Li terair

Geachte
heer
Hugo Claus heeft ooit een stuk geschrevendat Het leven en de werken
van Leopold 11heet. Het doek gaatopen en we zien de lijkkist van onzebebaarde
vorst, omgeven door witte bloemen. Er staat ook een treurende militair op de
bühne en een oude neger met één arm .enéén oor die later Bongo#Bongo blijkt
te heten. De rouwklacht van de generaalwordt doorbroken door het geklater van
Bongo#Bongodie doodgemoederdop de Belgischebl~men begint te pissen.Even
later richt de oude negerzijn onstuitbare waterstraalop de kist van Leopoldil .en
zijn waterenduurt ongenadiglang. De militair trekt amechtig zijn pistool maarde
dreigendeblik van Bongo#Bongodoet hem te'rugdeinzen.Ten einde raad begiht
de.generaalhem in een onvervalsteSuskeen Wiske in Kongo#stijl toe te spreken:
"Ik bedoel: Koning dood. Koning geen water nodig van Bongo--Bongo. Koning
kan niet meer bloeien." "Ah", zegt Bongo#Bongoen hij houdt meteen op met
pissen. Ziedaar de verhouding tussen Belgiê en Kongo en het belang van onze
gemeenschappelijkegeschiedenisin een notedop.
Claus maakt de laatstetijd geregeldzijn ongenoegenkenbaarover het feit
dat zijn stukken nog nauwelijks worden opgevoerddoor de betere theatergezel#
schappenen ik kan me voorstellen dat dat pijn kan doen. Maar het is evenzeer
zo dat bij sommigestukken van Claus de walm van een verloren geganetijdsgeest
je toe komt waaien zodraje zijn verzameldtheaterwerk openslaat.Het leven en
de werken van Leopold 11is geschrevenin 1971 en het getuigt nogal.van een
gedateerdengagement,van een kwajonge~chtig schoppenin de kloten van het
establishment.
Tegelijk -en het is daarom dat ik u lastig val met heel dit exposé- gaat
dit stuk over ons omgaanmet onze vaderlandsegeschiedenis,meer bepaaldover
ons koloniaal enpostkoloniaal'verleden en dat blijkt de laatstemaandenopnieuw
bijzonder actueel geworden.Toen in 1996 Congo in crisis uitkwam, het vorige
boek van Ludo De Witte, schreefuitgerekend Manu Ruys in De Standaarddat er
.nognooit een "gewetensonderzoek"is gekomenover wat wij allemaal hebbenuit#
gevretenop dat zogenaamde"zwartecontinent". Nu vind ik het van een perverse;
ironie getuigen dat die Grote Witte Manitoe van een Manu Ruys in de fuckin'
Standaardoproept voor een meaculpa maarkom: we leven nu in het jaar 200) en
dankzij dezepaarsgroeneregèringstaat er een commisSieLumumbaop de sporen.
Ik vind dat du jamais vu en ik ben - ik zal het maar toegeven-,-zelfsenigzinstrots
op dit land voor dezestap.
In de schitterende film American Beauty die onlangs werd uitgebracht
wordt er ergenseen opmerking gemaakt die wel geschrevenlijkt voor dit land:
Never underestimatethe power of denial - Onderschat nooit de kracht van het
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negeren.Nog niet zo heel lang geleden leek dit motto wel het grafschrift te zijn
voor het depanement waar u nu mee belast bent. Never underestimatethe power
of denial - er was een artikelenreeksvan een hardnekkig journalist vqor nodig
om een organisatiezoalsABOS definitief de nek omtedItaai~n en onze ontwik,
kelingssamenwerkingdoor een lichtjes andere brit te Zien en noga" rigoreus te
scheidenvan het departementBuitenlandseHandel.
Ik hoop dat die witte olifanten zoalsp&:ychedelische
ontziltingsinstallaties
eindelijk tot het verleden behoren en uw voorgangerReginald Moreels écht als
een chirurg heeft opgetreden- hoe tureluurs ik somsook werd wanneer hij zijn
medischemetaforenwinkel nog maar eensbOvenhaalde.Ik hoop het maar ik weet
het niet. Mag ik daarom zo vrij zijn om andere metaforen van u te verwachten?
Wat komt er na al die opengesnedenabcessen,het slagersmesvan de chirurg en
het hygiënisch onderzoek?Ik heb al wel een en ander in de inooiaopgevangen
van wat u van plan bent en dat doet mij be~luiten dat de sterren gunstig staan
maar toch.
Door .dè Lumumba,commissiewordt onze ontwikke~ings'samenwerking
met Kongo plots gekleurd door het verleden en het verlangen van enkele v~r'
lichte geestenom met een schonelei te herbeginnen.Ik denk dat het woord 'tont,
wikkeling" in "ontwikkelingssamenwerking"dan evenzeerop onszelfmag slaan,
hoe zelfingenomendat misschienook klinkt. We moeten wat meer "ontwikkeld"
met ons verleden omspringenen dat betekent niet dat we stijf van het schuldge,
voel en op' kousenvoetenen met toegeknepenbillen hier en daar wat projecten
moeten ondersteunen.Enkele feiten uit onze recentegeschiedenismoeten onder
ogen worden gezienen dan ben ik niet enkel bezigover de moord op Lumumba
maar ook en vooral over de tragikomischeavonturen van de ABOS, boys.Ik denk
dat dat soort "ontwikkeling" een echte mentaliteitsverschuiving kan teweegbren,
gen. Wie weet worden we er zelfseen stukje volwassenervan en dat kan het bin,
nenlandsepolitieke klimaat al\een maar deugddoen. Ik vind, bestemeneerBout,
mans, - en dat za" u waarschijnlijk niet ontkennen - dat u op een ongelofelijk
belangrijk departementzit. Louis Michel vindt dat ook, hij wou het zelfsbijna van
u afpakken in het begin (of heb ik dàt nu weer verkeerdbegrepen?).
De manier waaropeen land zich engageertvoor internationale solidariteit
en zich profileert op het gebiedvan zijn ontwikkelingsbeleid, zegtheel veel over
het land zelf en waar haar prioriteiten liggen. Dus uiteraard moet we naar die
0,7 procent van het BNP - het is een regelrechteschandedat dat.nog altijd niet
gebeurdis - en moet die 0,7 procent op een intelligente manier gebruikt worden.
Want onzeblik naar buiten is evenzeereen blik naar binnen. Het zou misschién
leuk zijn voor de literatuur maar het zou toch tamelijk wrang blijken wanneer
binnen dertig jaar een toekomstige Claus nog maar eens pissendenegersmoet
opvoeren in een hedendaagsstuk over de verhouding tussenNoord en Zuid. Niet
enkel de negentiendeeeuw is voorbij maar nu ook al de twintigste. Meneer Bout,
mans,doe alstublieft uw best.
Met vriendelijke groeten
JeroenOlyslaegers

