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Aan de lezer 7



              30 mei 2020
Beste Lezer

Ik schrijf u deze brief om te kaderen wat u zal lezen in de volgende brieven. 

Ten eerste zijn ze eigenlijk niet voor u bedoeld. Ik vergeef u alvast uw voyeuristische neiging. 
Die is nu eenmaal eigen aan onze opvoedingscontext. Grootmoeders die achter het gordijn 
de buren becommentariëren en de zus betrappen op haar zoektocht naar liefdesbrieven zijn u 
niet onbekend. Met deze nieuwsgierigheid in het achterhoofd laat ik u even rondneuzen in mijn
correspondentie.

Deze brief is niet om u te verwensen, neen, hij dient als een inleiding met een verklarende aard. 
Ik schreef in het schooljaar van 2019-2020 een tiental brieven naar vrienden, familieleden en 
bekende	figuren.	De	inhoud	van	deze	schrijfsels	is	vaak	anekdotisch,	liefdevol	en	altijd	bedoeld	
om iets te verklaren of te bespreken.

U denkt vast: “Brieven? In de 21ste eeuw? Kan je niet gewoon sms’en of even app’en?” Ja, dat kon 
ik ook doen. Alleen wou ik niet het gevoel creëren dat u zelf voelt wanneer u een ellelange e-mail 
krijgt. De brief draagt voor mij een gevoeligheid met zich mee die je niet vindt in blokken tekst 
op een digitaal scherm. Daarnaast geloof ik niet dat mijn teksten dezelfde vluchtigheid verdienen 
als een snel berichtje. Mogelijk twijfelt u nu of u wel zin heeft in het lezen van teksten met zulke 
gewichtigheid, maar niets is minder waar: de brieven zijn verre van intellectualistisch. Daarnaast 
hou ik van het ritueel om een brief te openen. Eerst mag je het papier verscheuren, vervolgens 
de envelop met wijsvinger en duim open trekken om te zien wat er in zit en dan kan je de inhoud 
eruit vissen. Omwille van zijn materiële aard is een brief lezen een tactiele ervaring. Wanneer de 
handen trillen, leest het niet meer gemakkelijk. Als je de brief vervolgens neerlegt op tafel, 
moet je je er letterlijk over buigen. Na het lezen volgt een beslissing: onmiddellijk verscheuren,
wegsmijten,	fikken,	verstoppen,	tentoonstellen,	opbergen,	tijdelijk	behouden,	koesteren	…

Door zijn directheid heeft de brief iets intiems, maar ook agressiefs. De ontvanger krijgt de 
bal in zijn kamp geworpen en kan in eerste instantie alleen maar lezen. De repliek op een 
geschreven brief kan verschillende vormen aannemen - zo heb ik gemerkt - maar terugschrijven is
hoogdrempelig. In dit eenrichtingsverkeer voel je je wat veiliger. Je schrijft op een onbegrensde 
manier en je kan de taal hyperpersoonlijk aanpassen aan je ontvanger. 

Bij dit brievenarchief piept u even mee over mijn schouder terwijl ik schrijf over onderwerpen uit 
het leven van een jonge beeldenmaker. Vanuit het ik-perspectief schrijf ik mensen aan die u – al 
dan niet – kent. Dit betekent dat de brieven zijn neergeschreven uit mijn optiek en dat u, de lezer, 
een inzicht verwerft in enkele gedachten en bedenkingen.
Door de bundeling van de brieven, kan je deze scriptie enkele eigenschappen van de
briefroman toeschrijven, een genre dat heel populair was in de 18de eeuw. In deze boeken werd de
correspondentie tussen verschillende individuen tot een verhaal omgevormd. Talloze
schrijvers	vonden	zich	terug	in	het	genre:	Jane	Austen,	Bram	Stoker,	Goethe	…	Ik	moet	denken	aan
Rainer Maria Rilke met zijn Briefen an einen jungen Dichter waarin hij een jonge poëet helpt bij een
dilemma over passie. Iets waar veel jonge beeldenmakers zoals mezelf ook mee worstelen: stort 
ik me op mijn artistieke praktijk of kies ik voor de zekerheid van een job?
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Daarnaast kan je deze verzameling brieven zien als een zelfportret. De vergelijking met A Portrait 
of the Artist as a Young Man door James Joyce is gemakkelijk gemaakt. Verdoken tussen de
regels tekst hoop ik dat een stem de bovenhand neemt. De inhoud neemt op een speelse manier 
een kritische positie in met een portie ontnuchterende zelfspot. De selectie brieven illustreren de 
visie en de beleving van een jonge beeldenmaker in een ongewone tijd. 

