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PARCOURS GAINSBOURG

Artiest en provocateur

W

at doe je wanneer je Serge
Gainsbourg-biograﬁe lovend
onthaald werd en de uitgeverij
aan je mouw trekt voor meer?
Er nog eentje schrijven natuurlijk. Dat
is wat dichter/performer en vooral gedreven Gainsbourg-fan Rudolf Hecke deed.
In 2012 verscheen de eerste Nederlandstalige biograﬁe over het enfant terrible van de Franse muziekwereld van
zijn hand. Ruim vier jaar later ligt het
vervolg Parcours Gainsbourg in de rekken.
Het idee voor dit tweede boek over
Lucien Ginsburg, zoals Gainsbourg eigenlijk heette, rijpte door de
conferences die Hecke
over de zanger-componist
gaf. Hij kreeg geregeld de
vraag of de plaatsen die een
rol speelden in het leven
van Gainsbourg bezocht
konden worden. Die locaties werden het vertrekpunt van dit werk. Aan de
hand van het letterlijke
parcours dat Gainsbourg
aﬂegde, krijgen de lezers
toelichting bij de belangrijke momenten uit zijn
leven. Het gros van de stopplaatsen bevindt zich logischerwijze in
Frankrijk, maar het boek buigt zich ook
over de plaatsen in ons land of Nederland waar de artiest zijn opwachting
maakte. In die zin kan Parcours Gainsbourg als een soort reisgids bestempeld
worden. Hecke bezocht trouwens als
eerste Vlaming de woning van Gainsbourg in Parijs.
Hecke bedient zich rijkelijk van het
uitgebreide reservoir aan anekdotiek
rond Serge Gainsbourg. Maar de auteur
graaft ook dieper. Het was voor velen
een paradox dat iemand die meer dan
eens objectief als ‘lelijkaard’ kon worden bestempeld, diva’s als Jane Birkin
of Brigitte Bardot (zij het kortstondig)
aan zich wist te binden.
Achter de poseur zat een gevoelige

Sommige mensen zijn
altijd en overal zelfverzekerd en op hun
gemak, anderen totaal
niet. Voor de onzekere
mensen heeft Harriet
Griffey tips om persoonlijke en professionele relaties
positiever te benaderen en sterker voor
de dag te komen. Ze geeft advies over
lichaamstaal en een goede eerste
indruk. Niet te streng zijn voor zichzelf
helpt ook.
●

man. Gainsbourg was zonder meer een
keetschopper met een grote mond, maar
tegelijkertijd was hij erg timide. Hecke
loodst ons langs de vele vrouwen die
Gainsbourg wist te veroveren. Maar
Gainsbourg, dat is ook tabak en alcohol.
Aan het eerste was hij sinds zijn elfde
verslaafd, de drank werd zijn grote vriend
tijdens de legerdienst. Het excessieve
gebruik van beide zou ook zijn dood betekenen.
Tijdens zijn carrière zou Gainsbourg
overigens grotere successen oogsten met
zijn composities voor anderen, dan met
werk dat hij zelf bracht. Als componist
was hij onverbeterlijk. Niet
zelden waren zijn dubbelzinnige teksten goed voor
een relletje. Onder andere
de Franse Eurosongfestival-winnares France Gall
was boos toen bleek dat ze
liedjes moest zingen van
Gainsbourg die een zeer
dubbelzinnige inhoud hadden. Ooit zat hij straalbezopen in een tv-show
samen met Whitney Houston en deed hij de Amerikaanse zangeres een oneerbaar voorstel. Die was verontwaardigd, maar haar reactie was
vooral gespeeld. Het nummertje zou zelfs
door beide achter de coulissen afgesproken zijn.
Aan relletjes dus geen gebrek in het
leven van Gainsbourg. Een anekdote die
nog altijd de ronde doet in Frankrijk met
zijn hoge belastingdruk en zijn vermogenstaks, is die van Gainsbourg die een
briefje van 500 Franse frank in brand
stak en wachtte tot er nog een kwart van
overbleef. Daarop zei hij: “Dat is wat ik
overhoud, als ik alle belastingen heb
betaald. En waar gaat al dat geld naartoe? Naar wapens.” Het ﬁlmpje blijft een
hit op YouTube. z MICHAËL VANDAMME
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Er bestaan veel reisgidsen naar sporen van de
Eerste Wereldoorlog in
België en Frankrijk,
maar dit is de eerste
gids die de Grote Oorlog vanuit een groot
Europees perspectief
belicht. Korneel De Rynck trekt naar de
belangrijkste plaatsen van de oorlog in
Europa en doet daarbij twaalf landen
aan. Hij bezoekt uiteraard België en
Frankrijk, waar hij ook de platgetreden
paden verlaat en op minder bekende
plekken komt, en hij reist naar Italië,
Slovenië, Bosnië, Servië, Macedonië,
Griekenland, Turkije, Polen, Oekraïne
en Wit-Rusland.
●

Korneel De Rynck, In Europese velden,
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De vrijheid van
meningsuiting is de
basisgarantie voor het
samenleven. Sinds de
verlichting leeft dat
recht in verstandhouding met die andere
grondwettelijke vrijheid,
die van godsdienst. In
ons land lijkt die verstandhouding te
verdwijnen. Allochtone jongeren lijken
zich vaak niet bewust van de fundamenten van de samenleving, maar ook
autochtone jongeren hebben het moeilijk zich op dat gebied goed te oriënteren, stelt Johan Op de Beeck vast.
●
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