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Dirk van Bastelaere 
 
HARTBESCHADIGING 
 
[A] 
 
Wennen doet het nooit, want het valt 
in de taal en verspreidt zich als een ziekte, die aanlaadt en  
aangeladen geschiedenis blijkt. Een afzonderlijke stoel groet 
het denkbeeld van het zitten, in zijn vorm geklonken door 
gebruik. Op foto wekken alle stoelen ooit 
een panorama dat je in de broek doet zeiken van geluk.  
     De eerste ochtend sleept dan, als het bloedspoor van opge- 
vouwen stierenhuid, zwart achter ons aan over een Frans 
trottoir waar het slachten nagalmt als eindeloos dichtvallend 
staal, dat tot een poort werd omgesmeed. 
     ‘En de onschuld? Het blote beginnen?’ 
     Neem de lijkwade van Turijn. Los van het doordrenkte lin- 
nen zijn het sporen van een verhaal, uit de gietvorm van de  
ideologie gekanteld, misschien nog aangevuld met een ver- 
toog over DNA en verkoling.  
     Elk woord een abattoir. 
     Zo werd het hart 
     dat we ons hart noemen, omdat het in ieder van ons huis- 
houdt.  
     Ledig het en van bloed doordrenkt raast een storm door de  
hemelen.  
     Eet het en neem deel aan de transfiguratie.  
     Bijwijlen is dit orgaan een vriendelijk hart. Een bleke,  
glanzende knol in de vensterbank, waaraan het licht raakt als  
de stinkende adem van een prins.  
     Is niet je blik op de wereld een invulling door het lichaam 
(schietend als een nachtschadige in de zon) dat met purpe- 
ren klauwen de wereld in reikt, hakend naar liefde, een daad 
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van intimiteit?  
     Wat in mij klopt, gaat in jou door met kloppen. 
     Wie koestert dit orgaan niet 
     vanwege zijn bescheidenheid en de loutering van zijn be- 
roertes? 
    Guillaume de Guardestaing en 
    Guillaume de Roussillon, 
    slachter en rivaal. 
    Philostrato, door liefde neergesmeten. 
    In de geschiedenis, hart, ben je ten prooi aan migratie die 
je tegenspreekt in wat men zei dat je bent. 
    Ik zie niemand likkebaarden, die je kent. 
    Het is alles zo dodelijk wijd – 
    schimmig hart 
    in een schimmige tijd 
 
[B] 
 
Er wordt wat afgeluld over jou, hart, 
ledige betekenaar, 
 
goedmoedige sukkel, maar dakloos in de kartonnen doos 
van de twintigste eeuw, met smeltende poolkappen, algen 
in de Adriatische Zee en engelen in straling huizend 
meetbaar in becquerels. 
Ouderwets hart, aan de kant geschoven 
door microprocessoren die je alleen nog  
als een binaire ars combinatoria genereren, 
al komt daardoor de gelukzaligheid 
in mij op gang als koudwatervrees – 
of met de glasvezelcamera 
doorreisbaar op zaterdagavond 
in de droom van Asimov en de live operaties van de NCRV, 
 
verruild voor de losgewerkte aars 
in haar peilloze emblematiek hedendaags, 
 
waar ben je anders verzeild dan in het verzeilen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirk van Bastelaere, ‘Hartbeschadiging, in:  Hartswedervaren. Gedichten. Amsterdam/Antwerpen 2000, 
p. 27-29. 
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Ja, wenn dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leibe operieren wollte,  
da müßtest du wohl sterben; bei mir ist dies ein anderes Ding. 
Wilhelm Hauff, Das kalte Herz 
 
