Bij dit nummer

rieëntwintig verhalen staan er dit jaar in het zomernummer
van De Gids.
Drieëntwintig verrassende verhalen die niet tot een bepaalde stroming behoren en die niet onder één noemer te vangen
zijn. Zowel stilistisch als inhoudelijk zijn de verhalen zeer verschillend. Schrijft de ene auteur in de traditie van het gevoelig realisme,
een ander waagt zich aan een bescheiden vormexperiment. Iedere
schrijver heeft een eigen stijl en toont, zonder expliciet een maatschappelijke of morele boodschap te willen overbrengen, dat wat
hem bezighoudt. De ene vertelling is lang en niet afgerond, de andere kort en overzichtelijk, desalniettemin zijn het allemaal verhalen
in de ware zin des woords. Deze bundeling laat zien dat het traditioneel vertelde verhaal met recht een plaats heeft in de literatuur.
Verhalenvertellers zijn weliswaar zo oud als de mensheid, maar
niet elk verhaal is meteen literatuur. Nabokov merkte ooit op: ‘Literatuur is niet geboren op de dag dat een jongen die “Een wolf, een
wolf ” riep, uit het Neandertal kwam rennen met een grote grijze
wolf op zijn hielen; de literatuur is geboren op de dag dat een jongen “Een wolf, een wolf ” riep en er geen wolf achter hem aan zat.
[…] Tussen de wolf uit het dal en de wolf uit de duim zit een glinsterende intermediair. Die intermediair, dat prisma, is de kunst van
de literatuur. Literatuur is verdichting.’ Dus hoe waarheidsgetrouw
sommige verhalen ook lijken, een waar verhaal bestaat niet. Het
verhaal wordt altijd gekleurd en ingevuld door de verbeelding, de
fantasie van de schrijver. De auteur creëert een nieuwe wereld. En
om optimaal te genieten van een verhaal moet de goede lezer bereid
zijn zich die wereld van de schrijver, in al zijn details, onbevangen
maar tevens met de nodige kritische zin eigen te maken.
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Freiburg

nderweg naar de kolenhaven vertelde Monica dat er een
vreemde gloed door haar lichaam was gegaan, nadat de
blinde Tsjetsjeense vrouw over haar hoofd had gelikt, een
beetje zoals een hete douche, maar dan vanbinnen. Het tarief was
honderdvijftig euro, evenveel als de s m -meesteres van de contactadvertentie, maar ze had niet het gevoel dat haar een wonder was
overkomen.
‘Ik geloofde er niet in,’ zei ze. ‘Ik heb me voorgenomen om niets
meer te doen waar ik niet in geloof.’
Zij reed, hoewel de dokter dat verboden had. Ze volgden de oude
macadamweg, die om de cité heen voerde. Links lagen de ruïnes van
de steenkoolmijn. Er bleven alleen dingen voor de sloop over. Achter het verroeste hek stond een eenzame schachtbok in het struikgewas. Op één been kun je niet staan, dacht Frank. Hij had hier zijn
jeugd doorgebracht, in het dorpje achter het kanaal. Als ze de macadamweg bleven volgen, kwamen ze vanzelf in de kolenhaven terecht, waar meesteres Liane woonde.
‘Als je zoals ik heel bewust dingen voor het laatst doet, leef je intenser,’ zei Monica. ‘Je zou eigenlijk altijd moeten leven alsof het je
laatste dag is.’
Ze nam haar hand van het stuur en wees stomverbaasd naar de
bloesem, die tegen de voorruit bleef plakken als in een carnavalsstoet. Ze zette de ruitenwissers aan. ‘Het is lente.’
‘Hou je handen aan het stuur, Monica.’
‘Heb je schrik omdat ik rij?’
‘De dokter zei…’
‘De dokter zei: “Ga en vermenigvuldig u.”’ Ze lachte en wreef
over haar kale schedel, waar ze trots op was, beweerde ze, en die ze
met een tondeuse donsvrij hield. Na hun bezoek gisteren aan de
blinde vrouw had ze haar pruik niet meer op willen zetten, gewoon
uit tegendraadsheid. ‘Niemand is verplicht naar mij te kijken. Wie
dit beeld niet kan verdragen, moet maar een andere kant op kijken.’
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De laatste twee dagen hadden ze in de auto doorgebracht. Lukraak reden ze rond, ze bezochten oude plaatsen, haalden herinneringen op. Monica wilde niet naar huis, nooit meer. ‘Als ik thuis ben,
denk ik dat ik doodga.’
’s Avonds waren ze op een parking langs de snelweg gaan staan,
tussen de trucks – het rook er naar olie en vers gemaaid gras. Frank
kon niet slapen. Hij was de snelweg weer opgereden en er even later
weer af. Monica sliep. Hij had een sms’je naar Vera gestuurd: ‘Alles
onder controle. Mama slaapt. Nee, ze weet het nog niet, ik wacht het
juiste moment af.’ Hij was in een hoerenbuurt terechtgekomen, tussen de ﬂashy vitrines. Er werd stapvoets gereden. Hij sloot zich bij
de gluurders aan en stopte bij een babyroze bungalow, afgezoomd
met blauwe tl-lampen. In de etalage zat een blonde jonge vrouw,
een barbiepop in een string en een topje. Ze wuifde. Hij keek en
wuifde terug. Monica had de hele tijd geslapen.
‘Weet je,’ zei Monica, terwijl ze de cité achter zich lieten en de lege
bedrijfsterreinen van de kanaalzone voor hen opdoemden, ‘seks
heeft altijd mijn leven beheerst, maar op een verdrongen en negatieve manier. Pas nu, nu het bijna te laat is, hoef ik geen masker
meer op te zetten. Stel je voor, vroeger was aan seks denken al genoeg om me schuldig te voelen.’
Hij knikte. Zij geloofde dat haar bewustzijn was verruimd, terwijl
het in werkelijkheid net andersom was en de tumor almaar meer
ruimte innam – wat volgens de dokter bevestigd werd door haar
waanvoorstellingen en vreemde seksuele fantasieën. ‘Waarom moet
ik de waarheid vertellen als zij een leugen wil horen?’ had hij aan de
dokter gevraagd.
‘We moeten eerlijk zijn,’ zei ze. ‘Spreken we af dat we alleen nog
maar eerlijk zijn tegen elkaar?’
Hij knikte. Er was een wet van de liefde, die zei dat hij haar niets
meer mocht weigeren, dat ze nu alles moest krijgen wat ze wilde, als
een verwende puber, desnoods tegen zijn gevoelens in.
‘Beloof het me, Frank. Ik wil dat je ja zegt. Zeg ja.’
‘Ja.’
‘Er mogen geen geheimen zijn.’
‘Nee.’
‘Begrijp je wat ik bedoel?’ Ze keek hem aan met haar diepe ogen,
die vreselijke holle blik van haar, die zo goed bij haar kale schedel
paste. ‘Begrijp je het echt?’
‘Zet de ruitenwissers af, alsjeblieft,’ zei hij.
De weg werd steeds slechter. Nonchalant, met één hand aan het
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stuur, slalomde Monica tussen de kuilen en de scheuren door. Ze
praatte over Nordin, hoe blij ze was toen ze hoorde dat hij eindelijk
de grote liefde van zijn leven had ontmoet. ‘Misschien is hij nu gelukkig.’ Enkele jaren geleden hadden zij en Nordin een verhouding
gehad. ‘Het is waar wat ze zeggen,’ zei ze ook nog, ‘negers hebben
een langere piemel.’
Vorige nacht had Frank haar een dubbele dosis morﬁne gegeven,
twintig druppels in een kopje lauwe thee uit de thermoskan. Ze was
maar langzaam wakker geworden. Hij besefte dat het onverantwoord was om haar te laten rijden. Gelukkig moesten ze niet ver
meer. Ze reden het niemandsland binnen dat de cité scheidde van
de nieuwe jachthaven. Vroeger was hier de opslagvlakte voor steenkool en daarachter het mijnstation. Wat restte waren kadavers van
kranen en bulldozers en met onkruid overdekt puin.
‘Waarom heb je me nooit gezegd dat je het wist van Nordin en
mij?’ vroeg Monica.
‘Ik wist het pas achteraf,’ zei hij. ‘Zo gaat het toch altijd. Iedereen
weet het, behalve degene die bedrogen wordt.’
‘We hadden erover kunnen praten,’ zei ze. ‘We hadden de leugen
geen kans mogen geven.’
‘Welke leugen?’
‘De leugen van het zwijgen.’
‘Kijk,’ zei hij. Voor hen rees de kanaaldijk op, die achter de bocht
en voorlopig nog onzichtbaar overging in de haven. Ze waren de afgelopen dagen plaatsen gaan bezoeken waar ze een bijzondere herinnering aan hadden. Maar deze plaats was heel bijzonder: hier was
alles begonnen. Hij woonde nog bij zijn ouders. Monica kwam uit
het zuiden van de provincie. Als ze bleef slapen was dat uiteraard
niet bij hem in bed, daar keken zijn ouders goed op toe, maar in de
logeerkamer.
