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SOLANGE LEIBOVICI De nasmaak van een gore,  
wetteloze voorstad  Hoe Louis Calaferte het niemandsland 
van zijn jeugd uitvergrootte in zijn romandebuut 

 
REQUIEM DES INNOCENTS WAS Louis Calaferte’s eerste boek en werd in 
1952 uitgegeven, met hulp van de schrijver Joseph Kessel. Calaferte 
was toen vierentwintig, een Pasoliniaans figuur uit de onderklasse op 
zoek naar het licht. De oorsprong van zijn oeuvre is te vinden in de 
traumatische botsing van het individu met een vijandige wereld, 
waardoor bij hem het besef groeit dat hij slechts in eenzaamheid zijn 
leven waarde kan geven. De wrede, naargeestige omgeving van zijn 
kindertijd wordt in het boek uitvergroot en beschreven met de blik 
van een jongen die opgroeit in een geografisch maar ook materieel, 
intellectueel en emotioneel niemandsland, en toch wil blijven 
geloven dat er redding mogelijk is. Of wat Calaferte de ‘zone’ noemt 
werkelijk bestaan heeft, is een zelden gestelde vraag, maar het omslag 
van het boek vermeldt – misschien iets te nadrukkelijk: ‘Dit boek is 
geen roman. Niets is hier bedacht, of aan de verbeelding overgelaten.’  
 

DE ZONE 
De zone is het apocalyptische decor van een gore, wetteloze voorstad. 
Tussen braakliggende stukken land staan krotten waar wezens leven 
die meer weg hebben van roofdieren dan van mensen. Het ritme van 
hun bestaan wordt bepaald door het geld dat ze van elkaar stelen en 
in goedkope drank omzetten, de vechtpartijen waarbij de zwakkeren 
in elkaar worden geslagen, zomaar, om niets, om hun bloed te ruiken 
en even de woede te koelen, en het dierlijke geneuk dat een verlaten 
treincoupé voor een ogenblik in een orgie van pompende 
ongewassen lichamen verandert. In de zone gelden andere wetten. 
Compassie en medelijden zijn er onbekend, het enige wat telt is 
geweld en het recht van de sterkste. Plezier is er onherroepelijk 
verbonden met zuipen, de liefde tot de allersimpelste vorm 



 Armada op Schwob.nl  2	  

teruggebracht: verkrachtingen en snelle paringen in het donker, 
zonder gevoel en zonder echt genot. Wie in deze bij elkaar geraapte 
gemeenschap van paria’s is geboren, weet dat hij er altijd zal blijven, 
arm en hongerig en opgevreten door ongedierte. Mensen van buiten 
stoppen angstvallig bij de brug die deze onwezenlijke, verloederde 
plek van de rest van de stad scheidt, politie komt er zelden. Voor de 
pooiers, de hoeren, de dieven en de moordenaars van het getto is er 
geen hoop op betere tijden of andere werelden, want alleen de dood 
biedt een definitieve ontsnapping uit de hel. De wanhoop verdwijnt 
alleen even tijdens de wekelijkse zuip- en neukpartijen, en als het al 
te erg wordt slaan ze erop los. Dit is geen futuristische visie op een 
verwrongen wereld na een kernramp, geen Mad Max-imitatie met 
sadistische beulen en geplaagde slachtoffers, maar de werkelijkheid 
van een voorstad van Turijn waar Louis Calaferte, geboren in 1928, 
opgroeide in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.  
 
Ledernacht woont daar, ‘de rottigste jood uit de schepping’, de kleine 
voddenman die gestolen oude kleren verkoopt en zijn vrouwelijke 
klanten op een berg afval achter in zijn winkel een snelle beurt geeft. 
En Vittorio Albadi, de epileptische zoon van een weduwe, met zijn 
lamme been en zijn lege hoofd, die net als de gebochelde Debrer 
regelmatig in elkaar wordt geslagen, waarna beiden door hun beulen 
ten overstaan van een joelende menigte worden afgetrokken. De 
kroegbaas Feltin en zijn dochter Emmy, die graag en plein public 
masturbeert; de schijnheilige tbc-lijder Chapuizat, die met ieder 
meepraat die hem een drankje aanbiedt; de onwettige Marguerite, 
die sinds haar veertiende met alle mannen meegaat; de Algerijn Ben 
Rhamed, op wie alle vrouwen gek zijn, met zijn gevaarlijke mes en 
zijn eeuwige druiper; Ledebaum, die als kind zijn zuster probeerde te 
vermoorden omdat zij voor hoer speelde en hij van haar hield. Vader 
Calaferte, de zatlap met zijn fantastische plannen om veel geld te 
verdienen en uit de zone te vertrekken, heeft een paar keer in de bak 
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gezeten wegens gewapende overvallen. Hij hangt het liefst rond in 
Feltins armzalige kroeg, waarna hij zijn vrouw en zijn imbeciele 
oudste zoon in elkaar trapt. Moeder is een engeltjesmaakster, zij 
verdient wat bij met aborteren, want net als loslopende teven zijn de 
vrouwen van de zone altijd zwanger. 
 
