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VERGETEN WOORDEN
Door Maartje Wortel

Eerder schreef ik op deze plek al eens
over vergeten woorden. Zo was er een
project van kunstenaar Vibeke Mascini
die het woord ‘doodsreutel’ terug in de
Dikke van Dale wilde hebben. Ik weet
niet of het haar gelukt is maar ik gok
dat er sinds haar poging dit woord te
reanimeren alweer een nieuw arsenaal
aan vergeten woorden bij is gekomen
die om eerste hulp vragen. Het probleem
met woorden die we vergeten, is dat we
ze niet gebruiken en omdat we ze niet
gebruiken sterven ze uit. Vergeten is
vrijwel nooit zonder consequenties. Het
voordeel van vergeten is dat er (meestal)
tijd en ruimte vrijkomt voor iets nieuws.
Als je zoiets simpels als een afspraak vergeet, heb je bijvoorbeeld tijd over. Aan de
andere kant raak je op hetzelfde moment
achter op de tijd, want de kans is groot
dat je de afspraak in moet halen.
Ik denk steeds vaker dat we steeds
meer vergeten en dus steeds meer in
moeten halen. Of misschien komt het
eerder neer op achterhalen. Wat je niet
vergeet is vanzelfsprekend. Maar voor
sommige woorden, ideeën en kunst moet
je wat beter je best doen om het terug
te vinden of te begrijpen. Omdat we zo
hard vooruit gaan en daardoor steeds
verder achterraken, vergeten we langzamerhand meer en meer, zoals het bestaan van het woord doodsreutel, maar
ook boeken, mensen, kunst en ideeën.
Ikzelf vergeet vaak dat met het vergeten,
zelfs bij zoiets als het vergeten van een
afspraak, een nieuwe tijd ontstaat. En dat
er op die manier dus altijd iets nieuws
kan gebeuren.
Onlangs was ik op een middelbare
school om over literatuur te praten. In
het klaslokaal hingen posters van schrijvers die allang overleden waren. ‘Wie
van jullie heeft een boek gelezen van een
van de schrijvers op de poster?’, vroeg ik.
Een jongen die achterin de klas zat stak
zijn vinger op. De anderen keken naar

hem, hij was de natuurlijke leider van het
gezelschap. ‘Strafwerk’, zei hij. Bevlogen
begon hij te vertellen. Hij zei dat hij het
idee had dat hij dat boek had moeten
lezen om een taal te leren begrijpen die
niet de zijne was. En dat hij daar het nut
niet van inzag. Ikzelf vind dat eigenlijk
een prima reden om een boek te lezen
maar voordat ik dat onder woorden kon
brengen, sprak de jongen verder. Halverwege raakte hij me al kwijt omdat hij op
zijn beurt een taal sprak die ik niet kende.
Zijn levende woorden verwezen mijn taal
naar het verleden, reduceerden ze tot
een dode taal, een taal die stilstond. En
precies in die stilstand leken de jongeren
niet bepaald geïnteresseerd.
Ik kwam daar in het leslokaal om te
vertellen over dingen die voorbij zijn.
Nou ja, niet zozeer voorbij maar, zo bleek
nu, al dan niet moedwillig vergeten. Ik
vreesde voor een inhoudsloze toekomst
wanneer niemand meer geïnteresseerd
leek in het verleden. Maar deze jonge
mensen hadden juist zin in alles wat
stond te gebeuren. Aan wat geweest was
hadden ze weinig, het zou ze nergens
brengen. Iets in hen had er bewust of
onbewust voor gekozen om te vergeten
dat er woorden bestonden die zij niet
meteen konden plaatsen, een context
die niet van nu was, ideeën die voor hen
warrig leken – wat betekende dat schrijvers en filosofen die in een tijd ver voor
hen hadden geleefd met het grootste
gemak vergeten konden worden. Tegen
beter weten in stond ik daar voor de klas
te vertellen over de Schwob-leesclub,
waarbij vergeten klassiekers opnieuw
onder de aandacht worden gebracht. Ik
sprak voor de honderdste keer over mijn
grote liefde voor Clarice Lispector. De natuurlijke leider achterin de klas stak weer
zijn vinger op. ‘Mevrouw’, vroeg hij, ‘zijn
die schrijvers niet allemaal dood?’
Ik knikte min of meer beschaamd. Dat
de maker dood is, zegt in het geval van

