veroorzaken: 

―[d]e warmte van een tegen me aangeschurkt lichaam […] Een aanzet tot een kleine knuffel, 

een stukje van een nog meegedeelde monosyllable. Niets of niets kan dit gemis ooit nog 

goedmaken‖ (KK 91). Daarnaast berokkent ze veel pijn:  

 

Als je zonder liefde zit kruip je poedelnaakt, ontheemd door Kreuzfeld-Jakob, over de kasseien 

en de plavuizen en scheur je je knieën open tot ze bloeden en barsten, je knieschijven, en dan 

kruip je alsmaar verder en alsmaar verder tot aan het einde van de steeg en stoot je je kop nee je 

hoofd sorry je hoofd tegen de laatste, uiteindelijke gevel, als je zonder liefde zit‖ (SN 19). 

 

Het gemis van de liefde (dus ook ouderliefde) zorgt ervoor dat je als een naakte baby 

blijft rondkruipen in een steeg, in de marginaliteit van het bestaan. Een plaats waar je 

geconfronteerd wordt met zowel het einde als de hardheid (een muur is hard) van de 

existentie. De herhaling van de eerste sequentie op het einde van deze paragraaf geeft aan dat 

dit verschijnsel zich voortdurend herhaalt. Het wijst op de cyclus van leven en dood en de 
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uitzichtloosheid van het bestaan. Het enige waar je uitzicht op hebt, is het einde van de straat, 

de levensweg. 

 

 

B. Het schizo-anale 

 In L‟Anti-Œdipe vormt de schizofreen voor Deleuze & Guattari een tegenpool voor de 

vaste maatschappelijke codes. De schizofreen bevindt zich namelijk ―le plus proche du coeur 

battant de la réalité à un point intense qui se confond avec la production du réel‖ (AO 104). 

De schizofreen staat in direct contact met de ‗echte‘ realiteit, met het kluwen van 

verlangenstromen. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat Deleuze & Guattari bij hun eerste 

omschrijving van die verlangenstromen focussen op de open delen van het lichaam: ―[ç]a 

respire, ça chauffe, ça mange. Ca chie, ça baisse‖ (AO 7). Aandacht voor de mond, de anus en 

de geslachtsorganen zijn typische aspecten van het groteske. Die literaire traditie vormt ook 

een reactie tegen het afgesloten, klassieke (en dus gecodeerde) lichaam (Van Buuren 1982: 

22). 

 Ook Berckmans‘ decoderingsstrategie richt zich op het open lichaam. Ik heb 

aangetoond hoe in het werk van Berckmans de maatschappelijke codes aanwezig zijn. In 

tegenstelling tot Deleuze & Guattari bekijkt hij dit proces niet vanop een afstand, maar 

bevindt hij er zich middenin. Wie zich immers niet conformeert aan de gevestigde normen en 

waarden, belandt in de vergeten straten van de maatschappij. Het is vanuit die vergeten 

straten, de Grauwzone, dat Berckmans het open of niet-gecodeerde leven toont. Zijn 

personages zuipen, vreten, neuken, lullen en schijten. 

 Het scatologische is hierbij waarschijnlijk het meest kenmerkende voorbeeld. Het duidt 

op de beschetenheid van de existentie. Een beschetenheid die onontkoombaar is: ―[z]e zegt ge 

hebt een kroniese maar dan ook definitieve neiging tot algehele verspening en verstening en 

verbotting en verroting van uw gat […] ge gaat u de rest van uw leven beschijten‖ (OV 29). 

Daarnaast duidt stront aan dat alles afgang is (De Vos 2004: 3). Anders gezegd: dat elke 

ideologie moet verstarren (De Vos 2004: 3) en elk systeem moet ‗afvloeien‘. Zoals het 

koningshuis:  ―[o]h dierbaar België de koning kan niet schijten want z‘n hol is toegeplakt met 

kol‖ (KK 121). Of het religieuze: ―van het laatste etentje met twaalf andere kierewieten naar 

de allerlaatste kotspartij, en dat het daar [Golgotha] gemakkelijk verrekken is, daarvan hebben 
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meerder evangelisten (een stelletje ongeregeld dat integraal allemaal naast alle bakken piste) 

op afdoende wijze getuigenis afgelegd‖ (KK 123).  

 High en low komen samen. De hoge religie en de adel vermengen zich met het 

lage open lichaam. Net zoals stront en pis een vermenging is van allerlei bestanddelen, maakt 

Berckmans geen distinctie: Videozap ―knalde en loeide dat hemel en hel verzoeiden‖ (OV 73) 

en ―[z]ij zagen daar geen steek. Vanwege de mist. Baba Malade had daar gepist‖ (OV 36). 

 

Hier past het beeld van het levende kind. Kinderen kennen immers ook geen controle. 

Daarnaast heeft de wereld en het leven bij een kind nog geen welbepaalde vorm. Zo schrijft 

Borgnon, geïnspireerd door Deleuze & Guattari, over haar nichts conceptie van de wereld: 

―[i]t‘s constant folding, unfolding and refolding intensities constitute an image of a world that 

moves in all directions at the same time, where there is no origin, no cause and effect and 

where everything is constant in the making‖ (Borgnon 2007: 264).  

Het kind kent in Berckmans‘ oeuvre zijn verlengde in de marginalen en in de gekken, 

de schizofrenen. Immers, de ―enige manier om aan de vorm te ontkomen is […] te streven 

naar het onvolkomene, het lage, minderwaardige, onvolwassene, kortom naar de onrijpheid‖ 

(Van Buuren 1982: 82). De waarheid komt zowel uit de dronkeman als uit de kindermond: 

―Baba Malade vraag aan eender welke zot die het lef heeft u te zeggen hoe laat het is […] en 

hij zal u zeggen dat het vijf voor twaalf is op uw kot veertien hoog […] Open u dan toch‖ 

(OV 53). Enkel de zot zal u zeggen dat het gesloten leven een dood leven is. Alle anderen 

doen mee met de schijn. 

Het zichzelf openen is bijgevolg een levensnoodzakelijke voorwaarde. Dit betekent 

niet dat de dood in het open leven niet bestaat: ―[d]aar woont die ginnekoloog die u zal 

openen […] ontsluiten en ontkluisteren en ontketenen en ontluisteren‖ (OV 27-28). Een 

gynaecoloog doet denken aan de voortplanting en aan de geboorte. Twee elementen die bij 

Berckmans een connotatie van de dood dragen. Het openen gaat dus samen met een 

hernieuwd besef van sterfelijkheid. Het is ‗ontluisterend‘: het inzicht dat de maatschappelijke 

codes je niet kunnen redden van de dood. In een open leven is er dus een bewustzijn van de 

dood, maar men vlucht er niet blindelings van weg in de maatschappelijke structuren. De 

tegenovergestelde beweging kan wel, namelijk een volledige overgave aan de dood. Een 

complete laissez-faire: ―en ik duw meteen m‘n stijve lul in haar droge kut, en nog eens en nog 

eens en nog eens. Zonder kondoom, aids alla, tralalala‖ (KK 102). Het sterven zelf 
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onderstreept de samenhang van het open leven en de dood. Want de dode laat alles lopen: ―en 

uiteindelijk kreegt ge ook nog schijterij en een attakske in uw middelste barakske en een 

ambraske in uw onderste kabaske‖ (OV 30). 

 

Dit besef van de dood vormt het wezenlijke verschil tussen de marginaal en de zot 

enerzijds en het kind anderzijds. Waar het kind nog authentiek vormloos is, wordt de 

vormloosheid van de marginalen eerder gemotiveerd door een onmacht om aan de vormen te 

voldoen. Een passage als ―[d]e Gangsters van de Grauwzone waren weer op pad, retteketet 

keskeschiet‖ (OV 8) heeft dan ook een tragikomische ondertoon. Het kinderlijke is niet 

aantrekkelijk, maar eerder zielig. Alsof ze in hun ontwikkeling zijn blijven steken. Op die 

manier wordt het open leven evengoed een teken van gevangenschap: ―[h]et lege glas, nolens 

volens het volle te bestellen, laveloos. De maskers aan de tapkast. De grimassen van de 

getekende en de ketens van de geketenden, de kluisters van de gekluisterden‖ (KK 110). Het 

verschil tussen de ―lavelozen‖ en de ―levenlozen‖ (KK 15) is misschien toch niet zo groot. 

Want ook in de Grauwzones zijn er dogmatische mensen die het menen beter te weten: ―Jonas 

de Allerlaatste, auteur van het sextet voor beerput en basseng, zegt dat het zo is en dat het dus 

niet anders kan‖ (SN 90) en ―[d]e man die te veel wist geraakte straalbezopen en wist 

daardoor plots nog veel meer‖ (SN 33).  

Opvallend hierbij is dat de veroordeling van de dronkeman ook gebeurt op basis van 

het mateloze en het scatologische. Net zoals die kenmerken worden gebruikt om de 

maatschappelijke organen af te breken, dient ze hier om het gedrag van de dronkeman af te 

wijzen. We kunnen deze meerduidigheid verbinden met de schizofreen. Deze 

deterritorialiseert namelijk voortdurend. Mocht het zo zijn dat we het open leven eenduidig 

kunnen verbinden met een decoderingsstrategie, zou dat namelijk een vorm van 

reterritorialisering zijn. Maar dit standpunt kunnen we niet volhouden: de tekst blijft 

deterritorialiseren
26

.  

 

                                                 
26

 Op die manier vormt de tekst ook een decodering van de traditionele (gecodeerde) literaire vormen. 
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2 Vormgeving 
 

 

Nu ik het wereld- en mensbeeld van deze drie bundels heb uitgewerkt, ga ik in op hoe 

die wereld en mens concreet vorm krijgen. Kenmerkend is dat het existentiële altijd een 

mythische uitvergroting krijgt. Op die manier creëert Berckmans een literair universum dat 

nooit in zichzelf besloten ligt, maar integendeel een aftasting van de gehele maatschappij 

vormt. In die zin ga ik niet akkoord met De Vos die de wereld van Berckmans een 

―tegenwereld‖ of ―onderwereld‖ noemt (De Vos 2004: 11) of Van Elzen die stelt dat 

Berckmans‘ wereld ―raakpunten heeft met de concreet bestaande wereld […] maar er in feite 

los van staat‖ (Van Elzen geciteerd in De Vos 2004: 11). Beide lijken te wijzen op de 

representatie van een distopische wereld. De wereld van Berckmans is echter een wezenlijk 

onderdeel van onze maatschappij. Alleen representeert hij die niet, maar creëert hij een eigen 

wereld van binnenuit. Hij gebruikt materiaal uit de maatschappij, maar vervormt en verwringt 

die om een specifieke wereldvisie uit te drukken (O‘Sullivan 2006: 55, cf. supra). Op die 

manier wordt Berckmans‘ literatuur ―une machine littéraire‖ (AO 54) die een effect van 

diversiteit of intensiteit produceert. Het verstoort de blik van de lezer en laat hem zo kennis 

maken met de mogelijkheid van een andere wereld binnen de eigen maatschappij. ―Een 

literaire machine brengt iets teweeg in de wereld; ze […] zet aan tot denken‖ (Posman 2009: 

305). Verbreken we het contact tussen de literaire wereld van Berckmans en de onze, ontdoen 

we ze van haar mogelijke revolutionaire kracht tot worden. 

 

 

2.1 Tijd en geschiedenis 

 

Voorop in de tijdsbeleving van de marginale bevolking bij Berckmans staat de 

voortdurende herhaling: ―[h]et verschil tussen vorige week en deze week en volgende week 

en het precieze, gedetailleerde verschil tussen eergisteren en gisteren en vandaag en morgen 

en overmorgen begint Doctor Paf de Pierennaaier langzaam maar steeds sneller te ontgaan‖ 

(SN 31-32). Dit leidt tot een ultieme verveling waardoor de tijd zich enorm traag lijkt voort te 

slepen. Hier is niet langer een kind aan het woord voor wie elke dag een nog niet verkend 
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avontuur is, maar een vermoeide persoon die enkel nog wacht op de dood: ―en gaan met 

Videozap en Peternel Snottebel regelrecht naar de ratsmodee, jodeliedee‖ (OV 7).  

De tijd vormt voor de personages bovenal een last die hen langzaamaan verteert: 

 

Mikrosekonde voor mikrosekonde sleept de tijd die nu nog is je hele hebben en je hele houden 

moedeloos achter zich aan, dwars doorheen de uitgestorven straten van hulpkas kwadraat […] 

mikrosekonde na mikroseconde, daagt je de radikale totale integrale stompzinnigheid van je 

kruipsel, je wroetsel dwars doorheen de planologische brij van hulpkas kwadraat, maar de tijd 

wil het zo, hij die smalend vadertje wordt genoemd en menseneet [sic] met zijn laatste rotte 

tand. (OV 16) 

 

 Uit dit fragment blijkt dat niet de mens de tijd regelt, maar omgekeerd: de tijd bepaalt 

de mens. Hij verteert ons. ―Deleuze‘s work [met name Différence et répétition] suggests that 

our sense of subjectivity, ‗identity‘ and on-going continuity does not exist in spite of time, but 

precisely because of time‖ (Roberts 2007: 119). Tyisch voor Berckmans is dat hij dit 

individuele, continue tijdsbesef ziet als de wegterende tijd van het leven. Op die manier wordt 

distinctie uitgewist. De tijd maakt immers voor niemand een uitzondering, zoals blijkt uit het 

onpersoonlijke ‗je‘. Temporeel uitgedrukt is het leven van de mens een zichzelf verterend 

proces dat terugkeert naar een toestand van non-bestaan, terwijl de tijd op zich altijd maar 

doorgaat. Deze verschilllende bewegingen van de tijd wijzen erop dat de tijd in de verhalen 

van Berckmans geen drager van een telos is of een spanningsopbouw opzet. De tijd staat de 

personages immers niet ten dienst. Ze werkt hen eerder tegen. 

Het gebrek aan telos hangt samen met het complete gebrek aan geschiedenis. Elke 

actie is versneld weergegeven om de beschetenheid en stompzinnigheid van de alledaagse 

handelingen van het bestaan uit te drukken: ―kwamen wij te zitten op harde houten stoelen in 

de bijkeuken van hulpkas tot de tweede macht en vraten wij een boterham met een ei […] en 

uiteindelijk kreegt ge ook nog schijterij‖ (OV 30). De herhaling van iteratieven versterkt dit 

aspect: ―[a]lweer spinaziestront met worst in hulpkas kwadraat‖ (OV 11) en ―[d]e pot schafte 

alweer spinaziestront met worst in de Grauwzone‖ (SN 80)
27

. Verder bestaan de teksten veelal 

uit ellipsen (die de non-actie het meest duidelijk illustreren), scènes en pauzes. Die scènes en 

observaties duren echter nooit langer dan een paragraaf. Daardoor is het tempo snoeihard. 

