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Wolken ‘drijven over’  of pakken zich samen tot ‘Overdrijven’. 
‘Overdrijven’ is wat ’n wolkje  tot KUNST maakt. 
 
Nientje en ik dreven boven de wolken richting Dublin maar eenmaal beneden was het net 
als bij ons dat ‘showers’ de straten blank spiegelden. Niet getreurd, taxi’s zijn niet duur, 
de chauffeurs en andere Dubliners vriendelijk. Het hotel is prima - ligt wel in North, de 
meer arme buurt – net als Helmond – gedeeld door water en dus eeuwig veroordeeld.  
The River Liffey scheurt de stad doormidden. 
Een gigantische uitbreiding van het hotel leidt ons via een exceptionele smalle lange 
gang die voor ons niet te situeren is uiteindelijk daar waar we zijn moeten. Surrealisme is 
alom. We zijn niet voor niets in de stad van James Joyce (1882-1941) en zijn meest 
beroemde boek ‘Ulysses’ (1922 Parijs gepubliceerd). Ik heb het boek in 1999 gekocht, 
staat sindsdien op oogafstand van me vandaan, ben er een paar keer aan begonnen. 
Ulysses is bij mij op de plank wat gelig uitgeslagen en kijkt me voortdurend verwijtend 
aan. “Ja, Ja” zeg ik tegen mezelf “Ik ga je uit lezen”. Er is geen boek dat iedereen meer 
kent dan de Ulysses. Zeer velen hebben het boek in de boekenkast te ruste staan; zijn in 
de verwarring gestikt en beloven zich het later nog eens te proberen. 
 

     
James Joyce Dublin North Great Georg’s street 35 Mijn belofte op het bed van Joyce kleine kamertje 
Joyce was bang voor onweer – het lijkt alsof de bliksem Joyce toch heeft getroffen. 
 

Het boek zit vol met woordspelingen, vreemde woordverbindingen, klankeffecten, 
dialecten, allerlei literaire stijlen, politieke gebeurtenissen gemengd met ongeremde 
seksgenot. Vooral door die ongeremde seks is het boek lange tijd geweigerd in vele 
landen. 
 
‘Ulysses’ (800 pagina’s) speelt zich af in één dag – op donderdagochtend 16 juni 1904 om 
8 uur en eindigt ergens vóór zonsopgang op vrijdag 17 juni – op diverse locaties in 
Dublin. (ieder jaar wordt in Dublin en in de wereld 16 juni Bloomsday gevierd) 
 

‘Stephen Dedalus’, de student die kunstenaar wil zijn, familie, God en vaderland wil 
ontvluchten, gaat op zoek naar zijn verloren vader. ‘Leopold Bloom’, de reïncarnatie 
van ‘Odysseus’ als eeuwige zwerver, zoekt naar zijn verloren kind. 
‘Molly’ (Nora Barnacle), de wellustige zangeres en vrouw van Leopold Bloom, houdt in de 
laatste ‘Penelope’ episode 18, een fabelachtige innerlijke monoloog van 47 pagina’s; 
gedachteassociaties zonder komma’s, punten en hoofdletters, die je in een draaikolk 
doen geraken; het is onmogelijk deze pagina’s in één keer te lezen. 
 
Het slot van die lange monoloog door Molly (de Pelelope die uit haar vrijers de ware 
kiest) eindigt zo:  “……………..en O die dreigend diepe stroom o en de zee soms 
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karmozijnrood als vuur en de schitterende zonsondergangen en de vijgebomen in het  
Alamedapark ja en al die rare straatjes en de roze en blauwe en gele huizen en de 
rozentuinen en de jasmijnenbloem was ja toen ik zoals de meisjes van Andalusië die roos  
in mij kuste en ik dacht toen ach hij of een ander en toen vroeg ik hem met mijn ogen 
het nog eens te vragen ja en toe vroeg ie me of ik ja zei ja mijn bergbloem en eerst 
sloeg ik mijn armen om hem heen ja en trok hem op me neer zodat ie mijn borsten 
voelde een en al geur ja en zijn hart sloeg als gek en ja zei ik ja zeker Ja.”   
 
Als je het boek wil lezen bereid je dan goed voor. Zelf zegt Joyce over zijn boek dat hij 
hoopt dat vele professoren er zó hun nek over zullen breken dat het eeuwen zal duren 
voordat ze het boek ontrafeld hebben en het boek daarom ‘eeuwigheidswaarde’ verdient.  
(Op internet is zeer veel over ‘Ulysses’ te vinden waardoor het lezen gemakkelijker wordt.) 
 

