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Dankwoord 

 

Het afgelopen jaar stond voor mij zo goed als volledig in het teken van mijn masterscriptie. Ik werd 

enkele maanden lang ondergedompeld in de o zo interessante briefwisseling tussen twee ongemeen 

goede schrijvers: de meesterdichter Luuk Gruwez en de rasverteller Eriek Verpale. (Mag ik heel 

even gebruik maken van dit dankwoord om mijn bewondering voor hen te benadrukken?)  

Ik bespreek in deze scriptie het schrijversleven van een pas overleden auteur, voor wie er de laatste 

maanden steeds meer belangstelling en waardering is gekomen; dat bewijst onder andere de recente 

heruitgave van Verpales Alles in het klein. Dat alles maakt dat ik voel dat ik iets bijzonders heb 

mogen meemaken en ik ben iedereen die me ook maar één duwtje in de rug heeft gegeven in de 

richting van die ervaring, enorm dankbaar.  

 

Allereerst wens ik mijn begeleider te bedanken. Prof. dr. Dirk De Geest ging meteen akkoord met 

mijn onderzoeksvoorstel en gaf me de aanwijzingen die ik nodig had om aan het onderzoek te 

kunnen beginnen en het eindwerk uiteindelijk ook zonder kleerscheuren af te ronden. Zijn 

feedback en onze gesprekken vormen de absolute fundering van deze verhandeling. 

Vervolgens is er Luuk Gruwez, die me bijna drie uur lang te woord stond, waarna hij nog eens 

minstens zoveel tijd stak in het nalezen en verbeteren van de transcriptie van het interview. Hij was 

steeds bereid (zelfs wanneer hij in z’n hoofd nog op een zuiders eiland vertoefde) om een antwoord 

te geven op al mijn prangende vragen. De informatie die ik van hem kreeg is van onschatbare 

waarde geweest voor deze masterproef. Ik ben hem daarvoor, en ook voor zijn goedkeuring om 

zijn correspondentie met Eriek Verpale te mogen inkijken, ontzettend dankbaar.  

Mendel Verpaele bedank ik voor het verlenen van zijn toestemming zodat ik het archief van zijn 

vader kon gebruiken voor mijn scriptie. Deze paper is nog geen jaar na het overlijden van Eriek 

Verpale tot stand gekomen en ik hoop van harte dat het mag bijdragen aan de nagedachtenis van 

deze fascinerende schrijver.  

Ik wil ook Jan Stuyck en bij uitbreiding de medewerkers van het Letterenhuis te Antwerpen mijn 

dank betuigen. De archieven van Eriek Verpale en Luuk Gruwez worden daar bewaard en hun 

correspondentie werd op mijn vraag op de valreep raadpleegbaar gemaakt. Zonder hun hulp had 

ik nooit zo’n boeiend corpus gehad als basis voor deze masterproef. 

 

Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn kotgenoten, vrienden en familie, en in het bijzonder naar 

mijn moeder en mijn vriend. Zij hebben kosten noch moeite gespaard om mij te steunen in mijn 

bedrijvigheid en ze begrijpen waarom dat alles zo belangrijk voor mij is. Want dit onderzoek voelde 

voor mij aan als méér dan een ‘gewoon’ eindwerk, het heeft een tijdje deel uitgemaakt van mijn 

leven en dit dankwoord nu schrijven betekent eigenlijk ook een beetje afscheid nemen. 
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0. Inleiding 

 

Desertie 

Vlucht niet. Nog niet. 

Ik moet je nog slaan 

mijn veel te grote handen kapot 

aan jouw smalste verdriet. 

Vlucht niet, dit is een bevel, 

blijf staan of ik schiet 

vol plattegronden. 

Want ik zal je zoeken. 

Ik kom met honden, 

ik onderzoek alle hoeken, 

keer dozen vol oude klasfoto’s om, 

dring binnen in archieven, 

lees je brieven. Voddenrapers 

bezorgen mij morgen al je kleren. 

Je moet mij nog alles leren: 

de taal der dieren, want kijk, 

kijk naar de vogels in de lucht, 

hoe zelfs zìj altijd terugkeren, 

‘s nachts. Elders te koud. 

Dus vlucht niet, maar bewaar mij. 

Wat is een gevangene zonder cipier? 

Ik wil nog niet vrij. Laat daarom 

de deur op een kier. 

 

‘Desertie’ is één van de vijf gedichten die in 2006, zes jaar na de publicatie van Eriek Verpales 

laatste boek Katse nachten, in het melancholienummer van het literaire tijdschrift Deus ex Machina 

verschenen.1 Het gedicht behoort tot Verpales laatste poëzie (op een tiental gedichten in een 

nummer van De Brakke Hond in 2012 na) en werd misschien juist daarom door Maarten Inghels, 

huidig stadsdichter van Antwerpen, voorgedragen op de hommage aan de pas gestorven 

schrijver. Bovenal is het een ideaal gedicht om kennis te maken met de dichter Eriek Verpale.  

Met de eerste versregel, “Vlucht niet. Nog niet.”, heeft de schrijver meteen de aandacht van de 

lezer te pakken. Wat daarna volgt is min of meer een catalogus waarin de belangrijkste themata 

                                                 
1 Naar aanleiding van Verpales overlijden werden die vijf gedichten nogmaals op de website van Deus ex Machina 
geplaatst: http://deusexmachina.be/eriek-verpale-vijf-gedichten/. 

http://deusexmachina.be/eriek-verpale-vijf-gedichten/
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uit zijn oeuvre worden tentoongesteld. Het gedicht lijkt haast een smeekbede; “dit is een bevel”, 

voegt het lyrisch ik daar ter versterking nog aan toe. Typisch voor Verpales poëzie is de 

sublimering van het onbereikbare: het ultieme meisje, de verlangde rust die enkel de dood kan 

brengen, de vervreemding ten opzichte van de ander en de zoektocht naar het opperste geluk, 

zijn daarvan enkele concrete voorstellingen. In dit gedicht is het onbereikbare paradoxaal genoeg 

het reeds bereikte: de ander, of de ‘jij’, dreigt weg te gaan en onbereikbaar te worden. Versregel 

twintig balt die paradox samen in de zin: “Dus vlucht niet, maar bewaar mij.”  

Het ‘ik’ is hier duidelijk niet (meer) in staat zelf te bewaren, noch zelf te vluchten. Of misschien 

juist wel? De grens tussen ‘ik’ en ‘jij’ lijkt te vervagen in het vers “Wat is een gevangene zonder 

cipier?”: want wie is in dit geval de gevangene? Wie bewaart en wie wordt bewaard? Volgens de 

conventie is het de gevangene die vlucht en de cipier die bewaart, maar hier krijgt de ‘jij’ beide 

functies toebedeeld. De omkering van de rollen zorgt voor een totaal andere interpretatie van de 

regels “Ik moet je nog slaan/mijn veel te grote handen kapot/aan jouw smalste verdriet.” Die 

geven een zelfdestructieve invulling aan het geheel; die zelfverkleining is nog zo’n typisch 

Verpale-motief. Zijn verering van het kleine vinden we in dezelfde regels nog eens terug in de 

tegenstelling tussen de “te grote handen” en “jouw smalste verdriet”.  

Een allegorische lectuur is in principe ook mogelijk, het gedicht zou dan een afrekening met de 

dichtkunst kunnen zijn. Verderop zullen we zien dat Verpale een dubbele houding heeft ten 

aanzien van het dichten en hier uit zich dat in de bovengenoemde paradox. Gesteld dat de ‘jij’ de 

poëzie of het schrijven is, voelt de aanwezigheid van de dichtkunst aan als een last, iets wat het 

‘ik’ zijn vrijheid beneemt. Tegelijkertijd wéét het lyrisch ik dat hij niet zonder kan: “ik wil nog niet 

vrij.” Hij smeekt de literatuur om zijn leven te blijven beheersen, want het ‘ik’ verwacht veel van 

de poëzie: “Je moet mij nog alles leren”, heet het in vers vijftien.   

De verwarring is compleet in de slotzin: “Laat daarom/de deur op een kier”, waarin het lyrisch 

subject de vage grens opzoekt tussen open en gesloten, vrijheid en gevangenschap. Die 

grensproblematiek is, zoals zal blijken, een constante in Verpales werk.  

De directe aanleiding van deze masterscriptie is het overlijden van Eriek Verpale op 10 augustus 

2015. Na enkele jaren mediastilte werd in de dagen na zijn plotse verscheiden weer volop over 

hem geschreven in krantenartikelen, postume recensies en in memoriams van collega-schrijvers. 

Maar ook de man in de straat, het ‘gewone’ volk waarbij Verpale zich naar eigen zeggen meer op 

z’n gemak voelde dan bij de literaire gemeenschap, zal hem alsnog postuum vereren. Luuk 

Gruwez schreef me namelijk in een e-mail: “Naar verluidt wil Ertvelde in augustus ook nog met 

een soort dorpsfeest ter herinnering aan mijn betreurde vriend komen, maar dan wellicht zonder 

mij. Het zou Eriek niet mishaagd hebben te eindigen als aanleiding tot oliebollenkramen, 

stripteasetenten en rollercoasts.”  

In de vele nieuwsberichten na Verpales dood wordt de band met de schrijver Luuk Gruwez haast 

telkens vermeld: Verpales brieven aan hem worden vaak als het zwaartepunt van zijn literaire 
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carrière gezien. Veel van die brieven werden herwerkt en gepubliceerd in onder andere Verpales 

meesterwerk Alles in het klein. Zijn uitgegeven werken kan men praktisch op twee handen tellen, 

maar zijn echte nalatenschap dienen we in een andere eenheid uit te drukken: zo’n achttien 

kilogram aan brieven, geadresseerd aan Gruwez, werd naar het Letterenhuis in Antwerpen 

overgebracht. Niet weinig, zeker wanneer men bedenkt dat Verpale gedurende zijn leven heel wat 

van zijn teksten heeft vernietigd.  

Voor de auteur van een scriptie zoals deze, over het schrijversleven van Verpale, klinkt zo’n 

stapel ongepubliceerde brieven natuurlijk als muziek in de oren. Van die duizenden brieven heb 

ik er zelf heel wat gelezen, maar uiteindelijk heb ik er een selectie uit moeten maken voor het 

corpus dat ik heb samengesteld. Een honderdtal brieven, gericht aan Luuk Gruwez en geschreven 

in de tijdspanne van 1977 tot 2012, vormen de basis van waaruit ik voor deze masterproef 

vertrek. 

Eenmaal in het archief gedoken, besefte ik al snel dat ik genoodzaakt was mijn onderzoeksvraag 

te herzien. Wat aanvankelijk een vergelijkende studie beoogde te worden, waarbij ik onder andere 

een dichtbundel van Gruwez en een bundel van Verpale wou analyseren, veranderde geleidelijk 

aan in een postuuronderzoek van Verpale alleen. De Gruwez-component krijgt in deze 

verhandeling dan ook een andere functie dan gepland: als kunstbroeder, persoonlijke vriend en 

bestemmeling van heel wat van Verpales brieven, krijgen we via Gruwez een uitzonderlijke kijk 

op het leven van Eriek Verpale. De vraag waarop deze masterproef een antwoord tracht te 

formuleren, luidt: hoe verhield de schrijver Eriek Verpale zich tot de wereld, tot zijn auteurschap, 

tekst en lezer in zijn belangrijkste werken en vooral in zijn (ongepubliceerde) brieven aan zijn 

‘Beminde Vriend’, Luuk Gruwez?  

Die termen ‘wereld’, ‘auteur’, ‘tekst’ en ‘lezer’ zijn gebaseerd op enkele basisconcepten van 

Jérôme Meizoz aan de ene kant, en de vier ‘co-ordinates’ van Howard Abrams aan de andere 

kant. Wanneer we die twee terminologieën samenvoegen, krijgen we iets als in figuur 12: 

 

Figuur 1 

                                                 
2 Deze figuur is gebaseerd op het schema van Abrams: Abrams, The mirror and the lamp, 6. 
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Voor dit onderzoek werd aanvankelijk uitgegaan van de posture-theorie van Meizoz. Hij benadrukt 

in zijn essay Postures Littéraires, Mises en scène modernes de l’auteur, dat een posture pas betekenis krijgt 

wanneer het in verband staat met andere zaken: 

LE CURIEUX: Une posture n’a donc pas de sens en soi… 

LE CHERCHEUR : Non, elle ne se comprend que par les relations qu’elle tisse avec la 

trajectoire (origine, formation, etc.) et la position de l’auteur ; avec les groupes littéraires, 

réseaux d’écrivains contemporains ou passés ; avec les genres littéraires qu’elle investit 

(selon une hiérarchie générique en vigueur) ; enfin, avec les publics (instances 

d’assignation de la valeur : critiques, etc.).3  

Ethos, histoire, fictions en public zijn de termen van Meizoz die, respectievelijk gekoppeld aan de 

termen artist, universe, work en audience van Abrams, de structuur van deze scriptie zullen bepalen. 

Aan de hand van die clusters zal telkens een aspect van Verpales schrijversleven worden 

toegelicht.  

In het eerste hoofdstuk worden, middels twee stellingen, enkele algemene zaken over Luuk 

Gruwez en Eriek Verpale besproken. Vertrekkend vanuit een dertigtal recensies uit de databank 

LiteRom worden uitspraken gedaan over overeenkomsten en verschillen in hun thematiek, 

schrijfwijze, genres, enzoverder. In ‘Eriek Verpale als auteur’ belicht ik een paar aspecten die 

eigen zijn aan Verpales houding als kunstenaar: er wordt aangetoond op welke manier het 

concept ‘autobiografie’ problematisch is in zijn schriftuur en hoe hij zich verhoudt tot zijn 

schrijverschap. Het daaropvolgende hoofdstuk is getiteld ‘Eriek Verpale in de (literaire) wereld’ 

en handelt voornamelijk over de nieuwe romantiek, Verpales houding ten opzichte van die 

stroming en zijn neoromantische thema’s en motieven. Tenslotte gaan we in ‘Eriek Verpale en 

zijn tekst en lezer’ in op de literaire samenwerking met Luuk Gruwez, omdat we op die manier 

inzicht verkrijgen in Verpales positie ten opzichte van zijn werk.  

Ik ben mij ervan bewust dat die opdeling wat artificieel aandoet. In het schrijversleven van Eriek 

Verpale staat alles dan ook in verband met elkaar: “Zowel tijdens een tafelgesprek als in wat hij 

schrijft, rangschikt hij de feiten in een zodanige ordening dat zij iedereen gelogen lijken, want zo 

veel verband is in het bijzonder voor mensen van vandaag nauwelijks aannemelijk.”4, schrijft 

Gruwez in zijn nawoord bij de nieuwe editie van Alles in het klein. De verdeling volgens de 

begrippen van Meizoz en Abrams is een poging om al die verschillende aspecten met behulp van 

enkele kapstokken te kunnen groeperen om er daarna heel wat illustraties uit Verpales werk en 

brieven aan vast te knopen. Dat alles zou ervoor moeten zorgen dat we het overzicht niet 

verliezen en uiteindelijk enkele conclusies kunnen trekken over de posture van Eriek Verpale.  

Voor ik het startschot van deze bespreking effectief kan afvuren, zet ik graag nog enkele 

praktische zaken op een rijtje. In deze scriptie werd telkens het pseudoniem ‘Eriek Verpale’ 

                                                 
3 Meizoz, Postures littéraires, 30-31. 
4 Gruwez, nawoord, 297. 
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gebruikt in plaats van ’s schrijvers officiële naam ‘Eric Verpaele’. Dit omdat uit het betoog onder 

andere zal blijken dat Verpale als persoon op den duur samenviel met zijn literair alter ego. Hij 

gebruikt zijn pseudoniem ook wanneer hij niet in de hoedanigheid van schrijver werkzaam is: in 

zijn nalatenschap werd bijvoorbeeld een schoolboek van Verpale gevonden, dat hij met zijn 

schrijversnaam heeft gemerkt. Het pseudoniem maakt deel uit van een posture, zo schrijft Jérôme 

Meizoz: “[…] mais on peut le [het pseudoniem] lire aussi comme un indicateur de posture. Il 

permet de marquer une nouvelle identité énonciative, de la distinguer de celle donnée par l’état 

civil. Au fond, le pseudonyme fait de l’auteur un énonciateur fictif, un personnage à part 

entière…”5 Het feit dat Verpale zijn brieven aan Gruwez (maar ook aan andere geadresseerden) 

steeds ondertekent met zijn auteursnaam, is een reden te meer om hier consequent met ‘Eriek 

Verpale’ naar hem te verwijzen, in plaats van met ‘Eric Verpaele’.  

De brieven zijn, naast in heel wat van Verpales boeken, sinds kort voornamelijk te vinden in het 

letterkundig archief van Vlaanderen, dat vroeger ‘AMVC’ heette en nu bekend staat onder de 

naam ‘Letterenhuis’. Wanneer er uit de brieven die niet elders gepubliceerd werden, geciteerd 

wordt, refereer ik daaraan in de tekst. Tussen twee haakjes staat eerst de datum genoteerd en na 

de komma de initialen van de twee schrijvers: E.V. voor Eriek Verpale en L.G. voor Luuk 

Gruwez.  

Om de hoeveelheid voetnoten binnen de perken te houden, verkoos ik ook naar de primaire 

literatuur, de werken van Gruwez en Verpale, in de tekst zelf te verwijzen. Tussen haken wordt 

eerst aangegeven uit welk boek het citaat komt; na de komma staat dan het specifieke 

paginanummer.  

Een belangrijk deel van deze scriptie zijn de bijlages die eraan werden toegevoegd. De dag 

waarop Verpale 64 jaar zou zijn geworden, vond een hommage aan hem plaats in de Minard 

Schouwburg te Gent. Uit de getuigenissen van Peter Nijssen, Georges Wildemeersch, Pascal 

Verbeken en Jan Haerynck over hun ontmoetingen of hun (vriendschappelijke) band met Eriek 

Verpale, werd veelvuldig geciteerd in deze verhandeling. De transcripties van hun voordrachten, 

maar ook van die van Luuk Gruwez, Chantal Pattyn, Pjeroo Roobjee en Michiel Hendryckx, zijn 

in bijlage A terug te vinden. In de tweede bijlage, bijlage B, staat de transcriptie van het interview 

dat ik afnam van Luuk Gruwez, op 8 februari 2016. Hij heeft die tekst nagekeken, gecorrigeerd 

en waar nodig aangevuld. In de tekst wordt naar die bijlage ook verwezen als ‘het interview’. 

Beide transcripties zijn niet ‘letterlijk’, ze werden van overbodige ‘uhms’ en herhalingen ontdaan 

en onvolledige zinnen werden geherformuleerd met de bedoeling er twee vloeiende teksten van te 

maken.  

Na deze praktische kanttekeningen rest ons niets anders meer dan uit de startblokken te schieten 

en ons in het fascinerende schrijversleven van Eriek Verpale te verdiepen. 

  

                                                 
5 Meizoz, Postures littéraires, 18. 
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Wenn man einander schreibt, ist man wie durch ein Seil verbunden. 

– Franz Kafka 

 

1. Kunstbroeders Eriek Verpale en Luuk Gruwez 

 

Eriek Verpale is op verschillende vlakken nauw verbonden met zijn collega-schrijver Luuk 

Gruwez. Niet alleen worden ze in hun jonge jaren tot hun beider frustratie ‘neoromantici’ 

genoemd, ze worden ook vaak uitgenodigd op dezelfde literaire manifestaties en ze geven samen 

lezingen. In de literaire kritiek en in de literatuurgeschiedenis worden beide auteurs dan ook vaak 

in één adem genoemd. Hoewel het vanzelfsprekend is dat men het in die literaire kritiek lang niet 

altijd eens is met elkaar, toch bieden de recensies op LiteRom een representatieve basis waaruit 

men al enkele algemeenheden over Eriek Verpale en Luuk Gruwez kan puren. In wat volgt wordt 

aangetoond dat de dichters zich nu eens als elkaars evenbeelden, dan weer als antipoden 

manifesteren. Door middel van de beoordelingen van hun werken probeert dit onderdeel de 

complexiteit van hun vriendschap en hun literaire band te laten zien.  

Stelling 1: Luuk Gruwez en Eriek Verpale zijn elkaars artistieke wederhelften. 

Voor wij in deze scriptie kunnen uitgaan van bovenstaande stelling, dient te worden aangetoond 

dat de literaire samenwerking tussen Gruwez en Verpale niet alleen achter de schermen 

plaatsvindt, maar dat de schrijvers ook expliciet naar buiten treden met hun letterkundig 

partnerschap. Een eerste weerslag hiervan is te vinden in de vele recensies die werden geschreven 

over hun werk. De literatuurcritici in Vlaanderen en Nederland zijn zeer inventief als het 

aankomt op het benoemen van de vriendschappelijke en literaire band die Luuk Gruwez en Eriek 

Verpale hebben. Dat gaat van eenvoudigweg “makkers”6, over “hartsvrienden”7 en “Siamese 

tweelingbroer-in-de-letteren”8 tot het veelgebruikte “kunstbroeders”9. 

Dat Luuk Gruwez en Eriek Verpale überhaupt in een zelfde artikel besproken worden, hoeft niet 

te verbazen: de auteurs zijn beide Vlaming en generatiegenoten met respectieve geboortejaren 

1953 en 1952. Ook het begin van hun schrijverscarrière situeert zich rond hetzelfde tijdstip: 

Gruwez debuteert als student in 1973 met de bundel Stofzuigergedichten en twee jaar later publiceert 

Verpale zijn eerste werk, De rabbi en andere verhalen. De debutanten zullen elkaar pas twee jaar later, 

in 1977, persoonlijk leren kennen. 

Een decennium vóór de dichters met z’n tweeën een prozawerk publiceren, in het begin van de 

jaren tachtig dus, is de bindende factor in hun toen nog beknopte oeuvres: de thematiek. Zulks is 

ook de literaire kritiek niet ontgaan. Gruwez en Verpale zijn kunstbroeders, ze vissen als het ware 

                                                 
6 Peters, “Tiz al miserie datter iz.” 
7 Peters, “Het laatste lichtje in de straat.” 
8 Van Hulle, “Poëzie over de veelzeggende nietigheid van de mens.” 
9 Demets, “Eriek Verpale (1952-2015) zo romantisch, zo kwetsbaar.” 
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uit dezelfde vijver: een vijver die literatuurcritici de ‘nieuwe romantiek’ of ‘neoromantiek’ hebben 

gedoopt en waaruit ook Daniel Billiet, Roel Richelieu Van Londersele, Miriam Van hee en Jotie 

T’Hooft hun thematiek geput zouden hebben. Het is de thematiek van de grote levenskwesties, 

zoals liefde en dood. In het derde hoofdstuk van deze verhandeling wordt verder ingegaan op de 

neoromantische periode en achtergrond van Eriek Verpale. 

Men lijkt het duo pas echt op te merken na het verschijnen van Onder vier ogen (1992), het Siamees 

dagboek van Gruwez en Verpale. De recensenten refereren aan dit werk als “een gezamenlijk 

naar buiten treden”10, en volgens Arjan Peters in De Volkskrant is Onder vier ogen “Alles in het klein 

in het klein”11. De aandacht voor het ‘kerstboekje’ van Gruwez en Verpale is ten dele te danken 

aan het feit dat Onder vier ogen in de rekken komt te liggen vlak nadat Verpale voor Alles in het klein 

in 1992 de NCR-prijs ontving, met Gruwez aan zijn zijde. 

Stelling 2: de schrijversvrienden Eriek Verpale en Luuk Gruwez zijn elkaars tegendeel. 

De flaptekst van Onder vier ogen gebruikt het beeld van de Siamese tweeling om de artistieke band 

van de vrienden te omschrijven: “[…] Anderzijds – want zij zitten als het ware met de ruggen aan 

elkaar vast – zijn zij elkaars tegendeel”. Maar Gruwez en Verpale zijn in zekere zin 

complementair in hun tegenstelling. Op vormelijk vlak vullen ze elkaar aan: ze blinken uit in 

respectievelijk het genre van de poëzie en het proza. Gruwez bewijst dit met succesvolle bundels 

als De feestelijke verliezer (1985) en Vuile manieren (1994), Verpale oogst vooral bijval met zijn 

verhalen- en brievenboek Alles in het klein (1990). Men noemt de eerste vaak ‘de meesterdichter 

Luuk Gruwez’, Verpale op zijn beurt krijgt het epitheton van ‘rasverteller’ toegedicht. De 

schrijvers zelf kunnen zich ook min of meer in die karakteriseringen vinden. Zo zegt Gruwez in 

een interview: “Mijn proza beschouw ik in de eerste plaats als een addendum bij mijn poëzie.”12 

En ook Verpale bevestigt deze these; in een van zijn laatste interviews verklaart hij:  

Over proza en toneelstukken ben ik vrij zeker. Maar met mijn gedichten gedraag ik me als 

een oud kieken dat bijzonder lang op zijn eieren blijft zitten: als ik een gedicht schrijf, heb 

ik steeds het gevoel dat het mijn eerste gedicht is. Mensen kunnen me slechts met veel 

moeite overtuigen dat ik ze uit mijn lade moet halen.13 

Op basis van het behaalde succes kan men inderdaad stellen dat het publiek Gruwez vooral kent 

als poëet en Verpale als prozaïst, maar enige nuance is hier op zijn plaats. De tweedeling is zeker 

niet absoluut, beide schrijvers hebben zich ook aan andere genres gewaagd en dit niet zonder 

bijval. Zo schrijft Gruwez voor de prestigieuze reeks Privé-Domein van de uitgeverij De 

Arbeiderspers Het land van de wangen (1998) met dagboekfragmenten en brieven. Zijn 

verhalenbundel Het bal van Opa Bing (1994) wordt bekroond met de Geertjan Lubberhuizenprijs 

en door Piet Piryns in Knack “een meesterlijk prozadebuut”14 genoemd. Verpale is in zijn 

                                                 
10 Moerman, “Luuk Gruwez en Eriek Verpale samen in een Siamees dagboek.” 
11 Peters, “Het laatste lichtje in de straat.” 
12 Van Hulle, “Poëzie over de veelzeggende nietigheid van de mens.” 
13 Leen, “‘Mensen moeten gedacht hebben: Verpale is dood. Quod non’” 
14 Piryns, “’t Schoonste wat er is.” 
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beginjaren eerder een dichter dan een prozaschrijver. Zo schrijft men in De Morgen naar 

aanleiding van zijn overlijden: “Nochtans was hij  [Eriek Verpale] in de tweede helft van de jaren 

zeventig al een dichter met een goede reputatie. In 1977 noemde Hugo Brems hem een van de 

meest beloftevolle dichters van Vlaanderen.”15 Toen moest Verpales succesbundel Op de trappen 

van Algiers (1980) nog verschijnen. Hier komt nog eens bij dat Verpale naderhand ook in de 

dramaturgie zijn weg vindt: Olivetti 82 vormt hij, op vraag van acteur Bob De Moor, om tot een 

veelbekeken en zelfs twee keer verfilmde theatermonoloog. 

Men kent Verpale dus bovenal als ‘briefschrijver’, en zijn pennenvriend Luuk Gruwez is de 

bestemmeling van het leeuwendeel van die brieven. Ze worden onder andere gebundeld in Alles 

in het klein (1990), Olivetti 82 (1993), Een jaar en twee dagen (1994) en Katse nachten (2000). De 

tegencorrespondentie wordt meestal buiten beschouwing gelaten en blijft zo goed als 

ongepubliceerd. Ook de recensenten bemerken dat de briefwisseling tussen de auteurs in principe 

van groter belang is voor Verpale dan voor Gruwez. Zo wordt het volgende opgetekend over 

Verpales laatste boek Katse nachten: “het boek [is] dankzij de brieven aan zijn vriend Luuk Gruwez 

tot stand gekomen.”16 In de Volkskrant gaat men nog een stap verder: “Als een romancier zonder 

echte grote roman is Eriek Verpale te omschrijven. Hij is op zijn best als hij brieven schrijft aan 

zijn makker Luuk Gruwez, waarin hij uitlegt welke dagelijkse beslommeringen hem van het 

schrijven afhouden.”17 

 

Verpale en Gruwez verkiezen elk een ander genre om hun vaak gelijkende thematiek te 

verwerken, en dat ‘verwerken’ doen ze dan nog eens op een zeer verschillende manier. Gruwez 

maakt in een interview met De Standaard zelf de vergelijking met zijn collega-schrijver: “Hij [Eriek 

Verpale] barst uit als een vulkaan, hij heeft plotseling een boek. Ik ben iemand die het moet 

hebben van de traagheid, en de traagheid heeft bepaalde voordelen, zoals de snelheid bepaalde 

voordelen heeft.”18 Op het achterplat van Onder vier ogen schrijft men: “zij zijn elkaars tegendeel: 

bij Gruwez – de dichter – staat alles adembenemend stil, terwijl het in de verhalen van de 

rasverteller Verpale wemelt van beweging.” 

 

Met de metafoor van de Siamese tweelingbroers die met hun ruggen aan elkaar vastgekleefd zijn, 

is zowat alles gezegd: Luuk Gruwez en Eriek Verpale zijn thematisch vaak eensgezind, maar 

kijken toch elk een andere kant uit.   

  

                                                 
15 Demets, “Eriek Verpale (1952-2015) zo romantisch, zo kwetsbaar.” 
16 Steenhuis, “Geouwehoer waarop geen zegen rust.” 
17 Peters, “Tiz al miserie datter iz.” 
18 Van Hulle, “Poëzie over de veelzeggende nietigheid van de mens.” 
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Het is beter dat ik zwijg; beter ook dat ik de droom, 

voor mij toch veel te groots, begraven zal. 

– Eriek Verpale 

 

2. Eriek Verpale als auteur 

 

In het framework van M.H. Abrams met de vier begrippen universe, work, artist en audience staat niet 

de auteur van het werk, maar wel het werk zelf centraal.19 Toch proberen we in dit onderdeel in 

eerste instantie Verpales positie als artist te onderzoeken. Hoe manifesteert hij zich als schrijver in 

zijn werk? Welke identiteit neemt hij aan en waar is de grens met de identiteit van Eriek Verpale 

als mens? Kan men die grens überhaupt nog reconstrueren?  

Dit hoofdstuk koppelt eerst het auteursbegrip aan de term ethos van Jérôme Meizoz om zo een 

beter beeld te vormen van de posture van de schrijver Eriek Verpale.  

 

2.1. Posture, ethos en artist 

 

Dat auteurs, of in het algemeen kunstenaars, een bepaalde identiteit aannemen waarmee ze naar 

buiten treden, een alter ego voor zichzelf als schrijver, is op zich niet nieuw. Het bijzondere bij 

Eriek Verpale is dat de grens tussen zijn ‘ware’ en zijn artificiële identiteit al heel snel dreigde te 

vervagen. Daarnaast blijkt hij niet alleen ten opzichte van zijn lezers een gekunstelde identiteit te 

hebben, maar gebruikt hij die verliteratuurde versie van zichzelf ook in het ‘echte’ leven. Zo 

ondertekende hij zijn persoonlijke brieven bijvoorbeeld met zijn schrijversnaam of pseudoniem 

‘Eriek Verpale’ in plaats van met zijn officiële naam ‘Eric Verpaele’. Dit maakt dat het geen 

sinecure is om de persoon Eriek Verpale te onderscheiden van zijn posture in de literaire wereld. 

Meizoz heeft het in zijn essaybundel Postures littéraires over het retroactieve effect van de literaire 

pose van een auteur op zijn burgerlijke identiteit: “la posture adoptée, comme mise en scène 

publique du soi-auteur, peut avoir un effet en retour sur celui-ci, lui dictant alors des propos et 

des conduites générées tout d’abord par le choix postural. […] L’option littéraire commande 

alors, en quelque sorte, le comportement social…”20  

Termen als ‘waarheid’, ‘echt’, ‘fake’ en zelfs ‘autobiografisch’ komen in dit verhaal in een heel 

ander licht te staan. Meizoz verklaart in zijn Postures littéraires de theorie van Dominique 

Maingueneau, die het auteursbegrip in drie elementen verdeelt: “l’Inscripteur, comme énonciateur 

dans le texte […]; l’auteur, comme principe de classement, entité juridique ou ‘posture’ publique 

                                                 
19 Abrams, The mirror and the lamp, 6.  
20 Meizoz, Postures littéraires, 31. 
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[…]; enfin la personne, comme sujet biographique et civil”,21 maar waar andere schrijvers zichzelf 

als personne duidelijk onderscheiden van hun hoedanigheid als auteur, maakt Verpale dit 

onderscheid niet en spreekt men over hem als ‘verliteratuurd’.  