                                                 
27

 Een herhaling die Berckmans zelf benadrukt: ―de spinaziestront met worst [is] in de Grauwzone elke dag 

dezelfde. Ik verwijs u daarbij naar boek 8 pagina 11‖ (SN 67). Die verwijzing is bovenstaand citaat. 
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Acties, observaties en (in mindere mate) scènes volgen elkaar voortdurend op volgens een 

proces van associatie, waardoor de tijd geen drager kan zijn van een plot. 

Dit gebrek aan geschiedenis is het logische gevolg van de cyclus van dood en leven, 

waarin alle menselijke actie verbleekt ten opzichte van de dood. Een narratieve opbouw naar 

een telos, veronderstelt een zekere zingeving. Door de dominantie van de dood in de wereld 

van Berckmans bestaat die echter niet. Tegelijk zorgt die cyclus ervoor dat het sterven of de 

dood ook amper aandacht krijgen. Zo bouwt de tekst ook niet op naar het toch wel belangrijke 

moment waarop de vader van de ik-figuur sterft (SN 89). Maar zoals de twee tegengestelde 

bewegingen van de tijd duidelijk maken, vindt het leven zijn bevestiging in de dood: 

―daarmee geschiedt en gebeurt er altijd en kontinu overal vanalles gebeurt gelijk koppen 

afkappen zowel hier als daar als elders altijd hetzelfde altijd identiek hetzelfde namelijk 

verrekken‖ (SN 120).  

 

Door het ontbreken van een plot, bestaan Berckmans‘ verhalen vooral uit een 

opeenvolging van momenten. Een moment van observatie, van actie, of van een gesprek. Dit 

past binnen het concept van de chroniqueur (cf. infra) die de tijd wil vastleggen. Maar het ―nu 

is onverdeelbaar, in wat dan ook‖ (SN 118) waardoor de tijd niet te beschrijven of te 

systematiseren valt. Zo zijn ―de weken en de maanden voorbijgevlogen en de sekonden 

voorbijgekropen‖ (OV 57). In een andere passage situeert de ik-verteller tot in het absurde, 

om de situering daarna meteen onbepaald te maken: ―[k]wart van een sekonde voor 4 van de 

minuten om bijna drie voor acht. Op een dag in de lente in de Grauwzone‖ (SN 53). Het 

illustreert de wil van de chroniqueur om de tijd vast te leggen, maar ook zijn besef dat dit 

onmogelijk is. 

In Pandemonium worden sommige paragrafen voorafgegaan door een tijdsituering 

zoals ―200398123246‖ (SN 34), wat wijst op 20 maart 1998, 12 uur, 32 minuten en 46 

seconden. Maar zoals elke vorm van systematisering bij Berckmans moet ook deze 

imploderen. We krijgen onmogelijke combinaties als ―036778‖ (SN 51) of ―Dertien nul 

59004512‖ (SN 86). Zelfs de werkwoordstijden bieden geen soelaas: ―zijn uitzendingen 

worden onderbroken tussen gisteren en eergisteren‖ (OV 12). 

 Deze onmogelijkheid tot systematiseren volgt uit de herhaling van elke dag. Als alle 

acties gelijk zijn aan elkaar, kun je ze niet langer uit elkaar houden. Het nu is nooit een 

duidelijk afgebakend moment, maar bevat altijd sporen van vorige en volgende momenten. 
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We krijgen met andere woorden een constant nu-gevoel, dat echter wordt opgeslorpt in de 

herhaling. En die herhaling is ―not an absence instead of a presence, but a trace which 

replaces a presence which has never been present‖ (Derrida geciteerd in Connor 1988: 5).  

 De klank van dat spoor is die van de Apocalyps, uitgedrukt door een voortdurende 

bastoon: ―6/9 is het ten slotte geworden en niets, minder dan niets, is veranderd, nog steeds 

wordt de hedendaagse toon gezet op de allerlaagste noot van de kontrabas‖ (KK 55). De tijd 

is dus ―loeihard, zoals de tijd die is geweest en de tijd die komen zal‖ (SN 125). Aldus krijgt 

de tijd, naast zijn existentiële aspect, ook weer een uitvergrotende, mythologische dimensie.  

 

 

2.2 Setting 

 

 De verhalen van Berckmans spelen zich af in ‗Barakstad‘ (Antwerpen) en meer 

bepaald in de ‗Grauwzone‘: ―de wijk tussen het ouderlijk huis [het ‗Stikhok‘ of de 

‗Zweetdoos‘] in de Lemméstraat en Café De Raaf in de Lange Lozanastraat, twee straten 

verder‖ (De Vos 2004: 3). Zowel de benaming als de minimale oppervlakte benadrukken het 

existentiële aspect van de ruimte. De ik-figuur botst er letterlijk op het bestaan: ―de gebalde 

vuist aan mijn muur‖ (KK 68). Het is een plek ontdaan van alle vormelijke schijn. De 

bewoners leiden er een primitief leven dat volledig draait om ―om Terneis en Appelspijs‖ (SN 

111)
28

. Armoede beheerst met andere woorden hun leven. Ze zorgt ervoor dat sommige 

bewoners zich niet meer moeten wenden tot het ―hulpkaske‖ (KK 7), maar tot ―hulpkas 

kwadraat waar zitten in de stront bleek en liggen op sterven‖ (OV 7). En armoede houdt hen 

ook op die plaats: ―[i]n het kot kan ik niet zijn. In hulpkas kwadraat kan ik niet meer zijn. 

Elders kan ik allicht nog minder zijn, ergens anders wellicht algeheel niet meer. Wat moet ik 

doen. Kakken in mijn schoen‖ (OV 21). Het einde van deze passage wijst op zijn 

machteloosheid om iets te verhelpen aan die situatie. Een situatie waarmee sommige vrede 

hebben: ―[h]et licht is hier kapot. We laten het licht niet meer maken. We zitten liever in het 

donker. In het kot‖ (OV 25) en andere duidelijk niet: ―[n]og steeds […] wordt er in de 

Grauwzone om de tien sekonden iemand psychotisch nee zo zot als een achterdeur‖ (SN 58).  

                                                 
28

 Terneis is Berckmans‘ neologisme voor geld. Merk ook de hoofdletters op die het kapitale belang van beide 

aanduiden.  
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De omgeving is hier geen vrije ruimte waarin je staat en gaat waar je wil, maar een 

gesloten ruimte waarin je wacht op de dood: ―[h]et kot is een kist met zes planken. In deze 

kist is nochtans geen rust, er is […] wachten op een petieterige pietepeuterige schlemielerige 

dood‖ (OV 19). Het is een plek die je bewust maakt van de eigen existentie, en zodus van je 

sterfelijkheid: ―[h]ier heerst doodse stilte, dat wil zeggen een stilte als die van de dood, wier 

schaduw door de Grauwzone waart‖ (SN 60). 

Dit gesloten karakter doet denken aan wat De Cauter in De capsulaire beschaving een 

―duale maatschappij‖ (De Cauter 2004: 85) noemt. Hij merkt op dat ―de wereld in stijgende 

mate duaal wordt […] De tweede, derde en vierde wereld moeten meer en meer op 

hardhandige wijze buiten de wereld worden gehouden‖ (De Cauter 2004: 45). De motor 

hiertoe is enerzijds het kapitalisme dat werkt via een centrum en periferie (AO 274-75), 

anderzijds is het de angst (De Cauter 2004: 85). Angst voor mensen als Berckmans die niet 

voldoen aan de norm. Zulke mensen worden in een ―kamp‖ (De Cauter 2004: 49) gestoken 

waarbij De Cauter kamp definieert als ―een extraterritoriale enclave in het nationale 

territorium, een plaats van uitsluiting en concentratie‖ (De Cauter 2004: 89).  

Het kampgehalte van zijn omgeving maakt Berckmans duidelijk via de existentiële 

inkrimping van de ruimte, maar ook via de tegengestelde beweging: een mythische 

uitvergroting. De setting krijgt daardoor een universeel karakter. Duidelijk wordt dit al bij het 

begin van Vilbeluik: 

  
In den beginne was de oerknal van Videozap. 

Prot zei z‘n gat en z‘n gat sprak Deutschland. 

Uit de oerknal van Videozap onstonden de schetenfabrieken. 

Uit het afval van de schetenfabrieken onstond hulpkas kwadraat, waarvan de Gangsters  

van de Grauwzone getuigenis hebben afgelegd, afleggen, afleggen zullen. (OV 7) 

 

De evolutietheorie, religie, Nazi-Duitsland, de Grauwzone en zijn bewoners worden 

hier op een dezelfde lijn geplaatst met het scatologische als gemeenschappelijke deler. De 

eerste drie zijn systemen waarin de mens als stront wordt behandeld in naam van een groter 

ideaal. De Grauwzone is daar de hedendaagse erfgenaam van. Het zijn die mensen die 

vandaag als stront behandeld worden en aldus, zo wordt gesuggereerd, een nieuwe, impliciete, 

holocaust ondergaan. De gevangenisschap van de bewoners wordt onderstreept door hun 

vrees om versluisd te worden naar ―reservaten‖ (KK 41) of, nog erger, naar het ―Getto‖ waar 

geen hulpkas meer is (KK 119). Verder heerst er in de Grauwzone een ―Ausgangverbot von 
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00.00 Uhr bis 00.00 Uhr‖ (SN 35) en loopt zowel de ‗Zuiveringsmilitie‘ als ‗The Return of 

the Gestapo‘ er rond. 

Opnieuw wordt dus duidelijk gemaakt dat de inwoners van de Grauwzone niet vrij zijn 

om te gaan en staan waar ze willen. Ditmaal niet via een focus op het existentiële, maar door 

zich te richten op het universele karakter waardoor de gesloten ruimte toch opendeint in 

ruimte en tijd. Dit universele houdt echter het existentiële aspect in zich via de 

doodsgedachte: ―[i]n het diepst van mijn diepst is het zottenkasteel van hulpkas kwadraat. 

Daar is de bosmens gekerkerd in de vergeetput van het kot van hulpkas tot de tweede macht. 

Hij kan z‘n ogen niet meer open houden maar hij kan ze ook niet sluiten omdat ze met een 

stilleto zijn uitgestoken. Spreken kan hij niet omdat z‘n strottenhoofd verkankerd en z‘n tong 

uit z‘n mond gerukt is‖ (OV 29).  

 Uiteindelijk doet ook hier de Apocalyps zijn intrede: ―[a]lle dingen in de nabije 

omgeving kollapsten, behalve een puinhoopje gips, en het laatste podium waarop het laatste 

bandje amechtig en schots en scheef het laatste liedje stond te zingen […] Doctor Paf de 

Pierennaaier aan de vocals‖ (SN 118-19). Die ―nabije omgeving‖ wordt verder beschreven als 

het ―intergalaktische nihil‖ (SN 128). De implicatie is dat de vernietiging van de Grauwzone 

het einde zou kunnen betekenen van de beschaving zoals we die nu kennen. Wat ons zal 

resten, is een troubadour op een vergeten en verlaten podium. 

 

 

2.3 Personages 

 

 Ook de personages dragen door hun karakterisering een mythisch karakter (Vanhole 

1989). Enerzijds omdat hun karakters nooit uitgewerkt worden. Ze verkrijgen er een 

―exemplarisch karakter‖ door (Debrouwere 1998: 21). Anderzijds doordat ze dikwijls 

handelen uit ―één gevoel […] en dat is wanhoop‖ (Vanhole 1989). Die wanhoop moet 

natuurlijk verbonden worden met de eenzaamheid, het besef van sterfelijkheid en de 

machteloosheid om de existentie vorm te geven.  

Net als bij de setting is hier sprake van een dualisme. Nu niet langer open tegenover 

gesloten, maar wij ten opzichte van zij: de maatschappij en de marginalen, de dronkelappen. 

Die laatsten zijn de vuiligheid van de maatschappij, mensen naar wie niet wordt omgekeken: 
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―[d]e hookers van gisteren zijn ondertussen vervangen door de hookers van vandaag die 

morgen zullen worden vervangen door foutief aangeboden vuilniszakken, zwerfvuil, gelijk 

Billy, niet eens opgeraapt‖ (SN 66).  

Deze oppositie neemt Berckmans in eerste instantie over. Zo wordt de afstand 

enerzijds bevestigd door te spreken over een duidelijk afscheidbaar ‗zij‘. De ik-figuur spreekt 

die vaak verwijtend (en marginaal) toe met ‗gijlie‘: ―[g]ijlie weet dat niet maar wacht maar 

eens tot gijlie daar zelf zult zitten‖ (SN 74). De oppositie is misschien het meest duidelijk in 

Vilbeluik waarin de sequentie ‗The People versus‘ vaak terugkeert met een personage uit de 

Grauwzone (bijvoorbeeld: ―The People versus De Brees‖ (OV 66)). Deze sequentie verwijst 

naar de film The People versus Larry Flint, zoals duidelijk gemaakt wordt door in het verhaal 

‗The people versus Anakwaboe‘
29

 te verwijzen naar de regisseur Milos Forman. Die film 

vertelt het leven van pornogigant Larry Flint. Ze focust op de oprichting van zijn pornoblad 

‗Hustler‘ en zijn vele aanvaringen met het gerecht en ‗the people‘. Die laatsten zijn de 

zelfverklaarde morele (en veelal conservatieve) burgers. Vertaald naar het werk van 

Berckmans keuren zij het gedrag van marginalen af en stellen zich daar ook vragen bij: 

―Pafke […] het schijnt dat gij al veel op straat en in uw broek hebt gescheten‖ (OV 73).  

Anderzijds neemt Berckmans de blik van ‗The People‘ over. Zo benoemt hij de 

inwoners van de Grauwzone zelf als ‗Gangsters‘ en neemt hij de standpunten over die 

Gangsters (ironisch) over: ―en onderweg in de regen komt gijlie de Gangsters van de 

Grauwzone tegen en dan kunt gijlie hem natuurlijk wel schudden‖ (OV 22) of ―Das Kapital 

lezen de Gangsters van de Grauwzone niet‖ (OV 52). Dit laatste voorbeeld is natuurlijk in 

hoge mate ironisch. De uitspraak bevestigt de hiërarchie tussen de marginalen en de burgers, 

terwijl Marx de uitvlakking van de hiërarchie wou bewerkstelligen. 