Het is een verbijsterende plek waar figuren leven met wie de lezer 
zich nauwelijks kan identificeren omdat zij allemaal achterlijk, 
waanzinnig of door en door rot zijn. Een wereld van geweld en 
smerigheid waar je eigenlijk nooit over leest. Waar ook op warme 
zomeravonden iedereen in het gras zit, de mannen met hun dikke 
blote buik in de wind, de vrouwen met hun benen uit elkaar terwijl 
ze achteloos hun onbedekte geslacht strelen. De mannen drinken 
bier en begluren ze, en nemen er soms eentje mee. Dan is het 
gezellig, vredig bijna, en wanneer de nacht valt lijkt het leven in de 
zone mee te vallen. Ook deze onderwereld kent zijn tragikomische 
momenten en in het haldonker bewegen schimmen als in een 
Italiaanse zwart-witfilm, lelijk, vuil en gemeen en alleen gedreven 
door hebzucht, maar iets milder gemaakt door de drank en de seks, 
en dus niet helemaal ontevreden. Soms ook zijn de honger, de 
armoede en de wanhoop te groot en kan er alleen nog geramd 
worden. De kleine Emmy wordt door een paar jongens verkracht, de 
moeder van de debiele Vittorio bijna gelyncht, de hond Scoppiato 
met stenen afgemaakt. De monsters van de zone schreeuwen hun 
ellende en hun razernij uit in een eindeloze, door niemand gehoorde 
vloek.  
 

LITERATUUR 
Voor de jonge Louis Calaferte, die de zone met genadeloze blik 
gadeslaat, bestaan er slechts twee dingen: de jeugdbende die zijn 
vriend Schborn leidt, en de school waar hij als enige een diploma 
heeft gekregen, die hij vol schaamte heeft verscheurd, bang voor het 
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zure commentaar en de harde vuisten van Schborn, die hem evenwel 
vanaf dat moment met enig ontzag benadert. Daar is de eenarmige 
Lobe, de hoofdonderwijzer voor wie de jonge delinquenten als enige 
respect hebben, omdat hij rechtvaardig is en niet bang, maar vooral 
ook omdat hij nog harder slaat dan zij. Lobe neemt Calaferte mee op 
zijn kroegtochten met het hoertje Dorothée, hij leent hem boeken, hij 
praat met hem. Lobe is degene die hem aansteekt met ‘het virus van 
de literatuur’ en de enige die hem als een menselijk wezen behandelt. 
Wanneer Calaferte naar een andere stad vertrekt, is hij ook degene 
die hem blijft schrijven, een ansichtkaart nu en dan, de enige link die 
hem nog verbindt met de gehate zone.  
 