Een belangrijk element in het posture-onderzoek is het ethos. Binnen het domein van de retoriek 

verwijst die term naar de geloofwaardigheid van de spreker. Jérôme Meizoz verklaart het begrip: 

“l’Orateur ne doit pas seulement disposer d’arguments valides (maîtriser le logos) ni produire un 

effet puissant sur lui (la pathos), mais il lui faut aussi affirmer son autorité et projeter une image 

de soi susceptible d’inspirer confiance.”22 Authenticiteit, dat is waar Verpale voor staat. Niet 

alleen in interviews, ook in zijn eigen werk benadrukt hij keer op keer dat zijn teksten uit het 

leven gegrepen zijn en gebaseerd zijn op wat hij écht heeft meegemaakt. Zondebok als hij is (zo 

zal later in deze verhandeling nog blijken), buigt hij ook dat weer om naar iets wat hem benadeelt 

en beperkt:  

Mijn schrijven vlot niet. Ik heb geen fantasie. Drie jaar na elkaar heeft mijn vader zijn 

vakantiegeld achter zijn kiezen gegoten en drie jaar na elkaar heeft hij het toch gepresteerd 

om een tiet van een excuus te verzinnen. Ik wou dat ik dat óók kon: iets fantaseren. Iets 

verzinnen, bijvoorbeeld, om niet te moeten optreden, laat staan Scheppend proza te 

produceren. Want ik ben een man die moet putten uit wat écht gebeurd is. (uit: Katse 

nachten, p. 108) 

Het postuur van een schrijver manifesteert zich volgens Meizoz zowel op intern als op extern 

vlak: “Externe, d’une part, celui de la présentation de soi dans les contextes où la personne 

incarne la fonction-auteur (interventions dans les médias, discours de prix littéraires, notice 

biographique, lettre à la critique, etc.); interne, d’autre part, quant à la construction de l’image de 

l’énonciateur dans et par les textes.”23 Op extern vlak blijkt Verpales posture problematisch te zijn, 

omdat de lijn tussen wat waargebeurd is en wat verzonnen is zo moeilijk te trekken is. Zo worden 

nog steeds bepaalde biografische gegevens waarvan Verpale beweert dat ze kloppen in het 

algemeen als ‘waar’ beschouwd. Gruwez vertelt in het interview dat ik van hem afnam: “Heel 

recenserend Nederland bleef er bijvoorbeeld van overtuigd dat wat hij [Eriek Verpale] 

neerschreef een letterlijk verslag van zijn rampzalige leven was.” (zie bijlage B). Op intern vlak 

hebben we heel wat (pseudo-)autobiografisch materiaal ter beschikking, waarin men Verpales 

posture kan onderzoeken. Daarnaast zijn ook zijn ongepubliceerde brieven representatief 

daarvoor.  

In dit onderdeel worden vooral eigenschappen van Verpale besproken, die zich manifesteren op 

intern vlak: in zijn eigen werk en brieven. Zoals gezegd is het moeilijk om die eigenschappen aan 

een bepaald aspect van Verpales auteurschap toe te schrijven (inscripteur, auteur of personne), 

aangezien hij meerdere zaken voor waargebeurd uitgeeft, terwijl ze op verzinsels berusten.  

                                                 
21 Meizoz, Postures littéraires, 24. 
22 Meizoz, Postures littéraires, 22.  
23 Meizoz, Postures littéraires, 23.  
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2.2. Verliteratuurd 

 

“Eriek was volledig verliteratuurd, hij leefde in, voor en door zijn boeken. Literatuur was het dak 

waaronder hij woonde zoals zijn schild tegen de buitenwereld, zoals zijn medicijn tegen het valse, 

brute, onechte bestaan dat begon voorbij de rand van zijn schrijfpapier.” (zie bijlage A). Zo 

getuigde Pascal Verbeken, journalist en kennis van Eriek Verpale, op de recente hommage aan 

deze laatste. Verpale gaat als mens steeds meer op in een fictionele wereld. Zelfs ’s schrijvers 

pseudoniem is eigenlijk niet meer dan een verliteratuurde versie van zijn doodgewone naam, ‘Eric 

Verpaele’. Zijn leven en zijn literatuur vallen steeds meer samen en op een gegeven moment zijn 

de overlappingen niet meer te overzien. Zulke overlappingen zijn ook in zijn werk terug te 

vinden, soms heel expliciet zoals in een passage in Alles in het klein: “Intussen spreek ik het katje 

toe. ‘Kom op, Sander, sterf nu zoals je grote naamgenoot Alexander Poesjkin.’ Poesjkin, poesje, 

Boesje.” (uit: Alles in het klein, p. 264). Hier legt Verpale de link tussen een van zijn literaire 

voorbeelden, een kat en zijn geliefde, die hij de koosnaam ‘BoesBoes’ gaf.  

“Ik heb geen greintje fantasie, ik kan alleen maar schrijven over wat ik zelf heb meegemaakt”, dat 

verkondigt Verpale al te vaak in interviews, afgenomen na het verschijnen van Alles in het klein. 24 

Sterker nog, in een brief aan Gruwez verklaart hij: “Een mens maakt wat mede, en ik maak alles 

twee keer mee: één keer in het echt, en één keer wanneer ik al die verhalen opteken. (Ik ken 

leukere bezigheden.)” (uit: Katse Nachten, p. 103). Maar niets is minder waar, legt Gruwez uit in 

het interview dat ik met hem had. Verpales werk is weliswaar soms gebaseerd op bepaalde 

aanleidingen uit de werkelijkheid, maar die ging hij daarna vaak in extreme mate ‘verliteraturen’. 

Een typisch voorbeeld is het motief van het Dode Zusje, dat zou verwijzen naar een miskraam 

die Verpales moeder had gehad. Hij romantiseert deze gebeurtenis en laat het kindje in zijn 

verhalen gezond en wel geboren worden en geeft haar zelfs een naam: Frieda (zie bijlage B). In 

zijn ‘In memoriam Eriek Verpale’, verschenen in de Poëziekrant van september 2015 en later ook 

opgenomen als nawoord bij de herdruk van Alles in het klein, benadrukt Luuk Gruwez nogmaals 

dat het verkeerd is zomaar te geloven dat er in Verpales werk niets verzonnen is, meer zelfs; 

“Zijn hele leven was verliteratuurd, inclusief de hele constructie van zijn Joodse origine.”25 

Gruwez noemt Verpale in zijn ‘In memoriam’ een mythomaan,26 maar vreemd genoeg verbindt 

hij dat niet met iets negatiefs. Integendeel, hij houdt de onwaarheden min of meer mee in stand: 

“Nee, onze vriendschap is niet stukgelopen op de leugens van Eriek, want ik wist al vrij snel dat 

er verschillende dingen niet klopten. Maar ik wilde die zeepbellen niet doorprikken: ik vond ze te 

mooi.” (zie bijlage B). Uiteindelijk heeft Verpales fictionele wereld onrechtstreeks de breuk met 

                                                 
24 Bijvoorbeeld in een interview voor het televisieprogramma ‘Wie schrijft die blijft’ op de toenmalige BRT, 
uitgezonden op 03/10/1990 (http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963489). 
25 Gruwez, “Kaddisj voor Pinokkio,” 87. 
26 Gruwez, “Kaddisj voor Pinokkio,” 85. 

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963489
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Gruwez wat in de hand gewerkt, want die kon Verpales houding ten opzichte van zijn naasten 

niet langer aanzien:  

Hij was ziek, ik kan het niet anders meer verklaren. Ik denk overigens dat zijn ziekte zijn 

sterkte en zijn zwakte was. Zijn sterkte omdat hij zijn eigen wereld kon creëren waarin hij 

nog min of meer goed kon gedijen. Zijn zwakte omdat het geëindigd is met een 

overweldigende verloedering. (zie bijlage B). 

Gruwez ervoer dat er ook in het ‘echte’ leven van Verpale nog moeilijk een grens te trekken viel 

tussen werkelijkheid en literatuur. Dit maakt dat in deze verhandeling het één haast nooit zonder 

het ander besproken kan worden. 

 

2.3. Goj of jood? 

 

Verpales joodse origine is een steeds terugkerend element in zijn oeuvre: onder andere in zijn 

meesterwerken Olivetti 82 en Alles in het klein komt de joodse thematiek uitvoerig aan bod. Het 

openingsverhaal in dat laatste werk heet ‘Jiddisch’ en het verklaart hoe het komt dat Verpale 

Jiddisch verstaat: zijn overgrootmoeder, die vlak naast hem woonde toen hij nog kind was, zou 

afkomstig zijn geweest uit de streek rond het huidige Vilnius en zij zou hem het Jiddisch geleerd 

hebben. Aangezien de Jiddische taal uitsluitend door Joden gesproken en geschreven wordt, 

impliceert Verpale met dit verhaal dat hij joods bloed heeft, al is het maar voor één achtste. 

Gruwez weerlegt evenwel die bewering. De titel van zijn ‘In memoriam’ voor Verpale is op dat 

vlak veelzeggend: ‘Kaddisj voor Pinokkio’, een joods gebed voor de overledene, maar niet heus. 

Gruwez zei hierover in ons interview: “De zogenaamde Jiddische overgrootmoeder van Eriek 

was een gewone Wachtebeekse die geen woord Jiddisch sprak, maar alleen het plaatselijke dialect. 

Jiddisch kende Eriek dus niet van haar. Hij heeft het zichzelf voor een stuk bijgebracht.” (zie 

bijlage B). 

Eriek Verpale laat de geruchten over zijn al dan niet verzonnen joodse afkomst nochtans niet 

zomaar aan zich voorbijgaan. Hij reageerde onder andere in een brief aan zijn Beminde Vriend, 

Luuk Gruwez. In een passage heeft hij het over zijn privé-mythologie, een familiegeheim dat zijn 

afkomst voor een deel zou verklaren, maar waarover hij moet zwijgen: 

Beminde Vriend: in de voorbije 2 maanden heb ik je ongevraagd veel brieven geschreven. 

Negen van de tien heb ik je verstuurd, behalve één: over mijn afkomst, hoe het werkelijk 

allemaal in elkaar zit, wat ik ontdekt heb, en waarover ik tot zolang mijn ouders leven zal 

moeten zwijgen. […] Wel heb ik een soort familiegeheim ontdekt – ik zit niet stil – die 

voor een stuk mijn afkomst en tics verklaart. Iedereen heeft zijn privé-mythologie heb je 

eens gezegd, en dat klopt, maar dat ik een mythomaan zou zijn die het allemaal ter plekke 

verzint om mezelf ‘interessant’ te maken klopt aan géén kanten. Dat Joods bloed zal 
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misschien maar 1 achtste zijn geweest, maar hoe verklaar je mijn strafwerk in het eerste 

studiejaar omdat ik, naast ons alfabet, óók het Hebreeuwse alfabet op het bord schreef? 

En andere dingen? Iemand moet mij dat toch geléérd hebben, zij het stiekem? En dat, 

hoe ouder ik word, dat de geschiedenis zich herhaalt, bijvoorbeeld met De Kleinste, dit is 

Kristels doofstomme nichtje die ik stiekem Hebreeuwse letters leer schrijven? Traditie 

moet worden doorgegeven. Privé-mythologie? (14-04-1999, E.V. aan L.G.) 

Zonder echt iets prijs te geven probeert Verpale in deze brief de beschuldigingen van de pers en 

media te weerleggen, door het, ironisch genoeg, te hebben over zijn verleden: een gebeurtenis die 

allang niet meer te achterhalen valt. Het laat zien hoezeer Verpale zelf in zijn mythologie 

geloofde. 

Ook andere vrienden, kennissen en zelfs journalisten kwamen pas jaren na de publicatie van Alles 

in het klein te weten dat Verpales joodse achtergrond niet zo waarachtig is als hij doet uitschijnen. 

De journalist Pascal Verbeken, die Verpale voor het eerst interviewde naar aanleiding van het 

verschijnen van Alles in het klein en daarna bevriend werd met de schrijver, vernam van een van 

zijn collega’s op de redactie van De Gentenaar dat er bepaalde zaken uit het leven van Verpale niet 

klopten. De journalist-schrijver getuigde daarover: “In ons interview had hij zonder verpinken 

uitgeweid over zijn joodse roots. Hoe kon een schrijver, die van authenticiteit zijn fonds de 

commerce gemaakt had, dit allemaal verzinnen?” (zie bijlage A). Verpales uitgeverij, De 

Arbeiderspers, pakte het diplomatisch aan: waar Alles in het klein, een werk uit 1990, in de tekst op 

het achterplat nog “een meesterlijke autobiografische roman” genoemd wordt, is Katse nachten, 

gepubliceerd in 2000, volgens het achterplat “in strikte zin noch roman noch egodocument”. 

Nochtans bestaat dit laatste werk evenzeer uit verhalen en brieven, geschreven op dezelfde plek 

waar Verpale ook Alles in het klein en Onder vier ogen schreef, en de plek die volgens Gruwez “het 

meest strookte met zijn natuur en die ook gunstig voor zijn schrijverij was.” (zie bijlage B). 

Een voorbeeld van de invloed van de Jiddische cultuur op Verpales alledaagse leven, is te vinden 

in veel van zijn brieven aan zijn collega-schrijver en vriend Luuk Gruwez. In het briefhoofd 

vervangt Verpale vrij vaak de datumaanduiding volgens de gregoriaanse kalender door de datum 

volgens de joodse jaartelling, of hij gebruikt de beide aanduidingen zoals in figuur 2. 

  

Figuur 2 (01-09-2004, E.V. aan L.G.) 

In zijn brieven aan Gruwez wemelt het daarenboven van de Jiddische (of Hebreeuwse, de 

lettertekens zijn immers dezelfde) uitspraken. In figuur 3 bijvoorbeeld heeft Verpale het over een 

spreuk die hij aan zijn voordeur, boven zijn deurbel ophing:   
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Figuur 3 (14-02-1984, E.V. aan L.G.) 

Verpale citeert maar al te graag zijn Jiddische voorbeelden in de brieven aan zijn Beminde Vriend. 

Soms voegt hij daar geen vertaling aan toe, zoals het geval is in een brief aan Gruwez in Katse 

nachten (p. 63-64): in de bijlage steekt het gedicht ‘Spielzeug’ van Abraham Sutzkever, maar dan in 

het Jiddisch. Opmerkelijk is dat hij in diezelfde brief de Jiddische spreuk uit figuur 2 gebruikt, 

maar in plaats van een vertaling schrijft hij erbij: “Slechts met het meisje dat dit kan vertalen zal ik 

ooit nog trouwen.” Met zijn Jiddische toevoegingen roept Verpale dus een soort mystiek op; het 

Jiddisch is zijn mysterieus taaltje, waarin alleen hij door zijn overgrootmoeder ingewijd werd.  

De Jiddische literatuur beïnvloedt hem niet alleen op artistiek vlak. Verpale schrijft ook artikels 

over Jiddische auteurs zoals de dichter Morris Rosenfeld (zie Katse nachten, p. 185), maar zijn 

publicaties lijken wel onvindbaar. De vermeende reden hiervoor geeft Verpale zelf aan in een 

brief aan Gruwez: “Ziedaar, kort samengevat, mijn artikel over Morris Rosenfeld dat, uitgetikt, 

min of meer vijftien pagina’s lang is, en dat ik ergens zou kwijt willen, maar wie is in deze materie 

geïnteresseerd? Wie is in de Jiddische literatuur geïnteresseerd?” (Uit: Katse nachten, p. 187). 

Verpale geeft niet aan van welke kant van de familie hij zijn vermeend joods bloed zou geërfd 

hebben, noch maakt hij gewag van een officiële bekering tot het jodendom. In het 

canvasprogramma ‘Wie schrijft die blijft’, uitgezonden op 3 oktober 1990, geeft hij toe dat hij 

noch het één, noch het ander is:  

“Het is een dubbele wereld: aan de ene kant woon ik hier op De Katte in Klein Sicilië, aan 

de andere kant ben ik toch heel intens bezig met de chassidische wereld enzoverder. 

Enfin, voor het orthodoxe jodendom ben ik een goj, voor de anderen ben ik dan een 

jood. Ik zit ook in die grenssituatie.”27  

Verpale doelt met deze uitspraak duidelijk op zijn buitenstaanderspositie, hij zit in een 

grenssituatie en zou nergens thuishoren. Dat hij voor ‘de anderen’ een jood is, is niet 

verwonderlijk: hij geeft er zichzelf voor uit in zijn werk en in de media, maar waarom is hij voor 

het orthodoxe jodendom dan een ‘goj’ of een niet-Jood? Verpale heeft het er al over in zijn 

debuutwerk: “Een rabbi en een goj zitten samen zwijgend om de tafel geschaard. […] Zij praten 

niet. Want de rabbi zegt nooit iets. Ook tegen mij niet. In al de jaren dat ik zijn toegedane, 

zorgzame dienaar ben, heeft hij nog nooit het woord tot mij gericht.” (uit: ‘De Rabbi’ in De Rabbi 

en andere verhalen, p. 37).  

                                                 
27 http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963489. 

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963489


19 
 

Een mogelijke verklaring voor die buitensluiting uit de joodse gemeenschap is te vinden in 

Verpales monoloog Olivetti 82, die als basis gebruikt werd voor wat in de flaptekst “een 

adembenemend autobiografisch boek” genoemd wordt. Het hoofdpersonage in het verhaal is 

Bernard, ook wel ‘de Canadees’ genoemd omdat zijn vader een Canadese soldaat was, die na de 

Tweede Wereldoorlog terugkeerde naar zijn vaderland. Wanneer Bernard ontdekt dat zijn vader 

een jood was, raakt hij gefascineerd door het jodendom en meet hij zichzelf als het ware die 

geloofsovertuiging aan. Het probleem is echter, dat Bernards moeder een katholieke vrouw is en 

in de joodse wetgeving staat dat een persoon slechts een Jood is, wanneer zijn of haar moeder ten 

tijde van de geboorte een Jodin was. Zijn joodse geliefde kan daarom niet met hem trouwen: 

“Dat kan niet. Ik kan niet met je trouwen. Je bent geen échte Jood. Je moeder was een sjikse, een 

niet-Joodse. Zo is het toch?” (uit: Olivetti 82, p. 211). Op die manier vond de auteur een weg om 

zijn personage in het boek in een soort niemandsland te laten dwalen.  

Die moederkwestie zou bij uitbreiding ook op Verpale zelf van toepassing kunnen zijn en krijgt 

in zijn geval zelfs een extra dimensie. In het verhaal ‘Jiddisj’, in Alles in het klein, verklaart Verpale 

dat zijn overgrootmoeder hem de Jiddische taal aanleerde en dat hij via haar ook zijn joods bloed 

erfde. Maar wanneer men dan de afkomst van de overgrootmoeder tracht te onderzoeken, komt 

men op een dood spoor. Patrick Pisman schreef in zijn verhandeling in 1982 de biografie van 

Eriek Verpale en baseerde die op interviews die hij van de schrijver had afgenomen. In die 

biografie staat opgetekend: “De grootste invloed van ‘grootmoe’ lag echter in de speciale sfeer die 

zij door haar tot vervelens toe herhaalde verhalen opriep. Deze sfeer werd later als Joods 

getypeerd, maar er bestaat in feite geen zekerheid over de al dan niet Joodse afkomst van 

‘grootmoe’, aangezien alle opzoekingen dood lopen op het feit dat grootmoes moeder een 

vondelinge was.”28 

Het is in elk geval een illustratie van de complexiteit van de identiteit die Verpale probeert te 

construeren: hij wil zich de joodse cultuur toe-eigenen maar ziet zich daarin gedwarsboomd; door 

zich als jood te profileren plaatst hij zich in de positie van buitenstaander. Dat laatste is dan ook 

een aspect dat in principe inherent is aan het jodendom: in de wereldgeschiedenis werd het 

joodse volk meer dan eens uitgesloten door de rest van de bevolking. Verpale hoort eigenlijk niet 

thuis bij de uitgesloten groep, want voor de Joden is hij een goj, maar ook niet bij de anderen, 

want voor hen is hij een jood. Die combinatie maakt van Verpale eigenlijk een zonderling in het 

kwadraat. Waarschijnlijk is dat een van de redenen waarom Verpale het joodse element aan zijn 

identiteitsconstructie toevoegt, het deel laat uitmaken van zijn dagelijks leven en er zo vaak de 

nadruk op legt, ook in zijn niet gepubliceerde werk.  

 

 

                                                 
28 Pisman, “Op de rand van het bestaan,” 13. 
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2.4. Schlemiel 

 

Verpales band met het jodendom past binnen zijn geconstrueerde identiteit van zondebok of 

‘schlemiel’, om het met een Jiddisch woord uit te drukken. Gruwez zegt hierover het volgende: 

“Ik verlies per ongeluk, hij verliest uit overtuiging, of omdat hij als produkt van de joodse traditie 

hardnekkig gelooft dat toeval niet bestaat.”29 Dat hij met zijn verzonnen joodse achtergrond die 

profilering beoogde, vinden velen onaanvaardbaar: “Koketteren met joods bloed was 

onverdraaglijk in het kwadraat, omdat het jezelf bekleedt met een interessant slachtofferschap. Ik 

kon er toen mijn gekrulde tenen van opvreten.” Dat is de mening van Pascal Verbeken (zie 

bijlage A). Verpale ervaart het jood-zijn, een aspect van zijn identiteit dat hij (zo blijkt) zelf in het 

leven geroepen heeft, als een beperking, zo schrijft hij in Alles in het klein: “terwijl ik me, aan de 

andere kant, begon af te vragen of het voor mij niet veel beter zou zijn geweest, wanneer mijn 

overgrootmoeder nooit uit Vilnyus was weggegaan. In dat laatste geval zou mij zeer veel ellende 

zijn gespaard gebleven, want nu val ik altijd tussen schip en wal.” (uit: Alles in het klein, p. 209). 

Door zichzelf aan het joodse milieu te willen toevoegen, valt hij overal tussenuit en hoort hij 

nergens meer thuis.  

Met de tekening in figuur 4 visualiseert Verpale zijn buitenstaanderspositie, hij voelt zich alleen 

op de wereld en afgezonderd van zijn geliefden. 

                                                 
29 Gruwez, nawoord, 287. 
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Figuur 4 (26-11-1978, E.V. aan L.G.) 

“Broeder, als dit de wereld is, dan ben ik hier. Maar als dit de wereld nu eens niet was, en 

bijvoorbeeld veel kleiner, laat ons zeggen hier, dan nog bevond ik me hier, maar zijn alle anderen 

buiten: de jonge meisjes, mijn vrienden en kaffees, poezen vrouw & zoon, [Davidster], de 

literatuur, muziek, tekeningen.”  

Verpale voelt zich niet alleen van de rest van de wereld afgezonderd, hij meent ook dat de wereld 

het op hem heeft gemunt en dat wil hij in zijn werk bewijzen. Het typische slachtofferschap is 

één van de meest prominente aspecten van Verpales posture, hij profileert zichzelf als zondebok 

en pechvogel en dit niet alleen in zijn ongepubliceerde brieven aan Gruwez (“Het zal wel 

floppen, alles wat ik vastpak flopt” 26-09-1990, E.V. aan L.G.), maar ook in zijn gepubliceerd 

werk (“Waarom plagen de aardgeesten mij zo? Wat heb ik ze misdaan? Ik heb het anders al 

moeilijk genoeg.” Alles in het klein, p. 160). Verpale ziet zich door externe zaken tegengewerkt. 

Storende factoren van buitenaf zouden hem beletten te schrijven, maar diezelfde storende 

factoren kan hij wel meesterlijk beschrijven in zowat elke brief die hij verstuurt. “Pech is de 
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motor van de verteller die Eriek Verpale (°Zelzate, 1952) is: een verteller die vertelt om te 

bestaan. Ik schrijf zeer generalizerend ‘pech’, omdat hijzelf nauwelijks een onderscheid maakt 

tussen regelrechte rampspoed en een verstopt toilet.”, schrijft Luuk Gruwez in zijn nawoord bij 

Alles in het klein.30 Die cultivering van de pech wordt in het deel ‘Eriek Verpale in de (literaire) 

wereld’ als motief in Verpales poëzie en proza besproken. Daarnaast heeft het ook een invloed 

op zijn houding ten opzichte van zijn schrijverschap.  

 

2.5. Schrijverschap 

 

De tegenspoed is vaak onderwerp van Verpales werk. Zijn schrijverschap ervaart hij ook als een 

‘ongeluk’: hij is gedoemd om te schrijven, hij heeft de pech dat juist dat zijn broodwinning moet 

zijn. Zo schrijft hij in een brief aan een medewerker van de bank, die op zijn prijzengeld uit is: 

“En ik schrijf, mijnheer G. Lippens, omdat ik moet schrijven, een andere uitweg is er niet: het is 

mijn verdoemde, mijn vervloekte lot.” (uit: Olivetti 82, p. 18). In een brief aan Gruwez laat hij zijn 

ontevredenheid over zijn ‘stiel’ blijken en wenst Eriek Verpale zijn zoon Mendel een andere 

toekomst toe: “Wat zal er van mijn zoon worden? Hopelijk koestert hij geen literaire ambities.” 

(06-01-1978, E.V. aan L.G.) Luuk Gruwez is in feite hetzelfde lot beschoren, ook hij ervaart de 

schrijverij als een last: “Er zijn verschillende gedichten waarin ik het heb over die dubbele 

houding van mij tegenover het schrijven in het algemeen en zeker tegenover het schrijven van 

poëzie in het bijzonder. Dat had Eriek ook, we hebben geregeld dingen gezegd als: ‘Was ik maar 

bakker geworden, was ik maar dit of dat geworden.’” (zie bijlage B).  

Echter, voor zowel Gruwez als Verpale is schrijven een levensnoodzakelijke handeling. In De 

Morgen zegt Verpale daarover: “Op een gegeven moment was het een levensnoodzakelijk iets 

geworden, bijna zoals ademhalen. En nu nog zou ik me een leven zonder schrijven niet kunnen 

voorstellen. Er zijn wel momenten waarop ik ernaar verlang verlost te zijn van die voortdurende 

drang en dwang om te schrijven. Maar ik kan nu eenmaal niet anders.”31 Die ongewilde drang is 

ook Gruwez niet vreemd, hij verwoordt het zeer gevat: “Je déteste la poésie, parce que j’ai trop 

besoin d’elle” (zie bijlage B). De dubbele houding maakt deel uit van de paradoxale identiteit van 

Verpale, die zichzelf in de flaptekst bij Alles in het klein voorstelt als “chroniqueur tegen wil en 

dank”. 

Paradoxaal is Verpales persoonlijkheid en houding ook op andere vlakken. Zo is het bijvoorbeeld 

niet helemaal duidelijk hoe hij zich positioneert ten opzichte van het briefschrijven. Hoewel zijn 

meesterwerk, Alles in het klein, voor de helft bestaat uit brieven van zijn hand, schrijft hij de 

meeste van zijn brieven niet met de bedoeling ze later te publiceren. Gruwez geeft in het 

interview dat ik van hem afnam, aan dat Verpale zijn brieven schrijft met zijn hele hebben en 

                                                 
30 Gruwez, nawoord, 287. 
31 Verplancke, “Wat onmogelijk is, kan niet mislukken.” 
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houden, maar wel vanuit een totale onbaatzuchtigheid. Dat de briefvorm Verpales literaire genre 

bij uitstek was, had Luuk Gruwez gelukkig wél begrepen. Deze laatste stelt al in 1978, na slechts 

één jaar van pennenvriendschap, zijn vriend voor een kopie te maken van al de brieven die hij 

Verpale had opgestuurd. Twijfelend, na een vijftal ludieke voorwaarden als: “Dat u […] nooit 

sneller dan 100 km/u zult rijden”, stelt Verpale als allerlaatste eis voor het opsturen van Gruwezs 

brieven: “Dat u, […] eventueel, ook een kopie van mijn brieven stuurt, al is dit geen noodzaak.” 

(12-10-1978, E.V. aan L.G.) Later, ten tijde van Onder vier ogen, wist ook de auteur zelf dat het 

briefschrijven het literaire vaatje is waaruit hij het best kon tappen. Zo schrijft Verpale in het 

dagboek dat hij voor Onder vier ogen bijhield: “Vanmorgen met VooDoo boodschappen gehaald, 

samen ontbeten, en toen wat gewerkt: een brief geschreven.” (uit: Onder vier ogen, p. 21).  

Verpales dagboeken vormen naast zijn brieven de basis van zijn literaire werk. In een interview 

zegt hij daarover: “Kijk, ik hou al sinds mijn zestiende een dagboek bij. Dat zijn inmiddels bijna 

8.000 pagina’s. Mijn dagboek is mijn laboratorium. Af en toe moet er iemand van de uitgeverij 

langskomen om dat vanonder mijn gat te trekken.”32 Los daarvan lijken veel van Verpales brieven 

veeleer dagboekfragmenten te zijn; de begroetingsformule vervangen door ‘beste dagboek’ zou in 

heel wat gevallen al volstaan. Verpale heeft dan ook de neiging zijn correspondenten na een tijd 

om te dopen tot zijn persoonlijk klankbord. Gruwez zegt hierover in het interview:  

Op den duur veroordeelde Eriek je tot luisteraar. Hij begon als luisteraar en hij eindigde 

als beluisterde, dat was tegenover meisjes zijn tactiek. Hij overlaadde ze met aandacht om 

van hen uiteindelijk het klankbord te maken dat hij zelf zo nodig had. Tegenover mij was 

dat eigenlijk ook het geval. Aanvankelijk heeft hij me met ongelofelijk veel aandacht 

overladen, met complimentjes hier en complimentjes daar. Hij is op een bepaald moment 

in zijn leven receptionist geweest bij de multinational Rhône-Poulenc in Zelzate. Ik belde 

hem soms op, soms belde hij mij op, praktisch elke dag of om de andere dag. Als ik hem 

opbelde nam hij op met “Rhône-Poulenc chemie, goede middag” en als hij dan hoorde 

dat ik het was, begon híj te vertellen. Als je de tijd had gechronometreerd tijdens dewelke 

hij aan het spreken was en de tijd dat ik sprak, dan zou je op ongeveer 90% Verpale 

uitgekomen zijn en 10% Gruwez. Er zijn mensen die zich aan dit gebrek aan balans 

zouden ergeren, maar ik luisterde graag. Ik ben van nature niet zo’n verteller als Eriek. 

(zie bijlage B) 

Die uitspraak doet vermoeden dat Verpales drang om te schrijven, waarover hij het heeft in het 

interview in De Morgen (zie boven), uit te breiden is tot een drang om te vertellen, om iets kwijt te 

kunnen. In Alles in het klein ontvangt het personage Lotte, naast Luuk Gruwez, het grootste deel 

van Verpales brieven. Soms lijkt het alsof zij niet veel meer is dan het klankbord dat de auteur 

nodig heeft. Gruwez suggereert in het interview dat zij slechts een product zou zijn van Verpales 

verbeelding; mogelijke evidentie hiervoor zou zijn dat zij van Deerlijk afkomstig is en ook 

Gruwez heeft in dat West-Vlaamse dorp zijn jeugd doorgebracht. In dat geval zou Lotte een 

                                                 
32 Anoniem, “Bomen genoeg en touw heb ik ook.” 
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soort van projectie zijn van Gruwez, een nieuw onbeschreven blad waarop Verpale zijn verhaal 

kan neerschrijven. 

Verpales houding ten opzichte van zijn schrijverschap is ook paradoxaal te noemen omdat hij 

bang is voor de voltooiing van zijn werk; hij zou vrezen om daarna in een zwart gat te vallen, dat 

gelooft Gruwez althans (zie bijlage B). Maar aan de andere kant is het schrijfproces van Verpale 

een ‘van zich afschrijven’, een toevertrouwen aan het papier dat we in de letterlijke zin mogen 

verstaan. Hij beweert wel vaker in interviews dat schrijven bevrijdend werkt: “Wanneer ik iets 

neergeschreven heb, mag ik het vergeten.”33 Voor Verpale gaat het om het schrijven zelf, de 

loutering is voltrokken wanneer het verhaal neergepend is, en een publicatie hoeft er niet 

noodzakelijk aan vast te hangen. Zo schrijft hij aan Gruwez: 

In plaats daarvan zal ik je weer brieven gaan schrijven, precies zoals ik daarmee begonnen 

ben in de jaren zeventig, en precies zoals het in mijn anarchistische kop opkomt: van de 

hak op de tak springend, met spel- en taalfouten, slechte constructies, chaos, vrolijke 

wanhoop, zowel geleerde kabbalistische referaten als de gebruikelijke onzin. Als het jou 

en de Hasseltse kolonie dan maar even een monkellach ontlokt, verder heb ik geen 

pretenties: ik ben géén ‘literator’, van publiceren en uitgeven heb ik zo mijn bekomst. 

(Tijdschriften die niet betalen; uitgevers die op de Antwerpse Boekenbeurs van het 

podium donderen; andere die een hele oplage van mij op hun zolder laten 

wegschimmelen.) Ik wil gewoon schrijven, en laat het dan desnoods brieven zijn die alleen 

door jullie worden gelezen. Laat het dan nachtgedachten, invallen en vertellingen zijn: in 

de literatuur zoals die heden maalt en draait heb ik absoluut geen zin meer.  

(uit: Katse nachten, p. 18). 

In één van de brieven in Olivetti 82 vertelt Verpale hoe hij op een gegeven moment de vraag 

‘Waarom schrijft U?’ voorgeschoteld krijgt: “‘Ik schrijf’ antwoordde ik naar adem happend, 

‘omdat ik daar geld mee verdien.’” (p. 15). Uit het citaat uit Katse nachten (zie boven) blijkt dat 

Verpale niet zozeer om den brode schrijft, maar wel om die reden publiceert.  

De excuses om de voltooiing of de publicatie van een werk nog maar eens uit te stellen, zijn 

talrijk en van velerlei aard. In de ene brief is het de schuld van zijn slechte gezondheid: “Let wel, 

er zijn tal van redenen die me van de schrijftafel weggerukt hielden (in april: 2 gekneusde ribben, 

mei: lichte bronchitis, en juni: maag- & darmaandoening die me twee weken lang het menszijn 

verhinderd heeft) maar ik geef toe, tussen de ongemakken door had ik je kunnen schrijven” (04-

07-1979, E.V. aan L.G.). Dan weer steekt hij het op de ‘anderen’: “Maar ik kan het niet, broeder, 

ik kan het niet schrijven. Was het maar stil, en werd ik maar met rust gelaten en niet lastiggevallen 

door opdringerige familieleden” (11-10-1978, E.V. aan L.G.). Verpale interpreteert zowat alles als 

een tegenslag, het lot is tegen hem gekant en zal alles in het werk stellen om hem het schrijven te 

beletten: “Ik zeg niet wanneer ik de gehele passage voltooid zal hebben want het is voldoende dat 

                                                 
33 Verplancke, “Wat onmogelijk is, kan niet mislukken.” 
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ik een pronostiek maak opdat er wederom van alles zou gebeuren dat mij van de schrijftafel 

weghaalt. (Mendel bijvoorbeeld die nog eens eerste communie moet doen). (Ik zeg maar wat).” 