‘Weet je nog,’ zei Monica, alsof ze zijn gedachten raadde, ‘hoe we
vroeger gingen wandelen langs het jaagpad aan het kanaal? Jij was
altijd op zoek naar een geschikte locatie om te neuken. Je dacht alleen daaraan.’ Ze keek hem gedurende enkele seconden aan en lette
niet meer op de weg. De auto begon te schudden toen de banden de
onverharde berm raakten. Ze slaakte een kreet. Met een ruk aan het
stuur bracht ze de auto terug op het goede spoor. ‘Geef toe, Frank,
jij dacht toen alleen aan neuken.’
Hoorde hij een ondertoon van verwijt in haar stem? Hij besloot
haar niet tegen te spreken. Haar favoriete thema van de laatste dagen was seks. Bij tussenstops, terwijl hij een dutje maakte, haalde ze
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nosites te surfen. In de voormiddag, ze stonden langs de autoweg –
hij had de afgelopen nacht geen oog dichtgedaan – maakte ze hem
wakker. Opgewonden vertelde ze dat ze een date had met meesteres
Liane. ‘Om vier uur. Ik heb haar onze situatie uitgelegd en ze heeft
meteen tijd vrijgemaakt.’ Hij was verbaasd, hij had gehoopt dat ze
na de teleurstellende visite aan de blinde Tsjetsjeense vrouw haar
bekomst van dit soort afspraakjes zou hebben.
‘Je vindt het toch goed?’ had ze gevraagd. ‘Vind je me nu raar?’
Ze reden over de kanaaldijk, een langgerekte betonnen heuvel die
boven het schrale landschap uittorende. Rechts zagen ze het dorp
liggen, waar zijn ouderlijk huis had gestaan, links lag de vlakte waar
vroeger de steenkoolreserves werden opgeslagen.
Monica wees. ‘Daar was het, in het gras langs het jaagpad. Weet je
nog dat ik je eens gevraagd heb om me vast te binden.’
Hij knikte en vermeed het haar aan te kijken. Hij herinnerde zich
daar niets van, maar hij wist dat het zinloos was om haar tegen te
spreken.
‘We hadden geen touw, dus het kon niet,’ ging ze verder. ‘Daar
heb ik nu spijt van.’ Ze wachtte. ‘Terwijl een riem of een t -shirt ook
geschikt is om iemand mee vast te binden. Waarom hebben we daar
toen niet aan gedacht?’
‘We waren nog jong,’ zei hij. Het was een sullig antwoord, maar
hij kon niets anders bedenken.
‘Jij bent nooit erg creatief geweest op seksueel vlak,’ zei ze.
‘Jij ook niet,’ zei hij.
‘Ik gaf je een hint, maar je deed er niets mee.’
‘Het spijt me. Misschien had je duidelijker moeten zijn.’
Ze liet een hoge lach horen. ‘Wat had ik dan moeten doen? Op
m’n blote knieën smeken: alsjeblieft Frank, bind me vast. Had ik het
zo moeten doen? Had je het dan begrepen?’
Ze had hem op haar laptop de pornobeelden getoond van naakte
of bijna naakte vrouwen, geketend aan de muur of vastgebonden op
een soort massagetafel, of weerloos in een web van touwen, zwevend in de lucht, een vagina in close-up, wijd opengesperd, de
schaamlippen versierd met kleurige wasknijpers. Een ziekenhuissfeer, had hij bedacht, met steriele gangen, ongrijpbare dokters en
chemische geuren. Hij kreeg ook meesteres Liane te zien, een donkerharige vrouw in zwart leer, lang en pezig, voorzien van hoge kaplaarzen en een voorbinddildo, haar gezicht onherkenbaar wazig gemaakt. Haar sessies duurden negentig minuten voor slechts honderdvijftig euro – ze genoot er zelf van. Bij de blinde Tsjetsjeense
vrouw waren ze amper vijftien minuten binnen geweest.
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‘Vind je me nog mooi?’ vroeg Monica plots.
‘Ja, natuurlijk.’
‘Wil je me beﬀen?’
‘Hoe… ik begrijp je niet… wat…’
‘Vind je me mooi genoeg daarvoor, hier op de achterbank, zonder pruik?’ Ze vertraagde, keek hem aan en lachte. ‘Pijpen, beﬀen,
vind je dat geen mooie woorden?’ Ze drukte het gaspedaal in terwijl
ze de woorden ﬂuisterend herhaalde: ‘Pijpen, beﬀen, pijpen, beffen…’
Ze lieten de auto achter op de dijk en wandelden naar beneden. Een
schrale wind blies haar tegen hem aan, ze ging in zijn arm hangen,
ze rilde. De autorit had haar uitgeput. Op haar schedel stonden de
vage inktsporen van de laatste ingreep: een katheter met een kernkop – zonder resultaat. Zelf geloofde ze nog een jaar of langer te
kunnen leven om alles uit te proberen wat ze vroeger had verzuimd.
‘Eigenlijk weet ze het,’ beweerde de dokter, ‘maar ze wacht op iemand die het haar vertelt.’
‘Ginds was het paadje,’ riep ze opgetogen. Een smal zandspoor
links van de brug voerde naar de kanaaloever. ‘Ons paadje. Ik wil
het zien. Maar niet nu.’ Ze trok hem verder. ‘Straks.’
Er hing een vettige mist over de haven. Frank herinnerde zich hoe
vroeger hier de boten aanschoven om te laden en te lossen. Soms
hoorde je hun hoorns en het gepiep van de portaalkranen tot in de
cité. Er was een aanzet tot verbouwing gebeurd, maar de verroeste
stellingen en de met onkruid overwoekerde funderingen vertelden
dat de werkzaamheden lang geleden waren gestaakt. Onder de laatste nog niet gesloopte portaalkraan lagen enkele nieuwe steigers. In
het grauwe water, tussen de met zeil overtrokken motorjachten
dobberde een tot woonboot omgebouwd vrachtschip, de ms Liane.
Er was een zwarte vlag gehesen. Ze bleven staan.
‘Vertel nog eens over Nordin,’ zei Monica, ‘hoe hij verliefd werd
op die vrouw.’
‘Je weet hoe het gegaan is. Waarom…’
‘Ik wil de details, hoe ze elkaar ontmoetten boven op de terril.’
‘Details…’
‘Jij hebt met Nordin gepraat.’
‘Jij stond aan de deur te luisteren.’
‘Ik heb misschien niet alles gehoord.’ Ze dacht na. ‘Dus, hij werd
verliefd op een vrouw die hij maar even had gezien. Ze keken naar
elkaar en… hoe was het weer?’
‘Liefde op het eerste gezicht.’
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‘Nee, het was veel mooier. Hij zei: “We keken naar elkaar…” Kom,
help me…’
Frank, theatraal: ‘“We keken naar elkaar, niet langer dan enkele
seconden, maar er was iets gebeurd, er was iets veranderd, ik voelde
het.”’
Monica lachte. ‘Wat deden ze in godsnaam op de terril?’
‘Er is een traditie om met nieuwjaarsnacht vanop de terril naar
het vuurwerk te gaan kijken. Maar het was bewolkt… kutweer, zei
hij.’
Ze keek hem plots verbaasd aan. ‘Ik hoorde je zeggen…’ Ze aarzelde. ‘Heb je er echt aan gedacht om Nordin op oudejaarsavond uit
te uitnodigen? Wilde je dat echt? Terwijl je wist dat hij en ik…’
‘Ik miste hem. Ik dacht: waarom kunnen we niet vrienden zijn,
zoals toen? Dat was toch een mooie tijd, nee? Maar nu weet ik dat
het niet kan.’
‘Hoe was haar naam? Is ze blond?’
‘Ik weet niet hoe ze heet. Ze woont in Duitsland, Freiburg, dacht
ik.’
‘Negers vallen op blondjes. Ze geilen op een witte huid en een getrimd kutje.’ Ze giechelde. ‘Stel je voor, zij komt helemaal van Freiburg naar hier en ontmoet hem. Ze praten niet, ze kijken alleen
even naar elkaar. En de volgende dag belt hij haar. Zo was het toch?’
‘Je hebt het allemaal zelf gehoord.’
Ze pakte zijn arm stevig beet. ‘Maar ik wil het van jou horen. Ik
wil jou horen zeggen wat er is gebeurd. Begrijp je het niet?’
‘Hij heeft haar gebeld, de volgende dag, in Freiburg. En zij zei…’
‘Wat zei ze?’
‘Ze zei: “Ik heb ook de hele tijd aan jou moeten denken. Ik wil je
zien. Maken we een afspraak?” Dat zei ze.’
‘Dat zei ze, ja.’
‘En toen maakten ze een afspraak.’
‘Is dat alles?’
‘Je stond aan de deur, je hebt zelf gehoord wat Nordin zei.’
‘Je verzwijgt me iets.’
‘Nordin zei…’
‘Ik heb het niet meer over Nordin,’ onderbrak ze hem, ‘ik heb het
over ons. Jij weet iets wat ik niet weet, en ik wil dat jij het mij vertelt,
nu. Ga je dat doen?’
Hij keek op zijn horloge. Het was bijna vier uur. Ze wandelden
langzaam verder.
Ze maakte een wanhopig gebaar. ‘Misschien weet ik het al. Ja, ik
denk wel dat ik het weet. Maar ik wil het van jou horen, uit jouw
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mond. En ik wil niet langer wachten.’
De deur van de woonboot ging open. Een magere vrouw in een
donkere jurk verscheen op het dek, haar lange zwarte haren waaiden als een duister aureool rond haar bleke gezicht. Ze wuifde naar
hen.