Ierland telt vier winnaars van de Nobelprijs voor de Literatuur: ‘William Butler Yeats’ 
(1865-1935 - 1923), ‘Georg Bernard Shaw’ (1856-1950 - 1925), ‘Samuel Beckett’ (1906-1989 - 
1969) en ‘Seamus Heaney’ (1939-2013- 1995) 
 

Daaraan vooraf gaan nog onder andere grootheden :‘Jonathan Swift’ (1667-1745), ‘Oscar 
Wilde’ (1854-1900). In het wat stoffig aandoende ‘Writers museum’ , dichtbij het James 
Joyce Center, is een overzicht van alle beroemde schrijvers te vinden. 
 

Overal in de stad Dublin, met zijn 500.000 inwoners op een totale bevolking van 4,5 
miljoen, zijn monumenten, standbeelden en denktekens te vinden van beroemdheden 
langs boulevards, parken, kathedralen en kerken. 
 
De wolken boven Dublin drijven niet over, blijven hangen, vermenigvuldigen zich, ze 
‘OVERDRIJVEN’ het ‘drijven over‘ bijeen en slaan als showers – vol met extreme 
eigenaardigheden - neer in kunstenaarsharten.  
 
Wij zijn vooral in Dublin om Francis Bacon (1909-1992) in het ‘Dublin City gallery of Hugh 
Lane municipal gallery of modern art’  te zien dat op loopafstand ligt van het Writers 
museum en het James Joyce Center. 
In dit museum is het gehele krankzinnige atelier te vinden waarin Francis Bacon sinds 
herfst 1961 tot aan zijn dood in 1992 gewoond en gewerkt heeft. De studio en de zeer 
bescheiden woonruimte liggen boven een dubbele garage op nummer 7 Reece Mews, 
South Kensington in Londen. Tegenover de kleine keuken ligt de badkamer. In een 
andere kleine ruimte vinden we de woonkamer die ook slaapkamer is. 
 

                                          
                             South Kensington 7 Reece Mews 
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Bacon ontmoet zijn laatste vriend John Edwards (1933-2003) in 1974. Het blijkt  een 
platonische verhouding te zijn. Edwards wilde het hele atelier na zijn dood in 2003 
schenken aan de ‘Tate gallery’. Het zou een logisch besluit geweest zijn omdat de Tate 
vele Bacon werken in hun bezit hebben. Omdat het bestuur van de Tate nogal weifelt 
wordt zonder iets te zeggen ‘Dublin Hugh Lane’ benaderd, die direct met een heel leger 
experts aan komen zetten en maanden lang in het holst van de nacht alle meer dan 7500 
items minutieus rubriceren en vastleggen. Op zekere dag wordt alles onopvallend 
verscheept: 570 boeken en catalogi, 1500 foto’s, 100 vernielde en niet afgewerkte 
doeken, 1500 losse bladen die gescheurd zijn uit boeken en tijdschriften, ontelbare 
kranten, 2000 schilder materialen, 70 tekeningen….. 
 
Leonie en ik lopen rondom het atelier en turen als voyeurs door een getralied raam naar 
binnen, om de hoek is gelukkig een raam dat naar binnen gaat zodat je het gevoel hebt 
in het atelier te staan. 
 

 
 
‘I feel at home here in this chaos because chaos suggests images to me. The mess here around is 
rather like my mind, it may be a good image of what goes on inside me, that’s what it’s like, my 
life is like that’. 
Ik hoor het Aaron van Erp zeggen: ‘Waar het valt daar hoort het’, maar in tegenstelling tot Bacon is het ook bij 
Aaron thuis zoals het in zijn atelier is. Ook de werken van Aaron gedijen alleen in chaos. 
 

In een bescheiden atelier van slechts ‘8x4mx2.80h?’  ontstaan vele meesterwerken. 
Er is slechts één dakraam waarin licht naar binnen valt. Een peertje aan een koord zorgt 
voor de verlichting. Zijn schildersezel staat zó  opgesteld dat het juiste licht vanuit het 
dakraam op het doek valt. Francis Bacon werkt om die reden al heel vroeg in de morgen. 
Hij kan wegens plaatsgebrek slechts op één groot doek schilderen. De drieluiken 
ontstaan dus vooral uit noodzaak. Veel van deze doeken hebben de afmeting van 
198x147,5 cm. (het trapgat was bepalend voor de maximale grootte) Zijn portretten zijn 
praktisch altijd 35,5x30,5 cm.  
 