 
Het gedicht ‚Hartbeschadiging’ maakt deel uit van de in 2000 verschenen bundel Hartswedervaren. Dirk 
van Bastelaere karakteriseert daarin de ‚semiotische verwarring’ (p. 98) rond het begrip ‚hart’ als 
bedreigende, maar tegelijkertijd ook bevrijdende en inspirerende menselijke ervaring. Zoals in veel 
gedichten, maar ook het essayistische werk van Van Bastelaere wordt hier het scepticisme aangaande 
de realiseerbaarheid van menselijke communicatie in het algemeen verbonden met de kritiek op de 
ideologische geladenheid van taal. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in de ironische breking van 
het concept van het ‚Heilige Hart’ en de omvorming van de drager ervan, Christus, tot een 
meelijwekkende sukkel die zijn taak als verlosser al lang niet meer aankan, alleen al omdat zijn 
betekenisvolle gebaren niet meer worden begrepen door een tv-kijkende, door andere ideologieën 
overstelpte massa: ‚wij waren allemaal een andere kant opgereden.[...] De Man van Smarten was 
afgeschreven’. (‚Fabels van het Heilige Hart’, p. 90 en 98) 

De invalshoek voor het volgende voorstel tot een lezing van het gedicht is drieledig, waarbij 
opgemerkt moet worden dat de tekst zich verzet tegen een al te systematische benadering, want het 
vastleggen van ‚betekenis’ wordt door Van Bastelaeres ironische werkwijze steeds weer op losse 
schroeven gezet. Ten eerste gaat het om de associatie met bepaalde (historische) taaltheorieën die 
verbonden zijn met een grondleggende, ook in de postmoderne poëzie vaak gethematiseerde vraag: 
hoe kan de mens de verschijnselen van de hem omringende wereld onderbrengen in een bepaald 
taalsysteem en zou dit systeem ook nog een afspiegeling kunnen zijn van een transcendente zin achter 
de dingen (waarop het postmodernisme uiteraard ontkennend antwoordt). Daarmee is ten tweede 
verbonden de problematische verhouding tussen de concepten ‚teken’ en ‚lichaam’: kunnen (taal-
)tekens verwijzen naar de realiteit of functioneren deze verwijzingen alleen in gesloten tekensystemen 
die verder geen band hebben met de werkelijkheid. Ten derde wordt het in het gedicht gethematiseerde 
motief van het offer en diens intertekstuele referenties besproken, waardoor de interpretatie onder meer 
wordt gerelateerd aan de bovengenoemde christologische achtergrond van de bundel 
Hartswedervaren. 
 
 
Ars combinatoria 
 
Voor de historisch letterkundige is het een mooie ontdekking dat de postmoderne literatuur een reeks 
aanrakingspunten blijkt te hebben met de literatuur uit het renaissancetijdperk. Dit geldt, naast 
vertellingen die – zoals bijvoorbeeld P.F. Thoméses Zuidland (1991) – direct in het historische verleden 
zijn gesitueerd, met name ook voor de postmodern genoemde poëzie. De lectuur van Dirk van 
Bastelaeres ‚Hartbeschadiging’ laat in de meestal door andere literaire contreien wandelende lezer dan 
ook meteen een gevoel van herkenning achter. Een van de hoofdonderwerpen van het oeuvre van Dirk 
van Bastelaere is de twijfel aan het vermogen van de taal, de wereld op een zinvolle manier af te 
beelden. De taaltekens refereren niet aan de werkelijkheid, maar ontvouwen een eigen, gesloten 
systeem dat bepaald wordt door de (ideologische) intenties van de taalgebruiker die daarmee tegelijk 
een taalschepper is.  