een kunstenaar niet zoveel. Ik opperde
dat de boeken hun tijd overleefd hadden.
Dat we hier in dit klaslokaal zitten en
denken zoals we doen vanwege de context die geschapen is door de geschiedenis. Dat het consequenties heeft voor
hun manier van denken als zij uit gemak
(of ongemak) laten verdwijnen wat
niet bij hen meer lijkt te passen. ‘Jullie
bestaan vanwege alles wat er ooit was.
En veel van wat ooit was blijft tijdloos’,
probeerde ik nog.
‘Maar is tijdloosheid niet ook achterhaald?’, vroeg de jongen. Ik begon me
op te winden. Wanhopig probeerde ik
de klas uit te leggen waarom sommige
woorden, sommige boeken, sommige
kunstwerken en mensen en gebeurtenissen herinnerd moeten worden, moeten
blijven bestaan. Ik dacht, zo dachten
we vroeger toch niet. En net toen ik dat
dacht herinnerde ik me een zin van Karel
van het Reve: ‘De zo vaak gehoorde
bewering dat alles vroeger beter was dan
nu, en vooral dat alles tegenwoordig veel
slechter is dan vroeger, berust geloof ik
op een misverstand. Naarmate je ouder
wordt, wordt je leven minder leuk, en
daarom ben je geneigd te denken dat
alles minder leuk wordt: de literatuur, de
veiligheid op straat, de godsdienst en het
weer. De meeste van die beweringen zijn
niet erg juist.’ Kijk, die man was zijn tijd
ver vooruit. En ja, ook hij is dood.
M A A R TJ E W O R T E L
is schrijver
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PLATFORM

REVISIE #6 HEIDI BUCHER
DE KAMER ALS DRAGER VAN HERINNERING
Heidi Bucher tijdens het vervellen van een herenkamer ( beim Häutungsprozess von Herrenzimmer), 1978, Erven Heidi Bucher, foto Hans Peter Siffert

Door Nadeche Remst

In de reeks Revisie bespreken we kunstenaars die eigenhandig de canon
veranderen, soms zelfs postuum. Deze keer aandacht voor de Zwitserse
Heidi Bucher die haar fascinatie voor metamorfosen uitte door mensen en
kamers te verpakken en af te drukken in latex.

L A PA L M A
Aangekomen in mijn huisje op La Palma moet ik
eerst alles bezemen. Het hele terras is zwart. Bij
het tankstation blazen mannen zichzelf schoon met
een hogedrukpomp. Misschien moet ik dat over een
paar dagen ook doen met mijn camera. Boven de
berg hangt een onheilspellende bruine wolk. Een
paar kilometer verderop is de weg al afgesloten. Ik
reed er in de schemer naar toe en had het idee dat
ik in een film was beland. Het voelt onheilspellend,
omdat je weet dat zich achter die berg iets verpletterends afspeelt. Ik keerde om bij de wegafzetting.
Na een prachtige wandeling in een voormalig
uitgebarsten vulkaanlandschap ben ik dan toch
richting Cumbre Vieja gereden. Onderweg zie je
veel trucks van de Guardia Civil, brandweer, hulpdiensten, maar buiten het afgezette gebied gaat

het leven gewoon door. Aan de weg die ik dagelijks
rijd naar mijn huis, wordt over kilometers gewerkt.
Eenmaal in zicht van de vulkaan hoor je het immense geluid. Op een uitzichtpunt bij een kerk staan
mensen te kijken en fotograferen. Er staan ook tv
ploegen. Naarmate het donker wordt, zie je dat de
lava die over het landschap loopt rood oplicht en
overal brand sticht. Nieuwe openingen nieuwe lava
nieuwe wolken. Meer mensen.
Ik had helemaal niet verwacht zo gegrepen te
raken door een vulkaan. Ik ben de enige niet. Bovenop een vulkaan in ruste spreek ik een architect van
81 die snel vanuit Madrid was overgevlogen om
het fenomeen van de Cumbre Vieja van dichtbij te
bezichtigen. Ik heb wel meer onverwachte ontmoetingen met vooral jonge mannen die spontaan op
het vliegtuig gestapt zijn om dit te zien. Ik had ze