In tweede instantie wordt de oppositie verbroken en uitgevlakt. Berckmans plaatst de 

mensen met een maatschappelijke status in die situaties die ze liever verdoezelen: ―The 

People gaan even neuken in de keuken‖ (OV 68). En over de koning merkt de ik-figuur op: 

―en als die Bettens nu eens moet gaan kakken, dat is toch een mens als een ander, als dat 

opkomt kunt ge dat niet tegenhouden‖ (KK 153). De omgekeerde beweging wordt echter ook 
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 Dit intertekstuele gegeven verklaart waarschijnlijk het over-the-top pornografische gehalte van dit verhaal. Als 

voorbeeld: ―ik heb haar gepfoepft tot in haar slokdarm, zo lang is mijn piet, of weet gijlie dat niet‖ (OV 58). In 

die zin zou je de verwijzing naar ‗the people‘ ook metafictioneel kunnen bekijken: die recensenten die 

Berckmans voortdurend vroegen waarom alles altijd zo zwart en negatief moest zijn. 
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gemaakt. Zo zijn de marginalen ―koningen en koninginnen‖, zelfs al komen ze ―gekropen uit 

onze holen‖ (SN 96).  

 Maar deze tot een vlakke lijn gereduceerde oppositie is niet altijd zo eenduidig. Over de 

Gangsters van de Grauwzone wordt ook gezegd: ―[g]rote dikke brol vertellen de Gangsters 

van de Grauwzone niet‖ (OV 52), terwijl hier juist een verwijt verwacht wordt. In feite is de 

typering van de Gangsters op pagina 52-53 (OV) inconsistent. Ze veroorzaakt een verwarring 

die niet verhelderd wordt in de andere teksten. Voor ‗The People‘ geldt hetzelfde: ―The 

People gaan aan de overkant een smoske halen. Gijlie hebt The People natuurlijk niet zien 

vreten. Gijlie vreet natuurlijk ook nooit geen smos. Gijlie hebt The People natuurlijk ook 

nooit zien krabben aan hun klos‖ (OV 66). Deze passage is ambigue. Ze kan erop wijzen dat 

The People elkaar (en zo ook zichzelf) goedpraten, maar ook dat er zich altijd iemand beter 

voelt dan de andere. Anders gezegd: mensen baseren zich altijd op het gedrag van anderen om 

zichzelf goed te spreken. In die laatste betekenis wordt de definitie van ‗The People‘ 

onduidelijk: ze lijken in zichzelf verdeeld en ze vertonen kenmerken van de ‗lagere‘ 

bevolking. 

 Op deze manier verdwijnt het exemplarische en mythische karakter naar de achtergrond 

(het blijft wel sluimeren) en krijgen de personages bovenal een ongrijpbaar karakter. 

Daardoor zou je kunnen stellen dat ze inwisselbaar worden. Iets wat past in de 

omlaagtrekkende beweging die Berckmans maakt. Immers, mensen krijgen pas distinctieve 

functies door de conditionering. Als die schijn weggenomen wordt, valt die distinctie weg. 

Maar deze redenering miskent de ongrijpbaarheid die ten volle aanwezig is in de tekst.  

 Correcter lijkt het me dan om nog een stap verder te gaan en elk personage te 

beschouwen als een schizofreen. Dit veronderstelt dat ze geen vaste identiteit hebben, maar 

voortdurend worden. De namen van de personages maken dat al duidelijk. Normaal verbinden 

we aan een naam een vaste identiteit. Over de verschillende bundels heen verdwijnen er 

echter namen, en komen er weer nieuwe bij. Toch gaat het telkens over dezelfde (soort) 

mensen
30

. In Vilbeluik is het spel met de namen het grootst. De namen worden afhankelijk 

van de couplages die ze maken met hun directe omgeving: de zin. Zo wordt Jeanien 

―Jeanocht‖ in combinatie met ―onderzocht‖ en ―krocht‖, of ―Jeanienka‖ met ―Treblinka‖ en 

―Jeanau‖ met ―Auschwitz-Birkenau‖ (OV 64). We merken in deze sequentie ook een 
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 Zoals Berckmans bevestigt in een interview: ―[m]ijn hoofdfiguren zijn mijn vrienden, en in feite gaat het 

telkens weer over dezelfde mensen, ik geef ze alleen wel steeds andere namen‖ (Jacobs 2000). 
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inhoudelijke motivering: het in verband brengen van het seksuele en de dood. De volgende 

sequentie is volledig door de klankwaarde bepaald: ―[g]ij denken Pafke zot, Raimundo van 

Bedot. Gij denken Pafke zat, Raimundo van Bedat‖ (OV 74). Ook de koppelingen volgen dus 

geen vaste patronen 

 In het algemeen zijn de namen lege hulzen die door de auteur kunnen worden ingezet 

waar en wanneer hij dat wil. Afhankelijk daarvan krijgen die namen betekenis. In die zin is 

ook het sluimerende mythische en exemplarische karakter van deze personages te verklaren. 

De personages worden nu eenmaal vaak in miezerige situaties geplaatst waardoor ze telkens 

gelijkaardige verbindingen aangaan en zodoende telkens wanhoop uitdragen. Door de 

uitsluiting van de maatschappij lopen ze immers in cirkels, waardoor ze nooit ten volle 

kunnen worden. Anders gezegd: ze vallen in ―des trous noirs et lignes de mort‖ (MP 349).  

Er zijn uitzonderingen op deze onvaste of lege personages: figuren met een duidelijke 

symboolfunctie zoals de ouders, of Baba Malade met haar gesloten karakter, of een personage 

als de Zuiveringsmilitie die een machtsfunctie moet uitstralen. Toch geldt ook hier weer dat 

geen enkele figuur duidelijk omschreven wordt. Verder krijgen sommige personages 

voortdurend een toenaam: zo laat de Brees bijna voortdurend zijn kees. Naast het karikaturale 

karakter, is er ook een symboolfunctie: de dood loert immers voortdurend om de hoek. In die 

zin doet het dan ook denken aan het epitheton ornans. Met het gebruik van zo‘n formule legt 

Berckmans ook de nadruk op de orale kwaliteit van zijn teksten (cf. infra)
31

. 

   

 

3 Existentieel perspectief: verteller en focalisatie 
 

 

 Het belangrijkste personage in de verhalen van Berckmans is de ik-figuur die tevens 

de verteller is. Dit ik-persectief is echter vreemd. De ik-figuur stelt zich namelijk voor als een 

chroniqueur, als een observator die het leven in de Grauwzone wil vastleggen: ―[a]gent van 

veiligheid, want mijn en Pafkes taak is het alles en elkeen te observeren, te registeren, te 

kontroleren, vervolgens te boekstaven‖ (KK 16). De typische verteller van een kroniek is een 
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 In Vilbeluik wordt dit orale karakter verder onderstreept door de primitieve poëzie. Het is, net als het epitheton 

ornans, een middel om de tekst oraal en ter plaatste te kunnen componeren. Een andere orale formule wordt dan 

weer in vraag gesteld: ―[i]s Videozap een oeroude glorie. Is hij een vraye ende al waere historie‖ (OV 69). De 

tekst ironiseert op die manier de waarheidsaanspraken van de traditionele literatuur.  
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heterodiëgetische verteller die zich op de achtergrond houdt ten voordele van wat zich 

afspeelt in zijn omgeving. Bij Berckmans vinden we echter een nadrukkelijke verteller. Hij 

wijst op de daad van het schrijven: ―[i]k kan dit schrijven omdat ik het weet. Omdat ik altijd 

ben in hulpkas kwadraat‖ (OV 9). Ook wendt hij de taal niet enkel aan om te beschijven. Hij 

gebruikt ze ook om invloed op de omgeving uit te oefenen: ―[i]k schrijf Videozap gij zijt 

veroordeeld‖ (OV 9). En niet enkel in het schrijven vestigt de ik-figuur de aandacht op 

zichzelf. Hij maakt meestal ook deel uit van de beschreven actie zelf. Daarom is het beter om 

te spreken over een kroniek van de ik-figuur – een vorm van autobiografie. Of zoals 

Berckmans het zelf noemt: ―een grafie van mijn leven‖ (Jacobs 2000). 

De traditionele autobiografie heeft een autodiëgetische verteller (Herman 2005: 89). 

Op het eerste gezicht lijkt Berckmans dit over te nemen: er is een extra- en autodiëgetische 

verteller. Maar, conform de twee genres die hij bezigt, is er ook een allodiëgetische verteller 

die acties beschrijft waarvan hij geen deel uitmaakt: ―[i]n de gietende regen om kwart over 

negen kwam Gilbert Jeanien nog tegen en plasseerde z‘n velooke in haar kadooke op het 

pleintje voor de kerk‖ (OV 72). Het onderscheid tussen allo- en autodiëgetisch is echter vaak 

moeilijk te maken vanwege de verwarrende, onomlijnde personages. Als de ‗Gangsters van de 

Grauwzone‘ de bewoners van de Grauwzone zijn, dan hoort de ik-figuur daar eigenlijk bij. 

Toch zijn vele passages over de Gangsters afstandelijk beschreven: ―[e]r ontstond een 

handgemeen dat nog steeds aan de gang is, al lijken de Gangsters van de Grauwzone 

voorlopig lichtjes aan de winnende hand‖ (OV 17). Personages nemen echter ook kenmerken 

van de ik-figuur over, waardoor de identiteit van de verteller bemoeilijkt wordt. Zo boekstaaft 

ook Leonski Leon (SN 53) en Szukalski observeert (SN 115). Nog moeilijker wordt het 

onderscheid wanneer de ik-figuur verschillende alter-ego‘s aanneemt: ‗Pafke‘ in 

Konstantinopel en Vilbeluik, en diens afgeleide ‗Doctor Paf de Pierennaaier‘ in 

Pandemonium. Zo is het mogelijk voor de ik-figuur om zichzelf als personage te 

observeren
32

. Een passage als ―Doctor Paf de Pierennaaier belt het onheilspellende nieuws 

door‖ (SN 71) is dan niet éénduidig auto- of allodiëgetisch, maar beide: een autodiëgetische 

observatie verpakt als een allodiëgetische. Dit zorgt er voor dat die alter-ego‘s ook de enige 

personages zijn waarbij de verteller alwetend is: ―Doctor Paf de Pierennaaier denkt bij 
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 In tegenstelling tot wat Debrouwere (1998: 84-85) beweert lijken deze alter-ego‘s geen verschillende 

afgebakende functie te hebben. Dat zou immers veronderstellen dat die alter-ego‘s naast elkaar bestaan in de 

verschillende boeken wat niet het geval is. 
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zichzelf die halve gare tuthola van een Sylvia von Harden doe ik straks wel lekker binnen‖ 

(SN 70)
33

.  

Het fantastische schilderij van Otto Dix dat de Berlijnse journaliste Sylvia von Harden 

vereeuwigde, prijkt overigens op de cover van Pandemonium, met een afbeelding van 

Berckmans naast haar. Hoewel het schilderij een zekere representatief karakter bevat, is de 

figuur van de journaliste toch opzettelijk lelijk gemaakt. Zo valt haar ene panty naar beneden, 

is haar nek bijna cilinderachtig, en zijn haar handen buiten proporties. Haar handen bedekken, 

en vestigen aldus de aandacht op, de typische vrouwelijke lichaamskenmerken: de borsten en 

de schoot. Bijgevolg krijgen we een ambigue figuur die de grenzen tussen man en vrouw 

opheft, waardoor ze de ‗neue Frau‘ verzinnebeeldt
34

. Een opheffing die bevestigd wordt in het 

symmetrische patroon van haar kleed. De berckmans-figuur draagt een gelijkaardig 

kledingstuk en ook zijn handen (en armen) zijn uitvergroot. Net als de monocle van de 

journaliste worden de ogen geaccentueerd door zijn ziekenkasbril. Op de achterflap van het 

boek vinden we echter een afbeelding van de auteur met dezelfde kledij en dito bril, maar met 

gewone handen. Dit wijst erop dat beide figuren op het schilderij een representatie zijn, maar 

in hun vertekende vorm meer uitdrukken dan bij een gewoon portret. De implicatie lijkt een 

traditionele tweedeling. De figuur van de achterflapfoto moeten we verbinden met de ik-

figuur in de verhalen. De figuur in het kunstwerk met het alter-ego Pafke. Er is een gelijkenis 

tussen beide, maar het alter-ego bestaat vooral als een fictionele constructie in het boek die 

het persoonlijke van de auteur overstijgt. 

 Tussen de twee flappen wordt dit echter tegengesproken. Zowel het ik als de alter-ego 

komen voor in dezelfde zin zonder dat er een duidelijk aanwijsbaar verschil is: ―[w]e zullen 

zien, Pafke en ik‖ (KK 9)‖. Daarom is het moeilijk om te spreken van zowel een gespleten 

persoonlijkheid als van een functie van objectivering: ―Pafke is meer dan het alter ego van de 

schrijver, het is zijn schaduw, het is hemzelf. Pafke en de verteller vloeien in elkaar over‖ 

(Van Erkelens 1996). Door dit ‗vloeiende‘ karakter, krijgen Pafke en de ik-verteller, net als de 

overige personages, een onbepaald karakter. 
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 De hiërarchie kan ook omgedraaid worden. We kunnen vertrekken vanuit een allodiëgetische verteller die 

autodiëgetisch wordt wanneer hij over zichzelf praat in de vorm van een ander. Dat personage is dan opnieuw de 

enige bij wie de verteller alwetend is.  
34

 Alle informatie omtrent dit schilderij puurde ik uit dit informatieve filmpje: 

www.youtube.com/watch?v=TRCB9qjQ9-c  (bezocht op 21/04/2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=TRCB9qjQ9-c
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 Dit onbepaalde karakter overheerst de teksten. De schrijver stelt ze voor als kronieken 

of een vorm van autobiografie, maar van enige representatie is er amper sprake. Berckmans 

creëert en hercreëert zijn omgeving en leven voortdurend. Net als de personages geen vat 

kunnen krijgen op hun eigen leven, krijgt de lezer geen vat op hun leven. De lezer kan het niet 

plaatsen in een bepaald hoekje, want de tekst roept daar altijd weerstand tegen op. 

 Een van die elementen die weerstand bieden is dat de kroniekschrijver niet vanuit één 

standpunt observeert en schrijft. Net zoals de verteller niet standvastig is, wordt ook de 

focalisatie meervoudig. Bekijken we een passage uit Pandemonium (zie bijlage 1), dan zien 

we hoe verschillende blikken elkaar opvolgen en door elkaar vloeien. De passage begint met 

een opsomming van drie existentialisten waaruit enige geleerdheid spreekt. Meteen daarna 

klinkt echter de stem van de marginaal die elke vorm van intellectualisme afwijst en enkel 

zichzelf een zekere authenticiteit toewijst. De tekst vervolgt met een dronkemanachtig 

doorbomen gebaseerd op rijm (anarchist, antichrist, pisteeee), een absurde vraag en een 

muzikaal-existentiële uitroep. Daarna volgt de blik van de chroniqueur die vastlegt wat er 

gebeurt. Daarin sluipt echter de blik van het kind dat in de ‗Grand Bazaar‘ iets koopt wat de 

associatie met snoep oproept. Iets waarop zij ‗kicken‘. De tweede alinea brengt meer van 

hetzelfde: de blik van de zot, de existentialist, de chroniqueur en de muzikant. Nieuw is de 

blik van de schrijver: de eerste zin is het begin van een vertelling en in de vierde laatste zin 

wijst de beschrijver op de activiteit van het schrijven. Het ‗ik‘ is dus allesbehalve vaststaand. 