Taaltheorieën zijn echter van alle tijden. Dirk van Bastelaere verwijst in zijn gedicht met het 
steekwoord ars combinatoria (r. 52) naar het filosofische denken over taal en taalsystemen, zoals dit al 
in de late middeleeuwen en de renaissance gebruikelijk was. Een van de grondleggers van de ars 
combinatoria was de op Mallorca geboren geleerde Raimondus Lullus (Ramón Lull, 1232/33-1316). Op 
zoek naar een sluitende argumentatie voor de vreedzame bekering van de ongelovigen ontwikkelde 
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Lullus een systeem, waarbij de letters B tot en met K worden verbonden met negen grondleggende 
principes (de dignitates): bonitas, magnitudo, duratio, potestas, sapientia, voluntas, virtus, veritas, 
gloria, te weten goedheid, grootheid, duurzaamheid, macht, wijsheid, wil, deugd, waarheid en glorie. Op 
basis van de daaruit ontstane, verschillende onderlinge combinatiemogelijkheden ontwikkelde Lullus 
een ‚logische machine’, waarmee de oplossing van alle wetenschappelijke vragen mogelijk zou zijn, 
omdat onder de geleerden over de grondleggende termini eensgezindheid heerst. Daarmee probeert de 
dertiende-eeuwse auteur, de structuur van de kosmos te spiegelen en in een sluitend, door talige 
tekens te bevatten systeem onder te brengen. Zijn methode zou volgens hem de volledige opheldering 
van alle kosmische verschijnselen tot gevolg hebben. Belangrijk voor onze vraagstelling is de 
verbinding tussen taal en kosmische ordening die door Lullus gepostuleerd wordt en die in haar hybris 
mooi contrasteert met de postmoderne twijfel. De elementen van de taal zijn volgens Lullus juist niet 
willekeurig, maar een afspiegeling van Gods eigen ‚combinatoriek’. De kosmische ordening is de poëzie 
Gods, waarvan hij de uitlegger wilde zijn. In deze zin werd de middeleeuwse auteur zelf ‚a mystic and a 
romantic poet’ (Frances Yates) genoemd. Het Lullisme en diens kritische receptie had grote invloed op 
de neoplatoonse en kabbalistische denkmodellen van de renaissance. Ook hier speelt de contemplatie 
over taal en taaltekens de allerbelangrijkste rol. De renaissancegeleerden, vaak natuurwetenschappers, 
theologen en dichters in één persoon, gaan op zoek naar het ‚kosmische’ alfabet en naar de oertaal, de 
lingua Adamica, die alle wereldraadsels zou kunnen oplossen. Paradoxaal genoeg vinden zij, die op 
zoek zijn naar de eenheid, een steeds grotere diversiteit: de meditatie over de combinatiemogelijkheden 
van de taal opent nieuwe werelden, de weg naar het Ene lijdt tot de labyrinthische oneindigheid van het 
Vele.  

De jonge Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) koestert het plan van een alfabet van de 
menselijke ideeën, neergelegd in zijn geschrift Ars combinatoria (1666). Uitgaand van bepaalde, 
eenvoudige gedachtes zou het met behulp van de mathematische ordening van begrippen en ideeën 
mogelijk zijn, een systeem van de wereldwijsheid op te bouwen, een algemene theorie (scientia 
generalis) die de basis zou kunnen zijn voor alle andere wetenschappen. De haast oneindige diversiteit 
van talen en bijbehorende alfabetten die de renaissancegeleerden op hun zoektocht naar de 
oorspronkelijke taal hadden opgediept wil Leibniz neutraliseren met behulp van het getal als algemeen, 
voor iedere natie verstaanbaar teken. Het getal moet, aldus Leibniz, nu de eenheid en duidelijkheid 
symboliseren, waarnaar de letter tevergeefs had gestreefd. Ook hier was de doelstelling het blootleggen 
van de wereldharmonie, het verborgen scheppingsplan Gods. Leibniz zelf gaat in zijn geschrift ook in op 
de mogelijkheden van zijn systeem voor taal en dichtkunst, want de ars combinatoria opent voor de 
dichter een haast oneindige variatie van dichterlijke inventies. De auteur heeft nu een methode om 
nieuwe werelden te bouwen, wier harmonie hij vervolgens met behulp van dezelfde methode kan 
bewijzen. Daarmee wordt de deur opengezet voor de dichterlijke vrijheid, elementen tot in het oneindige 
toe met elkaar te combineren. Het maniërisme heeft daar gretig gebruik van gemaakt. Wanneer de 
intertekstuele relatie tussen deze dichterlijke combinaties en de wereldharmonie verloren gaat, zijn we 
aangekomen bij de alfabetten en de literaire combinatoriek van het postmodernisme – oneindige 
werelden, maar dan ‚gekanteld uit de gietvorm van de ideologie’ (r. 13-14). Ook Van Bastelaere speelt 
het spel van het alfabet mee (naast hem zouden nog Marc Boogs De encyclopedie van de grote 
woorden of Kaneelvingers van Stefan Hertmans, allebei uit 2005, genoemd kunnen worden als 
voorbeelden voor het gebruik van de alfabetische pseudo-ordening). De bundel Hartswedervaren begint 
met het ‚ABC-Hart’: een combinatie van ‚anushart’ tot en met ‚zwerf afvalhart’ (p.13-14), waarmee de 
dichter zijn ars combinatoria demonstreert. De daarmee tegelijkertijd ook gesuggereerde 
encyclopedisch volledige behandeling van het onderwerp ‚hart’ wordt vervolgens in de bundel weer 
grondig ondermijnd. 
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De tegenstelling tussen ‚sema’ en ‚soma’ – teken en lichaam 
 
