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DE PENNENLUST VAN BAVO CLAES

Hoed u voor vijftig. Trouw niet. Kom niet zeggen dat Bavo Claes  

u niet gewaarschuwd heeft. 456 pagina’s lang, wellustig grijnzend. 

Indien zijn tragikomische roman Vijftig een spiegel van ’s schrijvers  

ziel zou zijn, is die gitzwart. Dat valt mee. ‘Ik heb weet van weemoed, 

maar niet fanatiek.’

 Filip Rogiers, foto’s Fred Debrock

‘Ik ben een brave 
en welopgevoede jongen’

B
avo Claes (65) hééft een roze 
Cadillac. Een schaalmodel, gekregen 
voor zijn verjaardag. Je zou hem om 
de dooie dood niet in zo’n echte kar 

krijgen als die waarmee de kalende Jan 
Cleyman zijn boek komt ingereden. Een tot 
mislukken gedoemde poging is het om zijn 
kleurloze bestaan wat glans te geven. ‘Gepest 
op het werk, door zijn pik in de steek gelaten, 
bedrogen door zijn vrouw’, klinkt het. 
 Claes heeft peper en zout aan zijn slapen 
en grijs haar zoals de eerst bejubelde en 
daarna geroyeerde televisiester Vincent 
Velings. Maar ik vermoed, ik heb er hem niet 
naar gevraagd, dat hij niet met een pincetje 
voor de spiegel zijn schaamhaar staat te 
epileren, zoals die Velings dan doet voor hij 
weer eens de deur uitgaat to get laid. 



 Dat bleek ook uit marktonderzoek van 
Censydiam: kijkers kregen hun nieuws graag 
opgelepeld door een vaderiguur, een ervaren 
gids. Toch werd Bavo Claes van het journaal 
gehaald. ‘Martine (Tanghe) mocht blijven en 
doet dat nog altijd schitterend. Voor mij 
kwam er een jonger gezicht in de plaats.’ 
 Hij kraait er al lang niet meer naar. ‘Het is 
dom om verbitterd te zijn.’ 
 Schoppen is nooit zijn stijl geweest. Claes 
is opgetrokken uit bedachtzame inesse. 
Houdt van het juiste woord op de juiste 
plaats. In 1997 leverde hij als schrijver zijn 
visitekaartje af: Kraai werd bekroond met de 
inmiddels opgedoekte maar toen erg 
prestigieuze NCR Literair Prijs en ging 
22.000 keer over de toonbank. 
 Toen hij tien jaar geleden de Reyerslaan 
verliet, keken de fans al reikhalzend uit naar 
een tweede boek. Daar deed hij dan toch nog 
een decennium over. 
 ‘Ik had geen haast’, zegt hij lijzig. ‘Het 
klinkt waarschijnlijk als een vloek, komende 
uit de mond van een schrijver: maar ik doe 

mijn best om mijn leven niet te verschrijven. 
Veerle De Wit, de weduwe van Hugo Claus, 
vertelde eens dat ze nooit op reis konden. 
Hooguit naar Parijs, en dan nog moest zij 
elke ochtend de deur van hun hotelkamer uit 
zodat hij kon schrijven.’
 ‘Ik heb de voorbije jaren veel gereisd met 
mijn vrouw. Ook ging ik na mijn televisie
jaren voor mijn boekenkast staan en besloot ik 
om mijn leesachterstand in te halen. Al slaagt 
een mens daar natuurlijk nooit in. En als ik 

dan schreef, nam ik daar mijn tijd voor. Enkel 
in de voormiddag, nooit na de middag of ’s 
avonds. Ik heb de grootste bewondering voor 
zo’n Georges Simenon die heel snel goed 
werk kon aleveren. Ik kan dat niet.’
 ‘Misschien speelt het ook wel mee dat ik 
dertig jaar voor televisie tegen een deadline 
aan heb geschreven. Ik deed dat graag, het gaf 
een kick. Daarna mocht het eindelijk zo 
langzaam als ik zelf wou.’