Het is een voortdurende afwisseling van blikken die een flux vormen. Net als de personages 

wordt de ik-figuur voortdurend. Nog meer dan hen vormt hij een schizofreen die zowel niet te 

definiëren als te representeren valt
35

. 

Maar deze blikverschuivingen zijn ook een vormgeving van de chaos die Berckmans 

in de wereld onderkent (De Vos 2004: 7). De auteur probeert deze echter niet te vatten in een 

representeerbare structuur, maar probeert het effect van die chaos op de lezer over te brengen. 

Dit doet hij door de narratologische opbouw van zijn verhalen. In eerste instantie volgt 

Berckmans de regels van de genres die hij beoefent. De boeken zijn opgebouwd volgens een 

chronologisch principe. Maar door de eindeloze herhaling, bevat elke moment elementen van 

de voorgaande en de volgende. De indeling verleden-heden-toekomst wordt daardoor 

bemoeilijkt, en structureert bijgevolg de verhalen niet. In tegenstelling tot de kroniek en de 
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 Ook vervalt de ik-figuur vaak in zwarte gaten: ―Doctor Paf de Pierennaaier zwijgt nu even. Hij heeft even last 

van z‘n reguliere zeventiende black-out‖ (SN 130). 
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autobiografie krijgen we hier geen duidelijk opgebouwd metaverhaal met duidelijke oorzaken 

en gevolgen, maar een plotloos verhaal met een chaos van fragmenten. De dood overheerst 

het leven. Van zin is er geen sprake, en zodoende ook niet van een causale relatie tussen de 

dingen die gebeuren. Alles volgt elkaar gewoon op. 

 De afwisseling van de blik en opeenhoping van fragmenten zorgen ervoor dat de teksten 

chaotisch lijken. Iets wat de ik-figuur bevestigt: ―[o]ndertussen slechts flarden van altijd even 

benauwde, beangstigende gedachten, brokstukken, lettergrepen, monosyllabelen, stukken van 

nooit nog te herkennen woorden‖ (KK 40). Dit is wat we in de teksten vinden: stukken van 

gedachten, stukken van taal die elkaar opvolgen in een regelrechte (soms genummerde
36

) 

chaos: ―[v]lak voor het zetten van het orgelpunt de onstuitbare reminiscentie, die volstrekt 

chaotisch is en dan ook alleen volstrekt chaotisch op het witte vel papier kan verschijnen‖ 

(KK 92). In het licht van de dood, moet alles nog rap opgeschreven worden. 

 Deze metafictionele passages wijzen op een zeker bewustzijn van de chaos in de tekst. 

De ik-figuur is met andere woorden geen volledige schizofreen. Er is namelijk een standpunt 

dat de schizofrene flux onderkent en deze vastlegt. Dit vaste standpunt vormt zich in de 

schrijversfiguur. 

 

 

4 De poëticale blik  
 

 

De poëticale blik laat ons toe om in te gaan op de laatste doorbreking van de 

genreconventies van de kroniek en de autobiografie: de representativiteit. Ten eerste is er de 

lelijkheid van datgene wat te beschrijven valt: ―en steeds maar weer te blijven weten dat 

datgene wat beschreven dient te worden uiteindelijk onbeschrijfelijk is, zo lelijk is het en zo 

zum kockhalsen stemt het, dat het aantal verhalen dat erover kan worden verteld aan wie er 

nolens volens naar moet luisteren of ze willens nillens lezen moet tegelijkertijd oneindig is, 

paradox der paradoxen van dit mijn en dit Pafkes bestaan‖ (KK 18). Toch is er de drang om 

de lelijkheid vast te leggen. Want net als de Holocaust mag de lelijkheid, de armetierigheid en 

het mensonterende van de zelfkant niet vergeten worden. De tweede en belangrijkste reden 

waarom dit vastleggen niet lukt volgens de geijkte normen, is dat de taal onmachtig is: ―want 
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 Zoals in ‗Wat is er met Pafke aan de hand?‘ (KK 7-31) en ‗Woorden met de sjamaan‘ (KK 47-61). 
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woorden brullen niet, woorden janken niet, woorden schreeuwen niet, woorden zijn stom en 

zwijgen. En kruipen, zoals bekend trager dan traag over het witte vel papier‖ (KK 112).  

 De mimetische taal wordt dan ook failliet verklaard. In deze teksten vinden we dan ook 

geen getrouwe mimetische weergave, maar ―een beschrijving van hoe ik mijn leven ervaar‖ 

(Jacobs 2000), aldus Berckmans. Het conatieve aspect van de taal neemt het over van het 

denotatieve: ―wij spreken nu nog slechts onbegrijpelijk en onverstaanbare woorden met 

prikkeldraad rond‖ (SN 99). Kregting stelt terecht dat ―deze auteur minder op zijn woord 

hoeft te worden geloofd dan op de drive die het woord in kwestie bewerkstelligt‖ (Kregting 

2001: 589). Stront plakt niet letterlijk aan de billen, maar drukt de beschetenheid van het 

bestaan uit en de afgang van de verschillende structuren in de maatschappij die zichzelf nooit 

in stand kunnen houden. Iets wat die laatste echter nooit zullen onderkennen: naar het toilet 

gaan, doe je nu eenmaal achter gesloten deuren. 

 Dit onvermogen van de taal is geen eenduidig poëticaal probleem. In de metafictionele 

beslommeringen zit een taalkritiek vervat. De taal is immers ook een maatschappelijke 

structuur die het kind conditioneert – Deleuze & Guattari‘s mots d‟ordre. Maar hoe meer de 

hoofdfiguur zich aan de zelfkant van de maatschappij bevindt, hoe minder de taal in staat is 

om de omgeving te beschrijven. Taal en setting zijn dan ook verbonden: ―hier onmiddellijk 

ter plekke is deze bizarre kramakkelijke taal‖ (OV 24). Deze evolutie is overigens ook te 

onderkennen in de bundels zelf. Waar de taalontbinding in Konstantinopel al bij al nog 

meevalt, is ze in Vilbeluik radicaal. Ze valt samen met de ‗verplaatsing‘ van hulpkas gewoon 

naar hulpkas kwadraat.  

 Op die manier behandelt Berckmans een probleem dat we bij Deleuze & Guattari ook 

vonden. Zij stelden dat de taal niet pragmatisch is, maar een uitdrukking van een politieke of 

semiotische pragmatiek (régime de signes). De taal is dus niet overal vrij toepasbaar, maar is 

beperkt in zijn gebruik. Berckmans illustreert die beperkte toepasbaarheid. Enerzijds van de 

Nederlandse standaardtaal, anderzijds ook van de literaire taal. Metaforen en beeldspraak 

voldoen immers ook vaak niet. Ze spreken ‗onbegrijpelijke woorden‘ met ‗prikkeldraad‘ 

rond. De taalbehandeling slaagt er enkel nog in om een gevoel over te brengen, en niet langer 

een betekenis.  

 In de taal vindt de hoofdfiguur dus ook geen orde om de chaos van het bestaan te 

overstijgen. Toch moet hij blijven schrijven en de grauwheid van het bestaan aan de zelfkant 

blijven observeren. Want het is de enige manier om ―het hoofd boven water [te] houden‖ (KK 
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86). En om nog een klein beetje de hoop op een revolutie te behouden. Het observeren heeft 

namelijk een ontfermende bijklank: ―[o]mdat Doctor Paf de Pierennaaier nooit ofte nooit nog 

zal kunnen slapen zal hij altijd waken over al z‘n medestanders‖ (SN 30). Net als een herder 

over zijn schapen, hoedt hij over zijn medestanders in de miserie. Hij is een ―[p]rediker van 

deze grauwe tijd, apostel van deze onomkeerbare eenzaamheid. Haveloze zot, Mahatma 

Gandhi‖ (KK 16). Het religieuze instituut mag dan meedogenloos afgemaakt worden, de 

religieuze retoriek wordt wel overgenomen: ―[o]ver iets anders dan de last kunnen wij niet 

meer spreken. Omdat wij vanwege de vele vele geselingen en de vele vele doornenkronen tot 

bloedens toe gebukt gaan onder de last‖ (SN 24). De marginalen zijn de martelaren en 

onderdrukten van de hedendaagse maatschappij. Ook het wij-perspectief dat hier aangenomen 

wordt wijst op dit gegeven: de collectieve stem is immers ―typisch voor marginale en 

onderdrukte groepen‖ (Herman 2005: 142).  

  

 Dit laatste doet natuurlijk denken aan het derde kenmerk van une littérature mineure, 

namelijk dat de teksten een collectief karakter hebben. Ook de twee andere kenmerken zijn 

aanwezig in het werk van Berckmans. Zo bevat zijn werk een duidelijk politieke stem. De 

sociale omgeving dient hier niet als achtergrond om een individueel verhaal te vertellen. 

Integendeel, de sociale achtergrond van Berckmans en zijn vrienden vormt hier de aanleiding 

tot de creatie van een eigen wereld. Die staat, zoals gezegd, niet buiten de maatschappij, maar 

is er een wezenlijk onderdeel van. De Grauwzone is niet louter een metaforische constructie 

als ‗onderwereld‘, maar vormt een kritiek op de conditionerende vormen en structuren in de 

maatschappij. Voor de meeste mensen geven die een bepaalde zin aan het leven, maar in het 

wereld- en mensbeeld van Berckmans worden die vormen ontmaskerd als een schijn. Een 

schijn die zich afzet van het naakte leven. Berckmans lijkt te pleiten voor een open leven dat 

niet opgaat in vormelijkheden en waarin er een duidelijk bewustzijn van de dood aanwezig is. 

 De creatie van de Grauwzone hangt samen met het belangrijkste kenmerk van une 

littérature mineure: de taalbehandeling. De representatieve taal voldoet steeds minder om de 

taak van de chroniqueur te volbrengen. Daarom moet de taal bewerkt worden, waardoor ze 

ook telkens opnieuw creëert. De manier waarop Berckmans de taal vervormt, bespreek ik in 

het volgende deel. 
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ik ben bang 

en ik zou willen een jazz op de melodie van 

 FRERE JACQUES 

(Paul van Ostaijen, De Feesten van Angst en Pijn) 

 

IV De taal 
 

 

Het wereld- en mensbeeld van Berckmans roept een specifieke taalbehandeling op die 

misschien nog het best te vatten is in het woord ―verbrokkeling‖ (Vanhole 2004: 519). De 

mimetische taal wordt afgekeurd en de verhaalstructuur wordt doorbroken door een gebrek 

aan zingeving. In Vilbeluik lijkt de schrijver daarvan nog last te hebben. De onmacht om zijn 

verhaal volgens de gevestigde normen te vertellen, drukt hij immers veelvuldig uit met de al 

even gebrekkige en kinderlijke frase ‗ik niet spreken deze bizarre kramakkelijke taal‘. Vaak 

vinden we deze uitspraak in combinatie met een aanspreking tot het personage ‗Swa van 

Beethoven‘. Deze Swa onderzoekt de taal: ―want hier onmiddellijk ter plekke is deze bizarre 

kramakkelijke taal en Swa die ze vooralsnog nauwlettend onderzoekt‖ (OV 24). De 

aanspreking lijkt erop te wijzen dat de schrijver de hulp inroept van Swa om zijn taal te 

onderzoeken en zodoende beter te maken. De resultaten van Swa‘s onderzoek zijn echter 

mager: ―zijn onderzoek leidde tot niets en z‘n rapport besloeg een blanco velletje schijtpapier‖ 

(OV 19). In de volgende passage wordt het onderzoek nogmaals verbonden met het 

scatologische: 

 

De Gangsters van de Grauwzone waren onderweg in de Denderstreek. Zij zagen daar geen 

steek. Vanwege de mist. Baba Malade had daar gepist. 

(Swa van Beethoven onderzoekt maar hangt voorlopig nog te masturberen tussen de 

pruimen en de peren.) (OV 36) 

 

De combinatie van het masturberen en de vruchten wijst er opnieuw op dat het 

onderzoek geen resultaten boekt. Masturbatie is immers je ‗zaad verschieten‘. Het is ‗verloren 

zaad‘ dat niets schept: het onderzoek werpt met andere woorden geen vruchten af. Het rijm 

masturberen-peren roept een seksuele lezing op van de vruchten. Peren en pruimen wijzen in 

de volksmond namelijk op het vrouwelijke geslachtsorgaan. De peer is ook sappig en 

daardoor zouden we ook de Denderstreek kunnen verbinden met de seksuele uitdrukking 

‗vochtige streek‘. Alleen is het vrouwelijke geslachtsorgaan hier niet vochtig vanwege enige 
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seksuele opwinding, maar vanwege het urineren. De verbinding met de dood van het kind ligt 

voor de hand. Nu moeten we de cyclus van dood en leven echter vervangen door de 

iterabiliteit van taal: woorden kunnen telkens herhaald worden en betekenen daarbij telkens 

hetzelfde. Woorden zijn dus zwanger van betekenis. Wie deze tekst echter ‗normaal‘ leest, 

vindt ze betekenisloos. Betekenis ontstaat hier via de lichamelijke en irrationele aspecten van 

de taal: via associatie en klank. Berckmans dwingt de taal hier, als een echte auteur mineur, 

tot aan haar grenzen waardoor hij het gangbare taalgebruik vernietigt. De taalbehandeling 

overdetermineert de woorden met betekenis, waardoor ze betekenisloos worden. Niet 

verwonderlijk dus dat Swa op het einde enkel ―pertotallen‖ (OV 72) vindt: de taal is kapot. 

Inhoud en vorm zijn één: elk systeem moet instorten. 