‘Ik wil dat je het zegt,’ drong Monica aan, ‘ik wil dat je eindelijk
zegt wat ik al zo lang wil weten.’ Ze keek naar de boot. Een smalle
loopplank leidde naar het dek. Ze aarzelde.
‘Ja, ik ook,’ zei hij, ‘ik wil ook dat je het weet.’
Ze legde haar hand op zijn arm. ‘Nee, alsjeblieft wacht, niet nu.
Eerst wil ik dit nog doen, daarna moet je het zeggen.’
Zonder om te kijken volgde hij het zandspoor naar de kanaaloever.
Hij was niet met Monica naar binnen gegaan, hoewel ze daarop had
aangedrongen en hij dat ook van plan was geweest. Maar toen
meesteres Liane een van de luiken naar het magazijn had geopend
en hem een glimp had getoond van het interieur, het ‘gereedschap’
aan de muren, de verstelbare behandelingstafels, de kettingen aan
het plafond, toen wist hij dat hij moest afhaken. Hij begreep het verband niet tussen erotiek en pijn. Het was een spel, vermoedde hij,
maar hij had sinds zijn middelbareschooltijd een grondige afkeer
gekregen van alle mogelijke rollenspelen.
‘Dan wil ik dat het luik openblijft,’ had Monica gezegd met een
vreemde schittering in haar ogen. ‘Ik wil dat je me hoort, ik wil dat
je me hoort schreeuwen als ik klaarkom. Doe je dat, beloof me dat je
blijft luisteren.’
Maar hij was gevlucht na de eerste kreun, die niet eens van haar
kwam, ontdekte hij met vertraging, maar van de woonboot, die tegen de houten steiger aan schuurde. Terwijl hij verderliep, hoorde
hij de andere boten kreunen, roepen, smeken: gooi de trossen los,
laat ons gaan, bind ons nooit meer vast, bevrijd ons. Hij versnelde
zijn pas, stapte over het jaagpad, keek toch achterom. De haven was
uit het zicht verdwenen. Het asfalt zat vol gaten, in de barsten stond
onkruid. Een enorme bulldozer versperde hem de weg. Hij verliet
het pad en kwam in een kerkhof van kranen en graafmachines terecht. Hoe verder hij doordrong in het terrein van afgedankte machines, hoe wanhopiger hij zich voelde. Had hij Monica moeten tegenhouden? Moest hij haar beschermen tegen zichzelf? Toen ze besloot naar een kwakzalver te gaan en uit het ruime aanbod van gebedsgenezers, handopleggers en aardstraalspecialisten de blinde
Tsjetsjeense vrouw koos (van wie gezegd werd dat ze wonderen kon
verrichten met haar tong) had hij haar ook niet tegengehouden.
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Hij klauterde over een in elkaar gestuikte transportband en
hoorde zijn gsm overgaan. Het was Vera. Ze was ongerust, ze wilde
weten waar ze waren en wanneer ze naar huis kwamen. Hij loog, hij
zei dat ze zich in een park bevonden en dat mama sliep op een dekentje in de schaduw van een boom. ‘Heel romantisch,’ zei hij.
‘Weet ze het al?’ vroeg Vera.
‘Ik kan het niet,’ zei hij. ‘Wat moet ik zeggen?’
‘De waarheid. Ik denk dat ze het al weet, dat ze het voelt. We mogen haar niet langer in de onzekerheid laten.’
‘Ik ben geen dokter,’ zei hij, ‘ik ben geen vrouw, ik ben een lafaard.’
‘Je zou het zelf ook willen weten, papa…’
‘Nee.’ Hij lachte wrang. ‘Wij mannen zijn beter in leukere dingen.’
‘Het moet.’
‘Het is een misdaad.’
Plots stond hij aan de rand van het machinekerkhof, voor het oude kanaal met zijn afbrokkelende oevers. De wind joeg rimpels over
het brakke water. Hij hoorde een stem. Monica kwam eraan. Zij was
om de jachthaven heen gelopen en langs de voetgangersbrug het kanaal overgestoken, net zoals ze vroeger deden, herinnerde hij zich
plots. Ze wuifde naar hem. Vlug schakelde hij de telefoon uit.
Monica zweefde naar hem toe, ze bloosde, ze leek niet echt, ze
leek dwars door voorwerpen heen te lopen. Hij had verwacht dat ze
gehavend terug zou komen, met donkere wallen onder haar ogen,
haar rug gekromd. Maar ze was alleen maar buiten adem, zag hij. Ze
wankelde. Hij rende naar haar toe, ving haar op.
‘Hier was het,’ lachte ze hijgend. ‘Hier deden we het, weet je het
nog? Jij lag bovenop.’ Ze kneep hem hard in zijn arm. ‘Waarom wilde jij altijd bovenop liggen? Waarom moest ik altijd met m’n kont in
het natte gras?’
‘Hoe ging het?’ vroeg hij bezorgd. ‘Deed het…’
‘Het was goed. Zoals ik had verwacht. We hadden dit eerder moeten doen, Frank, vind je ook niet? We hadden dit soort dingen veel
eerder moeten proberen. Maar het is nog niet te laat, of wel…’
‘Vertel,’ zei hij, ‘wat…’
Ze legde haar hand op zijn mond. ‘Straks,’ ﬂuisterde ze, ‘eerst
moet jij me iets vertellen, dat heb je beloofd.’
‘Maar je weet het al.’
‘Toch wil ik het horen. Nu. Ik wil dat je het zegt, dat je eindelijk
zegt wat ik al zo lang wil weten.’
Ze liet zich op de grond zakken, trok hem naar zich toe. Het gras
was hoog – toevallige voorbijgangers konden hen niet zien, maar hij
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had het gevoel dat hier nooit iemand kwam, dat er na hun vrijpartijen van toen nooit meer iemand geweest was. Hij liet zich door
haar op zijn rug duwen. Ze ging schrijlings op hem zitten.
‘Waarom heb je zo lang gewacht?’ zei ze streng. ‘Waarom kunnen
we niet eerlijk zijn? Of is het zo erg, zijn er geen woorden voor? Kijk
naar mij!’
‘Ik kijk naar jou…’ ﬂuisterde hij.
‘Even, niet langer dan enkele seconden…’
‘Maar er is iets gebeurd, ik voel het…’
‘We moeten eerlijk zijn nu. Er mogen geen geheimen meer zijn
tussen ons. Beloof me dat je eerlijk bent. Zeg ja.’
‘Ja.’
‘Dit wil ik weten, Frank, alleen dit. Je moet eerlijk zijn.’
‘Ja.’
‘Ben jij nog verliefd op mij?’
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N E L L E K E N O O R D E RV L I E T

Advocaat van de hemel

orgvlied. Daar had hij altijd willen liggen. Het Père Lachaise
van Amsterdam. En die stoet: als hij die kon zien! We brachten hem naar zijn kuil ergens achteraan. Ik liep voorop. Het is
een plicht die je hebt als familie, als enige zuster. Er is niemand over.
Ouders vroeg dood. Wijzelf allang veel ouder dan onze ouders ooit
zijn geworden. Tantes en ooms in verre Indische nevels gebleven.
Neven en nichten? Geen idee. Leegte aan onze kant van de stamboom. Mijn dode broer had weinig familie bij zijn laatste optreden,
maar veel publiek en niemand die om hem gaf. Wie man sich bettet,
so liegt man.
Het was mooi dodenweer. Nevelig. Er hingen druppels aan de
laatste gele bladeren. Het rook naar kleuterscholen vol herfststukjes. Ik dacht aan hem, hoe hij daar een beetje lag te schudden in zijn
Hamlet-kostuum met schillerkraag. Dat wou hij aan, hij had het
vastgelegd bij de notaris. Hij scheen het pak kort voor zijn dood nog
gepast te hebben. Zijn ziekte had hem zijn jeugdige gestalte weer gegeven. Mager en knokig. Nu kan ik gaan, zei hij tegen de verpleegster, die het mij vertelde alsof ik er vast wel blij om zou zijn dat hij
vrede had met de dood. ‘Uw broer was geen makkelijke patiënt,’ zei
ze nog eerlijk.
Ofschoon ik toespraken had verboden – ik heb een afschuw van
leugenachtigheid en had neutrale muziek uitgezocht – was in de aula een acteur quasi spontaan opgestaan en had de hele ‘To be or not
to be’-monoloog gedeclameerd, in het geval van mijn broer nauwelijks meer een vraag. Het was een hommage aan het grootste moment van Henks carrière, toen hij als jonge veertiger een dwarse
Hamlet-bewerking speelde onder de harde ideologische hand van
een Oost-Duits regisseur. Ik heb de voorstelling met kromme tenen
uitgezeten. Velen vonden het prachtig, revolutionair, anders. Hij
glorieerde in zijn kleine kring rechtvaardigen.