 LIEFDE OP KRUKKEN

 Het hindert geenszins de kolkende vaart 
waarmee de schrijver de levensverhalen in 
Vijftig naar een ontknoping stuwt. We spoilen 
niet als we zeggen dat het met de opgevoerde 
babyboomers niet goed aloopt: de alwetende 
verteller kondigt al vroeg in het boek ‘de 
rampspoed die hen dit jaar nog te wachten 
staat’ aan. 
 De reeds genoemde Jan Cleyman, 
uitgebluste dagbladschrijver, struint al jaren 
klunzend door het leven. Zijn huwelijk met 
Jo zit muurvast. Lust is geweken, liefde 
begraven onder dikke lagen ergernis. ‘Nooit 
neemt hij nog eens het initiatief, dat is het. 
Niet om een gesprek te beginnen, niet om te 
beslissen wat ze zullen eten, niet om de 
handdoeken in de badkamer te verversen, 
niet om foto’s te maken op reis, niet om 
karweitjes te doen in huis, niet om naar het 
theater te gaan, niet om nog ’n keertje te 
vrijen.’ 
 Kan hij ook niet meer, dat laatste. Liefde 
op krukken, noemt Claes dat de ene keer 
puntig poëtisch. Elders krijgt de lezer 
Cleymans kwaaltjes in de schaamstreek 
episch plastisch opgediend. Het geldt 
trouwens voor het hele boek: Claes trekt alle 
registers open. In taal en stijl, van lapidair tot 
meanderend, en in toon, van tragiek tot 
slapstick. 
 Velings lijkt het aanvankelijk alleen maar 
beter te vergaan dan Cleyman. Maar ook hij 
heeft zijn gevechten te voeren. Elkeen torst in 
dit boek zijn en haar frustraties en com
plexen. Vijftig is een zedenschets van een 
generatie, de babyboomers, en ook een beetje 
een portret van een wereld in de kering. 
Er rinkelen nogal wat gebroken 
dromen in uw boek.
‘Dat is ook het interessantst om over te 
schrijven, toch? Chapeau voor iemand die 
een boek schrijft over gelukkige mensen. Dat 
is op zich misschien wel het moeilijkste wat 
er is. Voor een roman geldt in zekere zin 

32 DS WEEKBLAD

DE PENNENLUST VAN BAVO CLAES

‘Het klinkt 
waarschijnlijk als 
een vloek, komende 
uit de mond van een 
schrijver: maar ik 
doe mijn best om 
mijn leven niet te 
verschrijven’ 

 Claes werd omstreeks de millennium
wende 50. Cleyman en Velings ook. ‘Stand
upcomedians van het jaar nul. De grijzende 
kale en de kalende grijze.’ De een zoekt, 
behalve in zijn Cadillac, troost voor het 
menselijke tekort in zijn bestaan in blote 
borsten op papier, de ander verzamelt 
amourettes in levenden lijve. Het zal geen van 
beiden redden. Claes beschrijft hun amech
tige queesten met zo’n wellustige pen dat je 
als lezer een kenner vermoedt. 
 Laten we dat maar meteen van de baan 
hebben, lacht hij de suggestie weg. 
 ‘Zoek mij in geen van beide heren. Dan 
zou het wel erg treurig met mij gesteld zijn. 
Wie je bent of doet en wat je schrijft: dat is 
een complexe verhouding. Mensen hebben 
daar vaak een verkeerd beeld van. Ik las eens 
een bespreking van mijn debuut, Kraai, op 
zo’n site waar scholieren leesverslagen delen. 
“Het hoofdpersonage is een televisiepresen
tator. Bavo Claes is een televisiepresentator. 
Het boek moet wel autobiograisch zijn.”’ 
(lacht)
Toch leek Kraai dichter op uw huid 
geschreven dan Vijftig. Zoon verzorgt 
zieke vader, wat hem terugwerpt in de 
tijd, onder meer op het vroege verlies 
van zijn moeder.
‘Natuurlijk, wat je hebt meegemaakt, neem 
je mee in zo’n boek. In Kraai is het ikperso
nage als kind op kamp op het ogenblik dat 
zijn moeder sterft en zijn vader brengt hem 
daarvan niet op de hoogte. Zo is het in 
werkelijkheid niet gegaan. De ware toedracht 
heb ik deze keer verwerkt in Vijftig, maar dan 
wel in een jeugdherinnering van het 
vrouwelijke personage Jo, de echtgenote van 
Cleyman. Zij wordt als kind wakker in haar 
bed en hoort haar vader roepen op haar 
moeder die overleden blijkt te zijn. (kucht) 
Maar ik heb nergens veel last van, als dat uw 
vraag mocht zijn.’