De specifieke manier waarop Berckmans de (gangbare) taal vernietigt, bespreek ik via 

het devenir-enfant en het devenir-musique. Of met andere woorden: via de kinderlijke taal en 

de muzikale taal. Zoals ik op het einde van deel II stelde, moet dit worden niet begrepen 

worden als een zuivere imitatie of identificatie. Het worden ―impliquent donc la simultanéité 

d‘un double mouvement, l‘un par lequel un terme (le sujet) se soustrait à la majorité, et 

l‘autre, par lequel un terme (le médium ou l‘agent) sort de la minorité‖ (MP 357). Beide 

termen ―ne s‘échangent pas, ne s‘identifient pas, mais sont entraînés dans un bloc 

asymétrique, où l‘un ne change pas moins que l‘autre, et qui constitue leur zone de 

voisinage‖ (MP 377). De vermenging van de taal met het kind of de muziek bestaat erin dat 

de taal zijn denotatieve functie verliest. Ze valt daardoor terug in een schizofreen proces van 

intensiteitproductie. 

 

 

1 De taal van het kind: devenir-enfant 
 

 

Het taalverwervingsproces bij kinderen is misschien wel het duidelijkste voorbeeld 

van de maatschappelijke codering. Niet enkel leren ze hoe te spreken, maar ook worden ze 

ingeleid in des mot‟s d‟ordre. In de periode tussen twee en een half en vijf jaar, leert het kind 

een groot deel via taalspelletjes. Kinderen maken hun eigen ―liedjes en rijmpjes die deels 

bestaan uit eigen creaties en deels gemengd zijn met fragmenten uit traditionele kinderliedjes 

en bakerrijmen‖ (Goorhuis 1995: 58). Daarin oefenen kinderen onder andere hun 
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fonologische vaardigheden. De taalbehandeling van Berckmans doet hier aan denken. Niet 

zozeer de inhoud, maar de klank zorgt voor de opbouw van de zin. De verwijzing naar 

figuurtjes uit de Jommeke-strips onderstreept het kinderlijke aspect: ―[i]n de club van de 

asexuelen / zijn we met z‘n velen / en neuken doen we nieke / en neuken doen we nieke / en 

neuken doen we nieke / annemieke rozemieke leukemieke‖ (OV 18).  

In Mille Plateaux wijzen Deleuze & Guattari op de subversieve kracht van het 

kinderspel: ―[d]es sémiotiques gestuelles, mimiques, ludiques, etc., reprennent leur liberté 

chez l‘enfant, et se dégagent du ‗calque‘, c‘est-à-dire de la compétence dominante de la 

langue de l‘instituteur – un événement microscopique bouleverse l‘équilibre du pouvoir local‖ 

(MP 23). Het ongecodeerde kind vertoont dus gelijkenissen met de schizofreen : ―l‘enfant, qui 

ne cesse de traverser de […] devenirs‖ (MP 317). Dit subversieve effect versterkt Berckmans 

door de vorm volledig te laten botsen met de inhoud. Het kinderlijke taalspel van de schrijver 

verstoort sowieso al de normale lezersverwachtingen. De vulgaire inhoud vergroot dit effect. 

Het spel verdwijnt meer en meer naar de achtergrond ten voordele van de provocatie. De 

eigenaardigheden (‗nieke‘ in plaats van niets) zijn geen fouten in het taalverwervingsproces 

noch een onschuldig spelletje van het kind. Ze zijn doelbewuste vervormingen om de blik van 

de lezer te verstoren en taal haar eigen grenzen te laten opzoeken
37

.  

Een voorbeeld daarvan vinden Deleuze & Guattari bij Kafka: ―[l]es enfants sont très 

habiles dans l‘exercice suivant: répéter un mot dont le sens n‘est que vaguement pressenti, 

pour le faire vibrer sur lui-même […] Kafka raconte comment, enfant, il se répétait une 

expression du père pour la faire filer sur une ligne de non-sens : ‗fin de mois, fin de mois…‘ 

Le nom propre, qui n‘a pas de sens en lui-même, est particulièrement propice à cet exercice‖ 

(K 38-39). Berckmans herhaalt voortdurend eigennamen zonder dat die ooit een concrete 

invulling krijgen. Door daarnaast hun namen met typische karakterisering (de Brees die altijd 

liet z‘n kees) in het taalspel te betrekken, doet Berckmans de namen inderdaad hol klinken. 

Zo staat er over de ‗Brees‘ dat ―[a]ls de Brees laat zijn kees is dat altijd op de plees bij de 

Chinees‖ (OV 67) en in het volgende boek klinkt het dan ―[b]ed van de Brees, The Wrong 

Man in the Wrong Place, waar hij ten volle kan genieten van het laten van zijn kees‖ (SN 

105). Als lezer herken je de sequenties, maar een echte betekenis valt er niet op te plakken. En 

ook niet metaforisch, want de beelden die de tekst oproepen zijn altijd tegenstrijdig zodat ze 
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 Tegelijk herkennen we in dit fragment de typische thematiek van de dood van het kind; hier in de vorm van de 

onmogelijkheid tot voortplanting: het einde van de cyclus. 
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elkaar opheffen in het niets. Op die manier wordt er teruggekeerd naar een presymbolische 

fase waarin kinderen de betekenisfunctie van taal nog niet begrijpen en dus ook niet 

gebruiken (Goorhuis 1995: 48).  

De taal maakt met andere woorden dezelfde terugkerende beweging als een 

mensenleven in de cyclus van leven en dood. Ook in de dood betekent niets iets. Verder past 

deze primitieve vorm van spreken bij de primitieve omgeving. De mensen en de taal blijven 

als het ware steken in hun ontwikkeling. Dit uit zich ook in de onderwerpkeuze. ‗Pipi‘, 

‗kaka‘, ‗mama‘ en ‗papa‘ zijn namelijk vier van de meest frequent gebruikte woorden uit de 

eerste woordenschat van een kind (Goorhuis 1995: 52). Het zijn vier kernwoorden in het 

universum van Berckmans en een verhaal zoals ‗De menagerie van de schamele drie‘ is er 

volledig rond opgebouwd: ―[m]a heeft hoge pis en pa heeft grote kak‖ (KK 150). In dit 

verhaal schreeuwt en jankt de ik-figuur ook als een kind om aandacht: ―[n]u bespeelt uw kind 

al jankend de luchtgitaar en zingt z‘n strottenhoofd aan flarden‖ (KK 152). De communicatie 

dient enkel nog om contact te creëren – de fatische functie bij Jakobson (Willems 2006: 42). 

Deze dubbelzinnigheid is typisch voor Berckmans. Enerzijds wekt het kinderlijke empathie 

op, anderzijds werkt het storend. Iets wat ook geldt voor volgend stukje ‗brabbeltaal‘: 

―[s]chietspoele sjerrebekke spoelza. Tsjikketsjakke karakollekes klitsklets‖ (OV 18). De 

aandacht is getrokken, maar het verstoort de normale omgang met de tekst. 

Een laatste aspect zijn de ―kinderlijk veel bijvoeglijke naamwoorden‖ (Kregting 589-

590). Kregting plaatst die in een algemeen gebruik van overdadigheid. De overdaad aan 

drinken en brallen (zoals een kind) bevindt zich ook in de vorm van de teksten: ―dat is een 

omslachtige, complexe en vooral peperdure heelkundige ingreep en zoals bekend is Leonski 

Leon de meest notoire armoezaaier van de Grauwzone en omstreken, clochard de luxe, 

Leonski Leon‖ (SN 31). De onmogelijkheid om de dingen te kunnen zeggen, leidt tot juist 

eindeloos praten: de beschrijvingen zijn doorspekt met variatie en herhaling om toch maar in 

de buurt te komen van datgene waaraan gerefereerd wordt. Tegelijk kunnen zulke 

opsommingen aantonen dat het helemaal niet te zeggen is: ―de smoel van de beul zit perfekt 

verscholen achter z‘n kanariegele gifgroene ferrarirode elektries blauwe zotskap‖ (KK 10). 

De opsomming is dubbelzinnig. Waar kanariegeel en ferrarirood nog als positief te 

bestempelen zijn, verwijzen gifgroen en ‗elektries‘ blauw veeleer naar doodstraftechnieken. 

De adjectieven weerspiegelen de dubbelzinnige attitude omtrent de dood: is de dood de 

verlossing of maakt ze alles zinloos? 



 

 83 

2 De muzikale taal: devenir-musique 

 

 

2.1 Berckmans en muziek 

   

Muziek is één van de weinige lichtpunten in het leven van de ik-figuur. Want ―als de 

muziek sterft,‖ zo zegt hij, ―wil ik ook meteen dood‖ (SN 84). Het werk van Berckmans staat 

dan ook bol van de referenties naar muzikanten en liedteksten. Opvallend hierbij is de 

diversiteit. De ususal suspects voor het milieu van Berckmans zijn natuurlijk de 

charmezangers. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar ‗En van je hoempa‘ van Johny Hoes 

(OV 25), of de typische schlagertekst ―[s]chön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne 

scheint für Gross und Klein‖ (KK 76). Maar er zijn ook verwijzingen naar de klassieke 

muziek met Bach (KK 92), de Radetzkymars van Straus (OV 10) of Wagner (SN 124). Ook 

de betere en alternatieve rock passeert de revue met onder andere Bob Dylan (KK 12) en the 

Sex Pistols (SN 54). Als laatste belangrijke groep artiesten zijn er de jazzmuzikanten met 

namen als Leroy James (KK 57) en Charlie Parker (SN 20).  

 We krijgen dus verwijzingen naar zowel hoge als lage cultuur. Op inhoudelijk vlak 

vermengen deze zich echter niet in een zogenaamd anything goes. De marginale liederen 

worden wel degelijk afgekeurd, zoals hier Guus Meeuwis‘ ‗Het is een nacht‘: ―[h]et was een 

nacht die je normaal in schotse scheve films ziet, het was een nacht die wordt bezongen en 

bezopen in het stompzinnigste lied‖ (OV 24). De voorkeur gaat uit naar jazzvernieuwers als 

John Coltrane en Thelonius Monk en de alternatieve rock- en popmuziek: de ―Bee Gees 

moeten het uiteindelijk afleggen tegen Joy Division‖ (Kregting 587). Het lijkt erop alsof de 

muzikale verwijzingen bij Berckmans werken als ―position-takings, als vormen van self-

fashioning, als elementen van het opbouwen van een beeld‖ (Dorleijn 2007: 252). Hij stelt 

zich in een traditie van weerbarstige muziek. Of muziek die een gelijkaardige thematiek 

uitdraagt. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in het motto
38

 dat ontnomen is van The 

Stranglers in Klein Konstantinopel: 

 

 Strangers from another planet 

 welcome to our hole 

 just pick up a guitar 

                                                 
38

 Alle motto‘s zijn bij Berckmans ontnomen uit de popmuziek. 
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 and we‘ll play some rock & roll 

 but the money‘s no good 

just get a grip on yourself 

 

 Op formeel vlak krijgen we echter wel een vermenging van hoog en laag. In het verhaal 

‗Woorden met de sjamaan‘ wordt expliciet gerefereerd aan de Britste popartiest David 

Sylvian die een gelijknamig album had. Maar in de tekst zelf verweeft Berckmans dat zonder 

enige vorm van aanduiding met fragmenten van Dana Winners‘ ‗Zeven regenbogen‘ (KK 52). 

Andere referenties zijn dan weer dubbelzinnig. Zo doet de ‗ratata‘ uit ‗Als er plots aan Ratata 

een eind zal zijn gekomen‘ denken aan het trompetgeluid van de jazz. Maar het is ook de titel 

van zowel een nummer van de Antwerpse volkszanger Stafke Fabri, als van een plaat van de 

Oostendse rocklegende Arno. De tekst geeft geen uitsluitsel over de drie mogelijkheden. 

 Op formeel vlak doorbreekt Berckmans dus de dualiteiten tussen hoog en laag. Hij 

ontdoet de liedteksten van hun culturele waarde en neemt ze op in zijn eigen tekst. Op die 

manier dragen de impliciete liedjesreferenties bij tot de onzuiverheid en het gebrek aan 

eenduidigheid van de verhalen. Maar dit geldt enkel voor wie deze referenties kent en 

herkent. Wie ze niet ontdekt, leest erover.
39

 Het doet denken aan de jazzimprovisatie waar de 

jazzmusicus ―terloopse verwijzingen door zijn solo‘s weeft die alleen zijn collega‘s een 

glimlach van herkenning kunnen ontlokken‖ (Dorleijn 1999: 268). Het lijkt dus alsof muziek 

niet enkel een rol speelt in het vertelde, maar ook in de vertelling.  

 

 

2.2
 
De compositie van Berckmans 

2.2.1 Enkele grondtonen 

 

Vooraleer in te gaan op de verschillende muzikale structuren is het belangrijk om op te 

merken dat literatuur nooit muziek kan zijn: ―[h]et verschil tussen woordkunst en muziek is 

essentieel, niet accidenteel‖ (Roggeman 1996a: 92). Daarom spreek ik niet van een 

incorporatie of representatie van een muzikale structuur, maar van een talige creatie als een 

muzikale structuur. De filosofie van Deleuze & Guattari ondersteunt dit idee: het devenir-

musique van de tekst houdt een creatief proces in, niet een representatie van. 
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 Het spreekt voor zich dat dit voor iedere lezer anders is. Ik heb zonder twijfel ook vele referenties gemist. 
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Dat we de teksten van Berckmans moeten opvatten als muziekcomposities deelt de 

schrijver soms expliciet mee via muzikale termen. Zo duidt hij met ―A la façon de‖ (KK 120-

122) aan dat sommige stukken tekst op de melodielijn van een welbepaald nationaal volkslied 

moet worden gelezen. Op die manier krijgt de tekst een extra dimensie, die hier vooral voor 

een grappig effect zorgt. In de volgende twee gevallen zorgt dit muzikaliseren van de 

woorden voor een versterking van de dramatiek en tragiek: ―in de Grauwzone. (Crescendo, 

volledige big band, steeds crescendo, Grauwzone, Grauwzone. Ad infinitum)‖ (KK 17) en 

―[b]artok, strijkers, slagwerk, celesta, adagio, reeds nu de beroering en betasting van de 

gipsen lijkwade, die Doctor Paf de Pierennaaier vangt in zijn laatste stuip‖ (SN 83). Verder 

kunnen de expliciete verwijzingen een reflecterend effect hebben op de eigen structuur. Zo 

wijst ―(Total Replay)‖ (SN 122) op de voortdurende herhaling. ―Shuffle. Random Play‖ (KK 

113) wijst dan weer op het chaotische karakter. 

 Maar naast deze structuuraanduidingen in de tekst, is het vertelde ook vormgegeven 

volgens muziekstructuren. Zo wees Geert Buelens al op het gebruik van de ―typische 

herhaling-en-variatie-opbouw van een bluesstrofe‖ (Buelens 2005: 198; OV 44-45). De blues 

past natuurlijk goed bij het negatieve wereldbeeld van Berckmans. Ze is zowel een ―attribuut 

van de weemoed‖ als ―muziek van de verworpenen der aarde‖ (Gerbrandy 2005: 216). 