(11-06-1984, E.V. aan L.G.) 

Verpales schrijftempo is alles behalve constant. Tegenover de periodes met tegenslagen, staan de 

schaarse vlagen tijdens dewelke hij wél productief is en in een korte tijd juist heel veel kan 

schrijven. In het interview omschrijft Gruwez Verpales schrijfstijl als een vulkaan die lava spuwt, 

enorm eruptief dus. In een brief aan Gruwez geeft Verpale dan ook te kennen: “Ik heb bijna een 

jaar lang geen gedicht geschreven, en zie, in okt.-nov. zijn er een hele reeks ontstaan. Ze vormen 

een klein bundeltje die ik de naam Op de trappen van Algiers heb meegegeven.” (28-12-1978, E.V. 

aan L.G.) 
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Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Hause gehst. Bleib bei deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, 

warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung,  

sie kann nicht anders, verzückt wird sie sich vor dir winden.  

– Franz Kafka 

 

3. Eriek Verpale in de (literaire) wereld  

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de ‘context’ waarin we Verpales werken moeten situeren en 

begrijpen. We vertrekken vanuit het literair-historische kader van de nieuw-romantische stroming 

om daarna enkele belangrijke thema’s uit het werk van Verpale te kunnen bespreken. Het belang 

van die context voor het postuur van een schrijver wordt eerst aangetoond aan de hand van de 

terminologie van Meizoz en Abrams.  

 

3.1. Posture, histoire en universe 

 

Een tweede term, naast ethos, die van belang is voor de posture-theorie van Jérôme Meizoz, is 

histoire. Die term sluit het best aan bij het begrip universe uit het framework van Abrams: histoire 

verwijst naar de geschiedenis of de bron van waaruit de auteur het materiaal voor zijn posture 

gehaald heeft, zoals met universe de omgeving of wereld bedoeld wordt die als basis dient voor de 

stof van het werk van een schrijver. Abrams verklaart dat laatste begrip als volgt: “The work is 

taken to have a subject which, directly or deviously, is derived from existing things – to be about, 

or signify, or reflect something which either is, or bears some relation to, an objective state of 

affairs.”34  

Meizoz beklemtoont het belang van de relatie met de histoire voor de posture van een auteur: “Il 

faut connaître l’espace artistique (le champ à production et réception) pour que la posture qui s’y 

exprime fasse pleinement sens.”35 De context en de literatuurgeschiedenis geven mee betekenis 

aan de gestalte die de schrijver wil aannemen. Het literaire landschap waarin Eriek Verpale 

debuteert, is overwegend neoromantisch gekleurd en oefent dus een bepaalde invloed uit op zijn 

werk, maar ook op zijn posture. In dit onderdeel wordt onder andere ingegaan op die stroming en 

hoe die vormgaf aan de identiteit van de schrijver. 

Een posture verschijnt niet uit het niets. Specifieker zouden we kunnen stellen dat er vaak wordt 

teruggegrepen op voorbeelden uit het verleden: “Le champ littéraire regorge de récits fondateurs, 

                                                 
34 Abrams, The mirror and the lamp, 6. 
35 Meizoz, Postures littéraires, 26. 
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de biographies exemplaires, et tout auteur le devient par référence à de grands ancêtres auxquels il 

emprunte des croyances, des motifs mais aussi des postures.”36 De auteur baseert zich op een 

bepaalde positie van een figuur uit het verleden, maar maakt er wel zijn eigen, individuele variant 

van. Bij Eriek Verpale wijzen enkele zaken erop dat zijn belangrijkste literaire voorbeeld, de 

Duitstalige schrijver Franz Kafka, een grote rol heeft gespeeld bij de vorming van zijn posture. In 

dit deel wordt ook dat aspect van Verpales posture meer in detail behandeld. 

 

3.2. Nieuwe romantiek: beknopt literair-historisch kader 

 

‘Die sjwartse jorren’ of, in het Nederlands: ‘de zwarte jaren’, zijn, zoals de term zelf al verraadt, de 

donkerste jaren uit Eriek Verpales leven. Hij verklaart de term in zijn ‘Woord vooraf’ bij De 

patatten zijn geschild, een boek met zijn verzameling ‘nagelbrieven’. Dat zijn kattenbelletjes die hij 

aan een nagel aan de achterdeur ophing, briefjes gericht aan zijn toenmalige vrouw en geschreven 

tussen 1975 en 1980:  

Tegen beter weten in ben ik die nacht deze ‘nagelaten berichten’ ook nog beginnen te 

lézen: ik zie nu in dat zij, samen met de brieven aan mijn kunstbroeder Luuk Gruwez uit 

die tijd, op een merkwaardige wijze de enige, nog overgebleven schriftelijke neerslag 

vormen van wat ik thans definitief beschouw als – zoals men in het Jiddisch zegt – ‘mein 

sjwartse jorren’. (uit: De patatten zijn geschild, p. 11). 

De jaren 1975 tot 1980 zijn, naast zijn zwartste en roodste jaren (zo schrijft Verpale in Olivetti 82, 

p. 19), ook zijn productievere jaren: in 1975 debuteert hij met De rabbi en andere verhalen en 

publiceert hij ook poëzie in de bundel Polder- & andere gedichten. In 1976 is er de bundel Voor een 

simpel ogenblik maar… en in 1979 wordt er nog een reeks verhalen uitgegeven onder de naam Een 

meisje uit Odessa. In 1980 verschijnt Op de trappen van Algiers.  

Volgens velen zijn Verpales ‘sjwartse jorren’ ook zijn ‘neoromantische’ jaren geweest. In wat 

volgt wordt beknopt weergegeven wat die neoromantiek precies inhoudt. 

Eriek Verpale en Luuk Gruwez worden in de jaren tachtig onder andere door Hugo Brems en 

Guy van Hoof in hun bloemlezing De Nieuwe Romantiek onder dezelfde noemer geplaatst. Samen 

met Jotie T’Hooft, Miriam Van hee, Daniel Billiet en Roel Richelieu Van Londersele behoren zij 

tot de neoromantiek, een literaire stroming zich die na de heropleving van het realisme weer 

toelegt op de ‘grote’ thema’s van liefde, vergankelijkheid en dood. “Het is duidelijk, dat een 

poëzie, die in zo sterke mate het individuele, het gevoelsmatige en het absolute ontkent, een 

tegenbeweging moest uitlokken.”37 Zo verklaart Hugo Brems het ontstaan van de nieuwe 

romantiek, al nuanceert hij dat ook en benadrukt hij dat er hier sprake is van meer dan enkel een 

                                                 
36 Meizoz, Postures littéraires, 25. 
37 Brems, “Een dodelijke dorst naar tederheid,” 36. 
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actie-reactiemechanisme. Ook het tijdsklimaat heeft invloed op de stroming: “De samenhang met 

een sociaal-ekonomische klimaatswijziging is onloochenbaar,”38 de neoromantiek staat namelijk 

oog in oog met “de algehele mentaliteit van stagnatie, uitzichtloosheid, resignatie en nostalgie.”39  

Volgens Guy van Hoof, die aan zijn bloemlezing van de neoromantische gedichten van vijf 

schrijvers een uitvoerige situering laat voorafgaan, is één van de belangrijkste aspecten van de 

nieuwe stroming het terugvallen op de kleine wereld van het eigen ik: “In feite zou men met iets 

minder gevaar voor verwarring kunnen spreken van subjectieve poëzie, en de hele beweging dan 

ook het subjectivisme noemen, juist vanwege de uitgesproken ik-gerichtheid ervan.”40 Naast de 

heropleving van romantische thema’s als de dood, het conflict met de tijd en de verlatenheid en 

typische stilistische procedés als de parodie, ironie en pastiche,41 is er ook een groeiende 

belangstelling voor de vorm: “Een verschijnsel dat nauw verbonden is met die 

teruggeworpenheid van de dichter op zichzelf, zijn uitzonderingspositie, zijn ervaring van 

maatschappelijke overbodigheid, is een hernieuwde aandacht voor de vorm. […] Vooral het 

sonnet is in ere hersteld, evengoed als het rijm, en in enkele gevallen zelfs de metrische kadans.”42 

Volgens Brems ligt de verklaring voor de vele overstatements en understatements in de nieuw-

romantische poëzie in het problematisch taalgebruik: “Wellicht is het zo dat ons taalgebruik geen 

aangepast register meer heeft om over grote gevoelens en absolute idealen te spreken”43. Die 

‘grote gevoelens’ zijn onder andere de onbereikbaarheid van wat de mens echt verlangt, de 

vervreemding, het verlangen naar een leven zonder lijden en naast de dood als iets absoluuts, ook 

de dood van een reële persoon.44  

De belangrijkste dichtbundels die Gruwez en Verpale schrijven in die neoromantische periode 

zijn respectievelijk Een huis om dakloos in te zijn (1981) en Op de trappen van Algiers (1980). Het zijn 

geen debuutbundels, maar de auteurs stonden toen wel nog aan het begin van hun 

schrijverscarrière. In hun werk klinkt de stem van een nieuwe generatie schrijvers. Naast 

gedichten uit de bovengenoemde bundels, nemen Van Hoof en Brems in hun bloemlezing De 

Nieuwe Romantiek, ook gedichten op uit vroeger werk van de beide dichters, namelijk uit de 

bundel Voor een simpel ogenblik maar… (1976) van Eriek Verpale en Ach, wat zacht geliefkoos om een 

mild verdriet (1977) van Luuk Gruwez.  

 

 

 

                                                 
38 Brems, “Een dodelijke dorst naar tederheid,” 36. 
39 Brems, “Een dodelijke dorst naar tederheid,” 36. 
40 Van Hoof, De Nieuwe Romantiek, 26.  
41 Van Hoof, De Nieuwe Romantiek, 37-41. 
42 Brems, “Een dodelijke dorst naar tederheid,” 44. 
43 Brems, “Een dodelijke dorst naar tederheid,” 41. 
44 Brems, De Nieuwe Romantiek, 13. 
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3.3. Houding ten opzichte van de nieuwe romantiek 

 

Het cliché wil dat een schrijver of kunstenaar nogal gesteld is op zijn eigenheid en niet 

gecategoriseerd wil worden onder één overkoepelend ‘-isme’. Ook in dit geval zijn de auteurs niet 

opgezet met het label dat ze opgeplakt krijgen, zo getuigt Verpale in een brief aan Gruwez, nadat 

ze elkaar in 1977 ontmoet hadden op een poëziemanifestatie in Baaigem: “Bleek diezelfde Mister 

Columbo [een van de aanwezigen] achteraf ook nog ‘woordvoerder’ van de Neo-Romantiek te 

zijn. Welke firma is dat? Hebben wij daar aandelen bij?” (03-08-1977, E.V. aan L.G.) Gruwez op 

zijn beurt, bijna veertig jaar later, relativeert en wijst op het voordeel van het hokjesdenken: in 

een handboek Nederlands worden de schrijvers behandeld in het hoofdstuk over de generatie 

van de nieuwe romantiek, en zo krijgen de neoromantici de kans om nog even te blijven 

voortbestaan. (zie bijlage B). Al dacht ook Gruwez ooit anders, en wilde hij aanvankelijk niet in 

dat hokje gestopt worden. Dat moet mijn voorganger uit 1983 althans uit een interview 

opgemaakt hebben, zo schrijft Gruwez in een brief aan Verpale: “Gisteren heb ik voor een goed 

deel van de middag een student te woord gestaan die zijn licentie-verhandeling aan mij wijdt. Het 

vermoeit mij voor de zoveelste keer steevast dezelfde wijsheden te moeten debiteren, alsook de 

bekende clichés en teweerstellingen tegen de neo-romantiek, hoezeer de interpellant dan ook te 

goeder trouw mag zijn.” (13-02-1983, L.G. aan E.V.). 

Ook Hugo Brems is zich bewust van de hachelijke onderneming die een boek uitgeven met de 

titel ‘De Nieuwe Romantiek’ wel is. Zijn inleiding bij de bloemlezing begint met een 

waarschuwing voor de lezer: “Dat alles maar om te zeggen dat de lezer verzocht wordt enige 

reserve in acht te nemen: ik sta er niet borg voor dat deze vijf dichters ‘de nieuwe romantiek’ 

vormen, dat zij dat alleen en in gelijke mate doen. Het is niet omdat de ambtenaar van de 

burgerlijke stand een geboorte noteert, dat hem ook het vaderschap kan aangewreven worden.”45 

Verpale wijst niet alleen de stroming van de nieuwe romantiek af, ook een zogenaamde 

‘historische’ romantiek zou volgens hem in Vlaanderen en Nederland nooit hebben bestaan: “Al 

die onzin over Neo-Romantiek, waar slaat dat op? In ons taalgebied kun je zelfs nauwelijks van 

een historische Romantiek spreken, vind ik.” (03-08-1977, E.V. aan L.G.) ‘De laatste romanticus’, 

zo noemt Verpale het personage Reynier in Alles in het klein; die oude vriend is voor Verpale 

misschien de enige vertegenwoordiger van de romantische beweging in het Nederlandse 

taalgebied. In de volgende passage verheft Verpale Reynier, de drankzuchtige vertegenwoordiger 

in tafelserviezen die zich gedwongen voelt zijn leven op schrift te stellen, quasi tot een 

‘historisch’-romantische versie van zichzelf: 

Hij was een boek begonnen te schrijven, over zijn leven. ‘Ik heb veel meegemaakt,’ 

verzuchtte hij soms. ‘En wanneer ik het gewoon vertel, dan gelooft niemand het. Ik moet 

het opschrijven.’ Hij vroeg of ik geen geschikte titel wist voor het boek. – ‘Noem het Alles 
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in het groot,’ suggereerde ik. Ik méénde het. Want Reynier zág alles in het groot. (uit: Alles 

in het klein, p. 113-114) 

Daarmee geeft Verpale impliciet weer wat voor hem het meest significante verschil is tussen de 

historische romantiek, die volgens hem in onze contreien nooit is doorgebroken, en die 

zogenaamde neoromantiek: de grote emoties moeten plaats maken voor het kleine, het op 

zichzelf gerichte. De alomvattende Weltschmerz beperkt zich anno 1990 tot een buitenwijk van 

Zelzate: daar is alles in het klein.  

Hoewel Verpale dus niet opgezet is met het hokje van de neoromantiek waarin men zijn poëzie 

maar al te graag onderbrengt, lijkt hij zich wel op zijn plaats te voelen in de literaire kring van 

onder andere Gruwez, Van hee en Billiet. Zonder er zelf het etiket ‘neoromantiek’ op te plakken, 

verbindt Verpale zijn eigen werk met dat van Luuk Gruwez en Miriam Van hee, en ziet hij als 

rode draad in hun oeuvre de treurigheid: “De grote treurigheid – daar gaat het toch altijd om? 

Ook bij Miriam Van hee en bij mij. Juist omdat in deze gekke wereld niet eens meer voor 

tederheid en heimwee plààts is, kunnen we niet anders dan hierover te schrijven.” (20-05-1977, 

E.V. aan L.G.) Het verband met het werk van Jotie T’Hooft haalt Verpale niet meteen expliciet 

aan, maar hij verwondert zich wel over het feit dat de gedichten van T’Hooft niet in Van Hoofs 

bloemlezing werden opgenomen: “Wij zijn dus neo-romantici. Mooi. De ‘Situering’ van Van 

Hoof is intelligent want analytisch. Jammer, hoe dan ook, dat bvb. T’Hooft ontbreekt – of voorál 

hij.” (02-10-1981, E.V. aan L.G.).  

Verpale waardeert het werk van Gruwez ten zeerste, dat blijkt althans uit de brieven. Af en toe 

laat hij ook blijken dat hij wat jaloers was op de verwezenlijkingen van zijn kunstbroeder. 

Hetzelfde geldt voor het (vroege) werk van de dichteres Miriam Van hee, een andere pionier van 

de nieuwe romantiek. In één van de eerste brieven aan Gruwez schrijft Verpale over haar: “Zij, 

Miriam Van hee, is in mijn ogen één der grootste dichteressen wier verzen mij alleen maar met 

diepe bewondering en ongenoegen over mijn eigen werk vervullen.” (06-04-1977, E.V. aan L.G)  

 

3.4. Enkele thema’s en motieven 

 

3.4.1. GRENSERVARING  

 

Patrick Pisman tekent in zijn licentiaatsverhandeling over Eriek Verpale drie ‘werelden’ op waarin 

men Verpales thematiek en motieven kan onderbrengen. De verhandeling werd ingediend in 

1982, twee jaar na het verschijnen van Verpales bundel Op de trappen van Algiers en slechts één jaar 

na de publicatie van Hugo Brems en Guy Van Hoof over de toen nog nieuwe en jonge beweging 



32 
 

van de neoromantiek. Pismans scriptie werd dus geschreven in hetzelfde tijdsklimaat van de 

nieuwe romantiek en is er daardoor ook op gericht.  

De eerste twee werelden die Pisman aan Verpales thematiek toeschrijft, die van de alledaagse 

realiteit en die van de surrogaten, zijn typisch voor de traditionele romantici. De derde wereld is 

die van de schrijver, het is “een derde wereld van twijfel en blijvende isolatie ‘op de rand van het 

bestaan’.”46 Per beschreven wereld gaat Pisman in op de specifieke thema’s en motieven die 

voorkomen in het werk van Verpale. In dit onderdeel van deze masterscriptie wordt vooral 

ingegaan op enkele algemene motieven die steeds terugkeren in het hele oeuvre van Verpale, en 

dus niet alleen in zijn neoromantische dichtbundels uit de jaren zeventig en tachtig. Pismans 

driedeling is vooral van belang voor het motief en de thematiek van de grenservaring in Verpales 

werk en leven. Gruwez heeft het in zijn nawoord bij Alles in het klein ook over die obsessie met 

grenzen: 

Deze dubbelzinnigheid, dat nergens bijhoren, die permanente grenservaring is niet alleen 

zijn eigen handelsmerk, maar ook dat van alles wat hem omringt: meisjes op de scheidslijn 

tussen kind en vrouw, een biotoop op de grens van het triviale en het verhevene, en – 

zeer letterlijk – een mythische privé-plek als het Bois de la Houppe in Vloesberg, gelegen 

op de taal- en provinciegrens.47  

Met ‘grenservaring’ wordt niet alleen het bewust ervaren van een grens bedoeld, maar ook het 

overschrijden ervan, het vluchten in de andere wereld en het gevoel uiteindelijk nergens thuis te 

horen, zoals reeds besproken werd in het hoofdstuk ‘Eriek Verpale als auteur’. Centraal staat hier 

hoe die thematiek vorm krijgt in het werk van Verpale, hoe hij erdoor beïnvloed wordt als 

persoon en hoe hij erover reflecteert in zijn brieven aan Gruwez. 

Eerst en vooral lijkt het alsof er voor Verpale een grens bestaat tussen de reële wereld en de 

wereld van de literatuur. Die wereld van de realiteit zou dan overeenkomen met de eerste wereld 

uit Pismans betoog. Ten tijde van Op de trappen van Algiers, Alles in het klein en Olivetti 82, zijn 

literaire hoogdagen, werkt Verpale nog in een fabriek en woont hij in de typische arbeidersbuurt 

in Zelzate. Dat maakt dat hij die alledaagse wereld niet vanuit een ivoren toren, maar wel tussen 

het ‘gewone volk’ beleeft en beschrijft. Hoewel Verpale zich dus middenin die reële wereld 

bevindt en haar vaak ook tot onderwerp maakt van zijn werk, voelt hij zich ervan vervreemd. Die 

vervreemding illustreert het volgende gedicht dat in de latere verzamelbundel Nachten van Beiroet, 

wat werd herwerkt en de titel ‘Gezichtsbedrog’ meekreeg: 

 co.4 

Vaak wanneer ik in een kamer kom 

- ik kan er al bijna niet meer bij, zo vol 

is het er – (kinderen, goedgeklede gasten, 
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47 Gruwez, nawoord, 291. 
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ik ken ze niet, zij spreken andere talen 

en hebben donkere jassen aan) 

gebeurt het dat ik jouw lach kan horen 

en ofschoon door muziek overstemd 

alleen maar jouw woorden. Zelfs verdoken 

in andere kleren vertellen me de ogen 

wie je bent. 

Maar vaak wanneer ik met je in een kamer ben, 

- het is er stil, de kinderen al naar bed gebracht  

en wij hebben onze beste kleren aan - 

kan ik je niet vinden: 

treffen mijn ogen het vreemdste wezen aan, 

vallen mijn armen de schraalste schouders aan. 

(uit: Op de trappen van Algiers, p. 25) 

Wat voor velen de ‘ultieme éénwording’ is, het versmelten met de geliefde ander wanneer men de 

liefde bedrijft, beschrijft Verpale heel dubbel, hij ervaart wél een grens:  

En zo werden we, zoals dat heet, zo werden we: één vlees, één bloed, één jagende adem 

en stierven we dezelfde dood. […] Zij klampte zich aan me vast. Voor haar was het de 

eerste keer geweest, zo bleek. Voor mij was het óók de eerste keer: althans, - sinds het 

Bloemenmeisje. En zo lagen wij daarna tegen elkaar aan: ‘als aan een grens’. (uit: Alles in 

het klein, p. 148) 

Door het toevoegen van “zoals dat heet” relativeert hij het gevoel van eenheid. Verpale wordt 

wel een zekere grens gewaar tussen zichzelf en de ander of de vreemde. Met de aanhalingstekens 

vestigt hij nogmaals de aandacht op die voelbare barrière. Of zit daar meer achter? Luuk Gruwez, 

de bestemmeling van de brief waaruit hierboven werd geciteerd, heeft het in één van zijn 

gedichten ook over die grens. Verpale zou met andere woorden naar de volgende regels uit 

Gruwezs poëzie verwezen kunnen hebben: 

en als er geen tederheid meer is, 

laten wij de tederheid dan veinzen 

met geblinddoekte handen en geloken ogen, 

liggend aan elkander als een grens. 

(uit: ‘Sourdine’ in Een huis om dakloos in te zijn, p. 38) 

“Het typische van Verpale echter, is dat hij zich niet blij of trots voelt omdat hij niet behoort tot 

die banale wereld, maar dat hij liever zijn plaats als kritisch observator zou opgeven en als gewone 
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sterveling verder leven.”48 In het interview dat in het kader van deze scriptie werd afgenomen van 

Luuk Gruwez, heeft hij het ook over het verlangen om een ‘gewoon’ bestaan te leiden en maakt 

hij de vergelijking met de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges die, geboren in Buenos Aires, 

eigenlijk liever een messenvechtertje geworden was, maar door zijn positie in de middenklasse 

dan maar voor een leven als schrijver gekozen heeft. (zie bijlage B). Want ook Gruwez erkent het 

bestaan van twee werelden en een expliciete grens tussen beide:  

De aarde is, naar mijn overtuiging, een gigantisch huis met precies in het midden een 

raam ter afscheiding van twee hemisferen. Je kunt het van overal zien, je kunt er overal 

door kijken van de Noordpool tot de Zuidpool, van Zichen-Zussen-Bolder tot 

Kuttekoven. De ene kant van het raam wordt als ‘buiten’ ervaren. Daar staan degenen die 

leven. Aan de andere kant, die als ‘binnen’ wordt ervaren, staan soms de dichters, naast – 

pakweg – de zwijgzamen en de bedeesden. Zij dromen er ook zelf wel eens van naar 

buiten te kunnen, maar weten vanwege dat raam niet goed hoe. Bovendien vinden 

sommigen onder hen gadeslaan ook een vorm van leven. Misschien zelfs een heel 

respectabele. (uit: Ik wil de hemel en ik wil de straat, p. 11)  

Verpale is zo’n observator, al van kindsbeen af. Hij heeft het niet per se over twee werelden of 

hemisferen, maar wel over het raam dat als lens fungeert voor het bekijken van de buitenwereld: 

“Laat ons zeggen: het raam is mijn lens. […] waarom was, als kind al, mijn geliefkoosde plek die 

voor het raam? Want zo voelde het: dáár is buiten, en híér is binnen, maar zolang dat glas er is, 

kan mij niets gebeuren.” (uit: Onder vier ogen, p. 32) 

De oppositie van die eerste, reële wereld is de surrogaatwereld volgens Pisman. Het is de wereld 

waarin Verpale vlucht om aan de alledaagse wereld, waarin hij zich helemaal niet op zijn plaats 

voelt, te ontsnappen. Dat gegeven doet uiteraard aan de historische romantische stroming 

denken, waar het vluchtmotief zeer prominent aanwezig was. Bij Verpale is die vlucht op 

verschillende manieren aanwezig in zijn werk, maar ook in zijn leven. In Onder vier ogen geeft hij 

zijn schuiladres weg, hij zou vluchten naar grensgebied: 

En overigens, áls het mij te veel wordt, dan kan ik nog altijd vluchten. Waarheen? 

Daarheen. Naar die plek waar de meest onzichtbare grens toevallig een land (mijn land), 

en toevallig een bos (mijn bos), zichtbaar in tweeën verdeelt: de taalgrens in Bois de la 

Houppe. (uit: Onder vier ogen, p. 31) 

Eén van Verpales vluchtroutes is die richting het Oosten. Enig exotisme is hem zeker niet 

vreemd en bewijzen daarvoor hoeft men niet zo ver te zoeken. Het motief van de exotische 

steden vinden we al in enkele titels van zijn gedichten, verhalen- en dichtbundels: met de titel Een 

meisje uit Odessa verwijst hij naar Oekraïne in het Oosten en met het gedicht De duiven van Baalbek 

legt hij de link met Libanon. Ook met Beiroet, een andere stad in Libanon, had Verpale iets: hij 

spreekt namelijk over zijn leven als zijn ‘nachten van Beiroet’. Toen naar de reden voor die 
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opmerkelijke benaming voor Verpales levensloop gevraagd werd, antwoordde Gruwez: “Ik weet 

dus ook niet waarom hij zijn leven ‘nachten van Beiroet’ noemt, waarschijnlijk om te alluderen op 

de helsheid van zijn nachten en de dreiging die ervan uitgaat. Hij heeft overigens altijd iets gehad 

met exotische steden. Zoals in een andere titel, Op de trappen van Algiers.” (zie bijlage B). In Alles in 

het klein speelt Verpale even met de namen van de twee Libanese steden Beiroet en Baalbek:  

- ‘Laten we emigreren,’ stelde ik haar later voor. We zaten in een pizzeria. - ‘Waar naar 

toe?’ Boes keek me vanachter haar wijnglas aan. ‘Ik zie alles in het rood,’ lachte ze. - ‘Wat 

denk je van Beiroet?’ vroeg ik. ‘Iedere dag luisteren naar muziek van Fairoez en ’s avonds 

op blote voeten de dabke dansen. Ik schrijf dan een boek, Nachten van Baalbek of zoiets. Of 

ik maak een studie van de Maronitische muziek.’ (uit: Alles in het klein, p. 236). 

Het intertekstueel spel gaat verder in een brief in Olivetti 82: 

In het boek steekt een foto van een, naar ik schat, tien- of elfjarig meisje waar ik 

verschrikkelijk verliefd op ben, al zeg ik het zelf, […]. Ze zit gehurkt tegen een muur, 

handen voor haar kruis, blote knieën, ze heeft een bloem in haar haar, ze is van het 

exotische type, een meisje uit Odessa en zoals ik er ooit eentje heb ontmoet op de 

trappen van Algiers. (uit: Olivetti 82, p. 70-71) 

Dit spel met exotische steden en oosterse dromen in het werk van de schrijver staat in schril 

contrast met de praktijk in de reële wereld: op enkele zwerftochten in Vlaanderen na, blijft 

Verpale trouw aan zijn geboortestreek en wisselt zijn woonplaats in de arbeiderswijk van Zelzate 

slechts af met jaarlijkse vakanties in het Zuiden. Echter, er is weet van één moment in Verpales 

beginnende schrijverscarrière waarop droom en realiteit elkaar dreigden te raken. Hij heeft 

namelijk heel even het plan opgevat om naar Algerije te verhuizen, toen er op de fabriek waar hij 

werkte een vacante betrekking was in Anabat, Zuid-Algerije. Verpale getuigt hierover in De 

patatten zijn geschild: “De impasse waarin ik verkeerde, en de illusie dat we in een ander, ver land 

elkaar [Verpale en zijn ‘huisgenote’] weer naderbij zouden komen, waren zo groot dat ik mijn 

stoute schoenen aantrok en voor de betrekking solliciteerde. […] Toen het er echter op aankwam 

een contract te tekenen begon mijn huisgenote tegen te sputteren. Het hele plan zou afgeblazen 

worden.” (uit: De patatten zijn geschild, p. 160) Later, wanneer Verpale met een arabiste getrouwd is 

en tijdens een vakantie in Caïro verblijft, schrijft hij Luuk Gruwez: “Terug in Caïro. Mij 

andermaal opgevallen hoe gemakkelijk ik mij door het M. Oosten laat opslorpen en mij hier 100 

keer méér thuis voel dan bvb. in Ridderkerk, Leeuwarden of Bommerkont. De man zonder 

heimwee, ik.” (11-12-1999, E.V. aan L.G.) 

Verpales drang naar een andere wereld, buiten die van de realiteit, gaat verder dan een 

vluchtpoging naar overzeese gebieden. Zo is er ook de drank waartoe hij veel te vaak zijn 

toevlucht neemt. Het is een motief dat herhaaldelijk voorkomt in zijn dicht- en prozawerk, 

bijvoorbeeld in een gedicht uit Op de trappen van Algiers:  
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Vijf uur in de ochtend en voor het raam: 

nog niet dronken genoeg om te huilen 

tel ik de uren, of stel me de kleren voor 

die je droeg, maar nu, hopeloos verlaten, 

over de stoelrug zijn gehangen; 

(uit: ‘b.1’ in Op de trappen van Algiers, p. 19) 

De schrijver heeft het ook zonder schaamte over zijn drankzucht in zijn allereerste brief aan 

Luuk Gruwez: “De hoop dit [het verkrijgen van Gruwezs bundel Stofzuigergedichten] misschien te 

kunnen doen op de Poëzieavond van Yang in december jl. bleek nogal ijdel aangezien de 

gebruikelijke afkeer van overvolle kamers en de drukkende aanwezigheid van zoveel volk me al 

heel vroeg fles- & huiswaarts hebben gejaagd.” (30-03-1977, E.V. aan L.G.). In dit citaat vinden 

we ook al aanwijzingen van Verpales afkeer van “overvolle kamers”, die meer bepaald kamers vol 

schrijvers, critici en andere personages uit het literaire wereldje blijken te zijn.  

Want er is nog een antithese van de eerste wereld van de realiteit waaruit Verpale wel zijn 

verhaalstof put, maar waartoe hij zelf naar zijn gevoelen niet behoort. Die wereld is het kleine 

‘wereldje’ van de literatuur, waarin zich mensen bevinden die kijken naar de mensen die leven, 

zoals in Gruwezs metafoor van het huis met de twee hemisferen. Ook tussen dat literaire volkje 

voelt Verpale zich niet thuis. Op literaire evenementen laat hij zich op den duur niet meer zien. 

In de nogal heftige begeleidende brief die hij schrijft bij zijn subsidieaanvraag voor 1994, staat te 

lezen: “Ik kom nooit in de zgn. ‘artistieke kroegen’ want ik heb in al die jaren een regelrechte haat 

leren ontwikkelen jegens al dat Artistiek Tuig dat het ononderbroken (al tweeëntwintig jaar) over 

zijn/haar romannen en toneelstukken êbt, maar waar natuurlijk nooit iets van in huis komt,” (10-

02-1994, E.V. aan L.G.) Verpale lijkt zich bedreigd te voelen door de vele schrijvers, uitgevers en 

academici onder de aanwezigen, iets wat hij gemeen heeft met Luuk Gruwez. Deze laatste zegt 

over Verpales houding ten opzichte van zijn omgeving en de literaire figuren: “Hij heeft altijd 

goed kunnen opschieten met die volkse figuren en eigenlijk ook met meisjes die niets met 

literatuur hadden. Hij koesterde daarentegen wel enige argwaan tegenover de intelligentsia.” (zie 

bijlage B). Niet voor niets spreekt Verpale zijn vriend Georges Wildemeersch, hoogleraar aan de 

Universiteit Antwerpen en bekend Claus-kenner, aan met ‘geleerde, maar geliefde lettervriend’ 

(zie bijlage A).  