We naderden het graf. Ik probeerde de beelden tegen te houden,
maar werd erdoor overspoeld. Vroeger. Later. Alles. Dat hele ver-
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geefse leven. Het zijne en het mijne. Het leven van iedereen die achter mij over het zachte pad trad. Ik keek naar de hemel. Daarin was
niets te zien. Een egaal grauwe deken. Onzichtbaar de stralend
zwarte kosmos met al die zonnen. Hoe uitgebreider onze kennis,
des te zinlozer komt alles ons voor, had ik eens gelezen. De kist werd
boven het open graf gezet in stille afwachting van het laatste applaus. Het was of mijn broer zelf de regie voerde. Er schoof een halve maan mensen achter het gat. Ze staarden naar hun voeten. Een
jonge vrouw schikte haar uitbundige bos rode krullen. Naast haar
stond een meisje van een jaar of achttien onbedaarlijk te snikken. Ik
schrok ervan. Het kon toch niet om hem zijn. De ceremoniemeester
keek mij aan. Ik mocht de eerste steen werpen. Ik negeerde het
schepje dat me werd aangereikt, ik bukte, nam een hand zanderige
aarde, gooide hem op de kist, verbaasde me erover dat het helemaal
niet hol klonk, meer als een mals regenbuitje op het dak van de auto, en zei met luide stem: ‘Dit was een waardeloos leven. Het is goed
dat er een einde aan is gekomen.’
Ik had het niet voorbereid. Het kwam er zomaar uit. Het laatste
woord was voor mij. De adem van de toeschouwers die me hadden
gehoord, stokte. Ik draaide me om. Het publiek spleet als de Rode
Zee. Ik liep weg. Zo snel als ik kon. Mijn stok liet een driftig spoor
van putjes achter in het pad.
Ik word wakker met hevige hartkloppingen. Het is gedaan met het
oude mens. Ik kom bij je, Broer Henk. Je hebt je laatste wraakzuchtige truc uitgehaald over het graf heen. Je benige klauw trekt me
mee het vochtige dodenrijk in. But age with his stealing steps hath
clawed me in his clutch. Straks staan we samen voor de hemelpoort
en dan word jij toegelaten en moet ik branden in de hel. Dat zou me
een gotspe zijn. Precies de grap die ik het Slechte Opperwezen toevertrouw. Ik draai me op mijn andere zij. Het houdt vanzelf wel op.
Mijn hart bonst in mijn oor op het kussen. Na drie slagen wacht het
een seconde en geeft dan een harde klap. Het hapert daar vanbinnen. Heb ik vaker. Mocht dat geaarzel het laatste tikje van het horloge aankondigen, dan is het een mooie dood. Een benijdenswaardige
dood. Zonder lijden vlieg ik in een ﬂits de pijp uit. In mijn eigen
warme bed. Ik ga er bijna op hopen.
Maar er is iets dat mijn droge oude vrouwencynisme wegblaast.
Ik luister. Hoe laat is het? Aan de geluiden van de stad te horen het
holst van de nacht, als het donker op zijn donkerst is en alle gerucht
in dat zwarte gat verdwijnt. Nooit wordt het meer dag. Het leven is
voorgoed tot stilstand gekomen. Behalve in de ziekenhuizen waar
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een verpleegster de ronde doet langs kreunende en rochelende oude
mensen. Daar zindert het van dood. Dat zie ik altijd voor me als ik
’s nachts wakker word: een verpleegster die met een zaklantaarn in
haar hand door lange witte gangen loopt op haar Zweedse muilen.
Een auto rijdt langzaam door de straat, stopt, een portier wordt
zachtjes dichtgedrukt, ik hoor lichte stappen van een meisje dat
thuiskomt, en de auto die weer optrekt. Een vrijwel geruisloze gebeurtenis. Dan is het nog stiller dan tevoren. Wat was er toch, voordat die auto de straat inreed? Ik heb iets gehoord. Of nee, ervaren.
Gevoeld. Een luchtstroom. Warm? Koud? Klam? Ik weet het niet. Ik
doe mijn ogen open en wacht tot ze de contouren van mijn slaapkamer zien bij het uiterst bescheiden licht dat mijn elektrische tandenborstel verspreidt, die op de wastafel staat. Ik zie ook het rode
stand-by lampje van mijn televisie. Achter me weet ik de groene cijfers van de wekker die ik nooit meer gebruik in zijn eigenlijke functie. Ik zie de stoel met mijn kleren. De kier boven de gordijnen waar
een reep straatverlichting tegen het plafond hangt.
Ruik ik brand? Was dat het? Is er kortsluiting? Is het beeldscherm
van mijn computer ontploft, je hoort de gekste dingen, ik mag mijn
apparatuur niet stand-by laten staan, zeggen ze, niet alleen vanwege
het stroomverbruik, maar ook vanwege het brandgevaar; ik doe het
niet, zo’n functie heeft een apparaat niet voor niets, ik laat ze allemaal stand-by, maar nu, nu ruik ik toch iets? Ik sluit mijn ogen weer
en concentreer me op de geuren. Beslapen beddengoed, oude
vrouw, een vleug zeep, mijn sloﬀen, de schimmel achter het dakbeschot, de geur van uitgelopen aardappelen in de kelder, de spiritus
in het gootsteenkastje, het petroliestel van mijn grootmoeder, het te
vaak gebruikte vet in de juspan, de brillantine van vader, het warme
bakeliet van de radio, alle geuren van mijn jeugd, alle geuren van
het verleden, maar nee, nee, geen brand.
Hoor ik water stromen? Loopt iets over? Kranen dicht? Gas uit?
Kunnen we weg? Moeten we terug? Jij denkt altijd dat je vergeten
bent de hoofdkraan uit te doen. Nooit vergeet je het. Eens is de eerste keer. Gas? Ik ruik gas. Ik ruik geen gas. Ik ruik niets bijzonders.
Intussen zijn al mijn zintuigen gespannen. Klaarwakker. Dames en
heren, dit was een waardeloos leven. Het is goed dat er een eind aan
is gekomen. Ik heb het werkelijk gezegd. Maar ik ben te oud om me
nog te schamen.
Ik hoor een zacht geﬂuit. Het pijpen van de zoete dood, zeg ik.
Mijn mompelende stem wordt in een reeks echo’s versterkt, het lijkt
wel of er een ondergrondse trein aankomt. Mijn darmen? Zal ik
maar even naar de wc? Het wordt tijd om het licht aan te doen. Ik
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slaap voorlopig toch niet meer. Laat de nuchterheid zich tot in de
verste hoeken van mijn huis verspreiden. Laat alle dingen zichzelf
worden. Afgetekend. Begrensd. Vast. Laat mij alsjeblieft geen oog of
oor krijgen voor het geheime ademen, de beweging in de moleculen, de razende draaiing van de elektronen om hun kern, de kracht
die alles op alles uitoefent, waardoor de dingen moeizaam gestalte
aannemen, trillend als warmte boven een asfaltweg, o god dat verborgen leven van de dingen. Dat Vasalis-leven, zeg ik spottend om
aan de paniek te ontkomen.
Ik zucht en knip het licht aan naast mijn bed. Hop, daar springt
het bruin en mosterdgeel en rood van de dingen op. Het meubilair
gaat in de houding staan. Ik inspecteer. Er is een foto omgevallen.
Daar ben ik natuurlijk wakker van geworden. Dat veroorzaakte de
schrikreactie in mijn slaap, de hartklopping. Het zal wel de foto van
vroeger zijn, Henk en ik en onze ouders, de enige die ik van ze heb,
en die ik daarom heb neergezet ook al staat Henk erop en nu zal
juist die foto wel omgevallen zijn. Zo hoort dat. De geesten gaan
hun gang maar met hun kleine pesterijen.
Ik loop naar het tafeltje. Het is niet de foto van Henk. Het is de
foto van Job, mijn man zaliger, die twintig jaar geleden boven Driehuis-Westerveld in rook is opgegaan. Ik zet hem weer recht. Dag
Jopperdepop-met-je-bel-op-je-ﬁets. Ik kan thee gaan zetten. Ik kan
ook een cognacje nemen. Alcohol is slecht voor de hartkloppingen.
Een goede reden om aan de ﬂes te gaan. Dwars oud wijf dat je bent,
zegt mijn broer Henk, de dode acteur. Hou je kop, Henk. Ik ga thee
zetten.
Aan de keukentafel zit een engel. Ik weet dat het een engel is, omdat ik niet van hem schrik en omdat er een kalmerende geur van
hem uitgaat, de geur van een korenveld in de zon. Ik kan zijn gezicht
niet goed zien, ook al is het licht aan. Het blijft buiten focus. Ik wrijf
in mijn ogen, maar dat vage, vlekkerige gaat niet weg. Zo wordt iemand op de televisie onherkenbaar gemaakt. Zijn kleding zie ik
daarentegen haarscherp. Het is een pak waar Oger Lusink zich niet
voor hoeft te schamen: een keurige krijtstreep, een messcherpe
vouw in de broek, een vest zelfs, een glanzende lila das, een overhemd in de kleur van een nevelige hemel. Schoenen puntig en goed
gepoetst. Een engel van Italiaanse snit. Ik doe net of ik hem niet zie.
Dat zal hij op prijs stellen. Ik tap water in de elektrische waterkoker,
zet hem aan, haal de rooibos uit het keukenkastje, pak de theepot,
spoel hem om met heet water. Kopjes van de plank. Met de handen
op het aanrecht wacht ik tot het water kookt. Ik schenk de thee op
en zet kopjes en pot op de keukentafel, ga aan de andere kant zitten,
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veeg even met mijn linkerhand wat denkbeeldige en reële kruimels
van het blad. Beiden zitten we nu met de rug tegen de muur, tafel
met theegerei tussen ons in. De geur van warm korenveld heeft me
gewekt. Nu weet ik het zeker.
‘Thee?’ vraag ik.