 ERVAREN GIDS

 Geen Cadillac dus voor Claes. Op de weg 
lijkt hij mij eerder van het parmantig 
tuffende type. Van een vertrouwen wekkende 
gelijkmoedigheid die u zich misschien nog 
herinnert uit de tijd dat hij het journaal 
presenteerde. Hij loenste daarbij een beetje. 
Ook voorzag hij het nieuws van zijn tijd al 
eens van commentaar door ijntjes met zijn 
mondhoek te trekken. Een baken was hij, 
voor jong en oud, voor man maar toch 
vooral vrouw.



natuurlijk ook wat voor de journalistiek 
geldt: als alles goed gaat, is er niets te 
melden.’
Het geschetste beeld van vijftig en 
vijftigers is, samengevat, om troosteloos 
van te worden. Wat moet u blij zijn dat 
u die fase al vijftien jaar achter de rug 
hebt.
(lacht) ‘Mijn personages hadden net zo goed 
40 of 60 kunnen zijn, maar ik vond 50 en 
2000 mooie ronde getallen. Dat ik zelf in 
1949 geboren ben, maakte het handiger: je 
weet veel dingen, zonder research. Er zit wel 
wat tijdsgewricht in mijn boek en ik hoop 
dat het meer dan decor is, maar ik heb geen 
ideeënroman willen schrijven. Die hele 
schrijverij van mij is vooral terug te brengen 
tot een soort van formuleerlust.’
Het is, in alle betekenissen van het 
woord, inderdaad een erg wellustig 
boek. Maar daarom niet minder treurig.
‘Het is toch niet een en al droefenis? Ik hoop 
wel dat er tussen de regels wat te lachen valt.’
Wel voor de lezer, niet voor de  
personages. Maar zeker, we voelen u 
grim lachen op elke pagina. 
‘Het heeft ermee te maken dat ik een totaal 
ander boek dan Kraai wilde schrijven. Ook 

daarom liet dit boek zolang op zich wachten. 
Ik voelde dat ik als ik meteen na Kraai de pen 
weer had opgenomen, ik bij wijze van 
spreken hetzelfde boek had geschreven. Het 
is een gevaar dat elke schrijver bedreigt. Dan 
krijg je zoals een Dimitri Verhulst te horen: 
het is wel goed hoor, maar het is altijd 
hetzelfde. Anderzijds, over Joost Zwagerman 
las ik dan weer minnetjes dat hij te veel 
uiteenlopende teksten schreef. Dat vond ik 
lauwekul. Alsof variatie een gebrek is. Ik vind 
de Beatles beter dan de Stones juist omdat ze 
zo’n breed spectrum hebben. Kraai was 
emotioneel, het hengelde naar empathie. 
Deze keer streefde ik elegante zakelijkheid na. 
De toon mocht onderkoeld, nuchter en licht 
ironisch zijn.’
Zo uitgepuurd Kraai, zo uitbundig 
Vijftig. Neemt niet weg dat er ook in  
de scherts weer erg veel weemoed 
resoneert.
‘Zo zie je maar, een schrijver mag dan wel 
beslissen om een heel ander boek te schrij
ven, hij blijft natuurlijk zichzelf.’
En dat is in uw geval een 
melancholicus? 
‘Ik heb weet van weemoed, maar niet 
fanatiek. Het overheerst mijn leven niet. Wel 
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‘Maar nee, ik 
heb niet zo’n 
collectie pikante 
prentbriefkaarten 
in mijn bezit. Nou 
goed, ik heb er een 
stuk of zeven’ 

Bavo Claes: ‘Chapeau voor iemand die een boek schrijft over gelukkige mensen.’

is het zo dat ik zelf ook het liefst boeken in 
die sfeer lees.’
Cleyman zoekt ‘ouder gewoonte, troost 
in het goddelijke en het eeuwige, zoals 
zich dat op aarde openbaart in de 
weligheid van vrouwenlijven’. Korter: 
borsten! 
(lacht) ‘Wat is uw vraag?’
Wel, u beschrijft zijn Pikante Pinaco-
theek bestaande uit 494 prenten of 988 
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taalgebruik, maar elk ervan staat wel degelijk 
in het woordenboek, de meeste zelfs in een 
gewoon Prismaatje. Vijftig is een heel ander 
soort tekst, zonder ongebruikelijke woorden. 
Nu ja, “mammaemonomanie” misschien.’
Staat ‘hunkerstoornis’, wat Cleyman 
dan heeft, in Van Dale? 
‘Hm, dat durf ik niet te zeggen. Zoek het eens 
op.’