Alles wat Bacon doet is buiten proporties. Hoe Bacon leeft en hoe hij schildert. Het is 
alsof alle bij elkaar gedreven wolken samengepakt als een woeste orkaan naar beneden 
zijn gestort en daar verwerkt worden als geslacht vee.  
Alles is bizar aan Francis Bacon: als homo houdt Bacon van harde seks waarbij hij 
gegeseld wordt, Bacon is goddeloos, ziet de wereld als een hel, de mens als een 
verscheurd uiteengetrokken wezen, slechts als een brok vlees. (waardoor hij zijn naam eer 
aandoet). In mijn gedachten trekken enkele belangrijke episoden uit het leven van Bacon voorbij. 
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‘Aanhangwagentje met geslacht vlees’. Het zou kunnen dat de doorzichtige   Onafgewerkt Hugh Lane Gallery                                   
kubusvorm -  een icoon in zijn werk-  ervan is afgeleid. 

                                                                                                                         
Bacon leed zijn hele leven aan chronische bronchitis, is zwaar alcohol verslaafd – evenals 
zijn vriend ‘Peter Lacy’, een oud-leger piloot, die Francis Bacon in 1952 ontmoet en met 
wie hij in Tanger een obsessieve, gewelddadige, bijna niet te verdragen ziekelijke liefde 
heeft: ‘I wouldn’t wish it on my worst enemy’. Peter Lacy gooit Francis Bacon tijdens een 
bezoek in Tanger eens door een glazen deur waardoor Bacon bijna een oog verliest. Aan 
de vooravond van de opening van een retrospectieve tentoonstelling in de Tate Gallery in 
1962 verneemt Francis Bacon dat Peter Lacy in Tanger is overleden. 
 

  
Twee figuren 1953 (Peter Lacy en Bacon?) geïnspireerd op Eadweard Muybridge (1830-1904) geanalyseerde 
beweging van mens en dier (1887) Volgens Aaron van Erp bevriest Bacon de vluchtige beweging. 

 
Ook Georg Dyer (1934-1971), die Bacon in 1963 tijdens een inbraak in zijn huis betrapt 
terwijl Bacon nog half slaapt en Dyer dan maar direct vraagt in zijn eenpersoonsbed bed 
te kruipen is evenals Lacy verslaafd aan alcohol, verdovende middelen en 
sadomasochistische liefde. Ook Dyer komt tragisch aan zijn einde. Twee dagen voor de 
opening van Bacons retrospectieve tentoonstelling in het Grand Palais in Parijs overlijdt 
Dyer door een overdosis slaapmiddelen. Bacon was de hotelkamer ontvlucht omdat Dyer 
zich ophield met een jongen die stonk. 
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Dyer Triptiek 1971(198x147,5) Links Dyer, die bokser is, ligt uitgeteld -  midden Dyer met sleutel die zojuist de 
deur heeft geopend van zijn hotelkamer of van het boven gelegen appartement van Bacon waar ook een 
peertje hangt als verlichting –staat links niet een omgekeerd schilderij van Bacon ?. Rechterbeeld een spiegel 
die het hoofd van Dyer omgeklapt weergeeft en waaruit een straal bloed druipt. 

 
We gaan verder, we zien een prachtige Renoir, ‘meisjes onder paraplu’s’ uit 1883 zijn 
nog volledig onschuldig, die als ze naar de studio van Bacon zouden kunnen wandelen, in 
huiver zouden wegvluchten.  
 
Een bustour brengt ons langs talrijke bezienswaardigheden. Plotseling lijkt alles ons 
exceptioneel in deze toch ook provinciale stad. Alles doet ons aan Joyce en Bacon denken 
omdat we alles uitvergroten. In het voorbij gaan van het ‘Aviva soccer’ stadion zie ik 
beelden van wroetende soccers in de geest van Bacon en Lacy wanhopig vechtend om de 
Graal. We stappen uit bij het Imma – Irish Museum of Modern Art – oorspronkelijk het 
Royal Hospital Kilmainham voor gewonde soldaten – waar nu een tentoonstelling ‘WHAT 
WE CALL LOVE - FROM SURREALISM TO NOW´ bekijken. Ja liefde is ook meer en meer 
surrealistisch. Ik zeg tegen Nientje, al 45 jaar getrouwd: ‘ Zullen wij ook eens 
onafhankelijk van elkaar naar zo´n liefdeshotel gaan die nu overal als paddenstoelen uit 
grond verrijzen en waar je met je minnaar-res of als - amfibie te water en te land - voor 
een paar uurtjes de liefde kunt bedrijven - even eruit – ja gezellig - en in dat hotel jij 
plotseling met Alfred of wie dan ook opduikt tegelijk met meerdere van onze vrienden en 
we elkaar dan Hartelijk Kortstondig Geluk toewensen ?´. 
 