In augustus 1994 stuurt Verpale Gruwez een stand van zaken op: een lijst met ingezonden 

werken voor de AT&T literair (de opvolger van de NCR-literatuurprijs die hij twee jaar daarvoor 

zelf in ontvangst mocht nemen voor Alles in het klein) waarbij hij telkens een summiere 

beoordeling schreef. Het laatste boek van Paul Claes weigert hij punten toe te kennen want: “te 

geleerd  ik ben hier te dom voor.” (21-08-1994, E.V. aan L.G.). Waarmee hij nog maar eens 

laat blijken dat hij niet het gevoel heeft tot die literaire wereld te behoren, want hij is er ‘te dom 

voor’.  
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3.4.2. HET DODE ZUSJE 

 

Het zogenaamde ‘Dode Zusje’ is een belangrijk motief in het werk van Eriek Verpale. Het is een 

projectie van verscheidene zaken. Ten eerste verwijst het in de reële wereld naar het vroeg 

gestorven zusje van Verpale, wat dan volgens Gruwez in feite zou doelen op de miskraam die 

Verpales moeder heeft gehad (zie bijlage B). Ten tweede is zij, in een mystieke wereld, de 

voorstelling van het verlangde, het gemiste en begeerde, maar vooral van het onbereikbare. Het 

Dode Zusje is de ‘Verpalevariant’ op het typisch romantische motief van het onvervulbare 

verlangen. Over die bovenaardse projectie heeft Verpale het in de volgende passage: 

Dikwijls, […] dan gebeurt het wel eens dat ik – o, zeldzaamheid! – dat ik rustig word, en 

aan mijn Dode Zusje denk. En dan weet ik, dat ik, zolang ik over deze vervloekte 

aardkloot zal moeten rondstruinen, dat ik niets anders zal kunnen doen dan haar blíjven 

zoeken, overal, […] en dat ik dan voor haar en voor niemand anders, het boek zal moeten 

schrijven dat iedere schrijver zich voorneemt eens en ooit te zullen schrijven, maar 

waarvan doorgaans nooit iets in huis komt, […] maar ik dwaal af, en ik geloof niet dat het 

enige zin heeft om mij in deze zaken langer dan nodig te vermoeien, want dood, zoals 

Angelica, en zoals mijn Zusje, moeten we toch allemaal. (uit: Onder vier ogen, p. 34-35) 

De reïncarnatie van het Dode Zusje tracht Verpale te vinden in de vele jonge meisjes die zijn pad 

kruisen. Dat gebeurt soms letterlijk, zoals bij Annabel in Onder vier ogen, die Verpale al in haar 

tweede brief aanspreekt met ‘Broer’, waarop hij afsluit met: “Dan tot gauw zus” (uit: Onder vier 

ogen, p. 47). Maar de meeste meisjes of ‘verloofdes’ over wie hij schrijft, worden figuurlijk tot die 

projectie van het Dode Zusje verheven. Over de meisjes in Alles in het klein schrijft Gruwez: “De 

vele amourettes zijn erotische inhaalmaneuvers voor een gesublimeerde incestueuze 

geporteerdheid van de protagonist voor dat ene zusje dat – incarnatie van de pech – dood bleef 

lang voor het tot wasdom kon komen. Een verabsoluteerd ‘geschonden’ meisje dus.”49 

Het Dode Zusje, althans de transcendente projectie van haar, is Verpales zielsverwant naar wie 

hij eindeloos op zoek lijkt te zijn. Volgens Gruwez is Boes, de centrale geliefde in Alles in het klein, 

de duidelijkste materialisatie van dat Dode Zusje.50 Hun eerste ontmoeting wijst daar al op: 

“‘Karolien’, zei ze. Ze lachte. Ik stamelde iets terug dat voor mijn naam moest doorgaan. Ik kon 

wel sterven van de pijn. Zij was het, en niemand anders; zij was het die ik mijn hele leven lang gezocht 

had.” (uit: Alles in het klein, p. 217). Dat Simon S., de jongen die Karolien (bijnaam: ‘BoesBoes’ of 

kortweg ‘Boes’) aan Eriek Verpale voorstelt, haar introduceert met: “‘Mag ik je voorstellen,’ […] 

‘aan het moeilijkste meisje van dit hele dorp?’”, is daarbij geen onbelangrijk detail. Want Verpales 

ultieme verloofde, zijn absolute zusterziel, kan in geen geval een makkelijk bereikbaar meisje zijn.  

                                                 
49 Gruwez, nawoord, 289. 
50 Gruwez, nawoord, 294. 
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De ontmoeting met zo’n incarnatie van zijn Dode Zusje en de verliefdheid die het bij Verpale 

oproept, gaan vaak gepaard met zelfdestructieve neigingen, iets waar de schrijver in het algemeen 

wel last van heeft. (Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de destructie in het gedicht ‘Desertie’, dat in de 

inleiding van deze verhandeling werd besproken.) Zijn reactie nadat hij beseft dat hij zijn 

volkomen wederhelft, BoesBoes, gevonden heeft, is daar een voorbeeld van: “Het liefste was ik 

onmiddellijk huiswaarts gekeerd om me te bedrinken, om al mijn boeken aan flarden te scheuren, 

om het schilderij te vernielen en om heel Huize Kraayenest te besprenkelen met spiritus en alles 

in de fik te steken.” (uit: Alles in het klein, p. 217). In het gedicht ‘Nero’ speelt de dichter een spel 

met die autodestructiviteit enerzijds en het vernietigen van wat hij liefheeft anderzijds: 

Ik ga haar slaan, dacht ik, mijn blote handen 

tot bloedens toe aan de scherpe steen kapot; 

ik zal haar vermoorden, overwoog ik, 

het mes tot diep in haar bevroren schoot. 

Ik moet haar wurgen, wist ik, 

het touw teder als een bewijs 

om haar dunne hals geknoopt. 

Ik rook het oude beven. 

Maar ik deed niets. 

Doof en dronken strompelde ik naar buiten. 

Stak niet eens het huis in brand. 

(uit: ‘Nero’ in Nachten van Beiroet, p. 24) 

Men zou kunnen stellen dat het Dode Zusje een weergave is van het motief van de dood van een 

reële persoon, iets wat Hugo Brems als een typisch neoromantisch gegeven beschrijft. Verpale tilt 

dat dan tot een hoger niveau en maakt van het Zusje het eindpunt van zijn eeuwige zoektocht, de 

projectie van zijn onvervulbare verlangen. Verpales worsteling met de Dood blijkt echter in de 

meeste gevallen een worsteling met de zelfmoordgedachte te zijn. In de volgende paragraaf wordt 

dat motief verder uiteengezet. 

 

3.4.3. LACHENDE WANHOOP 

 

“De romantische ‘held’ is iemand die het meest fundamenteel gekenmerkt wordt door 

verlatenheid. Hij is uitgestoten uit het paradijs, en beleeft zichzelf als slachtoffer. […] Altijd 

vertegenwoordigt datgene wat verloren is een ideale toestand van geborgenheid, heelheid, 

eenheid en tijdloosheid.”51 Zo omschrijft Brems het literair ‘ik’ in de neoromantische periode. 

                                                 
51 Brems, “Een dodelijke dorst naar tederheid,” 37-38. 
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Het verlorene bij Eriek Verpale is het Dode Zusje, de ideale toestand probeert hij terug te vinden 

bij een geliefde, als een schim van zijn verheven Zusje. Bovenstaand citaat is ook op Verpale 

toepasbaar vanwege de toespeling op het slachtofferschap. Zijn profilering als pechvogel werd 

reeds in het onderdeel ‘schlemiel’ besproken; daarin staat onder andere te lezen dat Gruwez ervan 

overtuigd is dat Verpales ongeluk lang niet altijd op toeval berust: 

Men kon er donder op zeggen dat Eriek altijd verloor, wat de inzet ook was: […]. Eén 

keer was de inzet doodgewoon de eer. Verpale verloor. Een andere keer was de inzet: 

niets. Verpale verloor zelfs dat. Ik verdenk hem ervan dat hij niet uitsluitend 

zesendertigstehandsauto’s koopt omdat hij het financieel voortdurend krap heeft: hij kan 

niet rijden in een auto die op wieltjes loopt.52 

De pech, het falen en het verlies vormen vaak de thematiek van Verpales werk. Dat was in zijn 

vroegste poëzie ook al het geval. Brems bespreekt enkele van die eerste gedichten in zijn essay bij 

De Nieuwe Romantiek: “Bij Verpale gaat die uitzichtloosheid samen met een grondige afbraak en 

verkleining van het eigen ik, met zelfvernedering en koestering van het falen.”53 Dat Verpale bij 

dat verlies nauwelijks het onderscheid kan maken tussen een regelrechte ramp en een kapotte 

laptop, wordt indirect door hemzelf bevestigd in een interview van het populaire tijdschrift 

HUMO. Zijn antwoord op de vraag of hij een speciale herinnering heeft aan wat het ergste is dat 

hem ooit is overkomen, luidt: “Tijdens een vakantie in het Zuiden, met Luuk Gruwez, verloor ik 

bij het petanque-spelen. Een nederlaag die ik niet licht zal vergeten.” Waarna hij die uitspraak 

tracht te nuanceren, de nadruk leggend op zijn gehele slachtofferschap door het simpele, 

alledaagse, naast het absolute te plaatsen: “Ik verloor die zomer zo ongeveer àlles: mijn lief, mijn 

zonnebril, mijn flat, het abonnement op mijn bloemenwinkel en bijna zelfs de moed om ooit nog 

een gedicht te schrijven.” (uit: drukproef artikel in HUMO, ongedateerd, E.V. aan L.G.) 

Eén van Verpales vroege gedichten, door Van Hoof ook in zijn bloemlezing opgenomen, is ‘Dit 

feilloos falen/dit feilloos sterven’. In de titel wordt de link tussen het falen en de dood expliciet 

gelegd en slechts met een schuin streepje worden beide termen van elkaar gescheiden. Het 

mislukken en het sterven zijn onlosmakelijk verbonden en bovendien ‘feilloos’ in de volgende 

verzen: 

Immers: wààrmee anders dan met doorstoken keel 

en waarmee anders dan met gezwollen lippen 

zal ik ooit worden gekust, ooit worden aanhoord - 

vanonder welke lakens zal ik niet worden weggejaagd 

of het zullen de lààtste lakens zijn, de zeer vrome, 

die als een zeildoek om mijn trouwste romp, 

                                                 
52 Gruwez, nawoord, 288. 
53 Brems, De Nieuwe Romantiek, 10. 
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die als een burcht van het oninneembaarste soort 

om mijn laatste-laatste beven zullen zijn gebouwd? 

(uit: ‘Dit feilloos falen/dit feilloos sterven, in De Nieuwe Romantiek, p. 128) 

Verpales eeuwige pech is vaak oorzaak van hilariteit onder zijn vrienden. De verteller in hem 

maakt van zijn tegenslag steeds een amusant verhaal. Jan Haerynck, een journalist die erg goed 

bevriend was met de schrijver, zegt hierover: “Heel vaak had ik het moeilijk om bij je 

dramaverhalen het niet uit te gieren: de wereld had het op Eriek Verpale gemunt en dat zou je per 

se bewijzen.” (zie bijlage A).  

Met dezelfde dubbele luchtigheid gaat Verpale om met dood en zelfmoord. Hij doet dat ten 

eerste al in zijn taalgebruik: termen die wijzen op zelfmoord, zoals bijvoorbeeld ‘opknopen’, 

verbindt hij consequent met het positieve begrip ‘doodleuk’ (waarbij hij natuurlijk niet voor niets 

‘doodleuk’ verkiest boven iedere andere positieve bepaling van gesteldheid). In Onder vier ogen wil 

Verpale ‘hartstikkefijn morsdood’, nog zo’n dubbelzinnige collocatie: “Na het uitsterven van de 

laatste tonen wou ik wederom hartstikkefijn morsdood, in mijn val nog een vaas met verse 

bloemen van de buffetkast maaiend, en met in mijn verkrampte klauwen nog die voormelde 

VooDoo-brief.” (uit: Onder vier ogen, p. 14-15). Ook Gruwez vertelt in zijn ‘In memoriam’ over 

Eriek Verpale als ‘de lachende wanhoop’.54  

Zoals Verpale zijn verzinsels nodig heeft om zijn leven draaglijk te maken, zo heeft hij ook de 

humor nodig om alles leefbaar te houden. Het tragische gaat hand in hand met het komische. 

Aan Gruwez schrijft Verpale over de inleiding van Hugo Brems in De Nieuwe Romantiek: “Brems 

heeft zin voor humor: dat is altijd een goed teken want 1 van de manieren om aan de 

voortdurende uitnodiging van het openstaande venster of het lonkende touw te weerstaan bestaat 

misschien juist hierin zoniet de wereld dan toch zichzelf als een grap te beschouwen.” (02-10-

1981, E.V. aan L.G.)  

Verpale schrijft en spreekt vaak over zijn zelfmoordplan als was het een farce, één van zijn 

typische practical jokes. In een brief uit 1984, gericht aan Luuk Gruwez, bespreekt hij zijn schrijf- 

en andere plannen voor het komende kalenderjaar. Daar tussenin, alsof het niets meer dan een 

simpele handeling betreft, heeft Verpale het ook over zijn zelfmoordplan: 

En dan ben ik aan de beurt. Vanzelfsprekend alleen maar nadat het GBB [het ‘Grote 

Brievenboek’, het literaire project waar Verpale op dat moment mee bezig was] voltooid 

is, dus laat ons zeggen op 1.11.1984. Dan plaats ik de vuurmond van mijn Smith & 

Wesson tegen mijn eigen kop, & haal de trekker over. Ik doe dat op 1 of andere verlaten 

landweg, want ik wil niet dat mijn huurbazin hier achteraf nog met al die troep zit. Of is 

11.11.84 een geschikter datum? Het kost dan wel iets méér, natuurlijk, want op de 

                                                 
54 Gruwez, “Kaddisj voor Pinokkio,” 84. 
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grafsteen moet er dan een 1 méér komen. Maar waar maak ik me zorgen over? Die steen, 

als die er komt, die moet immers niet meer door mij, maar door mijn nabestaanden 

betaald worden. (12-02-1984, E.V. aan L.G.) 

Hoewel Gruwez Verpale geenszins tot zo’n daad in staat acht, geeft hij in het interview dat in het 

kader van deze verhandeling van hem werd afgenomen, wel toe dat Verpale gedurende zijn hele 

leven met een zelfmoordgedachte zat en er af en toe zelfs mee dreigde. Gruwez vertelt, ook al 

lachend, een anekdote over Verpale, die op het laatste nippertje door zijn toenmalige vrouw 

gered werd van de dood: 

Ik vertel je een anekdote over de tijd dat hij nog met Kristel was getrouwd en met haar 

samenwoonde in Lebbeke. Daar heeft hij het een keer zo ver gedreven, dat hij zich op de 

eerste verdieping aan de trapleuning opgehangen heeft met behulp van de riem van zijn 

kamerjas. Het is tragikomisch eigenlijk, maar zodra hij daar hing en begon te spartelen, 

begon hij aan het touw te trekken, zich realiserend dat hij niet dood wilde. Natuurlijk had 

hij weer veel te veel gedronken. Kristel hoorde dus dat hij daar hing te spartelen (lachend) 

en moest in allerijl op zoek naar een schaar om hem los te snijden. […] Uiteindelijk lukte 

het haar om hem uit zijn hachelijke situatie te bevrijden, […] Maar echte zelfmoord? Nee 

[…] (zie bijlage B). 

Tragikomisch, zo noemt Gruwez het. Verpales vertelstijl staat dan ook bekend als ‘hilarisch-

weemoedig’.55 Peter Nijssen, Verpales uitgever bij De Arbeiderspers, zag de combinatie van het 

tragische met het komische in het leven van de schrijver, in: “Ik prijs me gelukkig dat we Alles in 

het klein met een nieuw omslag van Steven van der Gaauw hebben heruitgegeven. En u ziet het, 

daarop staan twee lemniscaten, een in het groen en een in het rood, twee keer het einde 

opgeheven, twee keer dat symbool van eeuwigheid, één lemniscaat voor het tragische, en ééntje 

voor de klucht.” (zie bijlage A). 

 

3.5. Literatuurgeschiedenis: Franz Kafka 
 

Dit laatste onderdeel binnen de afdeling ‘Eriek Verpale in de (literaire) wereld’ wil vooral, het 

histoire-begrip van Meizoz indachtig, laten zien hoe Verpale zich verhoudt tot de 

literatuurgeschiedenis. Zo heeft hij een voorliefde voor de Duitstalige literatuur, met favorieten 

als Franz Kafka (over wie later meer), maar ook Heinrich Heine, die hij, zoals hij schrijft in het 

verhaal ‘Heine’, vooral in zijn studententijd veel las: “We bleven zitten praten. Wat zij wilde 

worden; wat ik wilde worden. Ach, met een diploma was ze al tevreden. – ‘En jij?’ vroeg ze. Ik 

haalde mijn schouders op. – ‘De grootste Heine-specialist ter wereld,’ antwoordde ik.” (uit: Alles 

in het klein, p. 73). Nadat Verpale in Gent een jaar Germaanse talen studeerde, waagde hij zich aan 

                                                 
55 Zoals bijvoorbeeld in de flaptekst bij de roman Gitta uit 1997.  
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de studie Slavistiek (ook zonder succes). Hij interesseerde zich toen al voor de Russische 

schrijvers zoals onder andere Aleksandr Poesjkin, Anton Tsjechov en Boris Pasternak. Verpales 

bijzondere belangstelling voor de joodse auteurs onder wie Isaac Bashevis Singer, Martin Buber 

en Isaak Babelj, hoeft, door zijn vermeende joodse afkomst, natuurlijk niet te verbazen.  

Maar Verpales grootste voorbeeld zou de Duitstalige en tevens joodse schrijver Franz Kafka zijn, 

dat meent Luuk Gruwez althans in het interview dat ik van hem afnam (zie bijlage B). In een 

brief aan Gruwez noemt Verpale Kafka dan ook “De Meester der Meesters” (16-11-1980, E.V. 

aan L.G.). Een andere aanwijzing voor Kafka’s hoge aanzien is Verpales ‘Troostlijst’ (zie figuur 

5), een lijst met de namen van de personen die Verpale op de één of andere manier troost kunnen 

bieden, gecategoriseerd onder ‘dood’ of ‘levend’. Hij noemt het zijn “Lijst om in stille uren 

getroost te worden”, het is een overzicht van de “toestand op 24.10.1978”, gevonden als bijlage 

bij een brief die twee weken eerder, 12-10-1978, gedateerd werd. Helemaal bovenaan, als was het 

een eerste hulplijn, staat Franz Kafka. Hij wordt gevolgd door een honderdtal andere mensen bij 

wie Verpale troost zou kunnen vinden: niet alleen bekende West-Europese schrijvers, maar ook 

fictieve figuren (bijv. Sneeuwwitje), filosofen (bijv. Wittgenstein), componisten (bijv. Satie), 

wetenschappers (bijv. Einstein), kunstenaars (bijv. Panamarenko), muzikanten (bijv. Bob Dylan) 

en collega-schrijvers (naast Luuk Gruwez bijvoorbeeld ook W.F. Hermans).  
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Figuur 5: De eerste pagina van Verpales ‘Troostlijst’. (12-10-1978, E.V. aan L.G.) 

In het eerste dagboekfragment in Onder vier ogen heeft Verpale het over de reis die hij ondernam 

toen hij zijn eerste vrouw pas had verlaten: hij vluchtte naar Praag, om daar op zoek te gaan naar 

alle huizen waarin Kafka ooit had gewoond. De geboortestad van Kafka heeft een bepaalde 

aantrekking op Verpale, waarschijnlijk omdat die stad, net zoals het Dode Zusje, onbereikbaar 

lijkt: “Want het is waar wat FK [Franz Kafka] zo dikwijls in brieven en dagboeken, in notities en 

fragmenten, laat doorschemeren: Praag is een onmogelijke stad, en voor sommigen nog méér dan 

voor anderen.” (16-11-1980, E.V. aan L.G.) 

In zijn brieven heeft Verpale het meer dan eens over Franz Kafka, maar daarnaast gebruikt hij 

diens teksten ook om zijn eigen werk kracht bij te zetten. De eerste van de vier afdelingen in de 

verhalenbundel Een meisje uit Odessa, uit 1979, krijgt een citaat uit een brief van Kafka aan zijn 

verloofde mee. Ook het motto bij Verpales dichtbundel Op de trappen van Algiers, is er één van 

Kafka: “Das Gefühl haben, gebunden zu sein, und gleichzeitig das andere, dass, wenn man 
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losgebunden würde, es noch ärger wäre.” Die uitspraak is volgens Gruwez trouwens in sterke 

mate op Verpale toepasbaar: “Dat citaat schetst Eriek Verpale perfect. Het onthult ook de 

gespletenheid in Eriek: de al eerder aangehaalde eenzelvigheid enerzijds en zijn groot vermogen 

tot sociaal contact anderzijds.” (zie bijlage B). Olivetti 82, de tot roman herwerkte monoloog uit 

1993, wordt voorafgegaan door een motto van Kafka’s hand: “Der wahre Weg geht über ein Seil, 

das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt 

stolpern zu machen, als begangen zu werden.” Een voorsmaakje van wat zal volgen in het boek, 

dat een relaas is van de moeilijke levensweg van Bernard Van de Wiele. Tenslotte krijgt ook De 

patatten zijn geschild een motto van Franz Kafka: “Es gab eine Nacht, wo ich im Halbschlaf 

ununterbrochen Briefe an Sie schrieb, im Gefühl war es ein ununterbrochenes kleines 

Hämmern.”Aangezien De patatten zijn geschild een verzameling is van nagelbriefjes die Verpale ’s 

nachts schreef aan zijn toenmalige vrouw, zag de schrijver waarschijnlijk de link met Kafka’s 

nachtelijke schrijfactiviteiten.  

Nog belangrijker misschien is hoe Eriek Verpales posture op bepaalde vlakken geïnspireerd is op 

die van Franz Kafka. Soms legt Verpale zelf het verband met zijn schrijversidool, zoals 

bijvoorbeeld in Onder vier ogen, het boek waarin hij enkele keren citeert uit de brieven van Kafka 

aan zijn verloofde. “Ik wil schrijven: ‘Alleen de nachten met schrijven doorrazen, dat wil ik. En 

daaraan te gronde gaan of krankzinnig worden, dat wil ik ook, daar dat het noodzakelijke, reeds 

lang voorvoelde gevolg daarvan is.’ (Franz Kafka in een brief aan zijn Berlijnse verloofde Felice 

Bauer, 13.VII.13)” (uit: Onder vier ogen, p. 17). Ook Verpale heeft iets met die doorrazende 

schrijversnachten, in hetzelfde boek wordt hij namelijk “het laatste lichtje in de straat” genoemd 

(uit: Onder vier ogen, p. 31). 

Maar er zijn ook minder expliciete linken tussen het leven van Kafka en Verpales posture. Een 

voorbeeld is het jodendom en het daarmee gepaard gaande gevoel van uitsluiting. Kafka 

behoorde tot de minderheidsgroep van de Duitstaligen in Praag56 en was door zijn joodse 

achtergrond57 ook op religieus vlak een buitenbeentje. In de onderdelen ‘Goj of jood?’ en 

‘Schlemiel’ werd reeds uit de doeken gedaan op welke manier Verpale zich als outsider profileert. 

Een hypothese die stelt dat die geconstrueerde joodse achtergrond eveneens op Kafka’s afkomst 

gebaseerd zou zijn, is natuurlijk te kort door de bocht. Wel kunnen we vermoeden dat Verpale 

zich in zekere zin inspireert op Kafka’s leven en zo meer betekenis geeft aan zijn posture.  

Hetzelfde geldt voor het hypochondrische kantje van Verpale. Ook dat bleek een eigenschap van 

Franz Kafka te zijn, meer zelfs: rond de eeuwwisseling zou hypochondrie vaak gerekend worden 

tot de zelf-representatie van de ‘Jewish Patient’.58 Hypochondrie wordt door Van Dale 

omschreven als “zwaarmoedigheid, in ernstige vorm een psychische ziekte waarbij de lijder zich 

                                                 
56 “Während die Anzahl der Bewohner Prags (mit näheren Vorstädten) zwischen 1880 und 1910 von 260 000 auf 
442 000 stieg, sank im gleichen Zeitraum der Prozentsatz der deutschsprachigen Prager von 38 600 = 14,6% auf 
32 300 = 7,3%.” Stölzl, “Die Verhältnisse um 1900,” 63.  
57 Voor de joodse afkomst van Franz Kafka en zijn vader Hermann Kafka, zie: Binder, “Frühe Kindheit (1883-
1889),” 110. 
58 Gilman, Franz Kafka, the Jewish Patient, 63. 
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voortdurend bezorgd maakt over allerlei ziekten en ingebeelde tegenslagen”. Die (al dan niet 

ingebeelde) tegenslagen, en de literaire cultivering ervan, werden reeds besproken in deze scriptie. 

Of Verpales slechte gezondheid nu, net zoals enkele andere zogezegde biografische gegevens, 

verzonnen is of niet, is moeilijk te bepalen. Wel blijkt dat Verpale zich erg vaak ziek voelt en daar 

dan ook geregeld over schrijft:  

Ook ik had je al ’s eerder willen schrijven, maar ik ben er, eerlijk gezegd, niet toe gekomen 

wegens omstandigheden die te treurig zijn om uit te leggen. Wie zich voor een zee van 

tijd geplaatst ziet, stelt nog al ’s gemakkelijk uit. Ik ben nu al, moet u weten, ruim twee en 

een halve maand ziek, en het ziet er niet naar uit dat ik in de eerste weken van een 

verbetering zal mogen spreken. (20-05-1977, E.V. aan L.G.) 

Zijn zwakke gezondheid heeft een invloed op zijn gemoedstoestand, zoals dat bij Franz Kafka, 

die aan tuberculose leed en daar op 40-jarige leeftijd aan stierf,59 ook het geval was. Verpales 

houding ten opzichte van zijn kwaaltjes doet in ieder geval wel aan Kafka denken. Zo wordt van 

Kafka wel eens gezegd dat hij wantrouwig stond tegenover de traditionele geneeskunde,60 en dat 

is bij Verpale, althans volgens de volgende passage uit een brief, ook het geval: 

Met mijn gezondheid gaat het momenteel beter, ik mag zelfs niet eens klagen: ik ben, alles 

bij elkaar, iets langer dan vijf maanden met ziekteverlof geweest; ik heb een vijftiental 

onderzoeken achter de rug; ze hebben een gezwel uit mijn hals verwijderd, maar iets 

gevonden hebben de H.H. Doktertjes niets, niets, niets. Jâh, váág: ‘een infectie’. Mijn 

kloten als ze daar zeven, acht, negen jaar moeten voor studeren. Infectie waardoor 

veroorzaakt? Ze halen hun schouders op. Een antibiotica-kuur heb ik resoluut geweigerd 

want op mijn verzoek, om eens 48-uur lang te mogen rammenassen met een stelletje 

leerlingverpleegstertjes, krijg ik ook geen sjoege. Waarom zou ìk dan toegeven? (03-08-

1977, E.V. aan L.G.) 

Meer zelfs: volgens Jan Haerynck, die tot aan ’s schrijvers levenseinde nauw contact had met 

hem, weigert Verpale, na het vernemen van het gevreesde verdict, elke vorm van therapie en laat 

hij de kanker zijn gang gaan, met de dood tot gevolg. (zie bijlage A) 

 

  

                                                 
59 Binder, “Krankheit und Tod,” 583. 
60 Zo verkoos Kafka de boerderij van zijn zus om “zichzelf te genezen van tuberculose”, boven een daartoe 
ingerichte instelling, zie: Gilman, Franz Kafka, the Jewish Patient, 181. 
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Nee, dan liever niet voorgoed verdwijnen, 

oh alles wat ooit groot was, is nu kleiner. 

– Bazart  

 

4. Eriek Verpale en zijn tekst en lezer 

 

4.1. Posture, fictions, work, public en audience 
 

Het derde begrip dat volgens de theorie van Jérôme Meizoz in verband staat met de posture van 

een schrijver, is fictions: “Les textes autobiographiques et autofictionnels, la correspondance, le 

journal intime, la témoignage, etc. créent une posture, une construction de soi à envisager selon 

l’état du champ artistique considéré.”61 Het gaat hier dus om de tekst zelf, het werk van de 

schrijver, binnen het framework van Howard Abrams ook work genoemd. 

In het bovenstaand citaat van Meizoz valt op hoe hij de nadruk legt op het bestuderen van 

autobiografische geschriften voor het reconstrueren van een postuur. Uit het voorgaande is al 

gebleken dat het concept ‘(auto-)biografie’ nogal problematisch is bij Eriek Verpale. Romans die 

als ‘autobiografisch’ werden uitgegeven, bleken achteraf sterker gemythologiseerd te zijn dan 

verwacht. In dat opzicht is de volgende uitspraak van Jérôme Meizoz moeilijk te verzoenen met 

het specifieke onderzoek naar het postuur van Eriek Verpale: “Jusqu’ici, j’ai effectivement 

privilégié l’étude de la posture dans des textes autobiographiques. Cela permettait d’envisager 

l’énonciateur dans le texte (le “je”) et la personne biographique comme deux niveaux d’une même 

instance auctoriale.”62 Die twee niveaus, de personne en de inscripteur van de tekst, zijn bij Eriek 

Verpale niet probleemloos te onderscheiden.  

Of we Verpales werken nu als autobiografisch karakteriseren of niet, vaak lijkt het alsof de 

personages die hij erin opvoert versies zijn van hemzelf en ze dus mee vorm geven aan zijn 

posture. Het voorbeeld van Bernard Van de Wiele, het hoofdpersonage in Olivetti 82 en op de 

bühne vertolkt door Bob De Moor, werd reeds aangehaald in het onderdeel ‘Goj of jood?’. 

Andere voorbeelden zijn Pé den Brüsseleir en Reynier uit Alles in het klein. Verpale laat zelf ook 

uitschijnen dat hij naar iets herkenbaars op zoek is bij zijn personages; hij noemt het ‘solidariteit’, 

in het interview dat van hem werd afgenomen voor het televisieprogramma ‘Wie schrijft die 

blijft’:  

Een centraal verhaal in het boek is bijvoorbeeld de geschiedenis van Kookske. Dat gaat 

weliswaar over een meisje van, laat ons zeggen 15, 16, die ik ooit heb leren kennen in een 

discotheek […]. En ik denk dat het minder te maken heeft met het Lolita-gegeven, dan 

                                                 
61 Meizoz, Postures littéraires, 28. 
62 Meizoz, Postures littéraires, 28. 
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wel met solidariteit. Solidariteit in die zin: het zich verwant voelen met diegenen die 

weggedrukt worden. En in dit geval was dat een meisje die wel heel duidelijk werd 

weggedrukt en die op de dool was. En mezelf beschouw ik dus ook als iemand die op de 

dool is.63 

Luuk Gruwez gelooft dat de gehavende mensen die Verpale portretteert, alter ego’s van de 

schrijver zelf kunnen zijn: 

Eriek was het in de eerste plaats om zichzelf te doen, al voerde hij het liefst mensen ten 

tonele die gehavend waren en misschien juist daarom op de een of andere manier zijn 

aandacht opeisten. Of hij die mensen portretteerde als een soort iconische alter ego’s van 

hemzelf of niet, hij wekte daarmee toch bij iedereen de indruk dat hij sociaal bevlogen 

was. (zie bijlage B) 

Die laatste zin brengt ons bij de laatste term van Jérôme Meizoz: public, een term die we ongeveer 

kunnen gelijkstellen aan het begrip audience binnen Abrams terminologie. Het uitwerken van de 

gekwetste zielen in zijn boeken heeft een invloed op de indruk die Verpale nalaat bij zijn lezers. 

Die receptie is enorm belangrijk voor de posture van een schrijver: “c’est par rapport à un auditoire 

donné que la posture fait sens,” meent Meizoz.  

Voor het public-aspect binnen een posture staat het publieke gedrag van een auteur centraal. 

Wanneer men te ver gaat in het overnemen van een publieke verschijning en men die 

gedragingen ook gaat vertonen als ‘burgerlijk’ persoon, kan dat gevolgen hebben op sociaal vlak. 

Meizoz waarschuwt dan ook voor een retroactief effect van het construeren van een posture:  

La posture adoptée, comme mise en scène publique du soi-auteur, peut avoir un effet en 

retour sur celui-ci, […] en ce cas, tout se passe comme si la posture discursive adoptée 

comme parti pris littéraire de départ dictait ensuite leur conduite publique. L’option 

littéraire commande alors, en quelque sorte, le comportement social…64 

Het blijkt dat dit ook bij Verpale het geval is: hij gaat bijna volledig op in zijn publiek postuur, en 

dat heeft natuurlijk een invloed op zijn sociaal gedrag. Pascal Verbeken deed op de hommage aan 

Eriek Verpale daarover een opmerkelijke uitspraak: 

Als fabulist was Eriek gaan samenvallen met zijn eigen verzonnen alter ego, zoals 

Gainsbourg aan zijn levenseinde ook echt Gainsbarre geworden was, een acteur in zijn 

eigen leven. Maar fake is Eriek nooit geweest. Hij heeft altijd beseft, ook in zijn 

gloriedagen na Alles in het klein, dat hij ooit een bijzonder zware prijs zou betalen voor zijn 

schrijverschap, namelijk een ouderdom in armoede en eenzaamheid. Wie het niet menens 

is, zal die prijs nooit betalen, daar acht ik hem zeer voor. (zie bijlage A). 

                                                 
63 http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963489.  
64 Meizoz, Postures littéraires, 31. 

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963489
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Verbeken licht met deze bewering een tipje van de sluier op van Verpales publieke positie. Want 

het verschil tussen Meizoz’ begrippen ethos en public is onder andere dat de laatste term zich 

concentreert op het non-discursieve. Omdat als basis voor dit onderzoek de boeken van Verpale 

en zijn brieven aan Luuk Gruwez werden gebruikt, kan moeilijk verder worden ingegaan op 

Verpales non-discursieve houding. Zaken zoals zijn houding op letterkundige samenkomsten, 

zijn kledij, zijn voorkomen in populaire media en dergelijke, worden daarom niet verder 

behandeld.  

Wel is het zo dat Verpales literaire samenwerking met zijn vriend Luuk Gruwez gedeeltelijk 

representatief is voor hoe Verpale omgaat met zijn teksten. Daarom worden in wat volgt de 

werken Onder vier ogen, Alles in het klein en Nachten van Beiroet besproken. Gruwez heeft namelijk in 

de publicatie van elk van deze teksten een bijzonder aandeel. 