 HET HUWELIJK

Claes sleept karrenvrachten omschrijvingen 
van de huwelijkse staat aan in zijn boek. Geen 
een daarvan stemt hoopvol. Het is ‘één 
vertwijfelde, eeuwigdurende toenaderings
poging die van tevoren tot falen gedoemd is’. 
Elders noemt Cleyman, staande voor het 
herentoilet, het de hel ‘met boven de 
toegangspoort het opschrift: Laat alle 
aanspraak op privacy varen, gij die hier 
binnentreedt. Boven de manneningang 
welteverstaan’.
 Zijn vrouw Jo van haar kant, tussen de 
boeken van het winkeltje dat ze uitbaat, 
koestert evenmin nog hoge verwachtingen. 
‘En de gedachte dat het in alle echtelijke 
sponden op de wereld wel min of meer 
hetzelfde zal gaan, en dat de romans in de 
winkel van Jo er vol van staan, is maar een 
schrale troost.’ 
Uw boek is even pijnlijke als hilarische 
antireclame voor het huwelijk. 

omdat ze vorm geeft aan de wezenlijke 
onvolkomenheid van het bestaan.’
‘Het is ook een gegeven van het leven, die 
onvolkomenheid. Ik denk dat elke mens die 
een beetje bewust in het leven staat, dat toch 
zo ervaart. Er is erg veel moois dat het leven 
de moeite waard maakt, maar er zijn ook veel 
momenten waarop je denkt: dit is niet 
helemaal zoals het zou moeten of kunnen 
zijn. Ik verbind daar verder geen diepe 
ilosoie aan.’
De niet zo lieve lust van uw mannelijke 
personages gaat wel gelijk op met uw 
taalplezier?
‘Dat is toch wel de motor, ja. (met fonkelende 
ogen) Ik ben zo iemand die wanneer hij 
schrijft, uren zoek kan maken in het woor
denboek. Ik ben in goed gezelschap: Jeroen 
Brouwers doet het ook. Ik heb veel woorden
boeken en ik mag er geregeld in grasduinen. 
Ongetwijfeld is ook dat een van de redenen 
waarom dit boek zolang op zich heeft laten 
wachten.’
Kraai werd onder meer geprezen om 
zijn vele neologismen: smotsig, smies-
pelen, knarpen, femelen, schobben, 
kokkeren, lubberen, stiefelen, ruiselen.
‘Er staat geen enkel neologisme in dat boek. 
Een zeer erudiete recensent vond al die 
woorden maar niks: ze staan niet eens in het 
woordenboek! Hij had het verkeerd voor: ze 
vallen misschien buiten het dagelijkse 

borsten zo exhaustief en plastisch dat 
we er een zeer ernstige, maar ook leuke 
zelfstudie achter vermoeden.
‘Ik zal niet ontkennen dat ik het prettig vond 
om dat te beschrijven. Vond je het te veel? Ik 
heb nochtans erg veel geschrapt, je kunt wel 
bezig blijven. Ik had l’embarras du choix. Maar 
nee, ik heb niet zo’n collectie prentbriefkaar
ten in mijn bezit. Nou goed, ik heb er een 
stuk of zeven.’
Geen pagina van de 456 of er passeert 
wel een mem, een pram, een tepelhof 
of een halo. Vrouwelijke lezers kunnen 
er aanstoot aan nemen.
‘Mijn vrouw is mijn eerste lezer. Ze vond het 
een erg goed boek. Ik kan me voorstellen dat 
vrouwen zich ergeren als ze lezen hoe 
mannen naar vrouwenlijven kijken. Maar als 
je dan ziet waar het op uitdraait, denk ik dat 
het juist een vrouwvriendelijk en manon
vriendelijk boek is. Cleyman en Velings zijn, 
tja, wat?’
Zielig?
‘Zielig, dat is het juiste woord. Een van hen 
blijkt een schoft te zijn, van de ander is dat 
minder duidelijk. Zeker is dat de vrouwen in 
mijn boek niets verkeerd doen, ze verdienen 
het lot niet dat ze ondergaan.’
Ook Vincent Velings geeft zijn obsessie 
voor het decolleté een ilosoisch sausje 
mee: ‘Asymmetrie waar je ze niet 
verwacht heeft hem altijd al ontroerd, 

