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Brein op ijs 

Der Kopf des Vitus Bering van Konrad Bayer 

IETS DAT JE N IET in de nazomer denkt maar in killere dagen: dat het 

je leeftijd wel zal zijn, want niets is zeker meer en er was toch een tijd 

dat je precies wist hoe het zat, hoe alles in elkaar stak. Met beide benen 

op de grond betekende in mijn geval bijvoorbeeld dat ik in jeugdige 

overmoed geen enkele twijfel had over hoe zoiets als literatuur eigen

lijk functioneerde. Ik wist bijvoorbeeld hoe de eeuwige ranglijst der 

schrijvers eruit moest zien. Wat bedroog ik mezelf. We schrijven de 

jaren zeventig, ik studeerde en keek vol vertrouwen de wereld in met 

speciaal oog voor haar geneugten en genoegens. Maar hoe meer het 

leven aan me voorbijging, des te stelliger meende ik dat op het hoogste 

letterentreedje best plaats was voor een groepje schrijvers.  Ex cequo 

natuurlijk, en niet al te groot, maar toch. 

Onder hen een onbekende Oostenrijkse schrijver die tot de experi-

mentele  Wiener Gruppe  behoorde en van een pontificate aura voorzien 

was door een vroege zelfmoord in 1964, op eenendertigjarige leeftijd: 

Konrad Bayer. Bayer passeerde dus de destijds zeer omineuze grens 

van dertig jaar, maar heilige als hij was had hij de overschreden tijd 

waarschijnlijk nuttig gebruikt om het adagio van de hem opvolgende 

hippiegeneratie definitief te belichamen. Dacht ik toen. 

Bayer van de Wiener Gruppe,  een interessante schrijversbent was het 

zeker. Kroegbaas Oswald Wiener schreef het legendarische boek Die 

Verbesserung von Mitteleuropa en kwam vervolgens ook terecht in de 

sekscommunes waar Hermann Nitsch zijn schokkende bloed- en 

neukperformances hield met besmeurde lichamen, onthoofde kippen 

en uitgebeende, nadruppende kadavers. Monoclevorst H . C. Artmann 

bestormde de toppen van de literatuur door in zijn gedichten een won-

derlijke combinatie van lichtvoetigheid en zwaarte te demonstreren 

die verwoord werd in een aantrekkelijk Weens dialect. Gerhard Ruhm 

leverde het programma en bleek een zielsverwant te zijn van Ernst 

Jandl en Friederike Mayrocker en een van de stiefvaders van jongeren 

als Ulrike Draesner en Peter Waterhouse, die nog steeds met taal expe-

rimenteren en daarbij prioriteit geven aan een spel dat louter en alleen 
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