Passend voor Berckmans‘ biotoop zijn dan weer de karamelleverzen van de schlagerzangers: 

―[a]ls het om de liefde gaat zijn er geen woorden en geen klanken. Alleen stanken voor vele, 

vele danken‖ (SN 21). Ze zijn natuurlijk in hoge mate te verbinden met de ―primitieve 

poëzie‖ (Jacobs 1997) van de al vermelde kinderliedjes. Een voorbeeld daarvan is het 

verjaardagsliedje: ―[l]eve de bond en hij mag er wezen. Leve de bond en hij mag er zijn‖ (OV 

39). In beide voorbeelden veroorzaakt deze muziekvorm een ironisch effect. De bond zorgt 

immers ook voor uitsluiting (cf. supra) en het fragment over de liefde komt op het einde van 

een drie pagina‘s tellende klaagzang die varieert op het thema ―[a]ls je zonder liefde zit‖ (SN 

19-21). De sentimentaliteit van het slot ironiseert meteen de zwarte toon van het voorgaande. 

Er vormt zich een volta: de tekst moduleert naar een andere toonaard (Roggeman 1996a: 95). 

De betekenis van de tekst komt zo op losse schroeven te staan. 

Met het idee van de variatie ben ik bij de meest prominent aanwezige muziekstructuur 

aanbeland: de jazz. Een eerste aspect hierbij is het lichamelijke en orale karakter. Jazz wordt 

namelijk ―aangevoeld als een vorm van spreken, als menselijke taal‖ (Dorleijn 1999: 245). 

Ook Berckmans‘ teksten zijn uitgesproken oraal. Zo worden fouten niet uitgewist, maar 
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blijven ze staan: ―[t]ijdig reserveren wel aangewezen aangezien toenemende toeloop, 

toelopende toename‖ (OV 17). Berckmans suggereert dan ook dat hij zijn teksten rechtstreeks 

uit het café haalt: ―in m‘n stamkroeg in m‘n hoekje zit en m‘n ogen uit m‘n kop kijk en m‘n 

oren van m‘n hoofd luister, de platheid aandachtig blijf observeren, de nonsens 

geconcentreerd blijf aanhoren, en misschien dat ik er dan vroeg of laat eens wat mee doe, 

misschien‖ (KK 86).  

Het orale karakter en de jazz wijzen ook op de directe creatie. Hetzij van een gesprek 

of van een improvisatiesolo. Dit moeten we verbinden met de chroniqueur die ook vanuit een 

tijdloos nu lijkt te spreken dat echter nooit kan worden vastgepind. Ook in de jazz is er sprake 

van ―een maximale concentratie op het bewegende ‗nu‘‖ (Korsten 2005: 172). 

In zijn artikel ‗De kornetten en trompetten van Jericho‘ wees Marc Kregting op het 

structurerende principe van de jazz in het werk van Berckmans. Dit tweede aspect werk ik 

verder uit. Het is namelijk zo dat we via de jazz de grote omwenteling die Berckmans maakte 

in zijn werk tussen Konstantinopel en Vilbeluik kunnen toelichten. Verder biedt de jazz ons 

een inzicht op de manier waarop niet enkel een aantal passages muzikaal gestructureerd zijn, 

maar in feite de volledige bundels. 

 

2.2.2 Jazz: van bepop tot free jazz 

 

Met de verhuizing van ‗hulpkas gewoon‘ naar ‗hulpkas kwadraat‘ gaat een vormelijke 

transformatie gepaard die zijn weerga in het verdere oeuvre van Berckmans niet kent. De 

‗misérie‘ vergroot in die mate dat ze niet meer kan beschreven worden in zowel de geijkte 

normen als de tot dan toe ontwikkelde taalvormen. Van een echte breuk kan echter moeilijk 

gesproken worden. De transformatie ligt immers nog steeds in het verlengde van de 

aangeduide tendensen: de doorbreking van de narratieve lijn en de ontbinding van de taal. 

Alleen zijn beide nu tot in het extreme toegepast. De evolutie gaat samen met een 

verschuiving in de jazzstructuur: van de bop naar de free jazz (Auwelaert 229). 
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A. De bop: Bericht uit Klein Konstantinopel 

 

Bij Klein Konstantinonopel zijn de verhalen nog duidelijk van elkaar te onderscheiden. 

Zoals bij traditionele kortverhalen wordt er gefocust op één bepaald gegeven. Alleen werkt 

Berckmans dat niet uit via de traditionele verhaalstructuren. Veeleer vormen zijn verhalen 

variaties op een bepaald thema. Zo draait ‗De menagerie van de schamele drie‘ volledig rond 

de familie en is ‗Als plots aan Ratata een eind zal zijn gekomen‘ een aankondiging van de 

Apocalyps. Dit zorgt ervoor dat de lezer in de woordenstroom nog steeds een houvast heeft 

waaraan hij betekenis kan ophangen.  

De woordenstroom kunnen we conceptualiseren in de termen van een 

jazzimprovisatie. De talige creatie van een improvisatie leent er zich, beter dan andere 

muzikale structuren, toe om de taal naar haar grenzen te brengen en om de overgang met een 

ander medium, in casu muziek, te maken. Essentieel bij de jazzimprovisatie is het ―lineaire, 

opeenvolgende karakter‖: ―[d]e goede solo is een keten van vondsten. Vondsten die elkaar 

voortbrengen. De structuur ervan is voornamelijk lokaal georiënteerd. De motivering voor 

wat volgt ligt in het direct voorafgaande‖ (Dorleijn 1999: 252). De ene zin bouwt dus niet 

langer logisch verder op de andere, maar via het procédé van metonymie (Korsten 2005: 173) 

en via ―typische jazztechnieken: lokale herhalingen en varianten‖ (Kregting 2001: 592). 

Daarbij is ook de nabijheid van de verschillende toongroepen belangrijk: ―iets volgt uit iets 

anders omdat het er naast staat […] Contingentie—contiguïteit—tijdelijke noodzakelijkheid‖ 

(Dorleijn 1999: 255).  

In Konstantinopel vinden we hier een milde versie van (zie bijlage 2). Het opgezette 

spel volgt vaak nog de harmonische lijn. Met andere woorden: de taal behoudt nog vaak zijn 

logica. De improvisatie begint met een grondnoot: de do. Daarna volgt een reflectie op die 

noot met daarin verwerkt een verwijzing naar de polyfonist Orlandus Lassus. Daarna volgt de 

klank ‗ut‘. Die is echter niet betekenisloos. Ze is namelijk de originele bewoording voor de 

klank ‗do‘. In de tekst geeft dit een komisch effect
40

. De benaming heeft immers geen enkele 

invloed op de gespeelde klank. Berckmans speelt verder met dit gegeven door er een 

toonladder op te bouwen. De stem van de improvisator vervolgt met een lokale herhaling en 

lichte variatie van ―ik bedoel dit keer‖ waarna hij uitkomt bij de hoogste do. De hoge toon van 

                                                 
40

 Ook zelfironie is een kenmerk van de jazz (Roggeman 1969: 24). 
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deze noot wordt geassocieerd met het hoge geluid van de sirenes die zullen loeien tijdens de 

Apocalyps. Na opnieuw een logische sequentie volgt er een inhoudelijke variatie op 

―vrijheid‖. Het woord ―ontkluistering‖ kunnen we beschouwen als een polyfoon woord: het 

draagt zowel ‗ontluistering‘ als ‗kluis‘ en ‗kruis‘ in zich. Het eerste is een variant op 

―loutering‖. Het tweede wijst op zijn wil om te ontsnappen aan zijn ‗kluis‘, zijn beperkte 

omgeving. De laatste is een doorwerking van ―heiliging‖. Daarnaast is deze christelijke 

connotatie ook in verband te brengen met de Apocalyps. De improvisator vertrekt dus nooit 

vanuit een compleet nihil (Roggeman 1996a: 92). Zoals uit dit voorbeeld blijkt, is hij altijd 

ingebed in een culturele traditie. Uiteindelijk keren we met Ratata terug naar de basnoot van 

de Apocalyps én het uitgangspunt van de gehele compositie. Daarbij wordt opnieuw een 

bekende uitdrukking aangepast aan de eigen melodie. Niet de kleren flodderen rond het 

lichaam, maar het vlees rond de botten.  

We merken hoe in de improvisatie typische thema‘s van Berckmans verwerkt worden: 

de liefde, de last van het bestaan en de drang om te blijven spreken zelfs al doet het teveel 

pijn. Opnieuw toont dit hoe de improvisatiekunstenaar niet van scratch begint. Hij heeft zijn 

bekende tunes die hij verfijnt of verder uitdiept. De luisteraar herkent dit. De lezer maakt van 

de fragmentatie opnieuw een eenheid.  

De samenhang van de tekst wordt verder versterkt door het gebruik van ―auto-

referentiality‖ (Wolf 1999: 24). Muzikale tekens verwijzen naar elkaar en ontlenen hun 

betekenis aan hun plaats in de structuur van de compositie. Op die manier hangt alles sterker 

samen. Het talige teken is daarentegen ―hetero-referential‖: ―they refer to something other 

than mere text‖ (Wolf 1999: 24).  

Via talige referentie kunnen we echter niet veel maken van de volgende sequentie: 

―[a]dadadidamdam, dadadadidamdam, adadadidamdam, dadadadidamdam, oh mijn 

gekruisigde Kristus‖ (KK 122). Muzikaal zien we echter dat de frequentie van deze frase 

stijgt naar het einde (KK 124, 126, 127) toe, waardoor de spanning verhoogt. De frase creëert 

betekenis door zijn herhaling en plaatsing in de structuur van de tekst. 

De muzikalisering van literatuur betekent dan ook veelal dat de akoestische 

kwaliteiten van de taal betekenis creëren en niet de ―eigenlijke inhoud van de woorden‖ 

(Buelens 2004: 320). Scher duidt dit aan met de term ―word music‖: het is literatuur ―which 

primarily aims at imitation of the acoustic quality of music‖ (Scher 1968: 3). Een mooi 

voorbeeld van ‗word music‘ zijn de bovenvermelde onomatopeeën. Maar ook in volgend 
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fragment wordt zo‘n effect nagestreefd: ―[e]n de redelozen en de radelozen en de levenlozen 

en lavelozen en ze tapten en ze tapten en ze zapten en ze zapten en ze klapten en ze klapten 

over Hein met de Zeis aan het eind van de Reis‖ (KK 15).  

De literaire behandeling van Berckmans zorgt ervoor dat de nadruk steeds meer komt 

te liggen op het lichaam van de taal. De aandacht verschuift van de betekenis naar de vorm. 

Op die manier komt de taal tegen haar eigen grenzen te liggen, en lijkt ze over te hellen naar 

het medium van de muziek. Deze ontwikkeling van Berckmans‘ stijl
41

 zet zich in Vilbeluik en 

Pandemonium door. Muziek dient er niet langer om ―aesthetic coherence‖ te geven aan het 

chaotische materiaal (Wolf 1999: 239), maar om de chaos uit te dagen.  

 

 

B. De free jazz: Ontbijt in het vilbeluik en Slecht nieuws voor Doctor Paf de Pierennaaier, 

Pandemonium in de Grauwzone  

  

Van patroon naar emotioneel klimaat 

Met Vilbeluik ontrafelt de samenhang. De verhalen zijn niet langer duidelijk 

thematisch afgebakende teksten, maar vormen veeleer hoofdstukken van één lang ‗verhaal‘ 

over het mensonwaardige bestaan van de ik-figuur en zijn kameraden in de Grauwzone. Alle 

thema‘s verweven zich met elkaar in die mate dat het thema zelf zoek lijkt te geraken. Waar 

de vorige teksten door hun negatieve thematiek een ongemakkelijk gevoel opwekten (―[o]ok 

gij die daar zit en deze woorden leest en daardoor bevangen wordt onbehagen en vrees‖ (KK 

120)), daar creëren deze teksten veeleer een gevoel van onmacht bij de lezer. Een onmacht om 

enige zin te scheppen uit dit ―zwaar en grimmig taalbrouwsel‖ (Van der Straeten 2003: 227).  

Deze structurele verschuiving kunnen we verbinden met de free jazz. Het thema is niet 

langer ―een vast patroon, waarvan de druk melodisch, ritmisch, harmonisch en architectonisch 

blijft nawerken tijdens de improvisatie‖, maar schept eerder een “emotioneel klimaat” 

(Roggeman 1969: 30). Anders gezegd: ―[d]e frase vervalt als eenheid. In plaats ervan treedt 

het veld, de „halo‟‖ (Roggeman 1996b: 84). Bij de free jazz krijgen we atonale composities: 

zowel de logica als het centrum van betekenis verdwijnen. Het thema verdrinkt als het ware in 

een vlugge reeks van associaties. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: 

                                                 
41

 ‗Stijl‘ is de term die Deleuze & Guattari reserveren voor de poëtisch/literaire behandeling van de taal (Posman 

2009: 310). 
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En begin weer niet te lullen dat ge ‘t zelf ook niet weet want de laatste dans, Baba Malade, die 

moet gij mij nog schenken, de knekeldans, een hyperkinetische tegeldans op de roffel van 

mokers op onze hersenpannen. (OV 8) 

 

De ―knekeldans‖ is in de eerste plaats een doorwerking van de muzikale referentie. Dit 

mag zelfs letterlijk genomen worden. Het citaat van Gorky roept muziek op in dezelfde mate 

als het woord ‗dans‘ dat doet – geen dans zonder muziek. Toch is er een veralgemening vast 

te stellen: waar het citaat verwijst naar een specifiek lied, roept dans de gedachte aan muziek 

in het algemeen op. Maar ‗knekeldans‘ is ook een variant op ‗laatste dans‘. Waardoor het niet 

meteen gespecificeerde ‗laatste‘ het laatste van de dood wordt. Ook hier dus veralgemening: 

de dans met een specifiek iemand, Baba Malade, wordt een dans met de dood. Daarnaast zou 

je nog kunnen stellen dat Malade, ‗ziekte‘, de dood voorafschaduwt. Tegeldans is een 

taalmateriële variatie op knekeldans, maar maakt ook inhoudelijk zin: dansen doe je namelijk 

meestal op een vloer. Dat roept een oppositie op met knekeldans. Die doet immers denken aan 

de rituele dansen van koppensnellers wat in tegenstelling staat tot het ―hyperkinetische‖ 

dansen van houseparties. De oppositie wordt aldus versterkt. De rituele dans vindt zijn 

verlengde dan in het beslaan van de (afgehouwen) hoofden van de ik-figuur en Baba Malades 

hersenpannen. De oppositie zit in de onmogelijkheid dat zij dansen terwijl op hun 

hersenpannen de ritmes gevormd worden.  