Het voorjaar van 2020 was een interessante periode om te schrijven over de toekomst van het 
onderwijs en de culturele sector. Door de historische COVID-19 pandemie viel er een ander licht 
op de beschreven onderwerpen. Met de brieven probeer ik enerzijds mijn gevoel te delen met 
kennissen en mijn vrienden uit te horen over de onderwerpen. Anderzijds wens ik een zelfportret 
te schetsen aan de hand van de actualiteit. Ik hoop dat de brieven, wanneer zij later herlezen 
worden, kunnen dienen als een documentatie van deze ontzettend turbulente periode. Ik droom 
dat ze ooit in een historisch kader kunnen geplaatst worden en als situatieschets kunnen gebruikt 
worden.

Ik vraag veel. Ik ambieer een verzameling brieven die hopelijk een rol zal spelen in de meerstem-
mige geschiedenis van België. Hautain en zonder scrupules bied ik u een perspectief aan op de 
hedendaagse ontwikkelingen van onze samenleving. Het zijn de woorden van een jongeman die 
verlangt naar een autonome, artistieke praktijk, maar beseft dat het een stuk moeilijker zal zijn dan 
verwacht. Vanuit een veilige lock-downpositie beschrijf ik een complexe maatschappij en met de 
brieven probeer ik vrienden gerust te stellen.

Dus beste lezer, lees even mee, frons uw wenkbrauwen en lach gerust luidop.

Met vriendelijke groeten

Joachim Mares

P.S.: Beste lezer, u moet weten dat deze bundel zonder de hulp van mijn scriptiepromotor, Arne De 
Winde, een stuk minder scherp zou staan, hence this thank you. Bedankt voor de kritische stem 
die ik nodig had, uw onvermoeibare toewijding en geduld. Daarnaast wil ik Hans De Pelsmacker 
bedanken voor zijn wijze raad en ondersteuning in mijn praktijk, die onlosmakelijk vervlochten is 
met deze scriptie.

P.P.S.: Bedankt aan mijn moeder en vader, die iedere brief zorgvuldig geadresseerd, gezegeld en 
gepost hebben. Daarnaast kon ik steeds op hun steun rekenen, weliswaar van een veilige social 
distancing afstand. Daarnaast een special thanks aan de vrouw van mijn leven; zij las iedere brief 
door en zat bij elke schrijfbeurt op de eerste rij in ons eenkamerappartement te Gent.
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Ik stuurde je een mail.
Bedankt voor je mooie brief trouwens.
Ik	las	hem	dit	weekend	toen	ik	even	in	Leffinge	was.

Ah, blij dat hij toch is toegekomen! Jij pendelt tus-
sen	Gent	en	Leffinge?	Mag	dat	wel?	Of	hoe	speel	
je dat voor elkaar? Een eersteklaswagon voor 
jezelf vragen?

Duizend maal bedankt voor de literatuur.  Het ver-
haal.. De authenticiteit.. De geest van de tijd. Herbe-
kijken		van	de	kolonisatie.	Uw	filosofie	over	de	missies	
en het plunderen van de bodemschatten in Belgisch 
Congo klopt natuurlijk. Maar in die tijdsgeest hebben  
zich veel verhalen ontwikkeld  zowel bij de indianen.. 
Als Afrikanen mijn verhaal is de muze van die tijd.  
Zoals u voorstelt kunnen wij daar later eens over-
praten.. Ik heb vele missionarissen  gehoord.. Veel 
lectuur (Jef Geraerts) gelezen  en  de periode Lu-
mumba en de onafhankelijkheid  meegemaakt.. Dus 
stof genoeg om eens te babbelen. In ieder geval is 
uw	lectuur	een	meesterwerk.	Proficiat.

Oh lieve opa, ik ben blij dat u het ontvangen hebt! 
We moeten zeker eens samenzitten en het erover 
hebben. Ik ben blij dat je ervan genoten hebt ;) 
xxx

Thanks Babe <3

I love you
Alles oké lieverd?
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Geachte Heer Mares,
Beste Joachim,
 
Namens Gert vooreerst dank voor je brief. 
 
Ter informatie geef ik je graag mee dat we je gegevens doorspelen aan onze HR 
verantwoordelijke.
Indien	er	nood	is	aan	mensen	met	jouw	profiel	dan	zullen	we	het	zeker	niet	nalaten	
om je te contacteren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ann

Ann Beckers
Directie Assistent
+32 (0)3 295 24 11
Ann.Beckers@studio100.be
Halfstraat 80 - 2627 Schelle – Belgium

Ik heb uw brief gelezen.
En I love it.
Ik ga u een respons geven.
En nu is mijn mama ze aan het lezen.
En ze is aan het verbeteren. Ze kan het niet laten hé die vertaler.

Verbeteren?! Oei oei?

Maar het is echt een nice tekst.

Ik dacht om hem in postervorm te printen 
en op de jury te hangen als bijschrift van 
het sculptuur.
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