‘Het had ook 
een aangename 
kant om op een 
onelegante manier 
opzijgeschoven 
te worden. Ik 
kreeg zo’n golf 
van lof over mij 
heen, zoals je dat 
normaal alleen op je 
begrafenis krijgt’ 

‘Ik ben zo iemand die wanneer hij schrijft, uren zoek kan maken in het woordenboek.’
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VRT gewerkt. De eerste tien jaar had de 
redactie last van de betutteling door politici, 
de laatste jaren was dat van de marketeers. Ik 
denk dat dat ook voor kranten geldt, toch?’ 
U bent niet minder scherp dan Walter 
Zinzen, maar bij u hoeft het niet zo 
nodig in een opiniestuk? 
‘Nee, het is niet de manier waarop ik ermee 
omga. Maar ik heb wel veel waardering voor 
iemand als Walter. Ik ben blij dat hij het af en 
toe nog eens schrijft en zegt.’
Ging het er bij uw verwijdering van het 
scherm zo achterbaks aan toe als bij 
Velings? 
‘Het was niet prettig, maar zo sterk als Velings 
er op reageert? Nee. Het had ook wel een 
aangename kant om op een onelegante 
manier opzijgeschoven te worden. Ik kreeg 
toen zo’n golf van lof over mij heen, zoals je 
dat normaal alleen op je eigen begrafenis 
krijgt.’ (lacht)
 ‘We moeten de dingen van de zonzij 
zien’, laat u een van die tv-tovenaars 
zeggen, ‘de kijker ’n goed gevoel geven 
en hem vooral niet de stuipen op het lijf 
jagen’. Doet me denken aan de ‘con-
structieve journalistiek’ van Björn 
Soenens.
 (monkellach) ‘Ik ben daar al tien jaar weg, 
ik ga daar niets over zeggen.’
U bent te beleefd.
‘Ik ben een welopgevoede jongen.’
‘Tv-gezichten zijn gedoemd te allen 
tijde hun fatsoen te houden’, schrijft u. 
‘Minpunt van een overigens aardig 
beroep.’ Waar kon u in al die jaren uw 
onfatsoen kwijt?
‘Je moet natuurlijk beseffen dat als je met je 
gezicht op het scherm komt, mensen je 
kunnen herkennen en dat je dus niet en plein 
public de beest moet uithangen. Maar dat 
heeft me nooit moeite gekost.’ 
Dus toch wel een beetje Jan Cleyman?
‘Ik was een braaf kind, dat klopt. Daar stopt 
de vergelijking. Velings is een vrouwengek en 
Cleyman is impotent. Ik ben geen van beiden, 
dank u.’

 ‘Hunkerstoornis’ staat niet in Van Dale. 
Staat er wel: ‘hunkerbunker’. Deinitie: ‘(de 
(m.)) (iron.), benaming voor een lat of 
appartementengebouw waar (veel) alleen
staande vrouwen (verpleegsters, studentes 
e.d.) wonen.’
 Goed dat er (iron.) bij staat.
 ‘Vijftig’ is verschenen bij uitgeverij Vrijdag. 

dat ik best ambitieus ben als schrijver. Ik wil 
af en toe een goed, en als het even kan een 
zeer goed boek geschreven hebben.’ 