‘Nee, dank u. Ik drink niet onder diensttijd.’ Zijn stem is licht en
vloeibaar.
‘Er zit geen alcohol in.’
Ik schenk mijn kopje vol en neem het op schoot, mijn handen
kouwelijk eromheen. De engel mag dan naar een warm korenveld
ruiken, hij verspreidt niettemin een vage kilte; je doet op een zomerdag een kerkdeur open en dat stroomt je tegemoet. Niet onaangenaam maar op den duur gaat het in je botten zitten. Hij slaat een
been over de andere, trekt de broekspijp eerst een beetje op om geen
knieën in de stof te krijgen.
‘Ik moet met u praten.’ Het vermoeden van een Gronings accent.
Hij doet me denken aan dokter Bouma, onze huisarts toen ik kind
was. Nooit heb ik meer aan hem gedacht; nu is hij opeens aanwezig
en projecteer ik het ernstige ietwat paﬀerige Bouma-hoofd met
zwarte bril boven het Oger-pak.
‘Dat vermoedde ik al. U ziet er niet uit als een dief.’ Tot mijn verbazing begint hij te lachen. Veel harder dan voor beleefdheid nodig
is. Opeens valt de lach weg. Hij is een robot, wordt op afstand bestuurd. Een hologram. De nieuwste software.
‘Het gaat over uw broer,’ zegt hij. ‘We hebben uw grafrede gehoord.’
‘Dan heeft u, alwetend als u allen bent, niets nieuws gehoord.’
‘Dat hangt ervan af waarop u doelt. Wisten wij dat u zo over uw
broer dacht? Ja. Zijn wij het met u eens? Dat is nog niet zeker.’
‘U bent van de ballotagecommissie.’
Weer lacht hij hard en kort. Hahaha. ‘Zo kunt u het zeggen.’
‘Maar als u al wist hoe ik over mijn broer denk is uw bezoek
enigszins overbodig. Of u het met mij eens kunt zijn of niet, is uw
zaak.’
‘Bent u ervan overtuigd dat een mensenleven waardeloos kan
zijn?’
‘Ja, daarvan ben ik overtuigd.’ Laat hem maar komen met zijn
dooddoeners dat in elk mens iets goeds schuilt, dat niemand geheel
verloren is. Dat wij niet mogen oordelen. Ik zal niet in de verleiding
komen de engel te wijzen op het feit dat de liefde van de kampbeul
voor Schubert of voor zijn herdershond hem als mens niet rechtvaardigt of beter maakt. Geen bonuspunten voor een liefhebbende
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moedersjongen die een dier martelt. Geen gekkenhuisgenade voor
Dutroux en diens gelijken.
‘Maar uw broer was toch geen Dutroux!’
‘Het is verboden gedachten te lezen,’ zeg ik en neem een te hete
slok. De thee brandt mijn slokdarm door tot op de bodem van mijn
maag.
‘Ik kan niet anders.’
‘Des te overbodiger uw bezoek.’
‘Uw broer heeft recht op een eerlijk proces. Vindt u niet?’
‘Jazeker.’
‘Wij geven u de gelegenheid daarin te voorzien. U bent zijn advocaat van de hemel. Het is uw opdracht het dossier van zijn leven samen te stellen met het doel hem te ontlasten van uw eigen beschuldiging. Geef zijn leven waarde.’
‘Dat is een sluwe en laaghartige streek. Ik weiger.’
‘U bent niet in de positie te weigeren.’
‘Wat zijn de sancties?’
‘Een slecht geweten.’
‘Ik laat me niet chanteren.’ Ik zet mijn kopje op tafel neer en sta
op. ‘U kunt gaan.’
‘Daar heeft u geen zeggenschap over.’
‘O nee? Kan ik in mijn eigen huis een geestverschijning niet
hoogstpersoonlijk de deur uit zetten?’
Ik ga mezelf niet belachelijk maken door een uitval te doen naar
de krijtstreep of de glanzende das. ‘Goedenavond,’ zeg ik. ‘U komt er
zelf wel uit.’
Zachtjes doe ik de keukendeur achter me dicht en zoek bevend
mijn weg terug naar mijn slaapkamer waar de geur van warm korenveld niet meer te bespeuren is. Zou hij bevroren blijven zitten op
mijn keukenstoel, door de programmeur van het computerspel
voorlopig veroordeeld tot werkloosheid? Of glijdt hij als plasma
door de kieren van de deur en volgt hij het spoor van mijn voeten
tot hier? Kruipt hij als een djinn in mijn oor om bezit te nemen van
mijn ziel? Met de dekens over mijn hoofd en het licht aan wacht ik
tot de opwinding uit mijn broze aderen wegtrekt. Lang wachten.
Draaien. Nog eens draaien. Een houding zoeken die de slaap uitnodigt. Een klaarlichte dagdroom was het. Niets anders. Slapen nu.
Zelfhypnose. Het donkere, donkere gordijn langzaam dichttrekken,
nee, nee, geen enkele gedachte toelaten behalve die aan het donkere,
donkere, golvende gordijn, dat de werkelijkheid voor mijn oog verbergt. Steeds springt de helverlichte keuken ervoor met de goedgeklede engel, en de kuil met de kist en de Hamlet daarin die naar de
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zachte regen van de vallende aarde lijkt te luisteren met zijn ogen
dicht. Lezen dan maar. Rechtop. Koude armen boven dek. Boek.
‘Schreiben als Widerstand gegen den unaufhaltsamen Verlust von
Dasein.’ Christa Wolf. Ze is van mijn generatie. Iets jonger. Wat zij
zegt, gaat mij aan. Het onweerstaanbare verlies van bestaan. Het is
een onbeholpen vertaling – want bedoelt ze werkelijk dat het verlies
aanlokkelijk is? – voordat het almaar minder wordt. Dat alles teloorgaat. Vervalt. Vanaf de geboorte is het een rechte weg naar de
dood. De dagen waaien voorbij en nemen mijn bladeren mee. Mijn
armen liggen op het dek als dorre oude takken. God, het is zo’n vreselijk cliché! En zo vreselijk waar. Ik kom in het zicht van de haven.
Ik zie de contouren van het hemels Jeruzalem. Die engel had ik tien
jaar geleden nog niet kunnen zien. Daartegen schrijven, zegt Wolf.
Schrijven als daad van verzet. Machtelozer daad kan nauwelijks
worden gevonden. Ik leg mijn boek neer op het dekbed met het vrolijke patroon van margrieten. Verzet? Nee, de dood is onweerstaanbaar. Mijn hoofd valt in het kussen. Mijn ogen glijden dicht. Ik
neem een voorschot op de eeuwigheid.
Mijn broer leefde altijd op de rand van de bedelstaf, pofte dat het
een aard had, liet schulden en beloften achter zich als broodkruimels, vrat zijn vrienden uit en verweet mij dat ik niet uitgaf naar dat
ik geld had. Je kunt het zien als een goede en joyeuze eigenschap,
Henk Lebemann!, maar ik verafschuwde de theatrale leugens. Ik ergerde me aan de veelbetekenende manier waarop hij een kostbaar
zilveren voorwerp op de hand woog, van dichtbij met geknepen
ogen naar het signatuur op mijn schilderijen keek, met zijn hand
over een achttiende-eeuwse commode aaide en me dan knikkend
en spotlachend aankeek, en zei dat het voor mij een vreugde moest
zijn in deze weelde aan schoonheid te mogen leven en hoe hij me
benijdde, maar het me ook van harte gunde. Al was het verkregen
over de ruggen van de belastingbetaler, de eenvoudige werkman,
kinderarbeid, slavernij, koloniale uitbuiting. Noem maar op. Geen
fortuin wordt eerlijk vergaard, zei hij. Mijn Job kon ertegen. Die
lachte er zelfs om. Hoe dacht je dat Breznjev woont? zei hij dan. Of
Sartre? Job hield me voor dat de rolverdeling in de maatschappij nu
eenmaal mijn broer diens gedrag voorschreef, ik moest er niet zo
zwaar aan tillen, het waren vertrouwde mouvementen op het
schaakbord van de opinies, het was een spel. Hij was als industrieel
en politicus de pispaal van het grauw en de intellectuelen. Daar was
hij aan gewend. Geld was zowel de steen des aanstoots als de compensatie. Maar geef Henk geld en je haalt zijn raison d’être weg.
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Henks motor loopt op rancune. Je zou hem doodongelukkig maken
met geld. Ik voelde me natuurlijk schuldig om Jobs rijkdom. En ik
schaamde me voor Henks impertinentie. Job heeft lang niet alles
geweten van Henks streken. En ik zou advocaat van de hemel moeten zijn? No way.
In het faire proces dat mijn broer voor de Groot-Inquisiteur te
wachten staat zal ik juist de bewijzen à charge fourneren. Het belangrijkste bewijs is een gebeurtenis uit een betrekkelijk ver verleden, waarin voor het eerst zijn toneelspelerstalent en zijn weerzinwekkende behoefte aan destructie tot volle bloei kwam. En natuurlijk – dat was de hele kiksaus – had niemand wat in de gaten tot het
te laat was.
