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CHARLES BUKOWSKI : NO PARTICULAR PLACE TO GO OF WEL DE MEESTER VAN HET KALE
TAAL GEBRUIK.
Chlarles Bukowski is na het lezen van zijn debuut novelle " Postkantoor" een van mijn favoriete auteurs.
Zijn visie op het schrijverschap (vrij vertaald) is opmerkelijk : " …schrijven, is vergeleken met het huw elijk
of autobanden, niet eeuwig. Je kunt woensdag avond naar bed gaan als schrijver en donderdagmorgen
wakker worden als iemand anders. Of je kunt naar bed gaan op woensdagavond als loodgieter en
donderdagoch tend wakker worden als schrijver…"
Bovenstaand statement lijkt serieus, maar valt te plaatsen onder de cynische Bukowski humor. Uit bio
grafische gegevens blijkt dat Bukowski lang voor zijn debuut bezig was de taal en de Amerikaanse
literatuur te ontdekken. Hij schreef al toen hij nog bij zijn ouders woonde, die hem op straat zette en zijn
teksten en schrijfmachine achterna smeten. Een beter introductie tot mythe vorming is nauwelijks moge
lijk.Zijn merkwaardige voorkeur voor het powetische proza van John Fante heeft zich niet vertaald in zijn
eigen powezie en proza. Integendeel. De powezie van Bukowski heeft geen enkele zeggingskracht of
spanning in zich, in tegenstelling tot zijn strak gecomponeerd, evenwichtig proza. Als geen ander kende hij
de taal van de gokkers, de drinkebroers, de hoeren en de barflies, mannen en vrouwen die hun leven door
brachten in vrolijke wanhoop afgewisseld met de zelf gekozen eenzaamheid in de achteraf kroegen.
Charles Bukowski schreef voornamelijk over de stad Los Angeles waar hij het grootste deel van zijn leven
doorbracht.Zijn dagelijkse werkzaamheden speelden zich af in fabrieken, winkels, kantoren en magazijnen.
Zijn avonden waren gevuld met het draaien van klassieke platen, bier drinken en typen op een oude schrijf
machine. Zijn relaties met vrouwen vaak gewelddadig en lange tijd ongelukkig. De enige vorm van contact
met zijn minnaressen gaat via het bed of de fles al of niet in combinatie met elkaar. Charles' Bukowski alter
ego Hank Chinasski ontdekt de geneugten van orale sex op latere leeftijd als een jongere beeldhouwster
hem zegt geen relatie te willen aangaan indien hij haar niet oraal bevredigt. Het spreekt vanzelf dat de
hoofdpersoon van het verhaal onmiddellijk de daad bij het woord voegt.
Veel verhalen van Bukowski doen mij denken aan de schilderijen van Edward Hopper. Dezelfde een
zaamheid, mannen en vrouwen die elkaar niet lijken te bereiken, soms overgoten door een schril licht.
Charles Bukowski groeide op in een contact arm gezin. De vader was zeer gewelddadig, de moeder een
huisslavin die zich onvoorwaardelijk opstelde achter haar echtgenoot. Charles leed aan een zware vorm
van acne waardoor hij niet aantrekkelijk was. Hij leed onder een een depressieve adolescentie. Zijn er
varingen lijken reflecties van de Beat Generation. Lange tochten met de Greyhound, rond zwerven,
drankgelagen, maar voor alles was hij een zeer productief schrijver. Zijn eerste verhaal werd gepubliceerd
toen hij 24 was. Zijn novelles zijn in een miljoenen oplage verkocht over de hele wereld. Hij is vertaald in
vele talen.
Biograaf Barry Miles produceerde een LP in Los Angeles in 1969. Een plaat waarop Bukowskis stem voor
de eeuwigheid is vast gelegd.Barry Miles is de biograaf van Allen Ginsberg, Jack Kerouac en William
Burroughs. De New York Times Book Review, de New York Times en de Los Angeles Times Book Review
drukten goede recensies af over Bukowskis biografie.
De New York Times Book Review:"Bukowski neemt een unieke positie in de Amerikaanse literatuur in. Hij
was een cult figuur die stromingen en navolgers verachtte, een autodidact afkomstig uit de arbeidersklasse
die zichzelf serieus nam als auteur maar die een voortdurende zelfspot aan de dag legde in zijn
boeken"Toon gerelateerde artikelen
reacties
jeg synes 25-10-2006 17:51hej hej....sinds midden jaren 1970 hadden wij al boeken vanBukowski.......ik
heb indertijd in de VS proberen boeken van hem tekopen.....ik werd de boekenwinkels bijna uitgejaagd!!!!!
maar wehebben ze toch allemaal. Nu ben ik het niet eens met dat wat jeschrijft over zijn gedichten........