moeten fotograferen, ze zijn leuk. Straks — wanneer de Cumbre Vieja eindelijk is uitgeraasd - is een
gedeelte van het eiland volstrekt onbruikbaar door
de lava. De bewegingen van de aarde maken ons
begrip van tijd vrij nietig.
‘Without time, a symphony is a heap of sounds;
the durations of notes and recurrence of themes
give it shape — Timefulness. How thinking like a
geologist can help save the world’— Marcia Bjornerud.
Eigenlijk maakt het alles wat wij doen nietig. Dat
vind ik een geruststellende gedachte.

N ATA S C H A L I B B E R T
is beeldend kunstenaar

Rooms are shells, they are skins (Räume
sind hüllen, sind Häute), luidt het credo
van de Zwitserse kunstenaar Heidi Bucher (1926-1993). De gelijknamige film uit
1981 toont de spookachtige leegte in de
kamers van het vervallen huis van haar
grootouders in Winterthur. Het daglicht
komt binnen door de halfgesloten luiken
en valt op het verkleurde bloemenbehang en de afgebladderde verf op de
wanden. In de film is te zien hoe Bucher
negatieve afdrukken maakt van alle
kamers van het leegstaande huis. Ze
bedekt de vloer met een fijn gaas, giet er
een vloeibaar mengsel van latex overheen en smeert het gelijkmatig uit met
haar handen. Om afdrukken te maken
van de ramen en muren drenkt Bucher
de stof eerst in vloeibaar latex en strijkt
het vervolgens over de gehele oppervlakte uit totdat het materiaal is versmolten
met het huis. Wanneer het droog is, trekt

en scheurt ze de ‘huiden’ met veel kracht
van de vloeren, wanden en ramen. Het
fysieke proces van het lostrekken van de
latex afdruk doet haast denken aan het
villen van een dier. Wat overblijft is een
negatieve mal, een flexibele en kwetsbare huid die in de ruimte zweeft.
Bucher, geboren als Adelheid Hildegard
Müller, begon halverwege de jaren zeventig met het maken van zulke tactiele,
architecturale installaties. Aanvankelijk
doopte ze huishoudelijke artikelen, zoals
kleding en meubels, in rubber maar al
snel begon ze met het maken van latex
afdrukken van gehele kamerinterieurs:
vloeren, wanden, deuren, raamkozijnen
en zelfs deurklinken. Door ze met latex
te bestrijken en ze vervolgens te ‘villen’,
ontdoet Bucher de ruimtes van hun
bestaande sociale betekenis en functie.
Vaak gebruikte ze hiervoor ruimtes waar
haar herinneringen aan kleven en waar

ze zelf veel tijd heeft doorgebracht, zoals
het huis van haar grootouders en haar
eigen studio. Ook in haar ouderlijk huis
bracht Bucher vloeibare latex aan op de
muren en vloer van de Herrenzimmer
(1977-1979). Deze herenkamer, oftewel
de studeerkamer, was enkel toegankelijk
voor de mannelijke leden van haar familie. Het fysieke lostrekken van de afdruk
van de kamer had voor Bucher een
symbolische lading: het bevrijden van de
herinneringen die aan de architectonische ruimte kleven. Later werkte Bucher
ook in historisch geladen gebouwen in
de omgeving van haar geboorteplaats,
zoals de psychiatrische instelling Bellevue
in Kreuzlingen, bekend door Freuds
Studies over Hysterie (1895). In die tijd
beschouwde men hysterie als een specifiek vrouwelijke aandoening. Door de
wanden van de psychiatrische instelling
te verpakken in latex en ze er vervolgens