Job was een stuk ouder dan ik. Hij verliet zijn eerste vrouw voor
mij. Dat was een schande toen. Zijn dochter en zoon namen hem de
scheiding kwalijk. Het gezinsleven was op zijn zachtst gezegd nogal
stroef, zeker in het begin toen de kinderen hun door de rechter opgelegde weekends en vakantiehelften bij ons kwamen doorbrengen
in ijzige beleefdheid. In de loop van de jaren werden de verhoudingen iets beter, vooral sinds de geboorte van mijn dochter. Van dat
stiefzusje ging een grote bekoring uit. Ze was allerliefst als baby en
peuter, ze is dat nog steeds, ze weet mensen voor zich te winnen, aan
zich te binden. Ze heeft honing aan haar reet. De adoratie heeft haar
karakter niet merkbaar verder verpest. Dat karakter was in zekere
zin al prenataal gevormd in een ijzeren mal. In de harten van haar
vriendinnen zaaide ze met gulle hand het zaad van de afgunst. Ze
had een talent om de meest trieste trutjes uit haar klas mee naar
huis te nemen als waren het vogeltjes met lamme vlerkjes die zonder haar bescherming zeker een wrede dood zouden sterven. Vervolgens boorde ze het misbakseltje eigenhandig nog dieper de
grond in.
De zomers bracht ik vaak in Zeeland door. In een mooi negentiende-eeuws huis dat aan Jobs familie behoorde. Je zag er bij wijze
van spreken het personeel nog door de gangen schrijden met een
zilveren blaadje waarop een visitekaartje. Job was veel weg. Uit strategische overwegingen hadden we bedacht dat onze dochter een
vriendinnetje mee mocht nemen, dat we mijn jongere broer Henk
zouden uitnodigen als kameraad voor Jobs zoon, zodat ik dan met
Jobs dochter eindelijk een band kon opbouwen. Dat ging natuurlijk
helemaal mis. Henk en Stefan (Jobs zoon) konden elkaar na een
halve dag niet luchten of zien, onze dochter Fiona (vijftien jaar) liet
haar vriendinnetje vallen als een baksteen ten faveure van haar oudere stiefzus, Stefan zocht een scharreltje op in het dorp en was de
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hele vakantie onzichtbaar, maar tot mijn grote opluchting bleken
Henk en het vriendinnetje van Fiona – Ankie heette ze – mooi aan
elkaar opgeruimd te zijn. Ik vond het een fraai arrangement en genoot van mijn vrijheid. Af en toe probeerde ik Fiona op haar verantwoordelijkheid voor Ank te wijzen, maar Fiona voelde er niets
voor haar vriendin van een eerste liefdeservaring af te houden. ‘Ze
heeft nog nooit een vriendje gehad, mam. Ze heeft nog nooit gezoend!’ Dat leek me voor een vijftienjarige toen helemaal niet zo’n
ramp. Het gaf me wel een aardig inzicht in de handel en wandel van
mijn dochter. Maar ik was zelf achttien geweest, toen ik Job ontmoette.
Vier weken duurde de idylle. Toen spoelde Ankies lichaam aan bij
Westkapelle. Ze was een dag zoek geweest. Ongeluk of zelfmoord?
Verraderlijke stroming of opzet? Henk had haar het laatst gezien.
Hij was samen met haar gaan zwemmen. Hij had het koud gekregen
– typisch Henk – en was het water uit gegaan. Terwijl hij zich stond
af te drogen, met zijn rug naar de zee omdat hij tegelijkertijd op het
duin een gevecht tussen twee meeuwen gadesloeg, was ze kenneljk
in moeilijkheden geraakt. Hij had haar door het geschreeuw van de
vogels niet gehoord, als ze tenminste had geroepen. Toen hij zich
omdraaide zag hij haar niet meer. Het was stil op het strand, want
het liep al tegen de avond. Niemand had haar zien verdrinken. Henk
was erg ontdaan geweest en had hartverscheurend gesnikt, toen we
haar moesten identiﬁceren. Wij waren allemaal diep getroﬀen. Niet
zozeer om Ankie: zo goed kenden we haar niet, ze was wat stilletjes,
maar om het pure feit dat zoiets je onverwacht bij klaarlichte dag bij
de kladden grijpt. De totale willekeur. Dat raakte ons. Mij. De ouders van Ankie waren diepgelovige, eenvoudige katholieke mensen,
die de gedachte aan zelfmoord verafschuwden. Was het niet al erg
genoeg dat hun dochter dood was? Moest de politie nu ook met
dergelijke vreselijke verdenkingen komen? Zelfmoordenaars vallen
buiten de genade Gods. Geen gewijde aarde. Zelfmoord in huize Job
was ook voor de reputatie van mijn echtgenoot niet bevorderljk.
Daarom heb ik het vakantiedagboek dat ik bij haar spullen vond
zelf gehouden.
Het is het dagboek van een fantasierijke dweepster, die een natuurtalent had voor absolute overgave aan wie zich daar maar voor opwierp. Wezens als mijn wispelturige dochter en mijn egocentrische
broer. Niet zomaar bewondering, maar totale mimicry. De eerste
bladzijden zijn aan Fiona gewijd, maar toen die zich losmaakte uit
de knellende omhelzing van de stille vriendin, verplaatste Ankie
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met opvallend gemak haar aanbidding naar Henk. Ze was een parasiet. Zonder een gastheer kan die niet leven. Overigens was daar in
het dagelijks gebruik niet veel van te merken. Ze leefde zich vooral
uit in de dagboekbladen. ‘Henk, Henk, Henk, Henk, Henk’, staat ergens honderdmaal volgens mij, en dan zoiets als: ‘Bij elke hartslag
zeg ik zijn naam. Honderdduizend keer per dag. Een gebed. Ik heb
gisteren zijn schoenen onder de kapstok vandaan gehaald en er op
de wc heel lang aan geroken. Ik heb ze aangetrokken en de geur van
zijn voeten met de mijne vermengd. Ik ben al heel vaak in het geheim verliefd geweest op een jongen, maar nog nooit zo erg als nu.
Ik geloof dat hij mij ook wel leuk vindt.’ Nou dat was zo. Of niet.
Maar in elk geval liet Henk zich de verliefdheid van Ankie aanleunen, sterker nog: hij moedigde haar aan. Binnen een paar dagen was
het beklonken. Ze zoenden achter het schuurtje en in de bosjes, ze
zoenden stiekem op de gang en op zolder. Ankie kon haar opwinding nauwelijks in woorden vatten. ‘Hemels’, ‘goddelijk’, ‘intens’,
‘voor eeuwig’ en alle overdrijvingen die bij een kalverliefde horen.
Liefde en leven werden in amechtige bespiegelingen op de huid gezeten. Tot er met dikke onderstrepingen stond: ‘Mijn liefste gaat
dood.’ Ankie vertelde het verhaal van Henks ziekte, die hij heldhaftig verzweeg voor zijn familie om hen niet ongelukkig te maken.
Maar over een jaar zou hij er niet meer zijn. Hooguit drie maanden
had de dokter gezegd. Ik kon mij voorstellen hoe Henk de ten dode
opgeschrevene speelde: lange stiltes, James Dean-achtige weerspannigheid en plotselinge woede, hij zal de hele trukendoos hebben
opengetrokken. En Ankie viel als een blok voor de romantiek die
haar te beurt viel. Ze juichte bijna in haar dagboek. Ze jubelde het
uit: zij was uitverkoren de hoofdpersoon te zijn in een echt drama.
Zorgvuldig voerde Henk haar kleine hapjes van een sluipend, zoet
gif. Hoe hij erover dacht een eind aan zijn leven te maken. (Ja, ja!
nog tragischer!) En hij vertelde haar van jonge zelfmoordenaars.
Chatterton. Von Kleist. Gunderode. Werther. Shelley. Hoe die laatste bij Lerici de zee in was gelopen en de dood tegemoet was gezonken. Rudolf van Habsburg, de zoon van Sissi, en Maria Vetsera. Een
vroege zelfgekozen dood was roemrijker dan een lang saai leven. En
nu de dood toch op de stoep stond… Helemaal zelfstandig vulde
Ankie die gedachte aan met verheven steunbetuigingen en intens
verlangen naar versmelting van hun zielen. En hoe het leven zonder
hem geen zin had voor haar. In het dagboek ging het crescendo naar
een onontkoombaar besluit. Ze zouden de zee in waden, hand in
hand, de stroming zou aan hun enkels trekken. Ze zouden worden
meegezogen, terug naar de grote oermoeder, die hen zou inslikken.
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Verdrinken was een zachte dood. En hoe mooi samen, hoe mooi. Ze
zouden worden gevonden, eng omstrengeld als geliefden, teruggeworpen op de kust, en hun gezichten zouden sereen zijn, glimlachen in de dood, en iedereen zou erg verdrietig zijn, maar ook op
wonderbaarlijke wijze blij, en de dokter zou vertellen van de ziekte
en iedereen zou nog meer onder de indruk zijn van het drama. Het
was allemaal op papier voorvoeld, voorspeld en doorleefd. Wat
heeft Henk gedacht? Was het voor hem een ernstige ﬂirt met de
dood, was het een proeve van bekwaamheid, was het een sadistisch
spel? Wat was er gebeurd?
Ik heb hem ter verantwoording geroepen, het dagboek in de
hand. Hij wist van niets. Opnieuw een glansrol. Hij hield vol wat hij
tegen de politie had gezegd: koud, water uit, meeuwen. Nee, natuurlijk had hij haar niet van een dodelijke ziekte verteld, hij was toch
niet gek. Hij begon juist een beetje genoeg te krijgen van de vrijage.