In tegenstelling tot de diverse, bij Lullus en diens volgelingen vaak op een drie-eenheid terug te voeren 
combinatiemogelijkheden, heeft de twintigste eeuw, aldus Dirk van Bastelaere, de ars combinatoria 
gereduceerd tot de binaire werking van de microprocessoren (r. 51-52). Geen sprake meer van het 
zoeken naar de wereldziel, het Ene, het oerwoord of het slaande hart van God achter de dingen – dit 
‚ouderwets hart’ is immers ‚aan de kant geschoven’ (r. 50). De genoemde binaire structuur valt ook waar 
te nemen in het gedicht zelf en is daarmee veelzeggend voor de interpretatie. ‚Hartbeschadiging’ is een 
met [A] en [B] getiteld tweeluik, waarin al bij een oppervlakkige lezing de tegenstelling opvalt tussen de 
historisch-literaire inhoud van het gedeelte [A] en de meer natuurwetenschappelijk georiënteerde 
strekking van [B], herinnerend aan de tegenstelling tussen cultuur en natuur of teken en lichaam.  

Het ,hart’ als teken, als betekenisvolle metafoor, als metonymia of embleem en het ‚hart’ als 
deel van ons lichaam ,dat we ons hart noemen, omdat het in ieder van ons huishoudt’ (r. 18-19) is de 
inzet van het gedicht. Wat evenwel de inhoudelijke kern zou kunnen zijn van het begrip ‚hart’ blijft vaag. 
Een woord als dit ‚valt in de taal en verspreidt zich als een ziekte’ (r. 1-2) – de aangroeiende 
betekenislagen die verbonden zijn met het begrip ‚hart’ zijn nauwelijks meer te ontrafelen, het is 
onmogelijk geworden het ‚hart’ nog te denken zonder een reeks emblematische, metaforische of 
metonymische bijbetekenissen die zich in de loop van de geestesgeschiedenis hebben vastgehecht aan 
of die geassocieerd worden met het teken ‚hart’. Van Bastelaere gebruikt hiervoor het werkwoord 
‚aanladen’ (r. 2-3): het zich vastzetten van deeltjes op een bepaalde oppervlakte. Op het niveau van de 
(talige) tekens ontstaat door dit proces juist deze dikke laag van betekenissen die aan elkaar 
vastgeklonken en met elkaar verbonden zijn, of, om het in meer linguïstische termen te zeggen, de 
signifiant ‚hart’ heeft zelf weer een lange keten voortgebracht van signifiants, zonder daardoor de 
signifié werkelijk te verhelderen. Dit proces dat zich in de lezer of taalgebruiker voltrekt, kan alleen 
worden onderbroken door een willekeurig, misschien gewelddadig ingrijpen – de associaties worden 
pas beëindigd door de dood van de taalgebruiker of de ondergang van de collectieve 
herinneringscultuur, waarvan hij deel heeft uitgemaakt. En ook op het vlak van het menselijke lichaam 
leidt het ‚aanladen’ van stofdeeltjes in de hartaders tot ernstige ‚hartbeschadiging’ en in het ergste geval 
tot de dood van de betreffende persoon. Op deze wijze heeft Van Bastelaere de semantische en 
somatische strekking van het woord ‚hart’ al in de eerste regels van het gedicht op subtiele wijze met 
elkaar verstrengeld. 