 MULTIMOTIVATIONALITEIT

 Dat je met foeilelijke woorden ook 
schitterende literatuur kunt brouwen, bewijst 
Claes vooral in de scènes voorafgaand aan 
Velings’ defenestratie. ‘Televisie,’ zo laat hij 
marketeers en bazen wauwelen, ‘functioneert 
als een spanningsregulator tussen de kijker en 
zijn buitenwereld, waarbij je de multimotiva
tionaliteit van zo’n kijker in je actiebeleid zult 
moeten meenemen.’
 Claes parodieert met verve en, alweer 
exhaustief, brainstorms waar een tekort aan 
redenaarstalent wordt gecompenseerd door 
een teveel aan slides. Hij zeikt al die praatjes
makers duchtig af, om het in schoon Vlaams 
te zeggen. Doet Velings ook: ‘Marktonderzoek 

heeft uitgewezen dat wie veel drinkt, vaak 
moet gaan pissen.’ 
U rammelt er mee.
‘Toch is het niet allemaal verzonnen. 
Sommige passages komen letterlijk uit het 
soort nota’s dat ik in mijn latere televisiejaren 
heb zien passeren. Bert De Graeve heb ik eens 
horen zeggen: “Als we aanbeveling zus en zo 
volgen, hebben we onze vissen op het 
droge.” (sec) Dat moet natuurlijk schapen 
zijn.’
U pent het hier behalve met genoegen 
ook met zoveel overtuiging neer dat we 
in dit geval wel een één op één met uw 
personage vermoeden. 
‘Sommige evoluties die ik beschrijf, zijn nu 
eenmaal een realiteit. Ik heb 30 jaar op de 

‘Ik heb het aan mijn dochter laten lezen. Het 
boek gaat over oudere mensen, ik wilde 
weleens weten wat een dertiger er aan had. 
Ze vond het interessant, zei ze, “een soort van 
waarschuwing voor de toekomst”. (lacht) Ja, 
het heeft iets van Scènes uit een huwelijk van 
Ingmar Bergman.’ 
 ‘Ik voel uw vraag al komen. Nee, ik ben 
gelukkig getrouwd en een halfjaar geleden 
zijn we even gelukkige grootouders gewor
den. Van het gedicht Het huwelijk van Willem 
Elsschot dacht ook iedereen dat het over zijn 
eigen huwelijk ging. Tot bleek dat hij het over 
een oom had. En ook dat eigenlijk niet: hij 
schreef gewoon een erg goed gedicht.’
Maar uit Vijftig spreekt wel de ambitie 
om iets veralgemenend over de oorlog 
van de geslachten te willen zeggen?
‘Er zullen vast en zeker lezers zijn die zich 
erin verkneukelen omdat het er bij hen niet 
zo droefgeestig aan toe gaat. Die ruimte 
wordt wel gelaten.’
Toch vermoed ik dat uw boek op het 
einde van het jaar in menig haperend 
huwelijk onder de kerstboom zal 
belanden, als stille wenk.
‘Dat wordt dan een vrolijke kerst!’
Wat menselijke relaties zo heel erg níét 
zijn, is dat beeld van Constantin 
Brancusi waar Jo staat naar te staren, 
‘totaal onder de ban van die gebeeld-
houwde kus’. Komt weemoed niet 
vooral voort uit die spanning tussen de 
morsigheid van het leven en de esthe-
tiek van een perfect kunstwerk?
‘Die kus van Brancusi is inderdaad fantas
tisch, maar die geliefden zitten ook wel voor 
eeuwig en altijd gevangen in één massief 
blok steen. Perfectie kan ook akelig zijn. Maar 
het cliché klopt wel: kunst biedt troost en 
kracht voor de onvolkomenheid en de 
enigszins banale gang van het bestaan. Het 
maakt mijn leven in elk geval erg aangenaam. 
Niet alleen schoonheid, ook lelijkheid kan in 
de kunst erg mooi zijn.’
De jury van de NCR Prijs prees uw 
‘vakmanschap’ en uw ‘zorgvuldige en 
doordachte omgang met de taal’. Zoveel 
talent en op uw 65ste toch nog altijd 
‘maar’ twee romans. Denkt u nooit: had 
ik de televisie maar sneller voor de pen 
geruild? 
‘Nee, het is gegaan zoals het gegaan is. Ik heb 
mijn werk op de VRT graag gedaan en ik 
schrijf graag. Het laat me nogal koud welk 
etiket ik opgeplakt krijg. Dat neemt niet weg 
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‘Als je met je gezicht 
op het scherm 
komt, moet je niet 
en plein public de 
beest uithangen. 
Maar dat heeft me 
nooit moeite gekost’ 