Ankie had alles bedacht en in scène gezet om in ieder geval één keer
te schitteren, was het niet bij haar leven, dan in ieder geval in de
dood. Ze had hem meegetrokken in zee, was op zijn rug gaan zitten,
had hem ondergeduwd. Hij dacht aan een stoeipartij, maar het was
ernst. Hij was het water uit gevlucht. Ik accepteerde zijn verklaring,
maar heb hem nooit geloofd. Met name de suggestie dat Ankie hem
had willen verzuipen leek me net iets te veel van het goede: een sterke knul van tweeëntwintig en een meisje van vijftien! Kom nou. Het
omgekeerde lag meer voor de hand. Maar moord? Mijn broertje?
Daarvoor was hij te laf. Ik geloofde dat dagboek. Henk had een kind
van vijftien tot zelfmoord gedreven. Hij was met haar de zee ingegaan, net verder dan verantwoord, kopje-onder, hij was weer bovengekomen en naar de kust gezwommen. Zij niet. Of ze kon niet
meer terug. Een spel dat misliep. Henk, Henk, Henk, sloeg haar hart
en toen niet meer. Ik heb me altijd afgevraagd of ik er goed aan heb
gedaan hem het voordeel van de twijfel te geven.
‘En?’ vraagt de engel. De onderste helft van zijn gezicht is scherp getrokken. Alleen de ogen zijn nog gescrambled. Hij draagt ditmaal
een smetteloos wit trainingspak en zit op de rand van mijn bed te
wachten. ‘Heeft u een apologie?’
‘Nee,’ zeg ik. ‘Ik heb een requisitoir.’
‘Dat konden wij zelf ook wel maken.’
‘Dan hadden jullie ook net zo goed zelf de verdediging kunnen
voeren. De hemel heeft mij niet nodig.’
‘Maar u heeft de hemel nodig.’
‘Ik geloof niet in een hemel. Ik geloof niet in engelen. U bent een
n e l l e k e n o o r d e rv l i et Advocaat van de he mel
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macabere grap van mijn eigen fantasie.’
De engel trekt een geduldig gezicht. En wacht. Ik probeer op te
staan, maar een onzichtbare hand houdt me in de kussens gedrukt.
‘Laat me los.’
Hij houdt de handen omhoog ten teken dat hij niets doet.
‘Ik weet wat de bedoeling is.’ Mij valt plotseling een plausibele
verklaring in. ‘Ik moet mijn broer verdedigen om zo zelf de hemel te
verdienen. Het gaat jullie niet om hem maar om mij. Dit is een toelatingsexamen.’
De engel lacht. Zijn vleugels ruisen een beetje.
‘Henk brandt misschien allang in de hel. Als die zou bestaan.’
Ik doe weer een poging mij op te richten. Het lukt nog niet erg.
‘Ik kan jullie niet ter wille zijn,’ zeg ik. ‘Ik blijf bij mijn oordeel.
En ik vind dat ik indertijd juist heb gehandeld.’
De engel staat op. Ik begin zijn ogen te onderscheiden.
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ERIK VLAMINCK

Ontbijt

e wangen van de dikke zijn bedekt met nagelgrote witte
schilfers en bij zijn mondhoeken bevindt zich een aangekoekte substantie die aan eigeel doet denken. Zijn haar
steekt alle kanten uit. Terwijl hij zich dreigend vooroverbuigt, klauwen zijn worstvingers alle suikertjes uit het schaaltje en zijn hese
stem ﬂuistert: ‘Als gij niet altijd heel braaf wacht tot ik rustig mijn
gerief genomen heb en als gij hier ook maar één klein hapje te veel
in uw scheve mond durft te steken en als gij mij ook maar met een
half woord zoudt durven tegen te spreken, dan sla ik u zo plat als
een langspeelplaat.’ En om zijn woorden kracht bij te zetten knijpt
hij traag zijn vuist dicht en toont hij op zijn weer geopende hand de
verpulverde suikerklontjes.
Alsof het nog nodig zou zijn, voegt hij eraan toe: ‘Aan deze tafel
deel ik de lakens uit. En de dekens. En de kopkussens.’
Het steeds op en neer wippende ventje dat naast de dikke zit,
knipoogt. Van tussen de lippen van de mongool die dwaas voor zich
uit kijkend naast Stanny zit, loopt traag een speekselspoor.

D

‘Dit is uw plaats in deze refter, van nu tot in de eeuwigheid, en tijdens de jaren die daarop volgen ook,’ had hoofdverpleger William
gezegd. En hij had een stoel aangewezen. Gemarmerd formica en
blinkende chroombuizen.
‘Ik zal wel voor hem zorgen,’ had de dikke gezegd.
‘Merci.’ En Stanny had plaatsgenomen.
De dikke neemt ruim de helft van het brood uit de broodschaal en
deponeert de hele zwik ostentatief op zijn bord. ‘Ik zit hier omdat ik
met een en dezelfde Engelse sleutel mijn wijf én mijn schoonmoeder kapot heb gemaakt en dan hebben ze gevraagd of ik er spijt van
had en omdat ik er spijtig genoeg geen spijt van had, hebben ze mij
zot verklaard. Voilà.’
Hij schuift het bordje met het grijsroze vleesbeleg tot vlak naast
erik vlaminck Ontbijt

483

zijn broodtoren en meteen begint hij stukken vlees in zijn mond te
duwen. Uit het brood scheurt hij de witte kruim en die propt hij erbij.
‘En ik wil niet weten waarom gij hier binnenzit want dan ga ik
misschien een beetje kwaad worden en dat kan lelijk uit de hand lopen.’ De smakkende brood- en vleesmolen maalt voor Stanny’s
ogen.
De korstentroep schuift de dikke naast zich. Het wipmannetje
grist die restanten onmiddellijk weg en laat ze bliksemsnel in zijn
jaszak verdwijnen.
Schroomvallig beweegt Stanny zijn hand naar de broodschaal.
De dikke houdt op met kauwen.
Wipman knipoogt.
En Stanny neemt een sneetje brood.
Hij strijkt er met de onderkant van de lepel, messen liggen er immers niet, een beetje donkere lopende boter en een beetje lillende
jam over.
‘Ik heet Stanny.’
‘Ik niet.’ De dikke kauwt weer.
Maar de spanning ebt niet weg.
‘Ge moet goed eten, jongen. Vooral ’s morgens. Het kan u helpen om
later een gezonde oude dag te kennen.’
‘Een mens die goed van in- en uitgaan is, heeft geen dokters nodig.’
‘In de oorlog hebben wij schoenzolen gegeten. Gebakken met een
ajuintje.’
Stemmen van toen.
Stemmen van altijd.
Dwaallichten.
Glimwormen die nooit slapen.
‘Wist ge dat mongolen geen pijl haar op hun ballen hebben?’ Ook
Wipman spreekt. ‘Maar ze kunnen wel een stijve krijgen. Hij daar,
hij heeft elke morgen een stijve. Niet groter of niet dikker dan mijn
pink maar toch een stijve.’
Stanny zwijgt. Hij kan het niet nalaten naar de opgestoken pink
en dan naar de jongen te kijken die naast hem zit. Die zit roerloos.
Hij heeft nog niets gegeten. Speeksel drupt van zijn kin op het tafelblad.
‘Hebt gij dikwijls een stijve?’ Wipmans oogjes blinken. Varkensogen.
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‘Joske is een criminele seksmaniak. Als hij er niet aan denkt, dan
doet hij het. En als hij het niet doet, dan denkt hij eraan. Ikzelf, ik zit
meer over eten te prakkiseren.’ De dikke zoekt toenadering.
Hij kijkt Stanny aan, het lijkt oprechte interesse, en hij vraagt: ‘En
wat zit er in uw kop? Wat kunt gij met geen geweld wegdenken?’
‘Camions.’ Het is eruit voor hij het beseft.
‘Camions?’
‘Ja, vrachtwagens. Ik weet alles over vrachtwagens. Merken, laadvermogens, bouwjaren, paardenkrachten…’
De dikke staart hem verbijsterd aan. Wipman Joske beweegt niet
meer.
En na een stilte die eindeloos lijkt, zegt de dikke: ‘Godverdomme,
wie vindt het allemaal uit? Neem nog een boterham. En een stukje
vlees.’ En hij werpt een plakje op Stanny’s bord. Een vleesroos.
De dikke brengt het resterende broodbeleg naar zijn mond en
hoofdschuddend zegt hij: ‘Camions, ge moet er maar opkomen…’
‘Kijk daar, mannen, er liggen nog twee broden op de kar.’ Joske
denkt dan toch niet uitsluitend aan seks.
De dikke sist. Hij kijkt Stanny recht in de ogen. ‘Wilt gij niet bij de
baas gaan vragen of wij nog een brood kunnen krijgen? Zeg maar
dat ge door mij niks hebt kunnen eten. Dan maken we meer kans.’
Stanny twijfelt.
Uiteindelijk staat hij toch op en begeeft hij zich naar de etenskar.
Bij een van de tafels die hij passeert, ﬂuistert iemand: ‘Meneer…
Meneer, uw broek staat open. Wagenwijd als het ware.’
Wanneer Stanny naar zijn gulp tast, hoort hij een hikkende lach.
William staat lusteloos bij de etenskar.