De lastige relatie van het teken en het materiële verschijnsel, waarnaar het verwijst, behandelt 
de auteur ook in de regels 3 tot en met 6. Hij refereert daarbij aan het klassiek te noemen voorbeeld van 
de ‚stoel’ en het onoverbrugbare verschil tussen het woord of het beeld ‚stoel’ en de in de werkelijkheid 
existerende zitmeubels: ‚een afzonderlijke stoel groet het denkbeeld van het zitten’. (r. 3-4) Alleen voor 
het vrolijk door het gedicht van Paul van Ostaijen huppelende kindje Marc dat ‚’s morgens de dingen’ 
groet – ‚dag stoel naast de tafel’ – lijkt deze verhouding nog onproblematisch. Taaltheoretisch gezien is 
het evenwel de vraag of met ‚een afzonderlijke stoel [...] het denkbeeld van het zitten’ inderdaad te 
benaderen valt. Een dergelijke poging tot het vastleggen van betekenis zou de herinnering kunnen 
wekken aan de taalsceptici in J. Swifts Gulliver’s Travels (1726), overigens de tegenvoeters van de 
optimistische Lullisten, die aan elkaar in een zwijgend discours de werkelijke voorwerpen laten zien in 
plaats van de onzekere woorden te gebruiken. Daarmee vermijden zij het risico van een misverstand, 
maar lopen ook gevaar letterlijk te bezwijken onder de last van de dingen. Een andere mogelijkheid tot 
het benaderen van ‚het denkbeeld van het zitten’ zou het in regel 5 gesuggereerde vastleggen van ‚alle 
stoelen ooit’ middels het fotografische geheugen zijn. Kan daarmee het ultieme moment, het 
samenvallen van betekenaar en betekende, worden bereikt, het moment ‚dat je in de broek doet zeiken 
van geluk’ (r. 6)? De mens zou daarvoor immers zijn aangewezen op de al genoemde 
microprocessoren die de opgeslagen massa van stoelen weer zouden omzetten in binaire combinaties 
van 0 en 1, waardoor het denkbeeld alsnog opgelost zou zijn in een eindeloze keten van tekens, 
daarmee zelf weer verwordend tot een ‚ledige betekenaar’ (r. 45).  
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Een dergelijk lot is ook het ‚hart’ beschoren. Deel [B] van het gedicht beschrijft – in een 
ommekeer van deel [A] – niet het aanladen, dichtgroeien en verduisteren, maar juist het volledige 
ontbloten van het ‚hart’. De technische mogelijkheden van het heden – microprocessor, 
glasvezelcamera, live operaties – stellen de mens het hart in zijn absolute naaktheid voor ogen. De met 
het ‚hart’ in de geestesgeschiedenis verbonden ethische en anti-ethische concepten, zoals sterkte, 
offervaardigheid en liefde, maar ook geweld, jaloezie en haat, worden als ‚ouderwets [...] aan de kant 
geschoven’ (r. 50). Misschien zijn het dus nu de natuurwetenschappen, die een sluitende relatie kunnen 
formuleren tussen teken en lichaam, doordat ze de grens opheffen tussen de natuurlijke en de 
technisch reproduceerbare lichamelijkheid. Het ‚hart’ wordt gegenereerd als een ‚binaire ars 
combinatoria’ (r. 52), het ‚soma’ wordt opgelost in een combinatiereeks van het ‚sema’, misschien de 
ultieme vorm van de ‚hartbeschadiging’. Opmerkelijk daarbij is de daarmee samenhangende 
onderwerping van het (natuurlijke) lichaam aan de regels van de moderne media, waardoor de 
lichamelijke integriteit van de mens als zijn belangrijkste bezit en onderscheidend kenmerk teloor lijkt te 
gaan. Het gevolg daarvan is de verwezenlijking van de ‚droom van Asimov’ (r. 57), het ontstaan van 
artificiële lichamen of robots (letterlijk: slaven). Maar ook op deze wijze is er geen ontkomen aan de 
problematische relatie tussen ‚sema’ en ‚soma’. In de wereld van Asimov worden de robots namelijk 
stapsgewijs begiftigd met een eigen, op taal gebaseerde identiteit en wordt er voor hen een eigen ethica 
ontwikkeld. Daardoor wordt ook de tegenstelling tussen teken en lichaam vernieuwd en de zoektocht 
naar het betekende begint opnieuw. 
 