 

4.2. Literaire samenwerking met Gruwez in Onder vier ogen (1992) 

 

Hét werk waarin Eriek Verpale en Luuk Gruwez een even groot (schrijf-)aandeel hebben, is het 

boekje Onder vier ogen. Het verschijnt in 1992 bij De Arbeiderspers en het krijgt de ondertitel 

Siamees dagboek mee. Volgens de tekst op het achterplat is het een onthulling van een stukje van 

hun autobiografie. Het boek bestaat dan ook uit dagboekfragmenten, brieven en zelfportretten 

van beide dichters, drie genres die zich goed lenen voor autobiografische stof. Het eerste deel 

omvat drie teksten van Verpale en het tweede deel drie van Gruwez. Elke tekst is vergezeld van 

een foto van de auteur in kwestie en op het achterplat prijkt een dubbelportret. In de 

verantwoording staat te lezen dat de dagboekfragmenten al geschreven waren in het kader van 

het radioprogramma ‘Madiwodo’ en ook de zelfportretten werden eerder al opgenomen in de 

tentoonstelling ‘Portretten van papier’. Beide schrijvers voegden daar nog een brief, telkens 

gericht aan de ander, aan toe en zo ontstond het dubbel egodocument Onder vier ogen. Dat alles 

doet vermoeden dat het ‘maar’ een verzameling van enkele tekstfragmenten is, maar dat is het 

allerminst: “wel degelijk zijn de notities van de Vlaamse auteurs op elkaar afgestemd, en hebben 

ze geprobeerd om bepaalde verhaallijnen in het geheel aan te brengen. ‘Onder vier ogen’ leest 

voor een deel dan ook als een verhaal of een roman,”65 zo klinkt het in een (voor het overige ook 

vrij positieve) recensie.  

In de correspondentie tussen Gruwez en Verpale over Onder vier ogen is dus vooral veel te vinden 

over de brieven ze schreven voor het boek. Zo schrijft Verpale over Gruwezs brief: “Ik vind de 

Brief heel goed, al illustreert hij inderdaad heel duidelijk het verschil tussen ons beiden: stilstand – 

beweging. Dat is goed, voor het boekje.” (10-09-1992, E.V. aan L.G.) 

                                                 
65 Moerman, “Luuk Gruwez en Eriek Verpale samen in een Siamees dagboek.” 
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Die stilstand in de stukken van Gruwez enerzijds en de beweging bij Verpale anderzijds wordt 

ook in de flaptekst van Onder vier ogen aangehaald. Gruwez verwijst daarvoor naar hun 

verschillende manier van schrijven: “Het verschil tussen mij en Eriek is ook dat hij schreef zoals 

een vulkaan lava spuwt en ik eerder de man van het pietepeuterige was, de horlogemaker, in de 

weer met de kleine, fijne radertjes die eigen zijn aan poëzie. Ook ben ik een veel geduldiger 

schrijver dan Eriek.” (zie bijlage B).  

In een interview in het televisieprogramma De Zevende Dag, afgenomen naar aanleiding van de 

in ontvangstneming van de NCR-prijs voor Alles in het klein, kondigt Verpale het verschijnen van 

het ‘kerstboekje’ Onder vier ogen aan: “Het is een ode aan de vriendschap en ook een ode aan de 

literatuur.”66 Dat de bundeling van de literaire krachten van Luuk Gruwez en Eriek Verpale 

wérkt, viel ook de uitgever van beide auteurs op. De Arbeiderspers wilde wel meer van dat, maar 

het draaide anders uit, vertelt Gruwez: 

Wij hadden een contract op zak voor een gezamenlijk te schrijven boek in de prestigieuze 

reeks Privé-Domein. De bedoeling was dat er iets zou ontstaan als het eerder door Eriek 

en mij gepubliceerde Onder vier ogen, maar dan beduidend uitgebreider. Daar zat ik dan, in 

Ménerbes, met Eriek. […] Nu bleek al vanaf de eerste dag dat Eriek toevallig een paar 

meisjes had leren kennen en dat hij die dan tot diep in de nacht brieven van soms twintig 

of dertig bladzijden schreef, geheel niet meer geïnteresseerd in ons Privé-Domein. Van 

iets als het begin van een samenwerking kwam daar in Ménerbes dus helemaal niets in 

huis. (zie bijlage B). 

Een literaire samenwerking waarin van zowel Verpale alsook Gruwez ongeveer evenveel tekst 

zou verwerkt worden, is er, waarschijnlijk door het grote verschil in hun manier van schrijven, 

nooit meer gekomen. Wel dient nog even de aandacht gevestigd te worden op de twee werken die 

werden geschreven door Eriek Verpale met de redigerende steun van Luuk Gruwez.  

 

4.3. Verpale schrijft, Gruwez redigeert: Alles in het klein (1990) en Nachten van 

Beiroet (1994) 

 

Een redigerende functie heeft Luuk Gruwez onder andere bij het samenstellen van Verpales 

verzamelbundel Nachten van Beiroet in 1994, maar ook al in 1990 wanneer Verpales meesterwerk, 

Alles in het klein, verschijnt: “Toen Eriek de NCR-prijs kreeg voor Alles in het klein, was ik wel even 

gelukkig als hij.”, zegt Gruwez daarover in het interview dat van hem werd afgenomen voor deze 

scriptie. Het is niet de bedoeling hier een grondige bespreking van Gruwezs takenpakket te 

geven. Wel is het zo dat de aard van zijn medewerking belangrijk is voor een nader inzicht in 

Verpales houding ten opzichte van zijn tekst en schrijverschap.  

                                                 
66 http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963896.  

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.963896
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In een dagboekfragment uit 1987, later opgenomen in Katse nachten, heeft Verpale het over het feit 

dat Gruwez hem aanspoort om de brieven die hij stuurt, ook te publiceren: 

Zondag 13 december 1987 

Meisje ontmoet in de dancing: Kookske. 

Over mijn overgrootmoeder en over Vera geschreven. 

Morgen stuur ik alles door naar Gruwez. Hij, Gruwez, beweert thans dat brieven 

schrijven niet voldoende is: ik zou die teksten ook moeten uitgeven. Maar wie, in 

godsnaam, is in al die dingen geïnteresseerd? (uit: Katse nachten, p. 115) 

In bovenstaand fragment heeft hij het over Kookske, zijn overgrootmoeder en Vera, drie 

vrouwen over wie hij zal schrijven in Alles in het klein, maar in 1987 ziet Verpale blijkbaar nog niet 

in op welke manier dat interessant kan zijn. Gruwez kan Verpale uiteindelijk toch overhalen zijn 

werk te publiceren, maar ook daarna zijn nog lang niet alle problemen uit de weg geruimd. 

Selecteren, redigeren, corrigeren en uiteindelijk ook het voltooien blijken handelingen te zijn die 

Verpale met moeite kan uitvoeren: “Het was precies alsof Eriek het gevoel had dat, wanneer iets 

voltooid was, het zwarte gat dreigde.  Eriek kon of wou niet voltooien: het maakte hem bang. Het 

was voor hem ook onmogelijk zijn eigen werk te redigeren. Drukproeven vond hij een ramp.” 

(zie bijlage B). 

Gruwezs rol bestaat er dus enerzijds in Verpale zover te krijgen zijn schrijfsels op de één of 

andere manier te publiceren, en anderzijds de hem toegestuurde brieven te selecteren en te 

redigeren:  

Alles in het klein is ontstaan nadat ik hem [Eriek Verpale] het mes op de keel gezet heb. Ik 

ontving al die slordige en nonchalante prachtbrieven van hem en ik vond het weer eens 

zonde dat daar niets mee gebeurde. Ik zag dat daar een bepaalde structuur kon worden 

ingestopt. […] Een en ander had ik alvast geselecteerd en geredigeerd, waarna ik het hele 

pak ook nog eens heb doorgespeeld aan Benno Barnard, toenmalig redacteur bij De 

Arbeiderspers. Die heeft alles op zijn beurt nog eens geredigeerd. Wij hebben met zijn 

drieën gediscussieerd over de structuur van het boek. (zie bijlage B). 

Verpale is Gruwez dan ook erkentelijk voor zijn hulp bij het uitbrengen van zijn eerste roman, en 

hij laat zijn dankbaarheid zien door Alles in het klein op te dragen aan onder andere Gruwez en 

zijn vriendin Tippetotje.  

Anders dan bij Alles in het klein voltrekt Gruwezs taak zich bij het uitbrengen van de 

verzamelbundel van Verpale, Nachten van Beiroet, niet volledig achter de schermen: in de 

verantwoording verklaart Verpale dat Luuk Gruwez de dichtbundel heeft samengesteld uit 

verschillende gedichten die allemaal al eerder zijn verschenen “in thans onvindbare bundels en/of 

tijdschriften.” (Nachten van Beiroet, p. 49) Uit de correspondentie blijkt dat Verpale Gruwez volgt 

in zijn redactionele beslissingen:  
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Beminde Vriend, 

Hartelijk dank voor het pakket en nog veel meer bedankt om mijn gedichten te willen 

nakijken, oppoetsen, bijstellen, eruit bonjouren, volgorde bepalen. Ik hou me aan jouw 

volgorde, al moet je mij toch eens uitleggen waarom jij met het Marrakesj-gedicht (°) wil 

openen. (18-04-1994, E.V. aan L.G.) 

Verpale vraagt Gruwez steeds om raad bij zijn voorstellen en beslissingen: 

Ik denk (?) dat ik een uitstekend motto gevonden heb voor mijn dichtbundel, het komt 

uit een gedicht van Tahar Ben Jelloun […]. Vertaald komt het neer op: “Ach, ach! Mijn 

luisterrijke nachten als het licht meedogenloos is.” […] Wat denk jij? Vooral omdat het 

over nachten (‘leylatan’) gaat. Ik vind dit iets mysterieus, exotisch ook, vandaar dus. (18-

04-1994, E.V. aan L.G.) 

Literatuurzaken worden wel vaker besproken in de briefwisseling tussen Eriek Verpale en Luuk 

Gruwez. Bij heel wat brieven, van beide schrijvers, wordt een bijlage gestopt met daarin een 

gedicht, recensies of andere literatuurgerelateerde zaken. Beide auteurs zijn op de hoogte van 

elkaars schrijfactiviteiten, Verpale geeft Gruwez zeer regelmatig een update van zijn vorderingen, 

ook na het verschijnen van zijn laatste roman. In de volgende paragraaf wordt, bij wijze van 

afsluiting, een korte bespreking gegeven van enkele werken die nog op stapel stonden, maar er 

jammer genoeg nooit zijn gekomen.  

 

4.4. Schrijfplannen 
 

In het jaar 2000, net de millenniumgrens overschreden, publiceert De Arbeiderspers wat bij het 

grote publiek bekend zal staan als Verpales laatste werk: Katse nachten. Daarna heerst absolute 

stilte. Toen in 2012 alsnog tien gedichten van Verpale verschenen in het literaire tijdschrift De 

Brakke Hond, kopte de Knack dan ook: “Mensen moeten gedacht hebben: Verpale is dood. Quod 

non.”  

Het is fout te denken dat Eriek Verpale na Katse nachten de pen voorgoed heeft neergelegd. 

Verschillende mensen zagen de verzameling notities die als basis had moeten dienen voor 

volgende literaire projecten. Peter Nijssen van uitgeverij De Arbeiderspers getuigt: “Spa Rood 

bleef het spookboek dat het al jaren was, ondanks de vele kisten notities en documenten die er de 

grondslag voor hadden moeten vormen en die ik met eigen ogen heb gezien.” (zie bijlage A). Spa 

Rood, zo heette het boek dat meerdere keren in de prospectusteksten van De Arbeiderspers kwam 

te staan, maar een publicatie is er nooit van gekomen. “Volgens mij had hij Spa Rood al voor twee 

derden geschreven,” meent Luuk Gruwez. (zie bijlage B). Hoewel er in Olivetti 82, een werk uit 

1993, al sprake is van het geplande boek Spa Rood, is te zien op figuur 6 dat Verpale er in 2001 

nog steeds geen publicatiedatum op kan plakken. 



53 
 

Maar er lag nog meer in het verschiet dan dat beruchte spookboek. In het archief van Verpale 

zijn meerdere kladblaadjes te vinden met daarop zijn planning voor de komende jaren. Het één al 

wat realistischer dan het ander. In maart 2001 stuurt Verpale Gruwez een kopie van de 

schrijfplanning die ze eerder die maand samen hebben opgesteld.  

 

Figuur 6 (18-03-2001, E.V. aan L.G.) 

Op figuur 6 is te zien hoe Verpale in 2001 al plannen maakt voor publicaties in 2005. In vier jaar 

tijd wil hij zijn oeuvre met vijf werken aanvullen: van een brievenboek, over een ‘geheim boek’ (in 

samenwerking met Luuk Gruwez, zo blijkt in de daaropvolgende correspondentie) tot essays en 

poëzie. Geen van deze ideeën ging ooit ter perse.  

Een boek voor de reeks Privé-Domein van De Arbeiderspers, waarnaar Verpale in zijn lijstje in 

figuur 6 waarschijnlijk verwees met de afkorting P.D., is er ook toen niet gekomen. Nu, 15 jaar 

later, gaan er steeds meer stemmen op om een selectie uit Eriek Verpales nagelaten brieven aan 

Luuk Gruwez te bundelen: “Iemand heeft gesuggereerd dat er uit de correspondentie tussen 

Eriek en mij een boek zou kunnen worden samengesteld ten behoeve van de reeks Privé-

Domein. Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat dit er ook komt.” (zie bijlage B).  
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Er rest ons niets anders dan reikhalzend uit te kijken naar dat langverwachte Verpale-deel in de 

Privé-Domeinreeks. Een beter slot voor deze bespreking van Eriek Verpales uitzonderlijke 

schrijversleven, is nauwelijks denkbaar. 
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Alles blijft altijd stilte. 

– Eriek Verpale 

 

5. Besluit 
 

Verpales hyperbolische kijk op de realiteit heeft geleid tot enkele succesvolle meesterwerken. Zo 

goed als iedereen is het eens over de literaire kwaliteit van Olivetti 82 en Alles in het klein. Hoe 

moeilijk het ook is om van die autobiografische problematiek los te komen, toch lijkt het me 

bijzonder interessant om bovengenoemde (en ook andere) werken van zijn hand aan een puur 

narratologisch onderzoek te onderwerpen. Ook Verpales poëzie is ten dele nog niet nader 

onderzocht terrein: in deze scriptie werd de thematiek summier besproken, maar een echte 

analyse waarbij ook vormaspecten onder de loep worden genomen, is wenselijk.  

Bovenal mag men niet vergeten dat in het Letterenhuis in Antwerpen een ongeziene hoeveelheid 

aan ongepubliceerd, maar ook onbeschreven materiaal ligt: niet alleen Verpales correspondentie 

met Luuk Gruwez maakt daar deel van uit, ook zijn dagboeken moeten vol staan met bruikbare 

fragmenten. Misschien nog belangrijker: naar verluidt bevinden er zich nog lappen tekst in zijn 

nalatenschap, die voor een latere publicatie hadden moeten dienen. Een grondiger onderzoek in 

het archief van Eriek Verpale kan naar mijn gevoel heel wat nieuwe inzichten opleveren.  

“Er is van de literatuur niets te verwachten. Dat weet Verpale. Getuige onder andere de slotzin 

van het boek: ‘Alles blijft stilte.’ Niettemin blijft hij geduldig verwachten.”67 Zo stelt Gruwez in 

zijn nawoord bij Alles in het klein. Verpale verwachtte te veel van de literatuur. De fictie nam hoe 

langer hoe meer de regie over in zijn leven. Of hij wist dat een ouderdom in eenzaamheid 

daarvan het pijnlijke gevolg zou zijn, valt moeilijk te achterhalen. Zijn verzinsels moesten in de 

eerste plaats het leven draaglijk houden.  

Wie al te hoge verwachtingen koestert, oogst vaak niet veel meer dan teleurstelling. De volgende 

regels kreeg Georges Wildemeersch ooit te lezen in een brief van Verpale, hij las ze op de 

hommage (zie bijlage A) voor als diens testament: “Ik heb, altijd, veel te veel verzonnen, en door 

gemis aan gestreel, een doodsimpele handdruk vaak – misschien wel altijd – als een 

liefdesverklaring gepromoveerd. Ik ben het, die alles heeft uitgevonden, die wat niets betekende 

tot iets maakte. Omdat ik het wou.” 

  

                                                 
67 Gruwez, nawoord, 295. 
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sloot Eriek Verpale een brief af, gericht aan zijn Beminde Vriend Luuk Gruwez en 

gedateerd 04-07-1979. 

 

- Motto bij hoofdstuk 1: citaat van Franz Kafka in een brief uit 1903, gericht aan zijn 

vriend Oskar Pollak, opgenomen in Briefe 1902-1924 (p. 22). 

 

- Motto bij hoofdstuk 2: een zin uit een nagelbriefje van Verpale aan zijn toenmalige 

‘huisgenote’, opgenomen in De patatten zijn geschild (p. 124). 

 

- Motto bij hoofdstuk 3: laatste ‘Aphorisme’ in Franz Kafka’s werk Betrachtungen über Sünde, 

Leid, Hoffnung und den wahren Weg, geciteerd door Eriek Verpale in Olivetti 82 (p. 42). 

 

- Motto bij hoofdstuk 4: tekst uit het nummer ‘Goud’ van de Belgische popgroep Bazart. 

 

- Motto bij hoofdstuk 5 (het besluit): “Alles blijft altijd stilte.” Met die kenspreuk sluit 

Eriek Verpale zijn Alles in het klein af (p. 283). 
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7. Bijlages 
 

7.1. Bijlage A: Hommage aan Eriek Verpale 

 

“Eriek leed aan vele dwangneurosen, en de literatuur was de ergste van allemaal.” 

 

GETUIGENIS VAN PETER NIJSSEN  

 

Goedenavond.  

Het zal wel komen door het denkbeeld van “die ewige Wiederkehr des Gleichen” dat ik erom had 

durven wedden, dat de volgende gevleugelde uitspraak er een van Friedrich Nietzsche is: “alles 

gebeurt altijd twee keer, de eerste keer als tragedie, de tweede keer als klucht.” Niet dus, niet van 

Nietzsche, de uitspraak komt van zijn compatriot-voorloper en collega-denker Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, althans de eerste regel. En het was nog een Duitser, Karl Marx, die er de 

schampere rest op liet volgen: “ja de eerste keer als tragedie, de tweede keer als klucht.” De 

uitspraak schoot me te binnen toen ik nadacht over de vriendschappelijke band en de innige 

werkrelatie tussen begin 1993 en eind 2005, zo’n 12 jaar al bij al, die ik heb gehad met Eriek 

Verpale. Ik heb in die periode vele tientalen malen […] honderden brieven en mails gewisseld, 

maar ik beperk me vanavond tot ons eerste en ons laatste, althans laatste langdurige, treffen.  

De eerste keer was begin februari 1993, een paar maanden nadat hij voor Alles in het klein de 

prestigieuze NCR-literair had gewonnen. Ik werkte als literair journalist bij Vrij Nederland en 

reed met fotograaf Hans van den Bogaard, die dag tevens chauffeur, naar Zelzate, De Katte om 

Eriek Verpale in zijn habitat te interviewen over zijn plotseling gevierde schrijverschap. Hij 

werkte toen nog als receptionist in één van de chemische fabrieken in Zelzate. De weg was koud 

en winters en dat was maar goed ook, want dat bood onze gastheer het uitgelezen excuus ons niet 

alleen een warm welkom te heten maar ook […], de kurk van de fles en zonder verder dralen een 

borrel in te schenken. Deze handeling werd nog diverse malen herhaald gedurende die vroege 

middag, dat is allemaal niet in het interview terecht gekomen […] maar het volgende wel, en ik 

citeer: “of we er een rustig gesprek van willen maken, vraagt hij. En niet te veel lachen want hij 

heeft een paar ribben gekneusd. Lachen doet vandaag pijn. Gisteren met vriend Luuk Gruwez 

met wie hij samen Onder vier ogen heeft geschreven, een interview gehad voor de Gazet van 

Antwerpen. Er moest een foto gemaakt worden: ‘allez Verpalle klim bij Gruwez in de nek, dat 

maakt een mooi portret’ maar Gruwez verliest het evenwicht en Verpalle valt bam met zijn volle 

gewicht tegen de plantenbak. Het fragment eindigt met de zin: ‘en nu ligt hij opnieuw in een 
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deuk, schaterend, de pijn verbijtend.’ De deuk is veelzeggend, het is de dubbelzinnige houding 

van iemand die een gekneusd leven door humor dragelijk probeert te maken.” Einde citaat.  

In genoemd interview naar aanleiding van Alles in het klein, een sterk gemythologiseerde 

autobiografie in romanvorm, ging het over nog veel meer, onder andere over de doordachte 

structuur van het boek. Ik was nog niet zo lang daarvoor, eind jaren tachtig, op E. Du Perron 

afgestudeerd en had onthouden dat diens autobiografische roman Het land van herkomst, een 

zogeheten zandloperstructuur kende: alles wat in het eerste deel aan de orde komt keert in het 

tweede deel, nadat al het tekstmateriaal als het ware als zand door het smalle middenrif was 

gelopen, terug op een anders georganiseerde manier. Ik meende in Alles in het klein een zelfde 

structuur te hebben ontdekt en legde dat met een zekere wijsneuzigheid aan hem voor. Maar mijn 

observatie bleek niet op inlegkunde te berusten. Eriek was bijzonder opgetogen dat het nu 

eindelijk gezien was dat het niet onopgemerkt was gebleven, zo iets had hij inderdaad bedoeld. Ik 

citeer: “het moest een dwingende vorm krijgen, daarop bedacht ik dat ik het kon structureren als 

een liggende acht, dus ook een soort zandloper, als de lemniscaat van Bernoulli. Degene die in de 

verhalen een hoofdrol spelen figureren zijdelings in het brievendeel, en omgekeerd. En tussen de 

twee helften van de acht ligt de tijdslijn. Zo begint Alles in het klein het met het verhaal dat bijna 

volledig gewijd is aan mijn Jiddische overgrootmoeder, in de brieven wordt zij maar af en toe 

genoemd. Er moest een ontwikkeling in zitten en elk radartje moest twee keer voorkomen. ‘Niets 

bestaat dat niets iets ander aanraakt’, dat heeft Jeroen Brouwers gezegd.”  

Halverwege 1995 zegde ik de literaire journalistiek vaarwel, ik ging aan de slag als redacteur bij De 

Arbeiderspers. En in die hoedanigheid werd ik redacteur van Eriek Verpale, achteraf kan je 

zeggen dat was middenin zijn meest productieve periode, want na Alles in het klein, Onder vier ogen, 

Olivetti 82 en de dichtbundel Nachten van Beiroet, verschenen in een behoorlijk snel tempo de 

boeken die ik tot mijn immense genoegen mee heb helpen schrijven: Gitta, De patatten zijn geschild, 

Grasland en Katse Nachten. Maar na die laatste, schitterende roman, verschenen in 2000 […] kwam 

de klad erin. Misschien veranderde er teveel in een te korte tijd in zijn leven. Hij gaf zijn baan als 

receptionist op om zich volledig aan het schrijven te wijden. Trouwde opnieuw, verhuisde naar 

Lebbeke, om in een zeer burgerlijke omgeving een ogenschijnlijk uiterst aangehard bestaan te 

lijden. Maar die schijn bedroog. Ongetwijfeld zou Koning Alcohol toen al een verwoestende 

invloed hebben gehad op Erieks schrijversdiscipline. Maar feit was dat er nauwelijks nog iets uit 

z’n handen kwam. Spa Rood bleef het spookboek dat het al jaren was, ondanks de vele kisten 

notities en documenten die er de grondslag voor hadden moeten vormen en die ik met eigen 

ogen heb gezien. In een uiterste poging om een vastgelopen schrijverschap vlot te trekken, toog 

ik op een pikdonkere decemberochtend in 2005 in het gezelschap van de speciaal hiervoor 

aangetrokken redacteur Edwin Krijgsman naar Ertvelde, waar Eriek na zijn scheiding van Kristel 

was neergestreken in een kolossale boerderij die om hem heen hing als de badjas van een 

zwaargewichtbokser om een dwerg. Rillend van de winterkou arriveerden we tegen tienen, na 

natte sneeuw, hagel en woeste windvlagen te hebben getrotseerd. U begrijpt het, daar waren er 
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halverwege de ochtend een paar, maar vooruit we maken er drie van, die ernstig aan een 

opwarmertje toe waren. Enfin, de fles stond al op tafel en de kurk was er in een ommezien van 

af. En opnieuw werden er enkele handelingen die glazen vullen herhaaldelijk verricht, in de 

vroege ochtend. Eriek was toen al jaren in de weer om van allerlei notities en autobiografisch 

materiaal - brieven, dagboeken, krantenstukken - een boek te maken, maar niets lukte meer. 

Edwin Krijgsman zou door de extra aandacht die hij kon geven, misschien in staat zijn om, net 

als Luuk Gruwez en Benno Barnard destijds in het geval van Alles in het klein, dat boek op te 

drekken, als een drek uit een meurend moeras.  

Maar Krijgsman werd al spoedig getrakteerd op dezelfde jeremiades en uitvluchten, waarop ik, en 

in die tijd ongetwijfeld vele anderen, vergast werden. De teneur van brieven zoals deze van Eriek 

uit mei 2006 moet menigeen bekend in de oren klinken, en ik citeer: “Peter, pas terug van de 

dokter. Linkerpoot is zwaar gekwetst geraakt enzovoort. Kan nu terug met een nat washandje 

tussen de rest van mijn tanden, eindelijk wederom eens typen. Ik beantwoord jouw mail zondag 

en vraag alvast excuus voor mijn ietwat wanhopige mail/brief van twee weken geleden. Ik maak 

alleen teveel dingen mee in mijn leven en het vloert me. Moest ik na alles, en je kent maar één 

derde van het verhaal, nu ook nog eens met mijn linkerduim tussen de kantelende garagepoort 

geraken, et cetera. Liefs, Eriek Verpale.” Eriek Verpale, zo luidde langzamerhand de conclusie, 

was inmiddels een mission impossible geworden en toen hij na een zoveelste gezamenlijk 

afgesproken deadline niet meer dan een stapel krantencolumns afleverde, was voor mij de maat 

een beetje vol. Het is jammer dat ik de brief die ik toen heb geschreven aan hem, waarschijnlijk 

tussen nazomer 2006 en voorjaar 2007, kwijt ben. Maar de strekking ervan herinner ik me nog 

levendig. Ik schreef iets in de geest van: “als je wilt dat onze rol, zoals Herman De Coninck het 

ooit formuleerde in een ironische boutade aan een van z’n uitgevers, er alleen uit bestaat een 

kaftje rond de aangeleverde kopij te leggen, dan doen we dat, maar als jij je schrijverschap en ons 

serieus neemt, moet je dit materiaal als niet verstuurd beschouwen en nog eens opnieuw 

beginnen.” En toen was Eriek boos. Zij het voor maar even, waarschijnlijk ook omdat hij wel 

inzag dat De Arbeiderspers au fond gelijk had.  

Maar er kwam geen boek meer. Er waren nog wat korte en vluchtige ontmoetingen, er waren nog 

wat bedankjes en uitwisselingen van beleefdheden, maar onze vriendschap leed een kwijnend 

bestaan, en kwam weldra aan z’n einde. Het bericht van zijn dood, mij op vakantie ver weg in 

Zuid-Spanje geavanceerd door Luuk Gruwez, schokte mij. Ik had hem graag nog eens ontmoet 

en gesproken. Ik had ook heel graag nog een nieuw boek van hem uitgegeven. En omdat we ons 

realiseerden dat dit nooit meer het geval zou zijn, konden we niet anders dan dat oude 

meesterwerk van hem nog eens een nieuwe generatie lezers te gunnen. Die klassieker van hem, 

Alles in het klein, die we nog heel lang voor handen willen laten blijven en die hopelijk de weg 

baant voor nog meer Verpale. Ik prijs me gelukkig dat we Alles in het klein met een nieuw omslag 

van Steven van der Gaauw hebben heruitgegeven. En u ziet het, daarop staan twee lemniscaten, 

een in het groen en een in het rood, twee keer het einde opgeheven, twee keer dat symbool van 
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eeuwigheid, één lemniscaat voor het tragische, en ééntje voor de klucht. Het eerste exemplaar van 

dit boek wil ik graag overhandigen aan Chantal Minnaert, die het namens de zoon van Eriek, 

Mendel, komt aannemen.  

 

GETUIGENIS VAN GEORGES WILDEMEERSCH 

 

Beste Eriek,  

“Beminde Lettervriend”, zo sprak je mij wel vaker aan in de brieven en de kaartjes die je mij met 

enige regelmaat toestuurde. Beminde lettervriend. Nadat ik ooit in een nachtelijke 

dronkenmansbui had geprobeerd de visie van Plato over de oorsprong van de liefde te 

expliceren, ik had kort daarvoor in Playboy een ongemeen boeiend artikel gelezen, waarin werd 

uiteengezet, betoogd en toegelicht hoe de allereerste mens tegelijk man en vrouw was geweest, 

maar naderhand gesplitst werd in man én vrouw, waarna beide helften de rest van hun leven 

doorbrachten in grote hunkering naar hun verloren wederhelft. Toen, vanaf die gedenkwaardige, 

zatte nacht schreef je mij met grote regelmaat aan als “geleerde, maar geliefde lettervriend”. Een 

groot deel van onze correspondentie ging heen en weer tussen het groenplein in Zelzate en de 

Ijzerdijk in Diksmuide. Jij hokte in die tijd tussen de arbeiders van het Fabrieksdorp, ik tussen de 

boeren van het verre Westen. Misschien school daarin wel, in ons contact met de heffe des volks, 

enige affiniteit. Na je eerste bezoek aan de Westhoek, begin jaren tachtig, werd ik wel vaker op de 

meest hoffelijke wijze aangeschreven als “beminde landjonker”, “geliefde watermarkies” of 

“geleerde dijkmeester”. Voor jezelf was je minder kieskeurig, je brieven ondertekende je nu eens 

met “de zotte patriot”, dan weer met “Verpale, de Zeurcentrale” of met “de groenpleinrabbijn”.  

Je was ingenomen met de Westhoek, je droomde en bleef dromen van zo’n plek, “rustig, 

afgelegen, stil en zonder aanloop.” Dat, begreep ik, was Fabrieksdorp niet. Je beschreef het dorp 

wel eens als het ergste verbanningsoord sinds Elba, en daarmee doelde je niet op die keer dat je 

erin geslaagd was jezelf op je eigen terras op te sluiten. Geen mens is tuk op ongeluk, maar je 

vrienden kenden al snel je grote talent; je bijzondere aanleg voor pech. Op een nacht werd je huis 

in aanwezigheid van jou en je vrouw leeggeroofd, wat je ertoe bracht de naam Fabrieksdorp te 

schrappen en te vervangen door New York City. Maar ook veilig achter het raam van je 

uitkijktoren kon je criminele zaken meemaken, zoals die keer dat de man of de minnaar van de 

frituuruitbaatster op het plein de ganse inboedel van haar kraam naar buiten begon te keilen: 

“tegen een Dalí-achtige lucht,” schreef je, “vlogen rolmops en saté, hele en halve kip, worst en 

frikadel, loempia en stoverij door het slijk, om, zowat in het midden van het plein, tussen de al 

eerder neergekwakte mayonaise-, pickles- en ketchuppotten te belanden. Waarna de man in z’n 

auto sprong, een paar meter achteruit reed, schakelde, gas gaf en geweldig tegen het huisje 

aanbeukte, dat prompt vuur vatte.”  
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Ik begreep meteen, Fabrieksdorp leverde wel goede verhalen op, maar niet de rust om die 

verhalen ook keurig tot romanstof te vermalen. Ingrijpender was de weerslag van goed menende 

bekenden, vaak van de vrouwelijke kunne, door jou ook wel Satansdochters genoemd. Dat gold 

bijvoorbeeld voor de studente psychologie, juffrouw Freudica gedoopt, die jou met raad en daad 

wou bijstaan. Ze had, zo schreef je, “een scherp verstand en een krankzinnig hongerend 

foedraal.” Tot ze je, en ik citeer: “haarfijn uit de doeken kwam doen dat ik mijn negatief nihilisme 

moest omturnen tot positief deelnemen aan de menselijke interactie.” Waarna je haar, in je 

onnavolgbare formulering geheel “eigenhandig bij het nekvel hebt gegrepen, en met een 

welgemikte voetstoot onder de koekjestrommel de trap hebt afgesodemieterd”. “Echt,” zo 

vervolgde je, “echt, ik kan daar niet meer tegen. Het heeft jaren geduurd alvorens ik het doorhad, 

maar nu is het me wel voor eens en voor altijd duidelijk geworden, dat als ik ooit nog zo iets als 

zielenrust bereiken wil, ik schrijven moet. Sinds ik dat inzicht verworven heb, is er nog maar 

weinig dat me beroeren kan. Ik worstel nog vrijwel dagelijks met alombekende begeertes en 

verlangens, en gevoel soms grote behoefte aan een of ander knuffeldier, en kan op ogenblikken 

van grote verlatenheid uit pure razernij wel het behangsel van de muren rukken, maar langs de 

andere kant heb ik er mij bij neergelegd en besef ik maar al te goed dat alles ijdelheid en bedrog 

is. Het beroerdste is, dat ik hoe langer hoe minder met mensen om kan gaan.”  

Beste Eriek, misschien zat daar wel – indien ergens – onze diepste affiniteit. Waren wij niet 

allebei te zeer de mens en het verkeer met hem, ontwend? Jij dook onder in de solitaire 

dwangneurose van de schrijverij, ik in de beschutte werkplaats, genaamd universiteit. Drie dagen 

voor Valentijn, bijna dag op dag drieëndertig jaar geleden, schreef je een glasheldere analyse neer. 

Ik lees deze regels nu als je testament. Op 11 februari 1983, je was even de dertig voorbij, schreef 

je me: “het leven is een calvarietocht, gewis, en beter, wellicht, zal het niet worden, zeer zeker niet 

omdat een en ander steeds minder te dragen valt. Alles gaat dood, wordt vergeten, heeft – 

kortom – nooit bestaan. Ik heb, altijd, veel te veel verzonnen, en door gemis aan gestreel, een 

doodsimpele handdruk vaak – misschien wel altijd – als een liefdesverklaring gepromoveerd. Ik 

ben het, die alles heeft uitgevonden, die wat niets betekende tot iets maakte. Omdat ik het wou.”  

