
Inde late jarennegentigginghet
bijnamismetdedeathmetal endus
ookmetAutopsy.Anderedwarse
jeugd- en tegenculturenwerden
groot, vooraldegrungeenhiphop. In
eenpogingnogverderondergronds
tegaan, splitstedeextrememetal
zichop inontelbareaftakkingenen
nietmeer tebegrijpensubstromin-
gen, van ‘melodicdeath’ tot ‘viking
metal’,waardoorhetgemeenschaps-
gevoel ineensver te zoekenwas.
Autopsynaminverwarringnog

eenplaatop ineen luxe studio,met
technischehulpmiddelenenallede-
sastreuzegevolgenvandien.Deplaat
Shitfun (die titel kloptealniet)werd
een flopenhetvoorlopigeeindsig-
naal voordeband.

Maarhetafgelopendecennium
leefdede interessevoorpure,minder

aandachtiggeproduceerdeendus
modderigedeathmetalweerop–het
zalwelweerzo’ncyclische trendrevi-
val zijn.

Maarwieweet isdehangnaar re-
calcitranteantimuziekvanalle tij-
den.Hoedanook:Autopsyhergroe-
peerdezichenkwamvorig jaarmet
devrij briljanteplaat SkullGrinder,die
tothunbestewerkgerekendmoet
worden. SkullGrinder ispunkerdan
punk, vieshard,opwindendvulgair
ensomsookweerweergaloos som-
beren traag. Ineeneindtijdliedjeals
Sanity Bleedsbijvoorbeeld, tevensop-
genomen indeverzamelingAfter the
Cutting.

En tegenwoordigduikenzelfsweer
nieuwedeathmetalbandjesop,dieal-
leenbeïnvloed lijkendoorhetwerk

vandeoervaders.Ophetnieuwe,
driedaagsedeathmetalfestival
NetherlandsDeathfest speelt ko-
mendweekeindeAutopsynaast
genrevolgersalshet Servische Infest
enhetAmerikaansePutrisect: band-
jesdienet zovrolijk zingenovermar-
telingenengrafschennisalsdewijze
voorgangers.

Wezijndusnog langniet vanhet
genreaf. Endat isnatuurlijkheel
slechtnieuwsvoor99,9procentvan
demensheid.

De cd-boxAfter the Cutting van
Autopsy (4 cd’s inclusief boekwerk)
is verschenen bij Peaceville Records
/Suburban. Autopsy speelt zondag
een exclusieve Europese show op
het driedaagse Netherlands Death-
fest (26 t/m 29/02) in 013 te Tilburg.
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P
oëzie,dat is altijdgoed.Dichters lekenook
mij altijdbeteremenschen. Fijnbesnaarden,
diedezinnenzevenenwoordenwegen.Was

iedereenmaarzo,danwerddewereldvanzelf een
stukjebeter.

Onzin,natuurlijk.Dedichter isgeenhaarbeter
danwieook, evenminalsdevegetariërof deniet-ro-
ker, degeheelonthouder,deyogi en tallozeanderen
diezichnogwel eens lijken teberoepenophogere
morele standaarden.

Weetu trouwenswieookvegetariërwas?Precies.

Ditnieuwe inzicht leerde ikdooreenkloekboek
datdezeweekverschijntbijuitgeverijKoppernik:
Bloemenvanhet kwaad, eenbundelinggedichten
vandictators. Tallozedespotenendictators, van
Nero totNapoleon, StalinenKadhafi grepenooitde

penomhunzieloppa-
pier te leggen. Paul
Damenbracht ze in
kaart,metgevoel voor
ironie – inzo’nzwaar
onderwerpmagde
lichte toetsnietontbre-
ken.
Wateengoed ideeen

wateenverrassingzo
veel slechterikenbijeen
tezien indichterskring.
Debetekenis vanhun
werkzitniet indepoë-
zie zelf,maar indebij-
behorende levens –Bloe-
menvanhet kwaadbe-
staatdanookgroten-
deelsuitdebiografieën
vandepoëten indedop.
Als iets de dichtator

kenmerkt, dan is het
zijn veelvuldig gebruik
van uitroeptekens. Ze
marcherenmet rigide
regelmaat door de stro-
fen.
Kadhafi’s onnavolg-

bare klaterteksten illustreren in elk geval zijn para-
noïde aard. Lachwekkend is de dronkemanspraat
van ayatollah Khomeini. De vroegeMussolini ge-
tuigt van zelfkennis:Meisje, kijkme niet zo aan/ want
al hou je wel vanmij/ dit hart waar je vol voor zou
gaan/ is een en al gifspuiterij!
Dictator:dichter in ’tdiepst vanzijngedachten.

Weetuwieookdichterwas?Precies. Eenvan
Hitlersbekendstegedichtenhangtnog induizen-
denDuitsehuiskamers, zonderdatdebewonersde
auteurkennen.Het ishetMoederdaggedicht, ge-
schrevendoorde jongeAdolf.Het eerste couplet
gaat zo:

Als jemoederoudgeworden
en jij ookwatouderbent,
alswat vroegerhaar licht afging
nu tot last zichheeft bekend,
als haar lieve, trouweogen
nietmeer kijkenals voorheen,
als haar voeten,moegeworden,
nietmeerdragen, steenenbeen,
steunhaardanmetbeidearmen
en leidhaarmetblij gemoed–
wanthetuur komtdat jehuilend
haar voor ’t laatst begeleidenmoet!

Het tweedecoupletgaat zo:
Eenmoeder sterft altijd te vroeg/ alwordt zij nog zo

oud/ je bidt datGodhaar sparen zal/ omdat je vanhaar
houdt.

Overdat laatste couplet loog ik.Deauteurwas
ToonHermans.Geenhaarbeter.

Net verschenen: de verzamelde
poëzie vandespoten.

Dichtende dictators

JEAN-PIERRE GEELEN

JP kijkt verder

De dagelijkse dosis dwarsverbanden, tendensen
en andere hedendaagse fenomenen.

Het uitroepteken
marcheertmet
rigide regelmaat
door de strofen
vandichtende
dictators
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