citaat:De powezie van Bukowskiheeft geen enkele zeggingskracht of spanning in zich.... Totaalniet mee
eens....zijn gedichten zijn even krachtig als veelzeggenden er zitten werkelijk juwelen tussen.... al met al
eenmeesterlijke schrijver, die nu een beetje populair schijnt teworden in in iedergeval NL....
fred van der wal 25-10-2006 19:52Bukowski is al heel lang in vertaling bij de Bezige Bijverkrijgbaar en
uitvoerig gerecenseerd in de Nederlandse pers.Tevens zijn er diverse interviews met hem verschenen in
nederlandsebladen.
Isis Nedloni 26-10-2006 00:25Mmmmm TaalBeest...zucht...Jack Kerouac route 66 ik meen rond75...toen
heb ik het verslonden...net als ik jouw woorden verslinden opslurp Bukowski same story...heerlijk rauwe
doorleefdepoezie...de sfeer in zijn boeken deden me soms aan Bacondenken...als tie Bourgondisch met zn
vriendjes en vriendinnetjesbezig was...en dan een snufje Tjechov...hoe schrijf je dat nou?ertussen...laat ik
het hier maar bij...we koken in het vervolg welergens anders
fred van der wal 26-10-2006 20:14Dear Zoenvis, Eat my words and I'll eat you, maar dat weet je allang. Ik
vertel je nu geen nieuws. ja, lekker Bourgondisch bezigmet vriendin Dear Rendier, dat lijkt me wel wat.
Code bericht voorZoenvis vurrukkulluk van achter het koraal rif
fred van der wal 26-10-2006 20:16Beste Jeg Synes, Het onder elkaar zetten van een aantal
woordengarandeert niets, zelfs geen gedicht. Er zijn heel wat Nederlandsedichters die Bukowski op punten
verslaan. En waarom bestelde U inde V.S. Bukowskis boeken bij de reguliere boek handel? Bij
BlackSparrow Press zijn ze al sinds jaar en dag verkrijgbaar Toon gerelateerde artikelen
10reacties
fred van der wal 29-10-2009 11:15 Heel wat zoveelste rangs talentloze beeldige kunstartiesten die met hun
kunstjes niets te zeggen hebben identificeren zich met Bukowski en hangen dramatische verhalen op over
hun zogenaamd met alcohol overgoten verleden, voornamelijk in Haarlem woonachtige poseurs en
aanverwanten.Mag ik even het al geruime tijd overleden drankzuchtige ondier Marcus Heeresma onder Uw
aandacht brengen?Hij noemde zichzelf de Charles Bukowski van Nederland.Was hij dat dan zult U mij
verbaasd vragen.Ja, dat was hij. Als iemand kon schrijven en leven was hij het. helaas veel te kort zoals de
insider weet.
fred van der wal 29-10-2009 11:36 De laatsts Bukowski biografie kocht ik in Rotterdam, enige tijd
geleden.Charles Bukowski. Locked in the Arms of a Crazy LifeBukowski's werk in een paar woorden
samen te vatten: drank, de goot, bars, wijven, neuken, eenzaamheid, knokken, dichten en verhalen
schrijven. Maar uit die basic interesses wist 'Buk,' zoals zijn fans hem noemen, grote kunst te scheppen.
Bijvoorbeeld: "Ik ging naar de plee en scheet een lading lekkere bierstront uit. Toen ging ik naar bed, rukte
me af en sliep."
Dood
Bukowski stierf aan leukemie op 9 maart 1994, in San Pedro, Californië, op de leeftijd van 73, kort na de
voltooiing van zijn laatste roman, Pulp.
Bukowski stierf niet door levercirrhose zoals de VPRO verslaggever met de bij die omroep behorende
gevoel voor nep dramatiek en zwarte romantiek wist te melden.
feedback van andere lezers
strandjutterDe link tussen Hopper en Bukowski vind ik heel betekenisvol. Ik zag het schilderij van de
helverlichte bar voor me, waar de klanten elk op hun eigen eiland zitten te drinken terwijl de stad zich niets
van hen aantrekken en zij zich niets van de stad aantrekken. Een toevluchtsoord voor een teveel aan
verleden als het ware. Inspirerende tekst. groeten, Strandjutterfredvanderwal: Goeie relatie die je legt
tussen Hopper en BukowskimanonoIk dacht dat ik al iets van hem gelezen had maar dat was
Kosinsky.Maar heeft De Palma geen film gemaakt gebaseerd op één van zijn boeken?
Het doet er niet toe. Vlot geschreven stuk dat aandacht trekt op de Amerikaanse schrijver.fredvanderwal: er
zijn diverse films gemaakt, zelfs door een Vlaamse producer
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