Beste Eriek, beminde lettervriend, geliefde en geleerde opperrabbijn van het groenplein, je had 

het uiteraard bij het rechte eind. Alles gaat dood, wordt vergeten. Maar laat ons vanavond, nog 

even, hier, in jouw naam, samenzijn. Ik dank u. 

 

GETUIGENIS VAN PJEROO ROOBJEE  

 

Mijn held van de avond was geen welgevallen, door de goden en wreed veel chance begunstigde 

teenager van de week. Geen nonchalant door zijn dagen beboppende aardeling die in hitlijsten 

hemelwaarts werd geprezen. Nee mijn teerbeminden, zo bestond mijn held niet, mijn held, deze 
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van de avond en van al mijn levensdagen, was een frêle jongeling, die zonder bloei van jaren zijn 

tegenslagen tellen moest. Een jonkman in rouwkleren en tragisch gesteven sneeuwwit overhemd. 

Zeer breekbaar was hij, zeer breekbaar en al te tenger, veelal bleek en verlegen. Een iet of wat 

moeilijke, sidderende knaap met pianistenvingers en de handen van de oprechte schrijver. 

Onbeschaamd, maar met schroom, vree trouw, maar evenzeer met een soortement van pudieke 

charme, heeft held Eriek hunker, het redeloze klotsen in zijn getormenteerde schrijversziel en het 

tot mislukken leidende verlangen weten neder te pennen. Zichzelve zonder rente wegschenkend, 

en zich alzo zonder grens overgevend aan het papier, getuigde hij genadeloos precies van zijn 

verwantschap met reuzen die eerder in de tijd in hun schrijvershel aan het janken sloegen.  

En er waren de meisjes, er waren de jonge, de wreed jonge meisjes en dat hij nergens in leek te 

passen. En er was dat zenuwachtige in hem, die uiterste bedrevenheid om alles te bemeesteren, te 

boekstaven, te noteren, niets of niemendal teleur te laten gaan. En er was de weemoed, de 

zelfironie, het sarcasme, de tristesse, de zelfrelativering tot op het bot, tot het schrijnt, al de 

doeningen en sentimenten van een nooit thuisgekomen telg uit de stam van een zwervend volk. 

En dit alles werd subliem gevat in die hilarisch, nostalgieke vertelstijl van hem, de stijl die van 

niemand anders dan van hem kon en kan zijn. Die stilistische force, die in de directe epistolaire 

narratio ligt, een schriftuur waarin de dramatiek magnifiek in balans wordt gehouden door de 

vliegensvlugge, op de man afgaande, lichtvoetige trant van vertellen. Een snel asemende epiek, 

waarin o zo wonderlijk schoon de spleen, het nachtgezicht, omtrent het ijlende, het onvervulbare, 

verscholen zit.  

Hier stop ik mijn gehaksel, mijn poging om met één graas en zonder gemak, mijn 

onvergelijkelijke held Verpale hier in ere te herstellen. Laten we Eriek van De Katte, hij die tot 

onze hoogst eigene, groter dan grootste privé-chroniqueurs wist te promoveren, met een traan 

gedenken en hem in onze hier bijeen verzamelde harten bewaren als een lieve gast, die nimmer de 

steken van het welbekende dolkmes hanteerde, maar wel de doeltreffend liefdevolle geste die 

geleek aan de beweging waarmede ons ma het brood voor onze boterhammen sneed. Ik dank u 

allen zeer.  

 

GETUIGENIS VAN PASCAL VERBEKEN 

 

Goedenavond.  

Ik heb vanmiddag mijn schoenen gepoetst en mijn kostuum aangetrokken voor een bijzondere 

man en schrijver, en dit zijn enkele korte herinneringen en gedachten.  

In 1990 begon ik als medewerker bij het dagblad De Gentenaar. Het journalistieke domein dat de 

hoofdredactie mij had toevertrouwd, strekte zich ver uit in alle richtingen: behalve lokale 
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sporthelden, zingende kappers en jubilarissen, interviewde ik ook schrijvers. Meestal betrof het 

eenzelvige dichters die wars van elk succes, stug in eigen beheer, bleven publiceren. En toen, toen 

kwam Eriek Verpale. Ik heb hem voor het eerst ontmoet in hotel Den IJzer, hier om de hoek. In 

de gelagzaal zat altijd een bonte mengeling van hotelgasten, buitenwippers, passanten en 

aangespoelden. Eriek had al plaats genomen bij het raam, onder de roze neonreclame van Pale 

Ale, toen ikzelf kwam aanzetten. Op het tafeltje had hij de proefdruk van Alles in het klein voor 

me klaargelegd, dit met het oog op een interview dat ik later die week van hem zou afnemen. Het 

zegt iets over zijn plaats in de pikorde van de Vlaamse literatuur: de literaire supplementen van de 

nationale kranten waren toen niet meer in hem geïnteresseerd.  

Bij de eerste ontmoeting toonde Eriek zich zoals iedereen hem kent: innemend, onzeker, 

overrompelend, hulpeloos. Alleen zijn paardenstaart en die valse diamant in zijn linkeroor, twee 

kenschetsende attributen van artistieke pottenbakkers uit de jaren zeventig, leken mij een beetje 

verdacht. Maar hoe dan ook, ik mocht hem meteen, hij deed mij zelfs een beetje denken aan de 

Nederlandse reisschrijver Bob den Uyl, één van mijn helden. Verwachtingsvol keerde ik met de 

proef huiswaarts, de rest is literatuurgeschiedenis, Alles in het klein bleek een komeet zoals er maar 

eens in de tien jaar in de Vlaamse letteren komt binnen gesuisd. Na het interview heb ik Eriek 

nog een aantal keren ontmoet op literaire avonden van boekhandel Walry, die trouwens heel veel 

voor Eriek betekend heeft. En ook enkele keren bij hem thuis in Zelzate, Kasteellaan nummer 

37. Het was altijd afwachten of Eriek thuis zou zijn en, indien zulks het geval was, ook nog zin 

zou hebben om open te doen. De deurbel had hij zelf gesaboteerd omdat het gerinkel hem 

paniekerig maakte. Ingewijden wisten dat ze langs de zijkant achterom moesten lopen en 

aankloppen op de keukendeur. Maar ook daar liet Eriek zich zelden zien. Hij zat ergens 

verscholen in de donkerte van zijn met duizenden boeken volgestouwde huis, roerloos, soms 

letterlijk de adem inhoudend, wachtend tot de bezoeker weer vertrokken was. Dat laatste weet ik 

omdat hij het me zelf ooit vertelde, hij vergeleek zich toen met Gustave Flaubert, de kluizenaar 

van Rouen, die zich op zijn beurt vergeleek met een solitaire beer die zijn hol niet uitkomt.  

Wat er in Erieks hoofd voer, valt niet meer te achterhalen, maar een vijftal keer was het mij toch 

vergund om een lange middag met hem door te brengen, rolsigaretten draaiend van het populaire 

merk Drum in die tijd, koffie drinkend. De gesprekken gingen bijna altijd over boeken, waarover 

ook anders. Eriek was volledig verliteratuurd, hij leefde in, voor en door zijn boeken. Literatuur 

was het dak waaronder hij woonde zoals zijn schild tegen de buitenwereld, zoals zijn medicijn 

tegen het valse, brute, onechte bestaan dat begon voorbij de rand van zijn schrijfpapier. In de 

dédicace die hij schreef in mijn exemplaar van Olivetti 82, vond hij zijn leven een schrijfmachine-

leven. Het zou de titel van zijn biografie kunnen zijn. In Alles in het klein noteert hij: “Verpalle! De 

wijven liggen te wachten man, en jij zit jezelf weer af te rukken boven een van je 

woordenboeken.” Die zin vat het allemaal samen: Eriek leed aan vele dwangneurosen, en de 

literatuur was de ergste van allemaal. Ze was tegelijk zijn redding en zijn sterfput.  
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Tijdens onze gesprekken toonde Eriek zich een gedreven advocaat van de Russische en Jiddische 

literatuur, in zijn keuken hoorde ik voor het eerst de namen Isaac Bashevis Singer en Isaak Babel. 

Soms ging hij me voor naar de verduisterde kamer aan de straatkant, waar een voortreffelijke 

collectie klassieke muziek stond. Uit het hoofd herinner ik me platen van Kurt Weill, Hanns 

Eisler, vioolmuziek van Ithzak Perlman en veel joodse bruiloftmuziek. Vandaag vraag ik me af: 

zou Eriek te redden geweest zijn, mocht hij een muzikaal talent in plaats van een literair talent 

gehad hebben? 

Eén enkele keer hadden we op een winteravond afgesproken in een café. Niet bij moeder Zulma, 

maar in het meer ‘moderne’ café Napoleon in het centrum van Zelzate. Ik had me verheugd op 

de kennismaking met enkele van Erieks muzen die hij, in verhalen en brieven, zo indrukwekkend 

beschreven had. Maar er was helemaal niemand in het café. 

Na het korte bezoek gingen we nog even uitwaaien naast de brug van Zelzate. Het kanaal was een 

zwart tochtgat, sinds de altijd brandende vlam uit de schoorsteen van Texaco gedoofd was na de 

sluiting van de petrochemie. Als romanticus betreurde Eriek het verdwijnen van de vlam ten 

zeerste. Hij zag er een veeg teken in dat Zelzate en met uitbreiding de hele wereld spoedig naar 

de verdommenis zou gaan, zo zulks al niet het geval was. 

Ik vroeg hem of hij het nummer ‘There is a light that never goes out’ van The Smiths kende, een 

hymne van verlangen en weemoed die me voor de Texaco-vlam geschreven leek. Vreemd genoeg 

had hij nog nooit van The Smiths gehoord. Ik stelde hem voor eens een Smiths-cassette te 

compileren, maar daarvan wilde hij niet weten. Hij had voor zichzelf beslist dat de popmuziek 

van de jaren tachtig onmogelijk zijn ding kon zijn. Dat vond ik revelerend. Als de laatste 

waarachtige romanticus in de Vlaamse literatuur leefde Eriek in een zelf gebricoleerd verleden. 

Hij leefde niet in zijn tijd, maar fanatiek tegen zijn tijd. En ook dié manie had iets zelfdestructiefs. 

Evenzeer als zijn drankzucht. 

Enkele jaren na het verschijnen van Alles in het klein ging op de redactie van De Gentenaar het 

gerucht dat Eriek veel zogenaamd ‘uit het leven gegrepen verhalen’, verzonnen had. Een 

plaatselijke correspondent uit het Meetjesland twijfelde sterk aan Erieks joodse achtergrond. De 

fascinerende grootmoeder uit Vilnius, die hem zogenaamd Jiddisch leerde spreken en schrijven, 

was een goedmoedig mens uit Waarschoot. Ik heb als journalist toen nooit iets met die onthulling 

gedaan, ik was bang dat een ontmaskering zijn dood in de literatuurwereld zou kunnen zijn. Maar 

ik begon wel met meer argwaan en zelfs een soort meewarigheid naar Eriek te kijken. In ons 

interview had hij zonder verpinken uitgeweid over zijn joodse roots. Hoe kon een schrijver, die 

van authenticiteit zijn fonds de commerce gemaakt had, dit allemaal verzinnen? Koketteren met 

joods bloed was onverdraaglijk in het kwadraat, omdat het jezelf bekleedt met een interessant 

slachtofferschap. Ik kon er toen mijn gekrulde tenen van opvreten.  

Ik ben Eriek pas drie jaar geleden beter gaan begrijpen, tijdens mijn verblijf in Warschau voor 

mijn boek Tranzyt Antwerpia. Op een avond ondernam ik een kleine pelgrimage door de 
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Krochmalnastraat, onsterfelijk geworden door de boeken van Isaac Bashevis Singer, onder meer 

zijn jeugdmemoires Het hof van mijn vader. Niemand beschreef ooit met zo veel vertellust en 

wellust de biotoop van joodse scharrelaars, van predikanten, fantasten, toneelspelers, schlemielen 

en wijzen. Een wereldoorlog en bijna een halve eeuw communisme, hadden de Krochmalnastraat 

bijna volledig weggeveegd. Wat overbleef was een schimmenrijk, beschreven in een nagenoeg 

dode taal, het Jiddisch, dat eigenlijk veel meer is dan een taal, maar ook een geestesgesteldheid, 

een cultuur, een heel continent. Het is exact aan die uitgewiste, Jiddische wereld dat Eriek zichzelf 

als personage heeft toegevoegd. En daardoor bestaat die wereld, althans in drukletters, nog even 

verder, ook hier vanavond, in dit theater. Ik vermoed dat Isaac Bashevis Singer voor die 

verdienste Eriek gerust een Duvel wil uitschenken hierboven.  

Ik sprak Eriek een laatste keer tien jaar geleden, tijdens een toevallige ontmoeting op de trein van 

Gent naar Antwerpen. Hij droeg een gitzwart pak, een wit hemd en een hoed. Hij, de eeuwige 

jongen, leek me ineens ontzettend oud. Zijn paardenstaart was uitgedund tot een vlassige koord, 

die als een verstorven elastiek over z’n hemdskraag hing. Hij was, zo vertelde hij, op weg naar een 

belangrijke, joodse bijeenkomst in de Antwerpse stationsbuurt. Voor het eerst was ons gesprek 

ongemakkelijk, er vielen stiltes en ik was blij toen de trein het station van Antwerpen binnenreed. 

Als fabulist was Eriek gaan samenvallen met zijn eigen verzonnen alter ego, zoals Gainsbourg aan 

zijn levenseinde ook echt Gainsbarre geworden was, een acteur in zijn eigen leven. Maar fake is 

Eriek nooit geweest. Hij heeft altijd beseft, ook in zijn gloriedagen na Alles in het klein, dat hij ooit 

een bijzonder zware prijs zou betalen voor zijn schrijverschap, namelijk een ouderdom in 

armoede en eenzaamheid. Wie het niet menens is, zal die prijs nooit betalen, daar acht ik hem 

zeer voor.  

Ik hoor en lees nu, bij mensen die hem beter gekend hebben, dat er, open de aanhalingstekens: 

“veel meer in Eriek zat”, dat hij niet alleen zichzelf maar ook zijn schrijverschap, vergooid zou 

hebben. Dan vraag ik me af: wanneer is een leven wel genoeg opdat het verdient geleefd geweest 

te zijn? Is twee onmiskenbare meesterwerken schrijven, Alles in het klein en Olivetti 82, geen 

voldoende rechtvaardiging? Veel Vlaamse auteurs, niet zelden met de marketingpomp opgeblazen 

halftalenten, zullen het met minder moeten doen. Eriek was een grote schrijver: het ritme, de 

loop, de klank, de patine van zijn zinnen, het was allemaal zo achteloos, zo superieur 

vanzelfsprekend, als vloeiend water. De Nederlandse schrijver F.B. Hotz schreef in zijn 

verhalenbundel De Vertegenwoordigers: “Er is een soort magie, die aan een gewoon woord in een 

kalme zin wurgkracht kan geven.” Eriek was één van de weinigen die die tovenarij beheerste.  

Tot slot wil ik uitgeverij De Arbeiderspers bedanken om Alles in het klein opnieuw uit te geven en 

ik hoop vurig op een Privé-Domeindeel met Erieks beste brieven, een postume meesterproef die 

zelfs Alles in het klein in de schaduw dreigt te stellen. En ik dank u allen hier, zo talrijk aanwezig. 

Laten we het bijzondere leven en werk van Eriek vieren, door hem te blijven lezen. Dankuwel. 
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BRIEF VAN CHANTAL PATTYN 

 

Dag Eriek, 

uitgerekend op de dag dat Vlaanderen je alsnog postuum eert, ben ik er niet. Ik heb een zoon op 

te voeden, en die heeft me nodig vanavond. Ik ben er zeker van dat je voor alleenstaande 

moeders mild bent. Zo heb ik je gekend, van toen ik nog een bakvis was, en aangezien ik bakvis 

voor het leven ben, reken ik op je genade.  

Waar begon onze vriendschap? Ja, bij Alles in het klein, dat boek dat me als een blok deed vallen 

voor je. Al had ik geen idee wie je was. Ik leerde je pas gaandeweg kennen, via de televisie dan 

nog. Toen het boekenbeurs was mochten er schrijvers op het scherm! Zo kwam je op mijn pad, 

en ik op het jouwe. We mochten elkaar. Wellicht had één en ander te maken met het feit dat we 

samen nogal verrukt waren om, vanuit de marge van het bestaan, iets te kunnen toevoegen aan 

wat we vereerden: de wereld van de literatuur, en ik, in extenso, ook die van de kunst. Maar daar 

deed je ook aan, al weten weinigen dat. Van de inkt naar de verf. Je schonk me ooit een aanslag in 

blauw en oranje, dik aangezet, een pasteuze oefening op een stuk bruin papier. En eronder, in 

potlood: Voor Chantal. In een blauwe kader gevat, nogal netjes voor je doen.  

Ik kwam niet bij jou over de vloer, jij ooit wel bij mij. Heerlijke gesprekken en avonden waren 

dat. En toen verdween je, plots, ik schreef nog even, maar je schreef niet meer terug. Ik voelde 

met je mee toen je down under ging, en even later herboren was. Je was een uitzonderlijk 

exemplaar, maar tegelijkertijd niet anders dan zoveel artiesten die ik ken. Zoekend, in de wereld, 

in zichzelf, met de neus in die beerput van emoties, zot wordend, altijd weer die twijfel, en 

vervolgens een volgende fles ontkurkend. En hoe blij was ik toen ik in de cinema Dirk 

Roofthooft de hoofdrol zag spelen in jouw Olivetti 82. Ik hoopte nog: nu zal iedereen hem lezen, 

of herontdekken, maar het bleef stil, en jij, werd almaar stiller. Op die paar gedichten na in een 

konijn dat liegt.  

Lieve Eriek, ik ben er niet vanavond, maar ik was er al die tijd wel. Ieder klein signaal vanuit jouw 

demeure maakte me blij, tot de dag van jouw dood. Jij hebt te veel eenzaamheid gekend, makker, 

jouw geest hield alles in het klein. Maar ik vond je groot, en ik wil dat op deze avond, in de 

Minard, gezegd hebben, ook al bevind ik me in Brussel, bij mijn zoon die je nooit zag, maar die ik 

ooit zag uitleggen dat een laptop lang geleden een Olivetti 82 was, met een  lint en zo, en dat er 

boven op de derde verdieping van ons huis, bij de V, een boek staat, dat hem alles zal vertellen, 

over hoe het in het leven kan vergaan. En dat dit maar een van de scenario's is. Dat hij voor de 

rest mag kiezen.  

Rust zacht, lieve vriend. 
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GETUIGENIS VAN LUUK GRUWEZ 

 

Goedenavond dames en heren, 

Zij heette Véronique [sic!] maar Eriek noemde haar Kookske in Alles in het klein. Het is daar één 

van de meest eminente en meest verlokkelijke personages van het hele boek en De Standaard der 

Letteren vroeg mij of ik aan dat personage uit Alles in het klein een brief wou schrijven.  

Er staat te lezen in het boek van Eriek: “Kookske werd er stil van. […] Want daarover piekerde 

ze zichzelf soms suf: over wat mensen dachten vlak vóór zij doodgingen.”  

Lieve Valérie, lieve Kookske, 

Wat zijn Erieks laatste gedachten geweest voor zijn werkster hem in de ochtend van 10 augustus 

stokstijf aantrof in zijn bed? Heeft hij nog eens aan jou gedacht? Nog eens aan Lotte, Lisa, Vera, 

Anniekske Boetiekske, BoesBoes en aan al dat andere ‘jong konijnenvoer’, zoals hij meisjes van 

soms maar vijftien of zestien noemde? Waar zijn zij toch allemaal gebleven en waar de duizenden 

briefjes die hij voor jullie meestal in het holst van de nacht heeft neergepend? Hebben jullie wel 

allemaal bestaan? Jou heb ik bijvoorbeeld nooit gezien. En toch ben je mij van al het 

konijnenvoer het liefst, samen met plassende Vera uit ‘Schoon Belleken’, wellicht een van de 

mooiste liefdesverhalen uit de Nederlandse literatuur. Weet je wat dat is: de Nederlandse 

literatuur? Eriek hield van meisjes die daar niets van afwisten. Evenmin van Karl Marx, 

bijvoorbeeld, zoals Boes, die ik wel heb gezien, meermalen zelfs. 

Leerling-haarkapstertjes als jij, Valérie: daar was hij met zijn kalende schedel tuk op. Hij wou van 

al zijn meisjes een lok. Ook, neem ik aan, van jou, met je new-waverskapseltje, je zwarte kleren, je 

bleke gezicht waarboven de schipperskepi van je dode vader die Eriek in een dronken bui van je 

hoofd mepte, je voor vieze rotjodin uitscheldend, tussen een paar tederheden door. In de waan, 

misschien, dat strelen de zachtste vorm van slaan was en slaan de hardste vorm van strelen. En 

dat er soms veel wanhoop nodig was voor de beste wellust: ook in die waan. Jij hield van Siouxsie 

and the Banshees. Je zat aan de coke, bezocht discotheek The Summerplace, waarvan hij 

beweerde er uitsmijter te zijn. Filmster wilde je worden, met dat te lange, Buchenwaldmagere lijfje 

dat verder enkel uit ribbetjes, een vogelnekje en diminutieven bestond: alles in het klein. Heette je 

wijk in Zelzate niet Klein Rusland en was die niet zoals veel wat klein is zo groot als de hele 

wereld? 

Ach, Kookske, beschik je inmiddels over grotemadammenwijsheid, dan hengel ik nu naar je 

vermoeden. Wat mag Eriek in hemelsnaam gedacht hebben voor hij zichzelf te slapen legde in 

zijn laatste bed? Gruwelijk vereenzaamd, voorgoed meisjesloos, zoveel kanker in zijn lijf dat hij - 

notoire prestatie - zijn laatste flessen niet meer op kreeg? Voor wie ooit een begenadigd schrijver 

was geweest, bleek dit misschien het laatste talent: hoogbeschonkenheid. Zo trots was ik in betere 
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tijden op mijn kunstbroeder geweest, zozeer had ik met hem gedweept en nu kon ik niets anders 

dan hem beschimpen, zes, zeven jaar lang. Zijn duizelingwekkende neergang? Ik kon die niet 

langer aanzien. Evenmin zijn verzonnen bestaan, ook al was het feit dat hij zijn leven moest 

verzinnen om het leefbaar te houden misschien zijn grootste charme. 

En jij, vraag ik mij af, waar je nu ook woont, leg je nog wel eens een lijntje coke? Ruikt je new-

wavertjeshaar van destijds nog af en toe naar ‘mies-en-pliekens’? Sneeuwt het soms nog in je 

Kookskesleven, zoals het na die ene kerstnacht, toen Eriek van je gehouden had, plotseling 

begon te sneeuwen, bij wijze van applaus, maar ook bij wijze van afscheid, omdat applaus nu 

eenmaal het beste afscheid is? Waar zullen onze laatste bedden staan? Wat zullen onze laatste 

gedachten zijn? Hoe zal onze laatste snik, onze laatste slok eruitzien? Eén ding hoop ik: niet als 

die van Eriek. 

Liefs 

 

GETUIGENIS VAN JAN HAERYNCK 

 

Dames en heren, moat Eriek.  

Weet je nog, dat we decennialang gewone passanten in het literaire wereldje waren? Jij de 

schrijver, ik het journalistje. Af en toe van jouw kant een telefoontje, altijd een verkapte 

hulpkreet. Het is de schuld van Charlotte Mutsaers dat we bloedbroeders zijn geworden. Zeven 

jaar geleden postte ze op haar facebookpagina: “Bibliotheek in ons Zuid-Franse vakantiehuisje 

aan het opruimen, per toeval Alles in het klein van Eriek Verpale herlezen, jezus, wat kan die man 

schrijven, weet iemand wat er met hem gebeurd is?”  

Op die late zondagavond belde ik je op, je had duidelijk een zware dip. Uit je gestamel kon ik 

opmaken dat je bloed bijna geheel en al uit alcohol bestond. In paniek belde ik half Ertvelde op, 

je getrouwen aldaar stelden me gerust: het bleek slechts een inzinking van korte duur te zijn. 

Enkele nachten later puilde mijn mailbox uit van ellenlange brieven. Wat meer was: je had een 

pak gedichten klaarliggen, maar die godsamme twijfel belette je die de wereld in te sturen. Niet 

erg galant, rukte ik die uit je handen. Via de website Contrabas werd jouw grote comeback 

aangekondigd. Niet alleen zij, maar ook De Brakke Hond, de Poëziekrant en Het Liegend Konijn 

waren gretig om je recentste poëzie te publiceren. Verpale dood? Je liet de zeurende keutelaars 

een poepje ruiken. Van je ontelbare mails leidde ik af dat je schrijfpen weer volop aan overuren 

deed. Na jaren stortte je je weer op een roman waarvoor ik nog de research deed, een zoektocht 

naar een schilderij dat je ooit in Brugge had zien hangen.  
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Het noodlot, de grote sater, die je gedurende je hele leven voor de voeten liep, sloeg na die 

euforische maanden plots toe. Je vader legde zijn hoofd voor altijd te rusten in zijn soeppot. Een 

korte tijd later begon de calvarietocht van je moeder. Van hot naar her reed je elke dag naar haar 

toe, om te horen dat ze in feite zo vlug mogelijk wou sterven. Je hield de moed erin, je dronk 

geen druppel alcohol, want het huwelijk rijden en een slok weigerde je te sluiten.  

Waarom permiteer ik me om dit alles zomaar met grote zekerheid te vertellen? Omdat we elkaar 

de laatste jaren minstens een uurtje per dag belden. Op onze hoogdagen hadden we elkaar vier, 

vijf keer aan de lijn. Je had een bloedhekel aan mobieltjes, en daarom liet ik in mijn stekje een 

vaste lijn aansluiten. Vanaf het moment dat je moeder van ziekenhuis naar bejaardentehuis werd 

gebracht, en je haar steevast achternaholde, was je antwoord op mijn standaardvraag “hoe gaat 

het?”, “slecht, tragisch, laten we beginnen met het grootste, dan hebben we dat alvast achter de 

rug”, zei je altijd. Toch slaagde je erin van elke noodlottige gebeurtenis iets glorieus te maken. 

Dramatiek evolueerde tot hilariteit. Daarna waaierden de gesprekken alle kanten op. Bijvoorbeeld 

bij het uitroepen van de naam ‘Julia Tulkens’, wie in de zaal kent haar nog? Dan waren we weer 

voor minstens twee uren over de poëziedagen van Deurle vertrokken.  

Je besefte heel goed dat je zelf de hoofdschuldige was van je uitgewist profiel op de 

Nederlandstalige literaire kaart, maar ijdelheid en haantjesgedrag waren je volkomen vreemd. 

Oké, je kwam nauwelijks de deur uit, en het schrijven lukte niet, toch niet publiceerbaar, volgens 

jouw normen. Dat je niet tot inlevering bij de eeuwig geduldige Arbeiderspers toekwam, had 

volgens jou met dolle grasmaaiers, maar vooral met geliefden en gewezen vrienden te maken. Op 

woede heb ik je nooit kunnen betrappen. Maar in plaats van je kwaadheid uit te brullen, liet je de 

inkt in je pen stollen.  

Als je op mijn mobieltje belde, was dat het teken dat het écht fout ging, daar in dat verre, 

godbetert Ertvelde. Twee jaar geleden, precies op je geboortedatum, vandaag dus, probeerde je 

mij hopeloos te bereiken. Met Portugese levensvrienden was ik in Amsterdam aan het feesten. 

Pas vroeg in de ochtend zag ik op mijn hotelkamer de zeer talrijke oproepen van jou. Je smeekte 

me je te bellen, je mama was overleden. Na de begrafenis van je moeder was je ontzettend moe, 

je leed aan insomnia, bleef lezen, at bijna niks, schrijven lukte niet meer, maar je bleef lezen en 

lezen.  

Heel vaak had ik het moeilijk om bij je dramaverhalen het niet uit te gieren: de wereld had het op 

Eriek Verpale gemunt en dat zou je per se bewijzen. Wat me veel meer zorgen baarde, was het 

feit dat je voortdurend dringend je huisarts naar je huis lokte: dit en dat kwaaltje, remedie 

onbekend, uitzieken, nog erger. We zouden in 2015 een brievenboek schrijven: ik pokerde en 

daagde je uit om de eerste brief te mailen. Op 2 januari 2015 ontving ik het eerste deel van een 

brief, een waar Verpale-pareltje. Een kalkoen zou hij nooit opvreten, zo haten deed je dat kreng. 

Waarom, zullen we nooit weten. Daarna kreeg jij, Eriek, zonder dat iemand het besefte en jij nog 
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het minst, onrust met de dood. Ja een slok lustte je wel, en we schoven alle inzinkingen in de 

schoenen van overmatig drankgebruik.  

O verdoemde betweters, de woensdag voor je sterfnacht, van zondag op maandag, belde je me 

godbetert weer op mijn mobieltje. Scan: uitgezaaide keelkanker, zelfs de lymfeklieren waren 

aangetast. Nee, van therapieën wilde je niets weten. Dus: nog drie weken te leven. “Bel me later”, 

zei je, “ik ga naar bed.” Met zijn huisarts regelde ik dat we een beurtrol met vooral vrienden uit 

Ertvelde zouden opstellen om Eriek zijn laatste weken wat draaglijk te maken. Ik had het plan 

opgevat om met jou vooral de dood een hak te zetten door heel veel te lachen. Je zorgde echter 

voor je laatste, dramatische daad. Deze keer zonder grim en glimlach, met een heel slechte pointe. 

Op zondagavond belde je in paniek allerlei mensen, ook mij had je proberen te bereiken, maar ik 

was die avond uithuizig. We zouden de volgende dag wel praten. Wist ik veel dat Catherine 

Blanckaert, je steun en toeverlaat in je laatste jaren, je ondertussen stokstijf in je bed had 

aangetroffen, koud, heel erg koud. Mag hier nu een typische vloek uit het Meetjesland volgen? Ik 

vond het mijn plicht om het bericht van je overlijden de wereld in te sturen. Verpale leeft dan niet 

meer, maar totaal vergeten mocht niet, dacht ik maar. De Nederlandse kwaliteitspers vergat hem 

niet, en Arnon Grunberg schreef een mooie ode op de frontpagina van De Volkskrant. Het was 

duidelijk: Eriek Verpale had de afgelopen lange jaren in de schaduw geleefd en vooral niets 

gepubliceerd, maar wat hij had geschreven, wat hij had gepubliceerd, werd nog steeds naar 

waarde geschat.  

Oké, over geheime liefdes kon je met verve vertellen, maar aan je officiële exen wou je met geen 

woord herinnerd worden. Over die laatste zei je altijd: “boeken dicht en meegeven met het oud 

papier.” Op rancune heb ik je nooit kunnen betrappen, nee je was godsblij dat je eerste ex zich zo 

ontfermde over je zoon Mendel, die volop aan het openbloeien was. Maar andere dames hadden 

zeer diepe littekens op je tere huid aangebracht. Als er per abuis een naam viel, zweeg je 

plotsklaps, je slikte, het zat diep, ontzettend diep. Kwakzalvers poneren dat je van dat leed 

doorslikken kanker krijgt, kwakzalvers hebben niet altijd ongelijk.  

Enfin, laten we net als jij Eriek, slikken en slikken en nog eens slikken. Morgen bel ik je, pleur 

verdorie die telefoonstekker in de muur, of ik neem de bus naar Ertvelde en rammel je eens goed 

door elkaar. Weet je dat ik vanavond sprak op de hommage aan Eriek Verpale in de Minard? Zaal 

vol! Tot morgenmiddag moat, zo tussen drie en vier, ons uurtje. Adieu. 

 

GETUIGENIS VAN MICHIEL HENDRYCKX  

 

Goedenavond. Ik ben wat bedeesd om hier als laatste spreker te staan. Enfin, gelukkig wordt er 

nog gezongen na mij. Ik denk dat ongeveer alles gezegd is over Eriek, we hebben uiteindelijk 
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allemaal dezelfde man gekend. Eriek was iemand om echt graag te zien. Ik was fotograaf hier 

vlakbij, toen ik begon bij De Gentenaar. De chef van De Gentenaar was Hubert de Vogelaere, zelf 

geen onverdienstelijk dichter. Toen werden kranten nog niet gemaakt met de marketeers die erbij 

stonden en dus was er in de regionale kranten veel aandacht voor literatuur en poëzie. Zo ben ik 

voor de eerste keer Eriek gaan fotograferen, naar aanleiding van een dichtbundel die daarna 

verschenen is. Hij woonde toen in Klein Rusland, een wijk van Zelzate en een plek die ook 

absoluut deel van zijn mythologie zou worden. Het klikte meteen tussen ons. Ik ben nooit 

bevriend geweest met Eriek, maar we zijn altijd wel close geweest.  

In 1990 verscheen dan Alles in het klein. Pascal Verbeken, die hier al gepasseerd is, toen een heel 

jonge, beginnende journalist, was medewerker van De Gentenaar, hij verdiende zijn brood met 

lesgeven. Pascal en ik gingen Eriek interviewen in De Katte, in zijn universum, en op dat moment 

werd die foto gemaakt. Een foto die voor Eriek achteraf gezien ook zeer belangrijk was, want ik 

ben Eriek blijven bezoeken tot in Ertvelde waar hij uiteindelijk gestorven is, en die foto is altijd 

met hem meegereisd. De foto stond altijd op een heel prominente plek in zijn huis, ook wanneer 

hij in Lebbeke is gaan wonen, misschien wel de minst vrolijke periode in zijn leven. Ik ben hem 

ook daar enkele keren gaan bezoeken, maar hij had liever dat ik in de namiddag kwam want dan 

was zijn vrouw niet thuis. Ook daar stond die foto op een heel prominente plaats. Ik vind het 

zelf… – ik vind natuurlijk niet al mijn foto’s fantastisch – maar dit is een portret van Eriek op het 

absolute hoogtepunt van zijn carrière, hij moest nog de NCR-prijs winnen, maar het boek was er 

al en hij was doodgelukkig. Het is een geposeerd portret van Eriek, maar tegelijk is het ook een 

reportagebeeld van het café ‘De Moedige’ op een vrijdagavond. Op de foto staat ook Moeder 

Zulma, die in het boek een belangrijke rol heeft. En je ziet, ze heeft twee glazen in haar handen, 

de foto is in volle beweging gemaakt, we moesten haar vragen even stil te staan. 