Vanaf zijn veertiende jaar gaat Calaferte werken, gore baantjes in 
gore fabrieken, een vreugdeloos bestaan dat niet veel beter is dan het 
uitzichtloze leven in de zone. Hij heeft één liefde, dat is lezen. De 
literatuur is zijn geheime ontsnapping. Hij loopt regelmatig weg van 
de lopende band en verschanst zich op de smerige plee, met zijn 
schat, een nieuw tweedehands boek. Zijn eenzame genot en zijn 
droom is ooit zelf een boek te schrijven, iets wat hij voorlopig steeds 
uitstelt. Lezen is zijn redding, zijn ticket uit de zone, schrijven zal 
spoedig zijn roeping worden. Eerst is er Requiem des innocents in 
1952, dan volgt Partage des vivants in 1953. Vervolgens werkt 
Calaferte vier jaar aan Septentrion, dat in 1963 verschijnt. Septentrion 
(Nederlandse vertaling Drift, 1997) is ook voor een belangrijk deel 
autobiografisch, en vertelt over het eenzame avontuur van een man 
die zich aan de proletarische armoede van de onderklasse ontworstelt 
om aan een oeuvre te werken dat het belangrijkste van zijn leven zal 
worden. We zien hem ploeteren in de fabriek, dromend de volledige 
werken van Balzac te bezitten, terwijl hij met stijve pik naar de 
strakke billen van de telefoniste staart. Septentrion is weer een 
overweldigend, pijnlijk rauw boek over honger, want de verteller 
heeft geen geld en hij scharrelt altijd naar voedsel, en over seks, want 
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seks kost niets en geile vrouwen liggen overal voor het grijpen. Maar 
het is in de eerste plaats een werk over de zoektocht naar en door 
literatuur. Dag in, dag uit neemt de verteller zich voor om te 
schrijven maar wordt daarin tegengewerkt door de noodzaak om 
naar de fabriek te gaan, de vermoeidheid en lusteloosheid die hem in 
zijn vrije uren overvallen en het pijnlijk onvermogen om de zinnen 
die door zijn hoofd spoken op papier te krijgen. Die worsteling is 
letterlijk aanwezig in zijn stijl, die verzorgd is met een geraffineerde 
voorliefde voor woorden die hij als een lekkernij lijkt te proeven, met 
een overheersende aandacht voor veelbetekenende details, maar 
tegelijk ook eenvoudig en bijna armoedig wanneer hij op 
indringende wijze een blik geeft in de psyche van de armen en 
eenzamen. Hun eenvoudige streven naar geluk vraagt niet meer dan 
een vrije dag, een lekker maal en een geslaagde wip. In feite zal hij 
zich nooit los kunnen maken van de zone en van het verlangen dat 
hem verteert. Daarom schrijft hij, en houdt hij het vuur en de 
opstand levend door zich steeds weer op te sluiten, in de fabriek, in 
de gore hotelkamers die hij bewoont, in de armen van vrouwen die 
hij toevallig ontmoet.  
 
Septentrion is een aventure intérieure, een lange monoloog, 
doorspekt met herinneringen, beschrijvingen, portretten, dromen, 
filosofische beschouwingen; narratief gezien een vormeloze brij, een 
soort kladversie van iets wat een boek had moeten worden maar 
uiteindelijk het boek zelf werd. Maar achter de schijnbare 
vormeloosheid ontstaan structuren door terugkerende thema’s en 
spiegeleffecten. Het is een tekst over de complexe processen die aan 
de literaire schepping voorafgaan, over de eenzaamheid van het 
schrijven, over de noodzaak van het eenzaam blijven, over de 
onmogelijkheid om een boek te schrijven. Toch is schrijven voor de 
verteller de enige vorm van leven, het is een zoektocht naar de 
innerlijke wereld en het heilige, maar ook de hel van twijfel en 
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ontmoediging, waar zelfmoord soms de enige uitweg lijkt. Calaferte 
is de schilder van het onbehagen, het onvermogen en de mislukking.  
 

ARMOEDE 
Toen hij eenmaal bekend werd, hield Calaferte zich ver van de 
corruptie en de gossip van de Parijse Republiek der Letteren. Het 
succes van zijn eerste boek vervulde hem met angst en onzekerheid 
en dwong hem tot een langdurig nadenken over het schrijverschap. 
Hij haatte compromissen en gehuichel en hoewel hij een echte 
schrijver wilde zijn, paste hij niet in de verdorven realiteit van de 
literaire wereld. Hij vestigde zich in een dorpje in de omgeving van 
Dijon en later bij Lyon. Hij leefde er een eenvoudig en studieus leven 
met zijn gezin en zijn honden; hij koos bewust voor een zekere 
armoede en zei dat hij daarin geluk en een zekere waardigheid vond. 
Maar misschien is het ook zo dat je Calaferte uit de zone kon halen, 
maar de zone niet uit Calaferte. Hij schreef toneelstukken en 
autobiografische vertellingen, maar ook essays, korte verhalen, 
dichtbundels en carnets, en hoewel zijn oeuvre een geheel vormt 
door terugkerende motieven en obsessies, waarbij armoede, seks en 
het katholieke geloof de nadruk krijgen, ontwikkelde hij bij elk genre 
een eigen stijl, waardoor de lezer telkens met een andere Calaferte 
kennismaakt. De schrijver hield niet van herhaling en heeft bewust 
naar een zo divers mogelijk oeuvre gestreefd. De nerveuze, bijna 
gewelddadige schrijver van Requiem des innocents en Septentrion 
werd op latere leeftijd een erudiete geleerde met een gepassioneerde 
belangstelling voor religie en kunst, en een grote liefde voor de 
natuur. Het obsessionele universum uit de eerste werken is echter 
altijd levend gebleven. Blijvend bij Calaferte is ook het verlangen 
naar transcendentie: hij is de grootste zondaar die de grootste heilige 
wil worden. Hij moet schrijven om langzaam naar het verhevene en 
het goddelijke op te stijgen. Calaferte’s onweerstaanbare behoefte om 
te schrijven is zeker niet die van Sartre’s held Roquentin uit La 
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nausée, het is geen idealisering die uit verachting voor het eigen 
milieu wordt ingefluisterd, maar een diepe noodzaak en een 
beschermingsmechanisme tegen het altijd aanwezige verlangen naar 
de dood. De literatuur is voor hem een zoektocht naar God, of 
misschien naar het menselijke dat hij diep verborgen in zich moet 
hebben gevoeld. 
  
