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Nu er verder geen biologisdrc
of persoonlijke resten ziin om
dna uit te halen, zit er niets an-
ders op dan Dalí's stoffeliikover-
schotweer op te takelen, oor-
deelde de rechter, zodat hetgene-
tisch materiaal uitziin botten of
tanden naast dat van ziin ver-
meende dochter kan worden ge-
legd.

MochtAbel worden erkend als
dochter van de surrealistische
schilder, dan heeft ze recht op
haar erfdeel, op het dragen van
ziin naam en op de auteursrech-
ten, al zal datalles eerstonder-
werp moeten zijn van een nieuwe
rechtszaak.

DalÍ wees de staat aanals uni-
versele erfgenaam, maar volgens
de Spaanse pers zou Abel toch
recht hebben op een kwart van
ziin erfenis en auteursrechten. An-
dere menselijke erfgenamen
heeft Dalí voor zover bekend niet.
De in 1989 overleden kunstenaar
ligt begraven in ziin eigen mu-
seum in Figueres, in Catalonië.

DalÍ wordt opgegraven om uitsluitsel
te krijgen over zljnvaderschap
MaaÉie Bakker
Madrid

'AIs ik doodga, zal ik niet helemaal
dood ziin.'Het is een van de karak-
teristieke uitsprakenvan de kun-
stenaar Salvador Dalí (1904-1989 ),
en bijna dertig jaar na ziin dood
liikt hij geliik te kriigen. Een
Spaanse rechter gaf maandag op
dracht ziin liik op te graven.

Het doel van de opgraving is te
bepalen ofde 61-iarige PilarAbel
een dochter is van de kunstenaar,
zoals zii zelf beweert. Al sinds 2 o 07
probeert deze vrouw uit Figueres
zichzelfnaarvoren te schuiven als
rechtmatige DaIí.

Ondanks ziin veronderstelde
angst voor de wouwelilke genita-
liën zou Dalí een geheime relatie
hebben gehad met de moedervan
PilarAbel, zo vertelde die aan haar
dochter. Ook Abels grootmoeder
van vaderskant zette haar op het
spoorvan de kunstenaar door te
zeggen:'Ikweet datie niet de
dochter van miin zoon bent, maar
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van een g(x)t schilder, maar ik
houd toch van ie'. Bij andere gele-
genheden zou deze omahebben
gezegd:'fe bent netzogekalsie va-
der.'

Eerder werd geprobeerd om van
een gipsen dodenmasker dat van
Dalí werd gemaakt haren en huid-
resten af te halen en daarmee een
dna-test te doen. Ook werd een pG
ging gewaagd met een maag-
sonde die bii Dalí werd ingebracht
tiidens een van zijn laatste zieken-
huisopnamen. Beide proefnemin-
gen leverden kenneliik geen slui-
tendbewiis.
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