 De KUS van Picasso / lekker alles schots en scheef 
 
Vlak bij het museum ligt ‘Kilmainham Goal’, een gevangenis uit 1760 waar een zekere 
´Joseph Plunkett´ met ‘Grace Gifford´ trouwt, enkele uren voordat hij werd 
geëxecuteerd vanwege zijn aandeel in de ‘Paasopstand van 1916’, een verloren strijd om 
onafhankelijkheid van Engeland die met het leger de opstand bloedig neerslaat. In 1921 
wordt de Ierse Vrijstaat afgeroepen. Maar GRACE – Gratie of Zegen – staat wel met lege 
handen en mijn moeder heette GREETJE en die kreeg het ook door ziektes allemaal te 
verduren. 
 
Nog even verder reizen we in het PHOENIX PARK , ja uiteindelijk zal iedereen verrijzen 
zeggen alle godsdiensten en bij ISIS wachten ik weet niet hoeveel maagden. 
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GUINESS Bier sinds 1759 laten we links liggen, rijendik wachtenden - van drank houden 
wij niet. 
 
In het ‘Nationaal Historisch Museum’ ontmoeten enorme voorwereldlijke dieren en enkele 
totaal uitgedroogde soort veenlijken, een prachtig gebouw van eind 1880-90 met 
schitterende zuilconstructies van ijzer. 
 

    
 
De ‘National Gallery’ zit midden in een langdurige verbouwing maar ik kom daar toch ook een detail in een 
schilderij tegen dat in onze tijd een herbeleving in het groot meemaakt. 
Beide musea liggen dichtbij het georgian Merrion Square. 
 

    
Hendrick Avercamp 1585/1634 IJslandschap                         Detail Book of Kells      J. Pollock: The seawolf 
1943 Het mannetje met rugtas waar iedereen nu mee loopt 

                                                                                                                               
Omdat er ’Joyces’ en ‘Bacon’s’ als bakstenen uit de lucht vallen brengt onze taxichauffeur 
ons als de bliksem naar het ‘Trinity College’ en de ‘Old Library’ om met onze ogen 
verward te geraken in het ‘Book of Kells’ door Keltische monniken gecreëerd na hun 
vlucht voor de Vikingen en grote volksverhuizing. Ik vraag me direct af of ‘Jackson 
Pollock’  (1912-1956) deze kunst niet heeft gezien en de onontwarbare kluwen in een roes 
van alcohol en bezetenheid in een noodtoestand van psychische verwarring over ons 
heeft gedript. 
 
En dan treden wij het Walhalla: de ‘LONG ROOM 1732’, 64 meter lang met 200.000 
antiquarische boeken met borstbeelden van alle belangrijke filosofen. 
Ook hier zijn de overgedreven wolken OVERDREVEN bijeengeharkt en voelen we ons 
nietig klein - ja wat weten we eigenlijk – Já - Helemaal Niets. 
 
Omdat we ons nietig voelen besluiten we drie kerken te bezoeken. 
St. Patrick Cathedral, ook een pelgrims kathedraal, met de Lady Chapel waar oorspronkelijk na de 
Bartholomeusnacht op 23 en 24 augustus 1572 de Hugenoten hun geloof belijden. Vele beroemdheden hebben 
deze anglicaanse kathedraal bezocht en velen hebben er een gedachtenis beeld, inscriptie. Wij zijn niet onder 
de indruk – we hebben al zoveel kerken gezien - ook al ligt hier ‘Jonothan Swift’ te ruste. We voelen ons niet 
gezuiverd. Omdat we nogal twijfelen bezoeken we de ‘Christ Church kathedraal’ die gesticht is door een Viking. 
In de kapel van St. Laud is onlangs een ivoren hart gestolen van St. Laurence O’ Toole, patroonheilige van 
Dublin waarvoor de Chinezen veel geld zouden willen betalen. 

 
We eindigen met de ‘St. Michan’s kerk’, een oorspronkelijke Viking kerk. Het waait er 
flink en de wind is guur en ijzig koud. Een geheimzinnige gids met een dodelijke grafstem 
neemt ons mee naar de linkerzijkant waar wij afdalen in een met grote onregelmatige 
afstandstreden naar een donkere diepte. Hier is alles op zijn plaats en begroeten wij onze 
toekomstige kennissen. Hier liggen door droogte, de juiste temperatuur en methaangas 
in open kisten goedbewaarde geraamten van wat ooit mensen of vrijheidsstrijders waren. 
Haar nageltjes zijn nog perfect alsof ze vandaag gevijld zijn. 
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VERLIES NOOIT JE HART WIL JE NIET REDDELOOS VERLOREN ZIJN 
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