Waar we in Konstantinopel nog enige vorm van logica konden vinden, is dit hier 

verdwenen. Veeleer moeten we denken via associatie en contiguïteit, ―en zowel de klank als 

de culturele referentiewaarde spelen daarbij een rol‖ (Buelens 2005: 198). Maar doordat de 

improvisatie de woorden op verschillende manieren gebruikt, ontstaat er een teveel aan 

betekenis. Op die manier ontbloot de stijl de mots d‟ordre én doet die tegelijk teniet. Een 

eerste voorbeeld hierbij is de intertekstuele verwijzing ‗de laatste dans, die moet je mij nog 

schenken‘. Ze is zowel een verwijzing naar het ingenieuze poplied ‗Anja‘ van Gorky, als naar 

een lied van de schlagerzangeres Anja. Een tweede voorbeeld is Baba Malade. In de eerste 

plaats duidt de naam op een personage uit het boek. Maar die naam wordt hier niet enkel 

referentieel, maar ook functioneel gebruikt. Hij kan immers ook wijzen op de dood, en bezit 

een culturele referentie naar de figuur Ali Baba. Baba Malade heeft zich namelijk ―voorgoed 

gesloten‖, waardoor Ali Baba‘s magische woorden ‗Sesam open u‘ worden opgeroepen. Baba 

Malade is dus zowel ziekelijk als magisch: het hoge en het lage komen samen.  
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De verschillende régimes de signes of maatschappelijke discoursen worden dus 

ontregeld. Op paradigmatisch niveau kunnen we dan ook spreken van een synthèse 

disjunctive: de verschillende referenties van de naam worden door de stijl alle geactiveerd. Op 

syntagmatisch niveau zijn de zinnen niet louter lineair gemotiveerd, maar ook reflexief 

(Posman 2009: 310). We begrijpen niet enkel door de opeenvolging van de woorden, maar 

ook door terug te kijken en opnieuw te verbinden. 

De opgebouwde oppositie in de tekst creëert een ‗emotioneel klimaat‘ van spanning en 

hunkering. Deze is functioneel in het boek waar Baba Malade de onbereikbare geliefde van de 

ik-figuur is. Zo kunnen we stellen dat ook hier de improvisator niet compleet uit het niets 

creëert. Het thema van de pijnlijke liefde komt hier immers opnieuw terug. Toch kunnen we 

niet ontkennen dat er een veel grotere vrijheid ontstaat. Een langer fragment maakt dit nog 

duidelijker. 

 

 

Verdere aspecten van de compositie 

Pandemonium bouwt verder op de in Vilbeluik ontwikkelde stijl. In die zin is het dan 

ook mogelijk om in de aangekaarte chaotische blikverschuiving (zie bijlage 1) enige vorm 

van structuur aan te brengen. Hierbij ga ik niet in detail treden. Veeleer maak ik gebruik van 

de lengte van deze passage om op een paar andere ‗compositietechieken‘ te wijzen. Zo 

merken we het gebruik van haakjes op om een andere toonaard aan te snijden (Depoorter 

2004: 36). De eerste haakjes sluiten een droge opsomming af, waarna de opgeroepen 

existentialistische thematiek in het dronkemandiscours terecht komt. De verandering van 

discours kan ook een taalsysteemverandering betekenen zoals de verschillende Engelse 

passages aantonen. De thematiek blijft, maar de tekst schakelt over naar een andere 

‗toonaard‘
42

. De taal wordt ‗geaffectueerd‘
43

: ‗Oh we go Oh we go‘ veroorzaakt immers een 

ander effect dan ‗Oh daar gaan we Oh daar gaan we‘. De Engelse tekst roept de context van 

een popsong op. Net als de verandering van discours toont de verandering van taalsysteem 

aan dat taal nooit zuiver is. 

                                                 
42

 Vergelijk Kregting 2001: ―[o]ok kan Berckmans zijn verhaal ordenen in afdelingen, die elk hun eigen 

toonsoort hebben. En af en toe een distinctief uiterlijk: een liedfragment, Engels, een gedicht‖ (588). 
43

 Met ―het ‗affecteren‘ van woorden‖ doelt Geert Buelens op het accentueren van de gevoelswaarde van de 

klank (Buelens 2004: 321).  
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Opvallend is het hoge tempo van deze tekst. Dit wordt veroorzaakt door de constant 

wisselende blik. Een bepaald patroon wordt opgezet, om daarna meteen afgebroken te worden 

of in een ander patroon op te gaan. Dit doet denken aan Coltane: ―rechtstreekse creatie en de 

gelijktijdige ontmanteling ervan‖ (Kregting 2001: 589). Ook het veelvuldige gebruik van 

asyndese draagt hierbij toe (Scher 1968: 102): het voortdurend weglaten van voegwoorden 

waardoor elke zin na de andere geplakt lijkt zonder enig verband. Het gebeurt ook in de 

zinnen zelf: ―ik ben de existentialist, ik ben de anarchist, ik ben bet zwijn dat pisteeeee, is dit 

het OCMW, is dit de VDAB, is dit de CVP, is dit het Kieken Kokodee‖ (SN 17). De 

constante herhaling van onderwerp-persoonsvorm creëert ook een dreunend effect, dat past bij 

de terreur van het bestaan.  

Wanneer er wel voegwoorden voorkomen, creëren die een vertraging van het ritme. 

De vertraging is functioneel: ze zijn namelijk bevelen van de moeder, die het ‗kind‘ getrouw 

herhaalt. De rust werkt louterend, want tijdens het schrijven ontstaat er blijkbaar een moment 

van transcendentie (‗zweven‘). Verder haalt de tekst ook zijn dynamiek door de voortdurende 

afwisseling van korte en lange zinnen, de botsing van de verschillende discoursen en de 

afwisseling van harde taal en beeldentaal (Debrouwere 1998: 73). We herkennen hierin de 

verhouding spanning-ontspanning van het typische ‗swing‘-ritme van de jazz (Roggeman 

1969: 23)
44

. 

Verder op te merken is de verstoorde punctuatie, zoals het ontbreken van het 

vraagteken en het misplaatste eindhaakje. We kunnen dit beschouwen als de vormelijke 

pendant van het gebrek aan enige verhaalstructuur. De punctuatie duidt mede aan dat de 

opbouw van het verhaal niet in de talige logica ligt (Wolf 1999: 190). Ook de syntaxis is 

ontregeld. Of zoals Vanhole stelt: ―een syntaxis die […] voortdurend op het punt staat het te 

begeven‖ (Vanhole geciteerd in Auwelaert 2005).  

Deze verstorende elementen zijn typisch voor free jazz. De strijd tussen orde en 

volledige anarchie is immers nergens anders zo groot (Doffyn 2008: 50). De teksten van 

Berckmans moeten we dus niet beschouwen als de talige uitingen van een irrationeel en 

pathologisch geval. Eerder brengt Berckmans de irrationaliteit binnen in de tekst zodat hij de 

literaire structuur en cultuur kan uitdagen. Net zoals John Coltrane dat deed in de jazz 

(Roggeman 1996b: 83). 
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 Het klinkt paradoxaal, maar ook in de free jazz blijft het swing-ritme aanwezig (Roggeman 1969: 24). 
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In de inleiding tot dit deel heb ik een gelijkaardig fragment besproken zonder de 

context van de jazz. Enerzijds wijst dit op de altijd problematische bewering dat een tekst 

gemuzikaliseerd is. De tekst is immers altijd op een andere manier ontleedbaar. Anderzijds is 

de jazz niet enkel een analysemethode, maar dient ze ook als een middel tot contextualisering. 

Zo stelt Matthijs de Ridder in verband met de Vijftigers en Paul van Ostaijen dat de 

―relevantie van de jazz voor de literatuur‖ veeleer van ―maatschappelijke dan esthetische 

aard‖ was (De Ridder 2009: 197). Het ontstaan en de ontwikkeling van de jazz was immers 

altijd ingekapseld in de strijd die de zwarte bevolking voerde ―tegen een eeuwenlange 

usurpatiepolitie van de blanke‖ (Roggeman 1969: 47). Schrijvers werden aangetrokken door 

dit revolterende karakter en gebruikten het in hun literatuur als middel tot opstand tegen de 

verstarde (en verstarrende) burgerlijke normen en waarden, én tegen de toen gevestigde 

literatuur. De jazzverwijzingen en de gelijkaardige creatieve structuur in Berckmans‘ werk, 

kunnen we dan opnieuw beschouwen als een vorm van positiebepaling die verder het 

maatschappelijk revolterende karakter van zijn werk onderstreept. 

Een deel van het revolterende karakter van de jazz zit hem in de benadrukking van het 

lichamelijke. Als reactie tegen het westers rationele denken, lijkt de jazz de aandacht te 

richten op een vloeiende vorm van begrijpen. De filosofie van Deleuze & Guattari, al 

evenzeer gericht op de ―erkenning‖ van het lichaam in het westerse denken (Decreus 2009b: 

173), biedt hierbij verdere interessante beschouwingen. Deze bieden ons ook de mogelijkheid 

de verworven inzichten samen te vatten. 

 

La ritournelle 

We hebben gezien hoe de taalbehandeling van Berckmans de taal ontdoet van zijn 

verhalende en representatieve functie. De taal is veeleer betrokken in een proces van 

voortdurende creatie. Door de omgeving produceren woorden hun verschillende betekenis op 

eenzelfde moment – synthèse disjonctive. De taal ondergaat dus, in de termen van Deleuze & 

Guattari, een proces van worden of deterritorialisatie. In hun beschouwingen over muziek 

noemen zij de kern van de creatie van muziek immers het deterritorialiseren van ―la 

ritournelle‖ (MP 368). Deze is ―le contenu proprement musical, le bloc de contenu propre à la 

musique‖ (MP 368). La ritournelle bevat een bepaald thematisch motief dat door de muzikale 

creatie in die mate gedeterritorialiseerd wordt dat ―on ne voit ni l‘origine, ni le bout‖ (MP 
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371). La ritournelle ondergaat dus een proces van voortdurend worden van intensiteiten of, in 

jazztermen: emotionele klimaten.  

Via het begrip van de intensiteit raken we aan de maatschappelijke dimensie van de 

muziektheorie van Deleuze & Guattari. La ritournelle gebruiken zij immers niet in een enge 

muzikale betekenis. Voor hen is het een ―systeem van conventies, van regels, van duidelijke 

punten die nagevolgd en geïmiteerd kunnen worden‖ (Cobussen 2009: 255). De auteurs 

linken namelijk muziek met de omgeving. Mensen gebruiken muziek om een gevoel te 

krijgen dat ze zich veilig voelen in een bepaalde omgeving. Zoals ―[u]n enfant dans le noir, 

saisi par la peur, se rassure en chantonnant‖ (MP 382). Het lied vormt een stabiel en 

stabiliserend centrum ten overstaan van de chaos van de angst. Creatieve musici ontregelen 

echter die stabiele punten zodat er muziek ontstaat ―die al haar componenten constant laat 

variëren‖ (Cobussen 209: 256).  

Hoewel de Franse filosofen er amper melding van maken, is de improvisatie van de 

jazz een uiterst geschikt middel om een thema of refrein een proces van worden te laten 

ondergaan. Voor Berckmans geldt hetzelfde. De thema‘s zijn in de twee laatste boeken amper 

nog herkenbaar. De boeken vormen een schizofrene flux, een vloeiend lichaam dat ook al 

even vloeiend begrepen moet worden. Er zijn geen duidelijke en vast omlijnde begrippen die 

betekenis creëren, maar woorden die voortdurend overgaan in wat voorafgaat en wat komt. In 

die zin kunnen we dan ook spreken van een ―muzikaal begrijpen‖ (Vervaeck 2007: 53)  

Dit vloeiende karakter
45

 vernietigt de gangbare representatieve (despotische) taal 

waardoor de mots d‟ordre verdwijnen. Tegelijk opent het de mogelijkheid tot voortdurende 

creatie van intensiteiten. De esthetische diversiteit die zo ontstaat, kunnen we verbinden met 

het ethische: een maatschappij waarin de dualiteit tussen centrum en periferie wordt 

opgeheven ten voordele van de diversiteit.  

We zouden kunnen besluiten dat Berckmans in de taal de vrijheid vindt, die hij in zijn 

wereld zelf niet vindt. De boodschappen die deze vrije taalbehandeling oproepen, blijven 

immers negatief. Zo creëert de liefde pijn, en is de zoektocht naar betekenis vruchteloos. Het 

langere fragment creëerde dan weer een gevoel van existentieel zwalpen. De talige vrijheid 

zal echter maar van korte duur zijn. 

 

                                                 
45

 Ook het spel van het kind bevat een vloeiend karakter (―flux d‘enfants‖ (MP 34)) en is dus deel van deze 

stroom. 
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2.2.3 Een noisedrone 

 

Het lichaam van Berckmans is er één in verval: ―[h]ebt ge moeilijkheden om te 

asemen […] dan is dat teken dat ge u bezeken hebt en misschien zelfs bescheten‖ (SN 51). In 

het lichaam van de taal is dit het best vertegenwoordigd in de grammatica die, net als de 

personages, op instorten lijkt te staan. Berckmans rijt dus zowel de taal als het lichaam open: 

―haal die Videozap maar goed kiel braak die maar goed rad hang die maar goed paal deel die 

maar goed vier‖ (OV 11). 

Een ander voorbeeld kan verduidelijkend werken: 

 

Van het kastje naar de muur en van Pontius naar Pilatus liep ik en laafde onderweg de hongeren,  

spijsde de dorstigen, bood onderdak aan de naakten en kleedde de gevangenen. 

Waarom dan spijkers met koppen door mijn lijf geslagen, door mijn leden en mijn lendenen, waarom 

dan deze rotte stigmata. (OV 14) 

 

We herkennen opnieuw de talige vrijheid. De eigennaam ‗Pontius Pilatus‘ verliest 

door de splitsing en de parallelle constructie met het voorafgaande spreekwoord zijn 

betekenis, maar behoudt tegelijk zijn referentiële waarde door wat erna volgt. Het 

spreekwoord
46

 ‗spijkers met koppen slaan‘ verliest ook zijn traditionele betekenis, maar krijgt 

er meteen een christelijke voor terug. Er is zelfs nog meer aan de hand met de twee 

spreekwoorden in deze tekst. Spreekwoorden behoren immers tot de categorie van de 

gnomische formules. Daarmee bedoelt men ―frasen ‗die een algemene gedachte of raadgeving 

op een pregnante manier‘ onder woorden brengen, zoals maximes, spreekwoorden en 

aforismen‖ (Sintobin 2008: 186). Typisch voor zulke formules is dat er een aantal 

vooronderstellingen mee gepaard gaan, zoals het geloof in een autoriteit of een universeel 

geldende waarheid. Sintobin toont in zijn artikel ―‗Men‘ heeft altijd gelijk‖ aan hoe we aan de 

hand van zulke formules poëticale opvattingen kunnen onderzoeken (Sintobin 2008: 187).  

