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‘Making sense of infinity’
Stef Kamil Carlens
PIAS, nu uit
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Dansen op
engagement
“I guess it’s all happening again.” Zo, de eerste
zin vat het al samen: de
wereld is er volgens Stef
Kamil Carlens niet beter
op geworden sinds zijn
eerste plaat onder eigen
noemer. Dus breit hij op
Making sense of infinity
verder op het twee jaar
oude Stuck in the status
quo: machthebbers en
poenscheppers krijgen
lik op stuk, en politieke
statements kruipen langs

iedere spleet binnen in
de songs. Engagement
was altijd een wapen van
Carlens, maar meer dan
bij Zita Swoon of wijlen
Moondog Jr. benoemt hij
zijn frustraties onomwonden. “I believe that
money is a curse / And
borders create unnecessary confusion”, klinkt
het in The government is
no game. En New town,
geleend bij de sixtiesprotestzanger Phil Ochs,

Onze recensenten
delen elke dag
sterren uit aan de
nieuwste boeken,
films, muziek en
voorstellingen.

houdt de vluchtelingencrisis onder de neus van
politici. Tuurlijk is het
niet al kommer en kwel.
Painted glass beveelt ons
door een roze bril te kijken, en geeft zelf het goede voorbeeld met een
verdomd dansbare deun.
Maar toch, het is wat anders dan jolig door het
repertoire van Bart Kaëll
bladeren in Liefde voor
muziek. Revolutie!

Afgelijnd
Of het tijdens een door
VTM gesponsord snoepreisje gebeurt, of gewoon
in zijn eigen thuisstudio
te Hoboken, sterke nummers maakt Carlens eender waar. Na het zweve-
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Literair criticus John Vervoort. Taalen letterkundeadept. Docent aan de
Schrijversacademie. Leest alles wat
hem voor de ogen komt, desnoods de
achterkant van de melkfles. Shakespearefreak
en thrillerman.

Noem redacteur Dennis Van Goethem gerust een oude ziel in een jong
lichaam. Hij zwerft van blues naar
hiphop, van Pink Floyd naar QOTSA.
Wanneer hij geen muziekfestivals afschuimt,
gordt hij liefst zelf een
gitaar om.
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rige loopje met wereldmuziek op Stuck in the
status quo komt Making
sense of infinity meer
afgelijnd en hitgevoelig
voor de dag. Funk waait
door Painted glass en
woestijnblues door single
Back on the road. Elk lied
is een monsterproductie:
met al z’n blazers, synths,
oude drumcomputers en
slidegitaren lijkt Carlens
een halve muziekwinkel
leeg te roven. Maar hij
houdt het telkens behapbaar. En met Lament on
General Smedley D. Butler tellen we één van zijn
allersterkste songs.
Zwaarwichtige boodschappen maken nog
geen zwaarlijvige plaat.

Stef Kamil Carlens
liet begin deze maand
op Crammerock al
een voorsmaakje horen
van zijn nieuwe album.

(Dennis Van Goethem)

Een jurylid spreekt
Schrijver Peter Vermeersch moest
zelf oordelen over mededader
roofmoord tijdens assisenproces

B

‘Aantekeningen bij
een moord’
Peter Vermeersch
De Bezige Bij, 318 blz.
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Peter Vermeersch (47),
hoogleraar sociale studies
aan de KUL en schrijver van
een paar boeiende essayboeken, verbleef in april 2016
in Montréal toen zijn vrouw
hem opbelde met de mededeling dat
hij was opgeroepen als jurylid bij een
assisenproces. Tijdens de selectieprocedure werd hij niet gewraakt en dus
werd hij een van de twaalf mannen en
vrouwen die moesten oordelen of een
Albanese jongeman medeschuldig
was aan roofmoord.
De gruwelijke feiten speelden zich af
in de winter van 2012 toen drie jongeren – twee van hen waren amper vijftien en één was net meerderjarig – het
huis van een oude vrouw in Brussel
binnen braken terwijl zij tv zat te kijken. Ze werd mishandeld en voor
dood achtergelaten. Drie dagen later
werd ze door haar broer gevonden. Op
video-opnames uit de buurt was te

zien dat drie jongeren weg
stormden. Die beelden zorgden ervoor dat hun moeders
de jongens gingen aangeven.
Een krant zou schrijven:
“Mama’s brengen hun moordende zonen naar politie.”
De twee minderjarigen verschenen voor de jeugdrechter, de meerderjarige wachtte een assisenproces.