 
Het hart als offer – de transfiguratie 
 
Het lichaam of het hart als een deel ervan kan tijdens een offerhandeling dienen als verbindend teken 
van de mens met transcendentale krachten. Offeren betekent dus het achterlaten van – vaak bloedige – 
sporen, waardoor de mens en de godheid een gemeenschappelijke geschiedenis aangaan. Er kunnen 
drie offerverhalen worden aangewezen, waaraan Van Bastelaere in het gedicht lijkt te refereren. 

‚Het bloedspoor van opgevouwen stierenhuid’ (r. 7-8) roept associaties op met een van de 
eerste grote hartoffers in de literatuurgeschiedenis. In het Gilgamesj-epos (ca. 1000 v.Chr.) 
vertegenwoordigen de vrienden koning Gilgamesj en Enkidoe twee kanten van de menselijke existentie 
– terwijl Gilgamesj opgegroeid is in culturele verfijning, leefde zijn latere vriend Enkidoe als een 
natuurkind. Hun bejegening en hun wederzijdse genegenheid, waarbij de harten van de vrienden tot 
elkaar spreken, laat een symbiose ontstaan tussen de krachten van de cultuur en de natuur. 
Gemeenschappelijk doden zij de Hemelstier en offeren diens hart aan de zonnegod. Daarmee is het 
denkbeeld ontstaan van het hart als een heilig symbool voor de relatie van de mens met de goden. Het 
hart als zetel van het leven wordt verbonden met de vaardigheid van het gevoel, de waarneming van de 
ander en het herkennen van de goddelijke krachten. Plaatsvervangend offeren de vrienden het 
stierenhart om daarmee hun eigen lichamen en zielen op te dragen aan de hogere machten. Hier zet de 
traditie in van het ‚eindeloos dichtvallend staal, dat tot een poort werd omgesmeed’ (r. 9-10), de 
offerande van het bloedige hart opent een doorgang naar de transcendentie.  

Het tweede offerverhaal, verbonden met de lijkwade van Turijn (r. 12), gaat over de God, ‚het 
vleesgeworden woord’ (Joh. 1:14) die zichzelf aanbiedt aan de mensheid om haar te verlossen in de 
stromen van Zijn bloed. Het lichaam van Christus wordt een teken voor het reddende woord dat de 
Vader heeft gesproken, een rede, waardoor zich evenwel – zoals in de eucharistie tot uitdrukking komt 
– het offer van de Zoon herhaalt tot het einde van de tijden, ‚elk woord een abattoir’ (r. 16). Door het 
noemen van de lijkwade legt de auteur dus een directe verbinding met de offerdood van Christus die in 
de bundel Hartswedervaren op verschillende plaatsen een belangrijke rol speelt. Duidelijk wordt hier 
nog eens een verschil gemaakt tussen de uiterlijke, materiële kant van het teken en de geschiedenis, 
waarnaar het verwijst: ‚los van het doordrenkte linnen zijn het sporen van een verhaal, uit de gietvorm 
van de ideologie gekanteld’ (r. 12-14). Het verhaal van de transformatie van het natuurlijke lichaam van 
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Christus, waarvan de legende beweert dat het als een soort fotonegatief zijn spoor heeft achtergelaten 
op de lijkwade, in het mystieke lichaam van de Verlosser wordt door Van Bastelaere ontmaskerd als 
een vorm van de ideologie en daarmee als een van de grands récits (Lyotard) die hun geldigheid 
hebben verloren in de ‚peilloze emblematiek’ (r. 59) van de twintigste eeuw.  

