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In deze reeks blikken schrijvers vooruit op
het grootste aller mysteries: de dood. Zien
ze hun eigen sterfscène al voor zich?
Vertrekken ze met de pen in de vuist?
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DEZ E W E E K :
IL J A L E ONA R D PF E IJ F F E R

is 50 en woont in de Italiaanse havenstad Genua. Met zijn
roman ‘La Superba’ won hij in 2013 de Libris Literatuurprijs.
In 2015 was hij de auteur van het Poëziegeschenk.
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‘Weten dat ik in ergens Zoiets mogen ze ook voor mij regelen. IkTheatraal
maken. Zij en mijn ouders leerden me dat je niet de fout
verwacht op z’n
in een encyclopedie zal minst dat Hare Majesteit een maand van rouw afkondigt
moet maken om al te vroeg in het leven gelaten te zijn.’
‘Als jongeman vond ik het besef dat ik op een dag
staan met enkele mooie, en, geheel in het zwart gehuld, van Amsterdam naar Genua
moest gaan, wel erg angstaanjagend. Dan overviel mij een
afzakt om er voorop te lopen in mijn stoet. Mijn donkere,
interessante boeken
alles overweldigend gevoel van zinloosheid. Na een paar
ebbenhouten kist met sculpturen wordt voortgetrokken
volstaat om de dood
jaar merkte ik opeens dat ik de angst niet meer had en
door zestien gitzwarte hengsten en in de kathedraal wordt
dat had veel te maken met aikido. Op een gegeven mo
het volledige Requiem van Mozart opgevoerd. Daarna vol
niet meer te vrezen’
ment ging ik dat vrij fanatiek doen en zo kwam ik in con
gen honderden toespraken, de ene nog ontroerender dan de
tact met boeddhistische filosofieën. Boeddha heeft ooit
andere. De president van de Republiek is erbij en de kardi
gezegd dat er twee soorten problemen bestaan: die die je kunt oplossen en
naal draagt de mis op.’
die die je niet kunt oplossen. Over geen van beide hoef je je zorgen te maken,
‘Misschien moet ik er een project van maken, want de Italianen hebben
want de eerste los je gewoon op en de tweede liggen buiten je macht. De
wel verstand van heldendom, maar ze zijn ook erg kritisch. Zelfs een groot
dood behoort tot de laatste categorie, dus waarom zou ik ermee bezig zijn?’
kunstenaar als Umberto Eco kreeg geen staatsbegrafenis. Ik zou kunnen be
‘Ook mijn schrijven hielp me, want daardoor maakte het gevoel van zin
ginnen met de Nobelprijs te winnen en me daarna kandidaat te stellen om
loosheid plaats voor het besef dat er na mijn dood sporen in het zand zullen
korte tijd premier te zijn en het ontredderde land in goede banen te leiden.
zijn. Weten dat ik in ergens in een encyclopedie zal staan met enkele mooie,
Of anders moet ik ergens onder Italiaanse vlag een glorieuze dood sterven op
interessante boeken volstaat om de dood niet meer te vrezen. Het cliché dat
het slagveld.’
kunstenaars via hun werk onsterfelijk willen worden klopt dus. Wie dat ont
‘Ik stel me er eigenlijk niet veel van voor, van doodgaan. Veel mensen ver
kent, liegt.’
wachten er wel wat van, maar ik ben ervan overtuigd dat er niet een of andere
‘Wat dat betreft, begrijp ik niet goed dat collega’s van mij kinderen heb
spectaculaire, fotogenieke overgang naar een andere dimensie plaatsvindt. Het
ben, want dat is een alternatieve manier om de dood te overwinnen. Als je
lijkt me eerder een soort in slaap suffen. Van de dood moet je het dus niet
daarnaast nog kunst maakt, ben je wel erg onzeker en heb ik dus niet zoveel
hebben. Je momenten van glorie kun je maar beter plannen tijdens je leven.’
vertrouwen in je kunst. Zelf werd ik nooit geplaagd door een urgente kinder
wens en het vertrouwen dat er iets van mijn werk in een hoekje van een bi
Opgetekend door Katrien Steyaert