Twaalf onbekenden
Vermeersch grijpt niet alleen de gruwelijke feiten maar ook zijn deelname
als jurylid aan het assisenproces aan
om relevante dingen te zeggen over
recht(vaardigheid), wraak en of
twaalf willekeurig gekozen onbekenden moeten oordelen over de schuld
of onschuld van een verdachte. Hij
vertelt over de geschiedenis van de
volksjury, die al dateert van voor ons
land bestond. Hij schrijft boeiend
over die vreemde maar tegelijk majestueuze plek die het Brusselse justitiepaleis is en die Hitler en zijn architect
Albert Speer zelfs inspireerde om
grootse bouwwerken aan te vatten.

Gecarjackt
MICHIEL HENDRYCKX

“Broer (77) vindt vermoorde zus (79) in appartement.” Dat was de kop boven een krantenartikel in
november 2012. Drie en een half jaar later verscheen
een Albanese jongeman voor een assisenjury. Schrijver en KUL-professor Peter Vermeersch zat in de jury bij dat proces. Aantekeningen bij een moord is een
fascinerend boek over zijn ervaringen als een van de
twaalf gezworenen. JOHN VERVOORT

Zijn verhaal wordt heel persoonlijk
wanneer hij het over Annemie heeft,
een vrouw wiens broer vermoord
werd. Zij kwam oog in oog te staan
met de moordenaar tijdens een bemiddeling. Ze zocht hem meer op en
werd een ‘daderknuffelaar’ genoemd .
Velen begrepen niet dat ze zoiets kon
doen. Ze had het verbodene gedaan:
een onmens weer menselijk gemaakt.

Vermeersch keek in
de ogen van een zestiger
die vertelde dat hij iemand
had vermoord, zonder te
weten waarom. In wezen
was hij een brave man
De sterkste stukken gaan over de manier waarop hij het proces beleeft.
Met een perfecte mengeling van betrokkenheid en afstand analyseert hij
hoe een volksjury werkt, wat de gevoeligheden zijn bij een assisenzaak,
hoe je een oordeel moet motiveren,
hoe de verhoudingen binnen de jury
liggen en of een uiteindelijke veroordeling en dus een jarenlange opsluiting wel zin heeft. Vermeersch is geen
preker voor deze of gene oplossing en
wil zijn lezer geen mening opdringen.
Eerder wil hij ons laten nadenken
over schuld en boete, misdaad en straf
en hoe wij daar als individuen en
maatschappij mee om kunnen gaan.

Vermeersch spreekt ook over een incident dat hij meemaakte met vriend
en schrijver David Van Reybrouck. Op
een avond in 2015 liepen zij naar Van
Reybroucks auto toen gemaskerde
mannen hen bedreigden. Er vielen rake klappen en de daders gingen er met
de auto vandoor. Die ervaring had
zo’n impact dat Vermeersch een confrontatie aanging met enkele daders
van gelijkaardige en zwaardere delicten. Zo keek hij in de ogen van een
zestiger die met horten en stoten vertelde dat hij ooit iemand had vermoord. Zijn stoppen waren doorgeslagen en hij was blijven doorgaan en hij
wist niet waarom. Maar in wezen was
hij een brave man.
Door die gesprekken leerde Vermeersch daders weer zien als mensen,
maar ook de daders leerden dat hun
slachtoffers mensen waren die na een
traumatische ervaring verder moesten met hun leven. “Straffen,” zegt
Vermeersch, “is alleen makkelijk als
het niet over echte mensen gaat maar
over clichés. Het weerloze slachtoffer
tegenover de altijd slechte dader.”
Aantekeningen bij een moord is verhelderend en confronterend. Vermeersch schrijft over schuld en vergeving en hoe wij als daders en slachtoffers, maar vooral als mensen, met
blessures en onmacht kunnen omgaan. Grote en definitieve antwoorden heeft hij niet maar met dit boeiende boek toont hij vooral dat de
waarheid zelden eenduidig is en dat
recht zelden zwart-wit is.