Naast zijn literaire werk en toneelstukken was Calaferte ook 
kunstenaar; hij schilderde en tekende tegelijk strakke en naïeve, 
kleurrijke taferelen, waarvan een aantal in de zomer van 1996 werd 
samengebracht in een retrospectief van zijn werk in Parijs. Ook de 
beeldende kunst had voor hem een mystieke dimensie, die van de 
openbaring, van realiteit en surrealiteit, maar ook van het innerlijk 
landschap van de kunstenaar. Hij was een anarchistisch mysticus, 
een katholiek die neigde naar esoterisme en jansenisme. Voor hem 
was het geloof geen theologisch concept, maar een strijd die elk 
individu in zijn diepste innerlijk met zichzelf voert. Hij bestudeerde 
zijn leven lang het Oude Testament, de Talmoed en de Koran, maar 
putte ook inspiratie uit zenboeddhisme, occultisme, Rozenkruisers 
en Katharen. Het dualistische wereldbeeld van de laatsten nam hij 
over, en dat is vooral duidelijk in de wijze waarop hij de vrouw 
portretteert: onzuiver en bijna een kracht van het Kwaad, maar ook 
bron van verlossing. Seks is bij hem de hel en de redding, dat waar 
alles om draait en de vloek die hem achtervolgt. Maar hij gelooft ook 
in de duivel en in zwarte magie, in getallenleer, astrologie, Jungiaanse 
archetypes en talismans. Satanische krachten zijn volgens hem in 
elke samenleving aanwezig en altijd klaar om toe te slaan. In zijn 
werk verenigt hij het rationele van de intellectueel die hij werd, en 
het bijgeloof van het volk waar hij ondanks alles bij hoorde. Zijn 
werk vertoont de stilistische zoektocht van de geroutineerde verteller 
en het pedant etaleren van de eigen kennis die de autodidact 
kenmerkt. Zijn boeken zijn platvloers en groots, naïef en magnifiek, 
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verontrustend en soms irritant. Calaferte was een extreem mens die 
voor extreme mensen heeft geschreven, en alleen zij zullen zichzelf in 
zijn werk herkennen.  
 

GESTORVEN 
Toen Louis Calaferte aan Requiem des innocents werkte en naar de 
zone terugkeerde, waren er arbeidershuisjes gebouwd en had een 
groot aantal buitenlanders de plek van zijn jeugd veranderd in een 
openluchtmarkt met talloze kraampjes. De mensen die hij gekend 
had waren weg, of dood. Zijn vriend Schborn had zelfmoord 
gepleegd. De spoken van toen weigerden hem langer te volgen, en 
het leek of er een onmenselijk lied zacht weerklonk, een lied dat 
alleen tranen kan begeleiden. Iets verschrikkelijks was verdwenen, 
was gestorven, en het was beter zo. Het was prima zo.  

Hij stierf in 1994, en pas na zijn dood kwam de echte roem. Hij 
werd vergeleken met Rimbaud, Henry Miller, Dostojevski, Céline. 
Calaferte zou de belangstelling zeker met enig wantrouwen hebben 
ondergaan. Misschien had hij zich even in Parijs laten fêteren, 
waarna hij haastig zou zijn teruggehold naar zijn zelfgekozen 
ballingschap, naar de verinnerlijkte hel van de zone die hij voor altijd 
in zich droeg.  

 
 
 
Dit essay is een bewerking van het nawoord dat 

literatuurwetenschapper Solange Leibovici schreef bij de vertaling van 
Calaferte’s roman Septentrion (Drift). Het is door de auteur zelf 
bewerkt voor Armada op Schwob.nl. 
  