Het eucharistische offer, het verzwelgen van het mystieke lichaam en de eenwording met de 
Gekruisigde - ‚eet het en neem deel aan de transfiguratie’ (r. 22) - is in het gedicht tenslotte verbonden 
met het derde offer-motief: het nuttigen van het hart van de geliefde. Guillaume de Guardestaing en 
Guillaume de Roussillon, ‚slachter en rivaal’ (r. 34-36) figureren in het negende verhaal van de vierde 
dag in Boccaccio’s Decameron (1348-1353), de dag die onder de leiding staat van Philostrato, ‚door 
liefde neergesmeten’ (r. 37) en gewijd is aan de liefdesgeschiedenissen met een ongelukkige afloop. De 
twee ridders zijn gezworen vrienden, tot De Roussillon ontdekt dat zijn gezel de geliefde is van zijn 
gemalin. Zijn genegenheid verandert daarop in dodelijke haat, hij vermoordt de ander en geeft diens 
hart te eten aan zijn vrouw. Na de gruwelijke maaltijd laat hij de dame weten dat zij net het hart van 
haar minaar heeft geconsumeerd, waarop zij zelfmoord pleegt. Door zijn handelwijze dwingt De 
Roussillon de vrouw tot een ommekeer van de liefdescommunicatie: door haar mond, die vroeger 
middels woord en kus de vereniging met haar beminde tot stand had gebracht, wordt nu het hart van 
hem als teken voor zijn liefde en zijn identiteit verslonden, haar lichaam wordt het graf van haar 
minnaar. Na de ontdekking van het gruwelijke feit blijft voor haar alleen de zelfdestructie – zij vernietigt 
haar lichaam door een sprong uit het venster van de burcht. Van Bastelaere schijnt hier de wending van 
het eucharistische maal in het tegendeel na te streven – het nuttigen van het geliefde hart betekent niet 
leven en verrijzenis, maar dood en ondergang: ‚in de geschiedenis, hart, ben je ten prooi aan migratie 
die je tegenspreekt in wat men zei dat je bent’ (r. 38-39). 
 
 
De nachtschadige in de zon 
 
In Van Bastelaeres gedicht valt de vloeibaarheid van het ‚hart’ als talig en lichamelijk concept tenminste 
op twee vlakken waar te nemen. Op het gebied van de taal en haar band met de werkelijkheid wordt het 
‚hart’ teruggebracht to de binaire combinaties van 0 en 1, waardoor het net zo goed kan verdwijnen als 
ook alle denkbare verschijnselen in de materiële en immateriële werelden kan bevatten; het wordt 
tegelijkertijd geledigd en tot angstaanjagende proporties opgeblazen: ‚ledig het en van bloed doordrenkt 
raast een storm door de hemelen’ (r. 20-21). Op het vlak van de culturele herinnering wordt het 
verbonden met drie variaties van het offer, verschillende pogingen, door de transfiguratie van het ‚hart’ 
een zingeving te bereiken. Het laconieke einde van het gedicht, waar het embleem van het ‚hart’ 
verruild wordt voor het embleem van de ‚aars’ (r. 58), zet deze interpretaties echter weer op losse 
schroeven. 

Het nadenken over het begrip ‚hart’ zou evenwel onvolledig zijn zonder een verwijzing naar de 
beeldende kunst. Vooral in het tijdperk van de barokke cultuur was de hartsemblematiek een heel 
geliefd onderwerp. Brandende harten, gewonde harten, van zwaarden en pijlen doorboorde harten, 
harten waarin de menselijke zonden zijn uitgebeeld, naar de hemel vliegende harten en boven alle 
andere natuurlijk het Heilig Hart, er komt haast geen einde aan. Volgens de verantwoording in de 
bundel Hartswerdervaren werd ‚Hartbeschadiging’ geschreven bij een video-installatie van Spank 
Moons die in 1998 te zien was in de galerie De Zwarte Panter te Antwerpen. Moons’ ‚Potattoheart (7 
kleuren)’ getitelde installatie laat een in de vorm van een hart gegroeide aardappel zien die afgebeeld is 
tegen de achtergrond van zeven kleuren, te weten indigo, blauw, groen, oranje, violet, rood en geel (zie 
afbeelding). De nachtschadige wordt verlicht, zodat hij zelf een schaduw werpt en we op deze wijze 
weer te maken krijgen met een verwijzing naar de problematiek van beeld en afbeeld. In Van 
Bastelaeres gedicht wordt de ‚glanzende knol’ (r. 24) ook een ‚vriendelijk hart’ (r. 23) genoemd en – 
overeenkomstig met de meest voor de hand liggende hartsymboliek - verbonden met het verlangen 
naar liefde: 
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  Is niet je blik op de wereld een invulling door het lichaam 
 (schietend als een nachtschadige in de zon) dat met purpe- 
 ren klauwen de wereld in reikt, hakend naar liefde, een daad 
 van intimiteit? (r. 26-29) 
 