Eriek was gefascineerd door deze foto, hij zei vaak: “iedereen die op deze foto staat is dood, 

behalve ik.” Ook de jonge gast helemaal rechts is gestorven. Ik weet niet of het waar was, maar 

dat was een verhaal dat hij me telkens vertelde, wanneer hij over die foto sprak.  

Het moment na die foto was voor mij zeer belangrijk, het was namelijk de laatste opdracht die ik 

gedaan heb, want ik ben kort daarna te voet naar Griekenland vertrokken in het gezelschap van 

een muilezel. Na die reis heb ik daar een boekje over geschreven. Eriek heeft dat boekje ook 

gepresenteerd hier in Gent, in boekhandel Walry. Op het einde van die reis was ik in Italië en 

daar kreeg ik bezoek van Hubert De Vogelaere, chef van De Gentenaar, en hij had Alles in het klein 

mee. Ik heb het boek dus gelezen terwijl ik aan het reizen was. Ik herinner me nog zeer goed de 

heimwee die ik toen had. Ik had gedurende het jaar dat ik op de dool was nooit last van heimwee, 

maar toen las ik op het einde van mijn reis, in Italië, Alles in het klein en Gent kwam plots zo 

confronterend dichtbij en ook Eriek, met wie ik toen al een beginnende vriendschap had.  

Toen ik terugkwam van die reis heb ik vaak met Eriek opgetrokken. Maar er was blijkbaar iets dat 

tussen ons in stond, ik dacht dat het een soort klassenverschil was en ik voelde mij daar zeer 
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schuldig over want ik had nog nooit zo iets met iemand gehad. Maar het was eigenlijk veel meer 

dan dat. Ik maakte de grote vergissing tussen de literaire Eriek Verpale die ik kende uit Alles in het 

klein en de echte man die voor mij zat, en dat was soms absoluut niet dezelfde man. Ik wou 

bevriend worden met Eriek Verpale uit het boek en het lukte niet met de echte Eriek Verpale, 

wat eigenlijk heel triest is. 

Voilà, daarnet in de kleedkamer hadden we het over wat er nu nog gaat gebeuren, na deze avond, 

een fantastisch initiatief trouwens. Er zijn de twee boeken, Alles in het klein en Olivetti 82 en ik heb 

de foto op Wikipedia gezet. Ik heb gezien dat naar aanleiding van de viering die foto veel 

gepubliceerd wordt en ik hoop dat we die twee boeken en die foto zullen blijven herinneren. 

Want zo gaat het in het leven, hoe cynisch het ook is, we herinneren ons twee boeken en een 

foto. En ik ben zeer blij dat ik die foto heb mogen maken.  

(Foto: Michiel Hendryckx) 
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7.2. Bijlage B: Interview met Luuk Gruwez 

 

“Ik wilde die zeepbellen niet doorprikken: ik vond ze te mooi.” 

 

HANNAH DEBYSER: Laten we beginnen bij het begin. Hoe hebt u Eriek Verpale precies 

leren kennen en hoe zagen de eerste jaren van uw vriendschap eruit? 

LUUK GRUWEZ: Dat is meteen de allermoeilijkste vraag, want Eriek en ik zijn het niet eens over 

wanneer we elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Als ik er een concreet jaartal moet opplakken 

ben ik meteen verloren, maar het was in elk geval in de periode dat ik redacteur was van het 

tijdschrift Yang. Yang organiseerde elk jaar een avond in Oost-Vlaanderen, meestal in Gent of 

eens in Wetteren of zo. We werden toen al door academici gecatalogeerd als ‘neoromantici’ en 

met ‘wij’ bedoel ik Miriam Van hee, Jotie T’Hooft, Eriek Verpale, Roel Richelieu Van Londersele, 

Daniel Billiet en ikzelf. In de redactie van Yang zaten ook Roland Jooris en een paar illustere 

onbekenden. Tijdens zo’n avond werd ook een Yangprijs uitgereikt. Meestal nodigden we enkele 

mensen uit om uit eigen werk te komen voorlezen en één van die voorlezers was Eriek Verpale. 

Volgens mijn versie hebben we toen kort met elkaar gesproken. Hij is die avond redelijk vroeg 

naar huis gegaan, omdat hij zich tussen het literaire volkje niet echt op z’n gemak voelde, ik 

eigenlijk ook niet. Hij is daarna begonnen met het schrijven van een brief aan mij. Daarin stond 

dat hij na die Yangavond “snel fles- en huiswaarts gekeerd was”. Van toen af aan is er een intense 

correspondentie begonnen, aanvankelijk een correspondentie waarin ik probeerde zijn tempo bij 

te houden, wat nauwelijks mogelijk was. Naderhand bleef hij maar schrijven, of ik nu antwoordde 

of niet. Ik schreef meestal wel terug, maar zelden zo snel en zo uitvoerig.  

Maar Eriek dacht heel iets anders over onze eerste ontmoeting, en ik weet niet precies wat hij 

bedoelde, in elk geval was het volgens hem niet in Galerie Drieghe, maar op een andere plaats dat 

hij mij zou ontmoet hebben. Ik weet dat een van onze eerste ontmoetingen plaatsvond in 

Baaigem, het jeneverdorp. Daar was op een zondagmiddag ook een poëziemanifestatie, waar 

onder meer Guido Lauwaert present was, en die manifestatie was gewijd aan de neoromantiek: 

Miriam Van hee was daar, Daniel Billiet was daar, Jotie T’Hooft niet geloof ik, Eriek en ik waren 

daar, Roel ook. Ik weet niet of onze eerste ontmoeting daar was volgens Eriek, maar het was toch 

één van de eerste keren dat we elkaar ontmoet hebben.  

Die eerste brieven waren ongelofelijk bedwelmend eigenlijk. Eriek bediende zich erg 

anarchistisch van spelling en grammatica. Hij schreef zoals een vulkaan lava spuwt. Dat zijn 

teksten vol fouten stonden, daar tilde hij niet aan, daar moest een ander zijn hoofd maar over 

breken. Dan is van het een het ander gekomen en kregen we elkaar vaker te zien. Niet alleen 

omdat ze die neoromantici wel eens vaker samen uitnodigden, maar Mieke en ik werden ook heel 

goed bevriend met hem. Hij kwam toen heel geregeld naar Hasselt en wij gingen ook heel 
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geregeld naar het eerste huis waar we hem gekend hebben. Dat huis was gelegen in de Langelede, 

het adres zal je wel terugvinden in het archief. Langelede is ook de naam van de rivier die langs 

zijn zeer armetierige huisje passeert. Het huis was bijvoorbeeld niet gespaard van ratten. Hij 

leidde echt een bohémienachtig artiestenbestaan, zoals dat ondertussen al een beetje 

mythologisch geworden is. In dat huis hebben we hem dus een paar jaar gekend, maar daarna 

verhuisde hij met Cécile, zijn eerste vrouw, naar een ander huis in Wachtebeke. Dat was een huis 

dat Cécile eigenlijk wilde kopen, en ik denk dat Eriek er voornamelijk ongelukkig geweest is. 

Mendel, zijn zoon, werd omstreeks die tijd, denk ik, geboren. Eriek wilde niet echt kinderen; hij 

kon die niet aan. Cécile wilde daarentegen wel een kind. Zij keek daar dan ook meer naar om dan 

haar man.  

De periode in dat tweede huis situeert zich rond ’79, over jaartallen ben ik nooit echt helemaal 

zeker. In dat tweede huis in Wachtebeke had hij ook zo’n kamertje waar hij niet gestoord wenste 

te worden. Net zoals in Langelede. Ik had de indruk dat de relatie tussen Cécile en Eriek toen al 

niet meer zo goed was. Het zoontje Mendel kwam eraan en hij verdroeg er eigenlijk niet veel van.  

H.D.: Eriek was iemand die toch het best alleen functioneerde, hij was een beetje een 

eenzaat. 

L.G.: Ja dat klopt wel, maar het is dubbel. Hij zat inderdaad graag op z’n eentje te schrijven en hij 

had een hekel aan alles wat hem afleidde, alle mogelijke lawaai. Maar het was voor een gedeelte 

toch ook een mythe die hij zelf opbouwde. Het ging heel ver. Later, maar nu loop ik wat vooruit 

op de feiten, later had hij in Lebbeke een huis met zijn tweede vrouw, Kristel, en daar voelde hij 

zich gestoord door allerlei lawaai van de buren, met name grasmaaiers enzoverder. Hij heeft toen 

een hele dure ploeg laten komen en al zijn wanden met kurk laten bekleden. Maar ja, hij zette dan 

wel zijn raam open. (lacht) 

Eriek legde wel zeer makkelijk contact met mensen, hij was sociaal in de omgang. Hij hield wel 

van de eenzaamheid om te schrijven, maar anderzijds kende hij iedereen, hij ging op café en 

kende al de verhalen van de stamgasten. Hij had heel veel kennissen, of hij veel goede vrienden 

had, dat weet ik eigenlijk niet.  

H.D.: Hij had toch een heleboel vrienden met wie hij schreef? 

L.G.: Ja, hij schreef met mannen, maar ook veel met jonge meisjes. Dat deed hij met een enorme 

literaire onbaatzuchtigheid. Ik kreeg af en toe ook de briefjes te lezen die hij verstuurde en dat 

waren soms echt hele mooie dingen. In het archief van Eriek in het Letterenhuis zijn beslist nog 

parels te vinden. Het is misschien eigen aan deze tijd van grote haast dat men daar achteloos aan 

voorbij dreigt te gaan, hoewel er nog fantastisch materiaal bestaat dat geschikt voor publicatie is.  

Natuurlijk heb ik maar een fractie van die kattenbelletjes aan allerlei meisjes gelezen. Maar over 

wat ik wel gelezen heb, zei ik tegen Eriek: “Maak daar toch in hemelsnaam een kopie van!” Maar 

kennelijk was Eriek daar helemaal niet in geïnteresseerd. Waar die duizenden briefjes die hij aan al 
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die meisjes geschreven heeft, gebleven zijn, god mag het weten. Het is overigens onbegonnen 

werk die meisjes allemaal op te sporen... 

Het verschil tussen Eriek en mij, wat de vrouwen betreft, was dat Eriek bijzonder goed was in het 

krijgen en ik in het houden van vrouwen. (lacht) Eriek had een bepaalde strategie. Hij was die 

vrouwen wel allemaal in zekere zin een beetje trouw, maar zijn strategie was: ik overdonder hen 

eerst met aandacht. Die meisjes wisten niet wat ze meemaakten. Ze waren 15, 16, 17 of 18 jaar en 

ze kregen van die prachtige brieven. Er verscheen op zeker ogenblik een interview met hem in 

HUMO. Daar kwam hij weliswaar uit als een rare kwiebel, maar dan toch een met een zeker 

charisma, een zekere uitstraling en een grote toewijding. Die meisjes dachten allemaal dat ze de 

enige waren, aangezien ze zoveel aandacht kregen. Ik heb nog meegemaakt tijdens lezingen van 

ons beiden, want we hebben soms ook samen een lezing gehouden, dat al die jonge meisjes om 

hem heen zwermden als bijen om een korf, hoewel hij bepaald geen beauty was. Ik zat daar een 

beetje verder in m’n dooie eentje, en die meisjes bleven maar zwermen om Eriek. Zij kregen dan 

allemaal wel eens briefjes. Maar zodra hij hen voldoende aandacht had gegeven, wierp hij het roer 

om en gebruikte hij iedereen als klankbord voor z’n eigen gekreun. Maar zoals Gerard Reve zegt: 

“Er is niets tegen gezeur zolang Gods zegen er maar op rust.” Het was bovendien allemaal goed 

gedaan.  

Terug naar dat tweede huis in Wachtebeke. De relatie met Cécile liep stuk. Omstreeks die tijd 

werd Eriek nog maar eens verliefd. Op een nichtje van zijn vrouw, geloof ik. Of op tante 

Coeckeback, de vrouw van een vriend, als ik het goed heb. Daarna was er die relatie met 

Satansdochter. Die was een kop groter dan hij, want Eriek was vrij klein. Het was een mooie, 

slanke vrouw met een bos lang zwart krulhaar. Zij was geen bakvis van 15, 16 jaar maar eerder 

iemand van 22. Hij vond haar op de lange duur infernaal, maar kon eigenlijk niet zonder haar. Wij 

zouden in de paasvakantie met z’n drieën, Mieke, Eriek en ik, naar een huisje in het Provençaalse 

Ménerbes trekken, een plek waar Mieke en ik inmiddels al en jaar of vijfendertig, indien al niet 

vaker, naartoe gaan, haast jaar na jaar. Eriek ging toen dus mee. Hij wilde absoluut niet dat 

Satansdochter hem vergezelde, zei hij. Dus vroeg ik hem of hij misschien toch geen adres ten 

behoeve van haar had achtergelaten. Hij verzekerde me van niet. Een dag later dan wij stond 

Satansdochter toch aan het hekken te rammelen op ons vakantieadres. Ze was zowaar op eigen 

houtje afgereisd naar de Provence. Toen zij bij ons aankwam, was het bijna meteen slaande ruzie. 

Die twee begonnen tegen middernacht te vechten met elkaar. Ik moest ze in het aardedonker uit 

elkaar zien te halen, terwijl de hond Polka ons drieën stond aan te blaffen. Enfin, dit soort relatie,  

grosso modo volgend op de relatie met Cécile, had hij dus met Satansdochter.  

Na zijn scheiding van die laatste is Eriek in Zelzate op het Groenplein gaan wonen. Hij zat daar 

op de bovenste verdieping, bijna letterlijk onder de hemel. Een aantal jaren heeft hij er gewoond. 

Maar daar ging altijd van alles stuk. Ik geloof dat Georges Wildemeersch daar iets over verteld 

heeft tijdens de hommage in de Minard. Eriek kreeg te kampen met diverse waterlekken en de 

huiseigenaar vertikte het iets te herstellen. Na een tijdje trapte hij het daar dan ook af en hij 
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belandde op een plek die volgens mij het meest strookte met zijn natuur en die ook gunstig voor 

zijn schrijverij was. Hij vestigde zich in de wijk De Katte, in Zelzate. Dat was onder meer de 

buurt waar de Italiaantjes woonden, op wie hij nogal verkikkerd was. En zijn stamkroeg ‘De 

Moedige’ lag daar, aan het eind van zijn straat. De kroegbazin, Moeder Zulma, zwaaide er de 

scepter. Nog altijd is zij te zien op de beroemde foto van Michiel Hendryckx, die tijdens de 

hommage in de Minard deel uitmaakte van het decor. Dat van die Italianen was overigens 

mogelijk een product van zijn fantasie. Eriek beweerde immers zoveel. Ook dat hij banden met 

maffiabazen had.  

H.D.: In De Katte heeft hij dan ook Alles in het klein geschreven.  

L.G.: Ja, Alles in het klein is ontstaan nadat ik hem het mes op de keel gezet heb. Ik ontving al die 

slordige en nonchalante prachtbrieven van hem en ik vond het weer eens zonde dat daar niets 

mee gebeurde. Ik zag dat daar een bepaalde structuur kon worden ingestopt. De brieven die in 

aanmerking kwamen, heb ik geselecteerd. Een en ander had ik alvast geselecteerd en geredigeerd, 

waarna ik het hele pak ook nog eens heb doorgespeeld aan Benno Barnard, toenmalig redacteur 

bij De Arbeiderspers. Die heeft alles op zijn beurt nog eens geredigeerd. Wij hebben met zijn 

drieën gediscussieerd over de structuur van het boek. Ik weet allang niet meer wat ieders aandeel 

hierin was. Zoveel was al meteen duidelijk: Eriek kon eigenlijk niet echt iets voltooien, tenzij er 

ergens een zeer grote dreiging achter zat. Ofwel was dat iemand die met het zweepje achter hem 

stond, zoals ik, of iemand die hem er attent op maakte dat er een contract was, zoals Bob De 

Moor, die opperde: “Eriek, je moet zorgen dat tegen dan of dan je monoloog klaar is.” En ook al 

had Eriek op dat moment misschien hoogstens één derde klaar, hij slaagde er plotseling in op 

bijzonder korte tijd de rest van zijn stuk te schrijven. Onder hele zware druk kon datgene soms 

wel lukken waar hij volstrekt geen talent voor had. 

H.D.: Voelde hij dan een soort prestatiedruk of faalangst? 

L.G.: Ik denk dat hij geen afscheid kon nemen van zijn teksten, ik weet het niet. Er is hem 

meermalen een redacteur ter beschikking gesteld door De Arbeiderspers, die zou gedaan hebben 

wat ik de eerste keer gedaan heb in mijn poging te selecteren wat op de een of andere manier 

bruikbaar leek. Hij kreeg dus iemand die zich daar een aantal maanden fulltime mee bezig zou 

houden, maar Eriek deed niets: hij repliceerde helemaal niet op de interventies van de redacteur.  

En, ach, dat begrijp ik maar al te goed. Lang daarvoor waren Eriek en ik al eens onder ons beiden 

naar Ménerbes getrokken, tijdens een zomers aandoende paasvakantie. Wij hadden een contract 

op zak voor een gezamenlijk te schrijven boek in de prestigieuze reeks Privé-Domein. De 

bedoeling was dat er iets zou ontstaan als het eerder door Eriek en mij gepubliceerde Onder vier 

ogen, maar dan beduidend uitgebreider. Daar zat ik dan, in Ménerbes, met Eriek. Vanaf tien uur in 

de ochtend begon hij ernstig te zuipen, wat mij eigenlijk helemaal niet beviel.  Ik ben en ik was 

niet iemand die overdag drinkt. Ik beperkte ook toen mijn drankgedrag  tot de avond. Nu bleek al 

vanaf de eerste dag dat Eriek toevallig een paar meisjes had leren kennen en dat hij die dan tot 
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diep in de nacht brieven van soms twintig of dertig bladzijden schreef, geheel niet meer 

geïnteresseerd in ons Privé-Domein. Van iets als het begin van een samenwerking kwam daar in 

Ménerbes dus helemaal niets in huis. Langzamerhand begon zulks ook te dagen bij onze 

gezamenlijke uitgever. Toen zei die: “Als je toch de hele tijd moet wachten op Eriek, waarom 

schrijf je dat boek dan niet alleen?” Dat boek? Het zou Het land van de wangen worden. Ik was  zeer 

vereerd met het aanbod, want ik bewonderde de reeks Privé-Domein geweldig. Dus hapte ik toe 

en schreef ik in mijn eentje een boek voor die reeks.  

Intussen schreef Eriek andere dingen. Hij verzeilde in de theaterwereld met de geweldige 

monoloog Olivetti 82. Die monoloog kwam er wel, die kon hij à la limite wel voltooien, onder 

grote druk van acteur Bob De Moor. Nog altijd vind ik die monoloog meesterlijk. Misschien zit 

hij nog knapper in elkaar dan Alles in het klein. Hij heeft vier, vijf lagen. Wanneer je hem begint te 

analyseren, wordt alles duidelijk. Hij mag dan al vrij luchtig en anekdotisch klinken, maar eigenlijk 

verwijst alles naar alles in die monoloog. Terecht heeft hij ongelofelijk goede kritiek gekregen. 

Naderhand is hij niet een keer, maar twee keer verfilmd. De tweede verfilming heb ik nooit 

gezien, alleen de eerste met Dirk Roofthooft.  

De Katte dus, daar hadden we het over. Daar heeft hij ook Onder vier ogen geschreven, want hij 

noemde zich daar “het laatste lichtje in de straat”. Op het einde van die straat lag overigens het  

café van Moeder Zulma. ‘De Moedige’ heette dat. Tijdens de hommage in de Minard werd een 

foto geprojecteerd van Eriek met een oudere vrouw naast hem, en die vrouw is dus Zulma. Hij 

heeft altijd goed kunnen opschieten met die volkse figuren en eigenlijk ook met meisjes die niets 

met literatuur hadden. Hij koesterde daarentegen wel enige argwaan tegenover de intelligentsia. 

Elke avond ging hij naar Zulma’s café. Hij zat daar dan aan de toog te luisteren. Een van zijn 

boeken, ik geloof De patatten zijn geschild, is daar voorgesteld. Michiel Hendryckx was toen ook 

present. Hij is het geweest die daar de bekende foto heeft gemaakt.  

Op een bepaald moment heeft Eriek Kaasbolleke leren kennen. Zij was een Nederlandse, zoals 

de bijnaam doet vermoeden. Zij kwam uit Ridderkerk en heette eigenlijk Mathilde. Alles in het 

klein werd niet alleen mijn vriendin en mij, maar ook haar opgedragen. Met Mathilde heeft Eriek 

nooit samengewoond. Wel had hij drie jaar lang een relatie met haar. Ze was niet aanwezig op de 

hommage in de Minard, maar na 20 jaar heeft ze mij een mailtje gestuurd. Ik herinnerde mij haar 

als een erg bescheiden, maar pientere vrouw. Zij was een jaar of twintig toen zij een relatie met 

Eriek had. In het weekend trok hij soms naar haar ouderlijk huis in Nederland. Of zij kwam naar 

hem. Hij kon goed met haar familie, in het bijzonder met haar moeder opschieten. Zij was stil, 

toen ze hier bij ons was. Ik had de indruk dat zij één van die vrouwen was die Eriek meteen 

doorhad. Cécile heeft er langer over gedaan, Mathilde had hem meteen door, maar vond dat niet 

erg. Ik had hem ook vrij snel door, maar ik vond dat evenmin erg. 

H.D.: Wat bedoelt u daar precies mee, met ‘doorhebben’? 
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L.G.: Dat alles wat hij schreef en zei niet noodzakelijk overeenstemde met de werkelijkheid. 

Eigenlijk trapte iedereen er in het begin bijna altijd in. Maar sommigen hadden al snel door dat 

bepaalde zaken niet klopten. Ook die affaire van het jodendom et cetera…  

Maar Mathilde dus. Ik kreeg twee weken geleden een mailtje van haar. Ze schreef: “Je zult me wel 

niet meer herinneren, maar ik heb twintig jaar geleden gedurende drie jaar een relatie gehad met 

Eriek en dat waren de zwaarste en de mooiste jaren van mijn leven. Ik ben nu twintig jaar 

getrouwd met een hele lieve man, ik heb van hem een zoon van achttien jaar oud, maar toch is 

Eriek de liefde van mijn leven geweest.”  

Ze had waarschijnlijk uit een Nederlandse krant, want ook daarin heeft het overlijdensbericht 

gestaan, vernomen dat Eriek gestorven was en ze was daar zwaar door geschokt. En nu vroeg ze 

mij of ik haar kon zeggen waar Eriek begraven lag. Hij ligt begraven op begraafplaats 

‘Engelenhof’ in Ertvelde. Dat heb ik haar geantwoord, ik heb haar ook uitgenodigd voor de 

hommage, maar ze is niet gekomen. Misschien moest ze de volgende dag vroeg werken in 

Nederland, of wou ze niet meteen met heel dat verleden geconfronteerd worden, ik weet het niet. 

Ik ben er wel van overtuigd dat ze naar Erieks graf zal gaan.  

Toen de relatie met Mathilde afgelopen was, kreeg Eriek een interview in HUMO. Kristel, die 

naderhand zou afstuderen als licentiate in de arabistiek, was daar zozeer door gecharmeerd dat ze 

hem een briefje stuurde met de vraag of ze elkaar eens konden ontmoeten. Kristel was een klein 

meisje en Eriek viel op klein. (Satansdochter was wat dat betreft de enige uitzondering geweest.) 

Weldra kreeg ook zij een bijnaam: VooDoo. 

Maar ik ben nog één iemand vergeten die van ontzettend groot belang geweest is: BoesBoes. Met 

haar was hij samen nog voor Mathilde. Mathilde komt aan het eind van Alles in het klein, op de 

laatste bladzijde, maar ervoor heeft hij verslagen uitgebracht over onder andere BoesBoes en ook 

over Lotte. Van die laatste vraag ik me zeer af of die wel bestaan heeft, want die zou van Deerlijk 

zijn en ik heb zelf mijn jeugd in Deerlijk doorgebracht. Eriek amuseert zich ook met allerlei 

insinuaties: zo zou ik het verhaal over de Duitse Bella hebben geschreven, het meisje dat hij 

tijdens zijn dienstplicht gekend zou hebben.  

Er zijn wel meer meisjes van wie Eriek beweert dat hij er iets mee gehad heeft. Bijvoorbeeld 

Kookske, aan wie ik die brief schreef in De Standaard der Letteren. Haar heb ik in elk geval nooit 

ontmoet. Wel Anniekske Boetiekske. Toen ik in het gezelschap van vrienden Erieks graf opzocht, 

wees een van die vrienden mij erop dat wij door een wijk van Zelzate aan het rijden waren die 

Klein Amerika heet. (In Zelzate heb je overigens ook plekken die Klein Rusland, Klein Italië of 

Klein Sicilië heten.) In Klein Amerika maakte die vriend van me mij attent op de boetiek van de 

ouders van Anniekske Boetiekske. Eerst durfde ik daar niet mee naar binnen te gaan, ik wilde niet 

meteen met al die vergane glorie worden geconfronteerd. Nog steeds bleken daar twee oude 

mensjes te wonen: Anniekskes vader, die nog helder van geest was. En haar moeder die het begin 

van alzheimer bleek te hebben: ze wist weliswaar nog dat ze een dochter had, en hoe die heette, 
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maar niet waar zij woonde en wat haar telefoonnummer was. “’t Is toch een speciale,” zei ze, 

“ons Anniekske.” In feite had Aniekske met haar ouders gebroken. Uit wat de vader zei bleek dat 

de relatie met dochterlief niet meer je dat was. Maar goed, we verlaten dat huis, de ouders van 

Anniekske komen even mee naar buiten en zeggen: “Kijk, daar komt onze zoon.” Dat bleek een 

heel aimabele man te zijn die ook voorkomt in Alles in het klein, waar hij Prins Otto Mobiel heet. 

Hij had Eriek vrijwel tot het einde gekend en stond erop naar de hommage in de Minard te 

komen. Over zijn zus Anniekske vertelde hij vreselijke dingen. Zij was zo goed als krankzinnig 

geworden, had bij hem thuis alles kort en klein geslagen, had twee kinderen van een man van wie 

ze inmiddels gescheiden was. Haar kinderen waren overigens toegewezen aan haar ex. Soms 

moesten zij onder politiebegeleiding naar school, omdat werd gevreesd dat Anniekske hen iets 

zou aandoen. Een tijd was zij opgenomen geweest in de psychiatrie en zij leed aan een zware 

alcoholverslaving.  

BoesBoes is misschien wel de grote liefde van Erieks leven geweest. Ze was de reïncarnatie van 

het dode zusje, dat niet bestaan heeft. Dat laatste weet ik uit de mond van Erieks moeder, die 

weliswaar een miskraam had gehad, maar daaraan toevoegde: “Waar onzen Eriek nu nog mee 

zit!” Eriek romantiseerde dit feit in extreme mate en liet zijn zusje dus ook gezond en wel 

geboren worden. Nog zo’n feit. De zogenaamde Jiddische overgrootmoeder van Eriek was een 

gewone Wachtebeekse die geen woord Jiddisch sprak, maar alleen het plaatselijke dialect. Jiddisch 

kende Eriek dus niet van haar. Hij heeft het zichzelf voor een stuk bijgebracht. Wel is het waar 

dat hij voor een deel door haar is opgevoed, omdat zijn ouders uit werken gingen. Kortom: altijd 

zorgde hij er in zijn verhalen wel voor dat er bepaalde dingen klopten, zodat zijn lezers en zijn 

toehoorders ervan konden worden overtuigd dat niets, helemaal niets verzonnen was.  

H.D.: Dat vind ik wel opmerkelijk want ik zie niet meteen een aanleiding om zonder 

meer aan te nemen dat Alles in het klein een autobiografie is. Heeft Eriek ooit 

verkondigd dat het een deel van zijn biografie was?  

L.G.: Alles in het klein is inderdaad als roman gepubliceerd, maar eigenlijk wou Eriek iedereen 

onrechtstreeks laten geloven dat het allemaal waar was door in tal van interviews te beweren dat 

hij geen greintje verbeelding had. En als er nu iets was dat Eriek wel had, dan was het een 

onvoorstelbare verbeelding. Een soms ziekelijk verbeelding, akkoord, maar wel een die goed 

functioneerde. Ik denk dat hij zeker de zes laatste jaren van zijn leven ook een psychiatrisch geval 

was. Op een bepaald moment heb ik afstand van hem genomen. Ik kon niet meer aanzien hoe hij 

zijn eigen talent zo te grabbel gooide. Let wel: hij mocht dat van mij doen; niemand is verplicht  

zijn talent te exploiteren, maar als dat niet lukt, moet je niet de hele wereld de schuld geven. En 

dat is wat hij deed, zelfs in de pers, de hele wereld de schuld geven. Eriek had altijd duizend 

smoezen om te justifiëren dat hij niet meer schreef. De enige reden voor zijn inertie was gewoon 

dat hij te bezopen was om te schrijven. Dat verdroeg ik niet, ik verdroeg ook zijn houding 

tegenover zijn zoon Mendel niet. In het archief, meer bepaald in zijn dagboeken, zal je misschien 

wel brieven vinden met hele liefdesverklaringen aan het adres van zijn zoon, maar als Mendel 
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hem opbelde met de vraag of hij hem mocht opzoeken, wilde hij hem niet ontvangen. Die 

ongelofelijke dubbelheid: ik heb er geen verklaring voor. 

Ik denk dat hij mogelijk autistische trekken had. Natuurlijk ben ik geen psychiater, maar dat is 

ook de mening van Cécile, zijn eerste vrouw. Als hij inderdaad autistische trekken had, dan kon 

hij die met behulp van zijn intelligentie prachtig camoufleren. Dat kon hij bovendien ook door 

een grote sociale betrokkenheid te simuleren. Niet voor niets was hij een rasverteller. Ik heb daar 

altijd van genoten, maar de kruik gaat net zo lang te water tot zij barst: op zeker ogenblik heb ik 

hem gezegd dat hij psychische hulp moest zoeken en niet alleen een ontwenningskuur moest 

volgen. Gedurende een beperkte periode tijdens zijn Lebbeekse tijd is hij inderdaad bij de AA 

geweest. Maar toen hij naderhand naar Ertvelde verhuisde, haakte hij af en zette hij het weer op 

een geweldig zuipen. Vervolgens is hij, toen ik nog nauwelijks contact met hem had, wel een tijdje 

in de psychiatrie geweest, maar daar nam hij na een tijd de benen. Hij belandde ook 

langzamerhand in een periode dat het bergaf ging met de gezondheid van zijn ouders. Eerst stierf 

zijn vader, vervolgens zijn moeder. Hij was niet in staat optimaal voor hen te zorgen. En weer 

kregen anderen de schuld. Die anderen die hem nochtans soms ter hulp snelden. 

Er kwam echt een breuk in mijn vriendschap met Eriek. Het is niet zo dat die langzamerhand is 

doodgebloed. Ik kon niet meer verdragen dat hij iedereen door de modder sleurde. Bijvoorbeeld 

zijn laatste vriendin, Chantal Minnaert, die een heilige voor hem geweest is. Zij kwam soms 

midden in de nacht van Monnikendam in Nederland toch nog eens naar Lebbeke gereden omdat 

hij het leven weer eens niet meer aankon. Zodra zij daar was, liet hij haar dan zo goed als links 

liggen. Natuurlijk was Chantal niet verplicht om op zulke overdadige wensen in te gaan, maar 

blijkbaar had Eriek een hypnotische kracht op mensen. Chantal is van groot belang geweest voor 

het archief. Zij heeft er flink toe bijgedragen dat dit in het Antwerpse Letterenhuis werd 

ondergebracht. En dit hoewel ze beweert meer slechte dan goede herinneringen aan Eriek te 

hebben. Nog altijd beseft zij maar al te goed dat de leefwereld van Eriek Verpale er een was 

waarin hijzelf de enige hoofdrolspeler was.  

Maar dan kwam zijn dood. Het is makkelijker je te verzoenen met de doden dan met de levenden, 

heb ik inmiddels ondervonden. En ik denk ook aan alle jaren die aan die laatste zes jaren waarin 

wij gebrouilleerd waren, zijn voorafgegaan. Die waren schitterend. Met geen mens ter wereld heb 

ik ooit zoveel plezier gemaakt als met Eriek Verpale. Met zijn complete, maar dan nog 

onschuldige gekte soms, met zijn speelsheid, met zijn dwaze grappen. Hij kon enorm vertellen, 

we lagen soms met z’n allen haast op de grond van het lachen, ook wanneer hij verhalen vertelde 

over zijn autistische zoon Mendel en wat die nu weer uitgekraamd had, tijdens zijn jongste jaren. 