Als we dit toepassen op Berckmans, ontstaat er een interessant perspectief. Het tweede 

spreekwoord duidt namelijk op het maken van vooruitgang. De positieve geladenheid van dit 

spreekwoord veronderstelt het autoritaire westerse vooruitgangsdenken. Berckmans‘ 

                                                 
46

 Depoorter stelt terecht dat spreekwoorden voor taal zijn wat de jazzstandards voor de jazzmuzikant zijn. Beide 

zijn herkenbare ‗tunes‘ die veelvuldig herhaald worden, en door de improvisator ―geherinterpreteerd en 

gehercomponeerd‖ kunnen worden (Depoorter 2004: 2004). 
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verbasterde gebruik toont echter aan hoe dat denken ook leidt tot slachtoffers en uitsluiting. 

Maar het christendom waar de tekst voortdurend op alludeert, komt niet beter uit de bus. De 

christelijke daden hebben immers geen effect: de verkeerde actie wordt uitgevoerd op de 

verkeerde mensen in nood. Het christendom is er dus niet voor iedereen. Het heeft echter wel 

een machtsfunctie waardoor mensen voortdurend van hot naar haar kunnen worden gestuurd. 

Berckmans ontbloot dus de autoritaire vooronderstellingen of mots d‟ordre van deze 

spreekwoorden. Zodoende vernietigt hij de positieve connotatie rond twee absolute waarden 

uit de westerse cultuur: het vooruitgangsdenken en het christendom. Samen brandmerken ze 

de uitgestotenen van de maatschappij. 

Als we Sintobin volgen, dan zouden we moeten besluiten dat Berckmans niet enkel 

een destructief wereldbeeld heeft, maar ook een destructieve poëtica. In bovenstaand fragment 

vervult Berckmans zelf de functie van profeet waarbij zijn verhalen zijn ‗heilig schrift‘ zijn 

(cf. supra). Dit zou moeten betekenen dat de teksten zich uiteindelijk ook vernietigen. De 

aftakelende staat van zowel het lichaam als de taal sterkt dit vermoeden.  

 

Wolfs analyse van Becketts kortverhaal ‗Ping‘ kan ons op weg helpen:  

 

―[s]ince for Beckett there is so little to say, what is being said has to be repeated over and over again in 

numerous combinations and variations, regardless of sense. This treatment of language both creates and 

destroys meaning and order, so that a sort of ―white‖ noise emerges from this process‖ (Wolf 1999: 

195).  

 

 

Het verschil met Berckmans is dat de ik-figuur spreekt vanuit een drang tot 

beschrijven. Maar doordat elke dag op de vorige lijkt, kan hij niet anders dan telkens 

hetzelfde opschrijven. De thematiek wordt op die manier beperkt, en dat verklaart ten dele 

waarom de thema‘s van Berckmans steeds dezelfde zijn. Aldus verhoogt de 

intrareferentialiteit van de tekst. De monotonie van het bestaan zorgt voor herhalingen van de 

beschrijvingen, waardoor op structureel vlak ook monotonie ontstaat. In muziek vormt 

veelvuldige herhaling
47

 geen probleem. In literatuur is dat echter wel zo. (Scher 1968: 6 en 

Wolf 1999: 18). 

Net zoals de personages lege hulzen worden doordat elk personage lijkt op de ander, 

klinkt op den duur de ene beschrijving door de andere heen. De improvisatie gaat niet meer 

                                                 
47

 Denk bijvoorbeeld aan het nummer ‗Panic‘ van The Smiths waarin zanger Morrissey de uitroep ‗Hang the 

deejay‘ maar liefst 31 maal na elkaar herhaald in amper 50 seconden. 
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alle kanten uit, maar is een laag van variaties die zich op een andere laag plaatst. Uiteindelijk 

lijken alle lagen zich te vermengen wat resulteert in één lange drone met als basnoot: de dood. 

Niet enkel de gangbare taal is vernietigd. De diversiteit van de taal wordt op haar beurt ook 

vernietigd. ―De zinloosheid van het bestaan koppelt Berckmans aan een leeg geworden taal‖ 

(Kregting 1999: 590). Of in Berckmans‘ woorden: ―(Knettergekke ogenblikken en frakties 

van ogenblikken volgen elkaar op in razendsnel tempo op. Niets betekent nog iets.)‖ (SN 

112). 

In Konstantinopel lezen we nog ―doem doem doem dodeskaden zal de soundtrack 

zijn‖ (KK 77) en ―de hele wereld wordt een onbegrijpelijke hutsekluts‖ (KK 80). Vanaf 

Vilbeluik krijgen we dit in de vorm ook te zien. In Konstantinopel kon zoiets nog niet doordat 

elk verhaal een duidelijk afgesloten entiteit was. Doordat in Vilbeluik en Pandemonium de 

jazzimprovisatie radicaliseren en langer worden, verhoogt de auto-referentialiteit van de tekst. 

We krijgen dus zowel de creatie als de destructie van een taalstructuur. Die destructie ontstaat 

door het veelvuldig toepassen van dezelfde techniek. Er ontwikkelt zich aldus een 

mechanisering van de taal (Vervaeck 2004: 75): het lichaam ontrafelt in een skelet. Ook op 

structureel vlak houdt geen enkel systeem het vol. 

Uiteindelijk brengt de tekst ons terug naar een primitieve toestand. De voortdurende 

toepassing van een schizofrene deterritorialisering op de despotische tekens heeft ervoor 

gezorgd dat de taal niet langer zelfstandig betekenis kan creëren. Net zoals bij de primitieve 

socius is het teken een lege huls dat pas in de leesact betekenis kan krijgen door een 

koppeling met de stem van de lezer. Zo keren we terug naar ―een oorspronkelijke chaos, toen 

[…] alles nog diende te beginnen‖ (Decreus 2009a: 212)
48

. Eerst de doemklanken van de 

Apocalyps, en dan het nieuwe begin.  

Op deze manier blijft Berckmans een andere wereld oproepen. De blik van de lezer 

blijft verstoord doordat hij zonder narratief kader geconfronteerd wordt met de ellende van het 

bestaan aan de zelfkant. De vorm zorgt niet voor een geruststellend en verklarend effect, maar 

is zelf ook een uiting van de angstschreeuw: ―[e]mporter lentement, progressivement, la 

langue dans le désert. Se servir de la syntaxe pour crier, donner au cri une syntaxe‖ (K 48). 

Een schreeuw die Berckmans via muziek uitdrukt: ―[i]k weet dat ik zelf onsterfelijk ben 

                                                 
48

 Wat we ook kunnen verbinden met het brabbeltaaltje van het kind. 
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vanwege de kosmos aan mineuren en majeuren en sollen kruis die ik kronisch het heelal heb 

ingehuild, inhuil, inhuilen zal‖ (KK 149).  



 

 99 

Conclusie 

 
 

In een essay over Toergenjevs Vaders en zonen maakt de Zuid-Afrikaanse 

Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee de volgende opmerking: ―[t]hus fate in Fathers and Sons 

enters the action […] as family tradition, as the slow but inevitable metamorphosis of sons 

into fathers. This general version of destiny – with its master metaphor the evolution of 

rebellious son into complacent father – is profoundly antiutopian‖ (Coetzee 2001: 227). Een 

gelijkaardig anti-utopisch beeld over de onontkoombaarheid van de maatschappelijke 

conditionering vonden we terug in het werk van J.M.H. Berckmans. Alleen zijn de personages 

van Berckmans geen ‗vaders‘ geworden: ze hebben nooit een positie verworven in de 

maatschappij. Berckmans‘ verhalen komen van de zelfkant van de samenleving. Critici 

verweten Berckmans hierbij soms navelstaarderij. Deze scriptie heeft willen aantonen hoe de 

aftasting van de marginaliteit juist een visie op de gehele maatschappij biedt. Cruciaal daarin 

was het samenspel van wereldbeeld, poëtica en taalbehandeling. 

In mijn eerste twee delen bracht ik twee kaders aan: een overzicht van het werk van 

Berckmans en de filosofie van Deleuze & Guattari. Daarin werden een drietal lijnen uitgezet 

die dieper werden uitgewerkt bij de analyse van drie verhalenbundels: Bericht uit Klein 

Konstantinopel (1996), Ontbijt in het vilbeluik (1997) en Slecht nieuws voor Doctor Paf de 

Pierennaaier, Pandemonium in de Grauwzone (1998). Een eerste grote lijn was de aandacht 

voor onzuiverheid, chaos en diversiteit. Deze staat in contrast met de vormelijkheden van de 

moderne wereld die alles in representeerbare categorieën wil klasseren of dwingen. Dit hangt 

sterk samen met de tweede lijn: de maatschappelijke problematiek. Wie immers niet voldoet 

aan de normen en waarden van de maatschappij, vervalt in de marginaliteit. De derde was die 

van de taal. Enerzijds de taal als een coderend principe (des mots d‟ordre en des régimes de 

signes) en als een tekortschietend medium voor Berckmans‘ ik-figuur als chroniqueur. 

Anderzijds de taal als een decoderend principe (une usage mineure) en als de specifieke 

taalbehandeling of stijl van Berckmans. 

Voor mijn analyse van de drie bundels vertrok ik vanuit Berckmans‘ wereld- en 

mensbeeld. Met de Grauwzone ontwikkelt hij een eigen literair universum. Hij gebruikt 

elementen uit de hedendaagse maatschappij, maar verwringt die zodanig dat ze hun vaste 

betekenis verliezen. Ze gaan op in onzuiverheid: het ene is altijd verbonden met het andere. 
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Op deze manier toont Berckmans aan dat geen enkel maatschappelijk systeem zichzelf kan 

handhaven en dat alles dient in te storten. Deze destructiepoëtica vertaalt zich in de aandacht 

voor het naakte, kwetsbare leven en voor de dood van het kind In zijn meest extreme 

betekenis stuurt dit beeld aan op een vernietiging van de mensheid. Maar de destructie roept 

natuurlijk de mogelijkheid op tot nieuwe mogelijkheden. Doordat we immers alles volgen 

vanuit de blik van de ik-figuur, dwingt Berckmans ons om de wereld op een andere manier te 

bekijken. 

Dit aspect is nog duidelijker in de taal. Het gangbare taalgebruik wordt vernietigd via 

de kinderlijke en muzikale taal. Berckmans heeft deze taalvormen nodig omdat zowel de 

maatschappelijke als de literaire taal tekort schieten voor de chroniqueur. Beide talen bevatten 

immers een coderende pragmatiek. Het resultaat van Berckmans‘ talige destructie is in eerste 

instantie een veel rijkere taal, waarin betekenis voortdurend stroomt. We moeten niet langer 

representatief begrijpen, maar muzikaal. Echter, vanwege de voortdurende herhaling van het 

leven aan de zelfkant vervalt de jazzimprovisatie in een brok noise. Ze toont hoe elke 

opgezette structuur zichzelf ten grave draagt, zolang die opgezet wordt in een vormvaste 

maatschappij. 

Tegelijk opent deze volledige destructie een mogelijkheid tot revolutie. Als alles 

vervalt tot chaos, kunnen we namelijk volledig opnieuw beginnen. In die zin zouden we 

(enigszins reductionistisch) kunnen stellen dat Berckmans in een van zijn laatste verhalen zijn 

literair credo heeft samengevat:  

 

De man brengt de werkelijkheid in kaart om ze later te kunnen ontmantelen en vernietigen, 

DESTROY. 

Panta rei en dus is zijn naam Pantagleize. (LV 13) 

 

 

Laat het (verlangen) stromen en de revolutie komt dichterbij. Misschien. 
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Bijlage 1 
 

 

Uit: Slecht nieuws voor Doctor Paf de Pierennaaier, Pandemonium in de Grauwzone. p.17. 

 

(Heidegger, Sartre, Marcel.) 

Gijlie zijt niet door de gangen van deze existentialistische stront gegaan, ik ben de 

existentialist, ik ben de anarchist, ik ben de antichrist, ik ben bet zwijn dat pisteeeee, is dit het 

OCMW, is dit de VDAB, is dit de CVP, is dit het Kieken Kokodee.) 

(Wanna die, wanna die.) 

Wij verscherpten onszelf en wij waren niet als altijd voering vermits wij voeren ter Grand 

Bazar en wij daar kochten de grote Moeftie alias de grote Poefti alias de knolselder en de 

wortel van de grote Knoeftie verknochten. 

De Brees en Raimundo van Bedaf waren bij mij en Szukalski ook en wij kickten op deze 

dingen. 

 

Er waren twee koningskinderen, ik en de Brees. 

Ik bel naar de Brees, zes, zeven, hij neemt niet af en ik schijt in mijn broek. 

Waar is de Brees. 

De stront zakt tot op mijn billen, waar hij aanvoelt als een warme douche. 

Kamelia zegt zwijg en schrijf en schijt en houd uw bakkes toe. 

Ik zwijg en schrijf en schijt en houd mijn bakkes toe en doemdoemdoem gaat het Kot een 

beetje zweven, een beetje maar. 

Andere nummers houd ik tegen, verzwegen. 

Ik zet iets op van Messiaen, ook hij nu dood. 

Oh we go, oh we go. 
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Bijlage 2 

 

 

Uit: Bericht uit Klein Konstantinopel. p.118-119. 

 
 

 

Een do, spreekt vanzelf, dat is nu eenmaal de laagste noot op de toonladder sinds Orlandus 

Lassus en die gasten allemaal, met andere woorden de ut, van ut re mi fa sol la si do, ik 

bedoel dit keer, ik bedoel de laatste keer dat ik het over deze zaken had, de hoge do, de 

hoogste, de allerhoogste do, die elke nacht door duizenden sirenes zal gieren om de residenten 

van de Getto‘s uit hun slaap te houden, opdat zijn nooit of nooit nog dromen zouden van wat 

dan ook, laat staan van een allerlaatste soort van nooit nog van hen vervreemdbare vrijheid, 

loutering, heiliging, ontkluistering. Om nog maar te zwijgen van liefde en tederheid. Om daar 

maar niet over te hoeven spreken, want het spreken over liefde en tederheid doet 

verschrikkelijk pijn, hakt, kerft, snijdt, boort en slaat diepe, diepe wonden in het vlees dat 

sowieso al om de botten floddert van het skelet van Ratata en alle andere wier einde plots zal 

zijn gekomen. (KK 118-19). 

 