De hoogvliegende invulling van het begrip ‚hart’ als liefdessymbool, als vriendelijk orgaan van de 
wederzijdse waarneming van twee gelijkgestemden – ‚wat in mij klopt, gaat in jou door met kloppen’ (r. 
30) wordt al meteen geïroniseerd door het feit dat deze regels een bijschrift zijn bij het beeld van een 
simpele aardappel, wellicht het meest aardse gewas dat we ons kunnen voorstellen, een beeld ook dat 
door Spank Moons begiftigd werd met de ironische naam ‚potattoheart’. De consumptie van dit ‚hart’ - 
‚eet het en neem deel aan de transfiguratie’ (r. 22) – is dus ook op een alledaags niveau mogelijk, 
gedemonstreerd wordt hier de profanering van de hoogdravende symboliek. Toch kan deze uitstap naar 
het aardse niet verhullen dat ‚potattoheart’ geprojecteerd werd tegen de achtergrond van de genoemde 
zeven kleuren, nota bene de kleuren van de regenboog, die in de kleurensymboliek een moeilijk te 
overschatten rol spelen. Vergelijkbaar met de Lullistische dignitates symboliseren zij belangrijke 
‚wereldprincipes’, zoals goddelijkheid, oneindigheid, deugd, leven, erotiek, gezag, liefde, moed en 
glorie, maar tegelijkertijd ook de schaduwzijde ervan, namelijk melancholie, rouw, lijden, haat, afgunst 
en verraad, principes, die allemaal doorwerken in Van Bastelaeres gedicht. Isaac Newton heeft de 
zeven kleuren verbonden met het systeem van de zeven hemellichamen, de zeven dagen van de week 
en de zeven noten in een octaaf, waardoor voor hem de kleuren een evenzo poëtische uitdrukking zijn 
geworden van de wereldharmonie, zoals de letters dat geweest zijn voor Lullus en de getallen voor 
Leibniz. 
 
 
Besluit 
 
In het sprookje ‚Das kalte Herz’ van Wilhelm Hauff verliest de wanhopige Peter zijn warm mensenhart 
aan de duivelse Holländer-Michel. Hij plant in Peters borst een dode steen, waardoor Peter de 
gelukzaligheid van een koude onverschilligheid bereikt en vervolgens tot de grootste misdaden in staat 
is. Het echte hart van Peter klopt ondertussen door in de hut van Holländer-Michel, opgeborgen in een 
glas met sterk water en keert aan het einde, door middel van list en verstand, terug in Peters borst die 
daardoor weer menselijk kan voelen, maar ook vatbaar wordt voor leed en medelijden. Dit bekende 
voorbeeld van een ‚hartbeschadiging’ stond ook op de achtergrond van de hier gepresenteerde lezing 
van Dirk van Bastelaeres gedicht. Net als het voelende hart van Peter kan ook ‚ons hart’ worden 
vervangen, niet door een steen, maar door een levenloze apparatuur, en gaat het toch door met 
kloppen. De historische emblematiek van het ‚hart’ moge dan verruild zijn voor de ‚peilloze emblematiek’ 
van het hedendaagse bestaan, ook haar brokstukken nog bieden aanknopingspunten voor een 
schitterende dichterlijke ars combinatoria. Een geruststellende gedachte. 
 
 
N.B. Ik dank Spank Moons dat hij mij de foto’s van zijn installatie ter beschikking heeft gesteld! 
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