Hij cultiveerde de pech, ik heb ook ergens in een essay geschreven dat pech de motor van zijn 

schrijverschap was. Hij zeurde en kloeg er soms over, maar eigenlijk was pech de benzine die 

ervoor zorgde dat hij vooruit kwam. We hebben echt ongelofelijk gelachen… Maar daarnaast had 

Eriek ook een enorm gevoel voor sfeer, melancholie en nostalgie. 
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Maar hij bekladde op het einde zijn naasten, in het bijzonder Chantal, veel te erg, tot in Vrij 

Nederland. Op een bepaald moment had hij mij aan de telefoon het ware verhaal verteld: hij had 

ruzie met Chantal in verband met iets wat zij op zijn PC per toeval ontdekt had. Hij trok naar het 

berghok achter zijn huis, nam daar de voorhamer op en, terug in de woonkamer, sloeg hij de PC 

aan diggelen. Dat was evenwel niet het verhaal dat hij in Vrij Nederland vertelde. Daar heette het 

dat zij, Chantal, na de ruzie met hem, de voorhamer ging halen en de PC aan diggelen sloeg: het 

compleet tegenovergestelde dus. Ook zijn moeder moest het ontgelden. En allen die hem naar 

eigen zeggen niet met rust lieten. Totaal van de pot gerukte zaken waren het. Hij was ziek, ik kan 

het niet anders meer verklaren. Ik denk overigens dat zijn ziekte zijn sterkte en zijn zwakte was. 

Zijn sterkte omdat hij zijn eigen wereld kon creëren waarin hij nog min of meer goed kon 

gedijen. Zijn zwakte omdat het geëindigd is met een overweldigende verloedering.  

De identiteit van verliezer die in de buitenwereld gemeengoed was geworden, was eigenlijk ook  

een geconstrueerde identiteit: hij kon zich naar hartenlust verplaatsen in de schlemiel en de 

underdog en in die hoedanigheid sympathie of iets als medeleven opwekken. Die belangstelling 

voor de underdog had hij overigens met mij gemeen. Ook ik had een grote interesse voor 

mensen die het niet gemaakt hadden. Alleen waren dat bij mij de anderen. Eriek was het in de 

eerste plaats om zichzelf te doen, al voerde hij het liefst mensen ten tonele die gehavend waren 

en misschien juist daarom op de een of andere manier zijn aandacht opeisten. Of hij die mensen 

portretteerde als een soort iconische alter ego’s van hemzelf of niet, hij wekte daarmee toch bij 

iedereen de indruk dat hij sociaal bevlogen was. Laat dit overigens niet als een verwijt klinken: of 

dat nu oprecht was of niet doet er niet toe; in de literatuur gaat het niet om waarheid maar wel 

om geloofwaardigheid. En die wist hij op literaire gronden toch meestal wel hoog te houden, als 

je hem niet kende. Heel recenserend Nederland bleef er bijvoorbeeld van overtuigd dat wat hij 

neerschreef een letterlijk verslag van zijn rampzalige leven was.  

Maar Erieks identiteit was dus ongetwijfeld een constructie. Er schiet mij nu een citaat te binnen 

dat als motto diende voor een dichtbundel van Eriek. Het is van de hand van zijn misschien wel 

grootste idool, Franz Kafka: “Das Gefühl haben, gebunden zu sein, und gleichzeitig das andere, 

dass, wenn man losgebunden würde, es noch ärger wäre.” [motto van de bundel Op de trappen van 

Algiers] Dat citaat schetst Eriek Verpale perfect. Het onthult ook de gespletenheid in Eriek: de al 

eerder aangehaalde eenzelvigheid enerzijds en zijn groot vermogen tot sociaal contact anderzijds. 

Eriek was niet in staat met iemand samen te leven, maar zonder iemand redde hij het ook niet. 

Hij leed onder zijn eenzaamheid, behalve wanneer hij aan het schrijven was. Ook wanneer 

Chantal vanuit het hoge Noorden naar hem toe was gekomen, midden in de nacht, zonderde hij 

zich soms kort na haar aankomst al af om te zitten schrijven. Het volstond voor hem om te 

weten dat Chantal in de buurt was. Dat soort dubbelzinnigheden typeerde hem in hoge mate.  

Maar zoals ik daarnet zei, hij kon toch minstens een enorme compassie veinzen voor zijn minder 

geslaagde medemens. Hij schreef voortdurend vanuit de positie van de schlemiel, van de 

underdog. Daar had hij een band met mijn eigen werk, omdat ik ook een beetje een 
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portrettendichter ben en portretten maak van mensen van wie een hoek af is. Ook hij is in wat hij 

schrijft in enorme mate iemand die portretten wil neerzetten, als een soort kleine monumentjes. 

Bijvoorbeeld Pé den Brüsseleir in Alles in het klein, of de Laatste Romanticus, Reynier. Ik weet 

ook niet of die echt bestaan hebben. Ik vermoed wel dat Pé den Brüsseleir niet verzonnen is, 

maar ik weet bijvoorbeeld nog altijd niet of hij echt uitsmijter geweest is in die discotheek ‘The 

Summerplace’. Hij vertelde mij daar altijd over aan de telefoon, dat wel.  

H.D.: Pascal Verbeken deed op de hommage aan Eriek enkele uitspraken over het 

karakter en de identiteit van Verpale. Onder andere volgend statement viel op: “Als 

fabulist was Eriek gaan samenvallen met zijn eigen verzonnen alter ego […] maar fake is 

Eriek nooit geweest.”  

L.G.: Ja maar hoe moet je dat begrip ‘fake’ begrijpen. Als ‘fake’ betekent ‘onwaar’, dan is hij wel 

fake geweest. Maar hij loog de waarheid om haar leefbaar te maken. En dat is geen fake intentie 

vind ik, wij doen dat allemaal wel een beetje. Hij sublimeerde zijn gemis tot een soort troef, iets 

wat ook mij niet vreemd is. Hij probeerde door dat spel van leugen en waarheid een bestaan te 

ontwerpen waarin hij kon gedijen en dat is geen fake betrachting vind ik persoonlijk. Maar als je 

fake definieert als onwaar, dan klinkt dat natuurlijk veel negatiever.  

Net als zovele anderen heeft ook Jan Haerynck Eriek heel vaak op zijn woord geloofd. Op een 

gegeven moment heeft hij daardoor gedacht dat die eindelijk eens de daad bij het woord heeft 

gevoegd: zijn hele volwassen leven heeft hij namelijk met zelfmoord gekoketteerd. Maar het blijkt 

absoluut niet te kloppen dat hij zich gezelfmoord heeft, hoe vaak hij daar ook mee gedreigd heeft. 

Eriek was niet iemand om zich te zelfmoorden. Hij had een zelfdestructief gedrag, maar ik denk 

niet dat hij voldoende lef had om uiteindelijk de hand aan zichzelf te slaan. Het is de kanker die 

hem uiteindelijk te pakken kreeg.  

Ik vertel je een anekdote over de tijd dat hij nog met Kristel was getrouwd en met haar 

samenwoonde in Lebbeke. Daar heeft hij het een keer zo ver gedreven, dat hij zich op de eerste 

verdieping aan de trapleuning opgehangen heeft met behulp van de riem van zijn kamerjas. Het is 

tragikomisch eigenlijk, maar zodra hij daar hing en begon te spartelen, begon hij aan het touw te 

trekken, zich realiserend dat hij niet dood wilde. Natuurlijk had hij weer veel te veel gedronken. 

Kristel hoorde dus dat hij daar hing te spartelen (lachend) en moest in allerijl op zoek naar een 

schaar om hem los te snijden. Ze vond er niet meteen een, waardoor hij daar nog een tijdje bleef 

hangen. Uiteindelijk lukte het haar om hem uit zijn hachelijke situatie te bevrijden, maar hij viel 

pardoes op de grond en hij kneusde daarbij enkele ribben en, als ik het goed heb, ook zijn pols.  

Maar echte zelfmoord? Nee, de dag na zijn overlijden bleek dat uit de strips met zijn medicatie 

maar twee pilletjes waren verdwenen. De waarheid is dat Eriek veel te laat naar de dokter is 

gestapt, toen de kanker zich al helemaal uitgezaaid had. Bovendien bleef hij zijn lichaam verder 

ondermijnen door nog amper te eten. Hij was totaal op. Er is geen autopsie gebeurd, dat klopt, 

maar zowel Cécile als Chantal vertelden mij dat er zeer zeker geen sprake is van zelfmoord.  
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Het eerste bericht dat ik ontving van Jan Haerynck was dat Eriek er een punt achter gezet zou 

hebben. Ja, je zou kunnen zeggen dat hij door zijn ongezonde levensstijl de dood een handje 

toegestoken heeft. 

H.D.: Michiel Hendryckx zei op de hommage het volgende: “Ik wou bevriend worden 

met de Eriek Verpale uit het boek en het lukte niet met de echte Eriek Verpale, wat 

eigenlijk heel triest is.” Heeft u ooit iets soortgelijks ervaren? Heeft u ook ooit dat 

dubbele gevoel gehad? 

L.G.: Nee, onze vriendschap is niet stukgelopen op de leugens van Eriek, want ik wist al vrij snel 

dat er verschillende dingen niet klopten. Maar ik wilde die zeepbellen niet doorprikken: ik vond 

ze te mooi. Ik dacht, als ik iedere leugen van Eriek doorprik, dan mag ik ook die verhalen 

vergeten waarop ik zo gesteld ben. Ik weet nog dat we in Ménerbes met vakantie waren. Wij 

betrokken een huis met een binnenplaats.  Mieke en ik logeerden in het huis zelf, gelegen aan de 

ene kant van de binnenplaats. Wanneer je van daaruit een trap opging, kwam je in de studio waar 

Eriek logeerde. Maar we keken eigenlijk op dezelfde binnenplaats uit. Ik weet nog goed dat hij op 

een avond deed alsof hij een vreemd geluid gehoord had. Hij kwam de binnenplaats opgelopen 

en hij beweerde dat hij daar kort daarvoor een man met een groot slagersmes had zien lopen. Dat 

was compleet verzonnen natuurlijk, maar zulke verhalen maakten ook deel uit van de charme van 

Erieks bestaan. Je wist natuurlijk wel dat je met een mythomaan te maken had, maar voor mij was 

dat niet meteen iets negatiefs. 

Ik ben hem wel moreel beginnen te beoordelen wanneer hij te zeer en te publiekelijk tot last van 

zijn medemens werd, de laatste zes jaar dus. Maar in de literatuur heb ik eigenlijk nooit een 

onderscheid gemaakt tussen een goed en een slecht mens. Ik heb nogal de neiging iemand op zijn 

literaire talent te taxeren en mij daardoor gefascineerd te voelen, zelfs als het om een crapuul zou 

gaan. Ik heb bijvoorbeeld een zeer grote bewondering voor een abjecte antisemiet als Louis-

Ferdinand Céline, die ik een fantastisch groot schrijver vind, met een prachtig boek als Voyage au 

bout de la nuit. Ik vind persoonlijk dat Jeroen Brouwers crapuul is, maar hij kan wel schrijven. 

H.D.: Maar met Eriek had u toch ook een persoonlijke vriendschapsband die het literaire 

wat oversteeg? 

L.G.: Ja, dat klopt, maar ik kan me perfect voorstellen dat ik met de goede moordenaar naast 

Jezus aan het kruis en zelfs met de slechte moordenaar bevriend ben, zolang hij mij en zijn eigen 

omgeving niet schaadt. Waarom zou ik niet met Eriek Verpale zijn omgegaan als ik naderhand 

zelfs met András Pándy, die seriemoordenaar, zo’n uitvoerige correspondentie gehad heb en hem 

meerdere keren bezocht heb in de gevangenis? Ik kan het niet helpen, ik ben geïnteresseerd in 

verhalen, ook als die verhalen iets verdoezelen. Ze fascineren mij. Ik heb bijvoorbeeld in András 

Pándy een moderne versie van Blauwbaard gezien. Ik zie niet in waarom ik daar nu niet over zou 

mogen schrijven, als er indertijd wel zo vaak geschreven werd over Blauwbaard. Voor mijn 

vriendschap is de goedheid van de mens niet het enige argument.  
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Michiel Hendryckx associeert de echte Eriek Verpale te veel met de literaire Eriek Verpale. Ik zal 

het eens illustreren aan de hand van een andere zaak. Ik heb destijds mijn licentiaatsverhandeling 

over Gerard Reve gemaakt. Gerard Reve heeft eigenlijk een groot gedeelte van zijn leven de 

charlatan gespeeld, tot hij die charlatan geworden was. Eriek is een gelijksoortig geval. Wie is de 

echte Eriek? De Eriek die geboren is uit de buik van zijn moeder, of de Eriek die zichzelf 

gemaakt heeft in de loop van zijn leven? Eriek was de rol geworden die hij speelde, in die zin was 

Eriek wel echt. Hij is de acteur van z’n eigen leven geworden en hij geloofde waarschijnlijk meer 

in wat hij opgebouwd had dan in wat er werkelijk geweest was.  

Michiel Hendryckx is een journalist, en als je per se op zoek wil gaan naar de objectieve waarheid, 

dan moet je inderdaad zeggen dat je niet aan je trekken komt bij Eriek. Maar in principe zou je 

kunnen zeggen dat de echte Eriek de verzonnen Eriek is. Het hangt allemaal vast aan de definitie 

van die woordjes ‘echt’ en ‘waar’. De lijn tussen de literaire Eriek en de ‘echte’ Eriek is overigens 

altijd ‘flou’ geweest. Ik weet ook niet of het nodig is dat je die lijn kunt trekken. Ik was bevriend 

met wat Eriek van zich gemaakt heeft. Veel mensen uit onze vriendenkring hebben wel altijd 

gezegd: “Stoort het je dan niet, dat je vriend zoveel onwaarheden vertelt?” Maar dat interesseerde 

mij eigenlijk niet. 

Op den duur veroordeelde Eriek je tot luisteraar. Hij begon als luisteraar en hij eindigde als 

beluisterde, dat was tegenover meisjes zijn tactiek. Hij overlaadde ze met aandacht om van hen 

uiteindelijk het klankbord te maken dat hij zelf zo nodig had. Tegenover mij was dat eigenlijk ook 

het geval. Aanvankelijk heeft hij me met ongelofelijk veel aandacht overladen, met complimentjes 

hier en complimentjes daar. Hij is op een bepaald moment in zijn leven receptionist geweest bij 

de multinational Rhône-Poulenc in Zelzate. Ik belde hem soms op, soms belde hij mij op, 

praktisch elke dag of om de andere dag. Als ik hem opbelde nam hij op met “Rhône-Poulenc 

chemie, goede middag” en als hij dan hoorde dat ik het was, begon híj te vertellen. Als je de tijd 

had gechronometreerd tijdens dewelke hij aan het spreken was en de tijd dat ik sprak, dan zou je 

op ongeveer 90% Verpale uitgekomen zijn en 10% Gruwez. Er zijn mensen die zich aan dit 

gebrek aan balans zouden ergeren, maar ik luisterde graag. Ik ben van nature niet zo’n verteller als 

Eriek.  

H.D.: Je zou eigenlijk kunnen stellen dat Eriek Verpale een dubbele houding had 

tegenover zijn schrijverschap. Enerzijds zijn het de Russische en Duitse schrijvers zoals 

Poesjkin en Heine naar wie hij het meest opkeek en met wier literaire werken hij zijn 

dagen leek te vullen, daarnaast voelde hij ook een drang om te schrijven, was het een 

innerlijke noodzaak. Anderzijds gaf hij meerdere keren aan dat hij géén schrijver wil zijn, 

hij citeert rabbi Menachem Mendel van Kotzk die zegt dat de lezers, wanneer ze er 

eindelijk aan toekomen een boek in handen te nemen, te slaperig zijn en het boek toch 

maar op de grond terecht komt. Verpale schreef in Alles in het klein ook enkele keren dat 

hij er zeker van is dat hij geen poëzie meer zal schrijven. Men krijgt het gevoel dat het 

schrijven iets is wat hij moest doen, maar niet wilde doen.  
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L.G.: Dat herken ik zeer goed. Tijdens interviews heb ik al tal van keren beweerd: “Schrijven is 

erg, maar niet schrijven is nog erger.” Toen ik afgelopen juni op de Marché de la Poésie in Parijs 

zat met een aantal andere dichters, was er op een bepaald moment een panelgesprek en er werd 

gepeild naar onze houding tegenover poëzie. Ik heb toen geantwoord: “Je déteste la poésie parce 

que j’ai trop besoin d’elle.” Er zijn verschillende gedichten waarin ik het heb over die dubbele 

houding van mij tegenover het schrijven in het algemeen en zeker tegenover het schrijven van 

poëzie in het bijzonder. Dat had Eriek ook, we hebben geregeld dingen gezegd als: “Was ik maar 

bakker geworden, was ik maar dit of dat geworden.” Ik haat de poëzie omdat ik haar zo nodig 

heb. Het is een belangrijk thema in mijn werk. Ik heb nu het essayboek Ik wil de hemel en ik wil de 

straat neergeschreven en ik heb daarin een discussie met Leonard Nolens naar aanleiding van de 

verzamelde gedichten van Borges die ik in De Standaard besproken had. Borges zegt op een 

bepaald moment hoe hij tegenover de poëzie staat. Hij is in Buenos Aires geboren in een buurt 

met messentrekkers, jonge knapen die vechtertjes waren et cetera. De vader van Borges had een 

gigantische bibliotheek waar de zoon gulzig kennis van genomen heeft. Maar eigenlijk voelde die 

culturele behoefte bij hem als ersatz aan. Veel liever was hij een van die messenvechtertjes 

geworden. Toen bleek dat hij dit niet kon, voedde hij zijn identiteit dan maar met de literatuur uit 

zijn vaders bibliotheek. De idee daarachter deel ik: de wereld bestaat uit twee hemisferen en 

daartussen staat een enorm raam. Aan de ene kant van het raam zitten degenen die kijken naar 

wat er zich achter het raam afspeelt, maar aan de andere kant bevinden zich degenen die echt 

leven en die, al dan niet met een zekere afgunst, bekeken worden door degenen die alleen maar 

observeren. Ik heb ook vaak het gevoel gehad dat ik veel te veel geschreven en te weinig geleefd 

heb. Die dubbele houding was Eriek misschien ook niet vreemd. Het gevoel dat je moet 

participeren in de wereld van de literatuur omdat je niet optimaal kunt participeren in de wereld 

daarbuiten. Het is de onmogelijkheid om dat raam tussen de levenden en de schrijvenden aan 

diggelen te slaan, dat ons frustreert.  

H.D.: Verpale schrijft in Alles in het klein over zijn leven als zijn ‘Nachten van Beiroet’. 

Ook zijn verzamelbundel uit 1994, door u samengesteld, heeft die titel gekregen. Kunt u 

die titel wat nader toelichten en vooral het verband met het leven van Verpale? 

L.G.: Nee, dat kan ik niet. (lacht) Er zijn veel titels van Eriek die ik niet kan toelichten. Hij heeft 

bijvoorbeeld een gedicht dat ‘De duiven van Baalbek’ heet. Ik neem aan dat hij daarmee de 

bombarderende vliegtuigen bedoelt, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik weet dus ook niet waarom 

hij zijn leven ‘Nachten van Beiroet’ noemt, waarschijnlijk om te alluderen op de helsheid van zijn 

nachten en de dreiging die ervan uitgaat. Hij heeft overigens altijd iets gehad met exotische 

steden. Zoals in een andere titel, Op de trappen van Algiers.  

Hij hield er ook politiek nogal extreme gedachten op na wat de Palestijnen betreft. Hij flirtte daar 

dan ook een beetje mee. Er zijn daar vaak ruzies over geweest tussen hem en Kristel, de arabiste 

met wie hij getrouwd was. Zij verdedigde dan de Palestijnse en hij de joodse zaak. Anderzijds had 

hij een fascinatie voor Arabische muziek, dat was heel vreemd. Hij deed ook nogal verfoeilijke 
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uitspraken over de Palestijnen. Net zoals ik het vaak oneens ben met mijn goede vriend Benno 

Barnard wanneer hij het over die bevolkingsgroep heeft.  

Ik was best wel trots op mijn rol bij de publicatie van Alles in het klein en Nachten van Beiroet. Toen 

Eriek de NCR-prijs kreeg voor Alles in het klein, was ik wel even gelukkig als hij. Al heb ik wel 

heel veel tijd in Eriek gestopt en heb ik geen zin om nog eens zoveel jaren van mijn leven in hem 

te stoppen. Ik wil best nog wat gedichten schrijven voor ik zelf afscheid neem.  

H.D.: Ik vraag me af of er van beide kanten evenveel energie in de vriendschap werd 

gestopt.  

L.G.: Zoals ik al zei, was ik inderdaad meer de toehoorder. Sommige vertellers beschikken over 

het talent om als het ware op natuurlijke wijze het gesprek te monopoliseren, zonder dat het als 

aanval op je persoonlijkheid overkomt. Eriek was zo iemand. Ik heb nooit het charisma van een 

verteller gehad. We hadden elk een genre waarin we beter waren dan de ander, denk ik. De 

buitenwereld vond toch dat poëzie mijn belangrijkste genre was en proza dat van Eriek. Ergens 

vind ik dat ook, maar ik ben zeker niet ontevreden over enkele van mijn prozaboeken, zijnde Het 

land van de wangen, Krombeke Retour/Deerlijk Retour en Een stenen moeder. Wat ik waard ben als 

essayist, daar heb ik m’n twijfels over, maar dat zal nu wel blijken met het verschijnen van mijn 

nieuwe boek. Het was niet echt mijn beslissing dat te publiceren, destijds heeft Herman de 

Coninck veel boeken met zijn besprekingen gepubliceerd, die goed verkochten. Mijn uitgever en 

de zijne zijn dezelfde en Herman de Coninck zag er net als ik tegen op om die boeken samen te 

componeren. Dus zei de uitgever: “Herman, doe al de teksten die je over poëzie geschreven hebt 

in een plastic tasje en breng dit eens binnen op de uitgeverij; wij zullen er wel een boek van 

maken.” Herman heeft dat dan maar gedaan. Ook nu zei mijn uitgever me, toen hij merkte dat ik 

mijn twijfels had: “Ach Luuk, doe zoals Herman destijds; we zullen er wel een boek van maken.” 

Maar dat kreeg ik toch niet over mijn hart. Ik heb wel iemand een selectie uit mijn 

krantenrecensies laten maken, want ik vond het beter dat iemand van buitenaf met een zekere 

afstand de beste stukken koos. Voor de rest heb ik het boek toch een zekere structuur gegeven. 

Maar ik beschouw mezelf niet als een superieur essayist. Ik aarzel ook om het een essayboek te 

noemen, het zijn eerder stukjes over poëzie en trawanten.  

H.D.: Gelooft u dat er uit het werk dat Eriek de laatste tien jaar schreef, effectief een 

roman te distilleren valt? Zou Spa Rood, het ‘spookboek’ van Verpale, alsnog postuum 

uitgegeven kunnen worden volgens u? 

L.G.: Volgens mij had hij Spa Rood al voor twee derden geschreven. Het is zo vaak aangekondigd, 

ik denk drie keer, in de prospectusteksten van De Arbeiderspers, en het kwam er maar niet van. 

Of hij ooit nog het niveau van Alles in het klein en Olivetti 82 kon halen, weet ik niet, maar er 

bestaan in mijn falende herinnering toch nog veel oude brieven die fantastische passages 

bevatten. Iemand heeft gesuggereerd dat er uit de correspondentie tussen Eriek en mij een boek 

zou kunnen worden samengesteld ten behoeve van de reeks Privé-Domein. Het ziet er hoe langer 
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hoe meer naar uit dat dit er ook komt. Maar wat mij betreft zonder mijn brieven: daar heb ik 

namelijk nooit erg veel zorg aan besteed. Ik vond dat ik niet te veel energie in brieven mocht 

stoppen, dat dit alleen maar ten koste van mijn overige werk kon gaan. Maar Eriek maakte dat 

onderscheid tussen het ‘echte’ werk en zijn epistolaire ontboezemingen niet. Dus ja, goed 

mogelijk dat er over niet al te lange tijd nog een brievenboek van zijn hand wordt gepubliceerd. 

Men mag niet vergeten dat hij ook zo’n tweeënveertig dagboeken heeft nagelaten. Ik laat mij 

vertellen dat hij met het schrijven daarvan een jaar of acht geleden is gestopt, voor mij een 

symptoom van zijn op gang zijnde aftakeling. Maar kom, misschien valt er ook daar iets mee te 

doen.  

H.D.: Over Onder vier ogen, het duodagboek of Siamees dagboek, zoals de ondertitel 

heet, zegt de flaptekst het volgende: “zij onthullen op briljante en sprankelende wijze een 

stukje van hun autobiografie.” Wat was precies de opzet van dit boek en hoe zijn jullie te 

werk gegaan?  

L.G.: Eriek en ik hadden op een bepaald moment dezelfde opdracht gekregen. Ten eerste werd 

aan Eriek en aan mij gevraagd een foto te laten maken en daar een tekst bij te schrijven, dat is dan 

het ‘Zelfportret’ geworden. We hebben toen elk een fotograaf toegewezen gekregen: Michiel 

Hendryckx voor Eriek en Filip Claus voor mij. Daarna werden we stomtoevallig opnieuw met 

eenzelfde opdracht belast. Er liep toen op zondag, als ik het goed heb op Radio 1, een 

programma dat ‘Madiwodo’ heette. De titel daarvan refereerde aan de eerste vier dagen van de 

week. Het was de bedoeling dat de gast in kwestie tijdens die periode een dagboek bijhield dat 

vervolgens op vrijdag werd opgenomen en op zondagochtend uitgezonden. De gast was telkens 

een min of meer bekende Vlaming, die ook passende muziek mocht kiezen. Dat maakte het 

geheel soms extra ontroerend. Ik kreeg er althans veel lovende reacties op. En Eriek, neem ik 

aan, ook. Ik heb daar nog een cassette van, maar misschien heb ik die ondertussen al meegegeven 

met het archief, dat kan ook. Het was een kleine moeite om aan die twee opdrachtteksten ook 

nog een derde luik toe te voegen: Eriek en ik schreven elkaar een brief en het boek was geboren.  

H.D.: In sommige recensies over Onder vier ogen merkt men op hoe Eriek en u in u 

beider correspondentie rekening hielden met een externe lezer. Maar op een gegeven 

moment schrijft u in een brief aan Eriek “Maar alla, dit is een brief aan jou. Laten wij dus 

afspreken: geen literatuur.” 

L.G.: Schrijf ik dat, of schrijft hij dat? Want Eriek zou zo iets ook gezegd kunnen hebben. Maar 

toegegeven, ik eigenlijk ook. Er is een enorm verschil tussen de brieven van Eriek en die van mij, 

in die zin dat ik veel minder onbaatzuchtig was dan Eriek. Eriek schreef zijn brieven aan mij met 

zijn hele literaire hebben en houden en zoals gezegd vond ik dat ik dat reservoir met literaire 

energie, dat sowieso beperkt is, beter kon gebruiken voor échte literaire projecten zoals poëzie en 

zo. Het verschil tussen mij en Eriek is ook dat hij schreef zoals een vulkaan lava spuwt en ik 

eerder de man van het pietepeuterige was, de horlogemaker, in de weer met de kleine, fijne 
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radertjes die eigen zijn aan poëzie. Ook ben ik een veel geduldiger schrijver dan Eriek. Hij moest  

het van de eruptie hebben en ik van de verhoogde densiteit die door een genre als de poëzie 

wordt vereist. Eriek was een snelle, onberekende schrijver en ik een trage die het veel meer van 

berekening moest hebben.   

H.D.: Eriek moet die brieven op de een of andere manier toch als ‘werk’ gezien hebben, 

want hij schrijft u in Onder vier ogen: “Ik heb nog wat gewerkt: brieven geschreven.” 

L.G.: Ja, maar het is allemaal zo dubbel, want hij deed er niets mee, met die brieven. De 

meerderheid van zijn ‘werk’, tussen aanhalingstekens, is niet gepubliceerd. Het heeft iets te maken 

met de angst voor de voltooiing. Ik begrijp dat wel een beetje want ik heb schrijven altijd als een 

soort Sisyphushandeling gezien: alles moet zin krijgen door de herhaling en niet door de 

voltooiing. Het was precies alsof Eriek het gevoel had dat, wanneer iets voltooid was, het zwarte 

gat dreigde.  Eriek kon of wou niet voltooien: het maakte hem bang. Het was voor hem ook 

onmogelijk zijn eigen werk te redigeren. Drukproeven vond hij een ramp. Ik deed zo iets heel 

secuur, ik haalde er dan zo mogelijk nog een derde bij. Ik heb ook af en toe iets in Erieks teksten 

gecorrigeerd. Ook daar kroop dus soms tijd in en ik kon dat niet blijven volhouden.  

H.D.: Op welke manier heeft uw vriendschap een wederzijdse invloed gehad op u beider  

literaire werk? Heeft u het gevoel dat uw werk beïnvloed werd door Verpales werk of 

persoonlijkheid? 

L.G.: Ik denk eerlijk gezegd niet dat er zware beïnvloeding was tussen ons beiden; we waren 

complementair aan elkaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hetgeen ik al eerder zei, namelijk dat hij 

eerder eruptief was en ik eerder sedentair. Het blijkt ook uit mijn perfectiedrang en Erieks 

nonchalance. We waren natuurlijk thematisch wel verbonden, we hebben het allebei vaak over 

liefde en dood, maar dat zijn zulke grote thema’s dat haast iedereen erdoor verbonden is.  

H.D.: Begin jaren tachtig gaf men daar dan de naam ‘neoromantiek’ aan.  

L.G.: Klopt, en geen van die zogenaamde ‘neoromantici’ wilde ‘neoromanticus’ genoemd 

worden. Maar uiteindelijk doen we daar ons voordeel mee, vind ik. Want ik heb grote twijfels bij 

het voortbestaan van schrijvers. Ik zeg ook altijd: “Als morgen de grote bom valt, zijn ook 

Mozart en Bach niet meer onsterfelijk.” Maar als er iets is, waar wij nog een tijdje in voortbestaan, 

is dat niet zelden in een handboek Nederlands. De samenstellers daarvan denken nogal eens in 

hokjes, en zij vinden het fijn dat ze dan bijvoorbeeld een hoofdstukje kunnen wijden aan de 

generatie van de neoromantiek. Al degenen die niet tot een bepaalde stroming hebben behoord, 

hebben brute pech: zij worden makkelijker vergeten. (lacht) De neoromantici (althans enkelen 

onder hen) niet, die moeten soms nog in de hoofden van al die jongens en meisjes die ervoor 

zorgen dat zij nog voor korte tijd mogen voortbestaan.   
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8. Samenvatting 
 

In deze masterproef wordt gepoogd een antwoord te vinden op de vraag: hoe verhield de 

schrijver Eriek Verpale zich tot de wereld, tot zijn auteurschap, tekst en lezer in zijn belangrijkste 

werken en vooral in zijn (ongepubliceerde) brieven aan zijn ‘Beminde Vriend’, Luuk Gruwez? 

Aan de hand van de termen ethos, histoire, public en fictions van de Zwitserse 

literatuurwetenschapper Jérôme Meizoz en de begrippen artist, universe, audience en work van 

Howard Abrams wordt toegelicht hoe Eriek Verpale zich voornamelijk in zijn brieven aan zijn 

collega-schrijver Luuk Gruwez toont.  

In het eerste hoofdstuk, ‘Kunstbroeders Eriek Verpale en Luuk Gruwez’, wordt een algemeen 

beeld geschetst van de beide auteurs. Uit de recensies die te vinden zijn op de databank LiteRom, 

worden twee stellingen gepuurd en geïllustreerd met citaten. De conclusie wordt metaforisch 

voorgesteld op de kaft van het gezamenlijk uitgebrachte duodagboek Onder vier ogen. Daarop is 

een Siamese tweeling te zien, twee mannen die enerzijds met hun ruggen aan elkaar vasthangen, 

wat duidt op de vele gelijkenissen tussen Verpale en Gruwez, maar anderzijds kijken ze elk een 

andere richting uit, wat dan weer verwijst naar hun (literaire) verschillen.  

Het tweede hoofdstuk, ‘Eriek Verpale als auteur’ past het eerste begrippenpaar, ethos/artist, toe op 

Verpale. We merken op dat hij als civiele persoon al vroeg begint samen te vallen met zijn literair 

alter ego. Verpale neemt een geconstrueerde, ‘verliteratuurde’ identiteit aan, niet alleen ten 

aanzien van de buitenwereld, de media en zijn lezers, maar hij laat zich ook in die hoedanigheid 

zien aan zijn ‘tweelingbroer’ Luuk Gruwez in hun correspondentie. De aspecten van die artificiële 

identiteit die in deze verhandeling worden behandeld, zijn Verpales vermeend joods bloed en zijn 

buitenstaanderspositie. Daarnaast wordt ook nog ingegaan op zijn houding ten opzichte van zijn 

schrijverschap.  

Vervolgens plaatsen we Eriek Verpale in de (literaire) wereld. Histoire, de term van Meizoz, en 

universe van Abrams verwijzen allebei naar de omgeving waaruit de auteur zijn materiaal put. Voor 

Verpales werk en posture is de nieuw romantische stroming van belang geweest: dit wordt 

aangetoond door middel van enkele thema’s en motieven die naast in het oeuvre van de schrijver, 

ook hun weerslag vonden in zijn brieven aan Gruwez. Wie specifiek de invloed van de 

literatuurgeschiedenis op Verpale wil onderzoeken, zal opmerken dat Franz Kafka een niet 

onbelangrijke rol heeft gespeeld bij de vorming van ’s schrijvers posture. 

Ten slotte gaat het vierde hoofdstuk in op Verpales houding ten opzichte van zijn teksten en 

lezers. Zijn literaire samenwerking met Luuk Gruwez en hun briefwisseling daarover, zijn 

representatief voor die houding. Verpales schrijfplannen, die nooit tot uitvoering werden 

gebracht, bewijzen onder andere zijn moeite met het voltooien van zijn werk.  

In het besluit worden nog enkele onderzoeksmogelijkheden geopperd, om uiteindelijk af te 

sluiten met een duiding van Verpales kenspreuk: “Alles blijft altijd stilte.” 