‘Of wij alstublieft nog wat brood kunnen krijgen?’
‘Heeft Coenegrachts u gestuurd?’
‘Wie is Coenegrachts?’
‘Uw tafelgenoot die sneller eet dan zijn schaduw.’
‘Nee meneer, ik heb zelf nog trek.’
‘Coenegrachts dus.’ William kijkt Stanny niet aan. Hij blijft voor
zich uit de zaal in kijken. Hij ﬂuit een deuntje. ‘Pop Corn’.
Net wanneer Stanny onverrichter zake terug naar zijn plaats wil
gaan, zegt de verpleger: ‘Hier zageman, neem uw manna mee. Ik
heb er toch niks aan als er overschot is.’ En hij wijst een van de broden aan. Omdat Stanny de schaal had vergeten mee te brengen,
moet hij het voorgesneden brood met beide handen opnemen om
ervoor te zorgen dat alles bijeen blijft.
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‘Let op dat ze er onderweg geen schop tegen geven. Er zit hier een
collectie grapjassen die een mens buikpijn doet krijgen.’ William
lijkt bezorgd.
‘Meneer… Meneer, uw broek staat open. Wagenwijd als het ware.’
Stanny kijkt de plager recht in het gezicht. Een mond waarin tanden ontbreken en een bril met lichtgekleurde glazen. Hij wil ‘Kalf ’
zeggen maar hij durft het niet.
Dikke Coenegrachts zit vergenoegd te lachen. ‘Gij zijt de man
waarop ik hier al jaren wacht! Eindelijk hebben we iemand met een
lange arm aan onze tafel. Als ik u ooit eens een camion kan bezorgen, zal ik het niet nalaten.’
Wanneer Stanny het brood op de schaal plaatst, waaieren de
sneetjes uit elkaar. Een harmonica.
Het is Joske die meteen ziet dat er wat mis is. ‘Miljaar,’ roept hij uit.
Ook Coenegrachts is bij de les: ‘Ze hebben ons bij onze kloten.’
Pas dan ziet Stanny dat er zich in het midden van de middelste
broodsneetjes grote bruingrijze vlekken bevinden. Toch weet hij
niet meteen wat er exact aan de hand is.
Coenegrachts weet dat wel: ‘Die smeerlappen in de keuken hebben er godverdomme weer een muis in gebakken.’
Stanny kokhalst.
‘Terugbrengen, die prullen!’ Hoewel ﬂuisterend uitgesproken,
klinkt het bevel resoluut. ‘En zeg tegen schone William dat hij ons
dat andere brood in de plaats geeft.’
Stanny houdt de schaal ver van zich af.
Walging.
En trillende benen.
In de hele refter is alle rumoer stilgevallen en alle blikken gaan
dezelfde richting uit.
Stanny wordt overvallen door schaamte. Hij voelt hoe zijn oren
beginnen te gloeien. In een ﬂits ziet hij zichzelf door de middenbeuk van de kerk schrijden. De dag van zijn Plechtige Communie.
Beschaamd om zijn kleren. Beschaamd om zijn kapsel. Beschaamd
om zijn kreupele moeder.
‘Wij zijn mensen die het hoofd voor niemand buigen.’
‘Onze Stanny heeft te weinig haar op zijn tanden. Overal laat hij
zich de baard afdoen.’
‘Alle ogen zijn gericht op Kwatta.’
De stemmen zwijgen nooit.
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William staat waar hij stond. Leunend op de etenskar.
‘Is het niet goed genoeg?’
‘Er moet een vergissing in het spel zijn.’
‘Hier vergist men zich nooit.’
‘Er zit een dode muis in.’
William kijkt Stanny lang met half toegeknepen ogen aan. En
dan zegt hij: ‘Meneer is blijkbaar allang de draad met het dagelijkse
leven verloren. Wij bezorgen hem een extra delicatesse, een exquise
bakkersspecialiteit, en toch kan dat de waardering niet wegdragen,
toch is het niet goed genoeg.’
Stanny staat als aan de grond genageld. Het enige wat hij, stamelend, kan uitbrengen is: ‘Ik… ik… ik ben gek.’
‘Een patiënt met ziekte-inzicht, dat komen we hier zelden tegen.’
William rijdt met de etenskar de refter uit. Seconden later laat Stanny de broodschaal uit zijn handen vallen.
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EDZARD MIK

Vaders en dochters

e sleuren die man het toneel op. Nou ja, hij is daar niet,
hij zit natuurlijk nog in die klamme kamer van hem, aan
een tafel bij het raam en met uitzicht op een tuin vol
zwart verpapte plantenweelde en met een hoofd zwaar van voorbij
en niets-aan-te-doen en het-is-beter-zo, maar voor uw gerief trekken we hem een pak aan en sleuren hem het toneel op, het harde
licht van de schijnwerpers in. En zie, hij maakt een buiging, ongemakkelijk, aarzelend, maar toch: een buiging, naar links, naar
rechts, naar voren, eigenlijk meer een knikken, en zijn voorhoofd
glimt en zijn schaarse haar hangt in slierten omlaag en zijn mond
vertrekt zich en zoekt al glibberend met zijn lippen naar een woord
om mee te beginnen. En u? U ziet hem buigen en u applaudisseert,
een enkeling juicht, een ander joelt, een grapjas gooit een bloem, u
lijkt het reuzeleuk te vinden dat iemand zomaar zijn doopceel zal
lichten, ongegeneerd, alsof het niets is, alsof het een weerpraatje betreft. U gaat er eens goed voor zitten, altijd leerzaam hoe anderen er
een rotzooi van maken, misschien steekt u er nog iets van op, u bent
uit de grond van uw hart voorstander van openbaarheid, wat u betreft gooit iedereen er alles uit en houden we elkaar bij elke stap die
we doen, bij elke beweging die we maken, in de gaten, tot we er met
zijn allen in stikken, in het geloer en gedoe.
We slepen een stoel aan en de man gaat zitten. Die stoel geeft hem
houvast, die stoel stelt hem op zijn gemak, de hele situatie was misschien wat hard en kaal maar krijgt nu toch iets huiselijks. Aan
weerszijden van het podium plaatsen we twee sterke jongens, voor
het geval het uit de hand mocht lopen. Ze dragen een oorring en
een t -shirt met blote schouders en hebben iets zwarts in hun oor,
waarschijnlijk een oortelefoon. Ze verhogen de spanning, ze voeren
de druk op, alleen al vanwege die twee zal de man zich zo meteen
helemaal laten gaan. Vervolgens blijkt alles te werken zoals het moet
werken, u en de acteur zijn op elkaar ingespeeld, er wordt nog wat
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geﬂuisterd en gekucht maar u wordt als vanzelf stil, en de man is
reeds overtuigd van zijn rol, hij is dankzij u razendsnel in zijn rol
gegroeid en begint te vertellen, hij steekt van wal, een beetje knullig,
dat wel, want hij is en blijft een amateur, geen échte acteur, maar dat
knullige begin komt zijn authenticiteit en geloofwaardigheid alleen
maar ten goede. ‘Op een goede avond, niet lang geleden, het is eigenlijk pas gebeurd, vorige maand om precies te zijn, nou ja zo precies is dat ook weer niet,’ zegt de man nog wat schuchter – vrees
niet, hij komt zo wel op gang, we zullen hem even een zetje geven –,
‘vorige maand dus belde die commandant mij, na twintig jaar, begrijpt u, ik had twintig jaar niets van hem gehoord, zijn stem was
een echo van een verleden waarvan ik mij nauwelijks meer kan
voorstellen dat het míjn verleden is. Ik bedoel, ik heb twintig jaar
lang de tijd gehad mezelf van dat verleden te vervreemden, ervan
weg te drijven als een schip uit een haven, hoe zou van dat schip na
al die jaren met zekerheid gezegd kunnen worden dat het daar ooit
heeft aangelegd, hoe zou vastgesteld kunnen worden dat de bemanning er van wal is gegaan en wat daar in die havenkroegen is voorgevallen? Dan zou de kapitein het scheepsjournaal wel heel consciëntieus moeten hebben bijgehouden. En dan nog, in zo’n scheepsjournaal staat ook alleen maar wat door anderen gelezen mag worden,
dat weet u net zo goed als ik, voor een waarheidsgetrouw journaal
zou je ieders verhaal moeten opschrijven, van a tot z , in een taal
waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden, en iedereen zou zijn
verhaal moeten schrijven alsof niemand het zou lezen, alsof het niemand iets kan schelen wat er neergeschreven wordt, belangeloos,
om niemand van wat dan ook te overtuigen, kortom, geen beginnen
aan! Maar wat ik wilde zeggen: die stem van de commandant kon ik
dus niet onmiddellijk thuisbrengen. Hij moest zijn naam een paar
keer herhalen, zijn stem was dof geworden, vermoeid, haast onherkenbaar, maar ergens in de diepte nog verknoopt met waar die stem
vroeger in al zijn jeugdige elasticiteit voor stond: midden in de
nacht op blote voeten naast je bed staan voor een dropping, in rekken klauteren, je knieën schaven, aan touwen hangen en gecamouﬂeerd met takken over hekjes tuimelen, door de branding sjokken met een geweer op de nek, het zeewater een korset van staal;
maar ik kan me herinneren dat zijn stem ’s avonds ook kon zwalken
en veel hoger en scheller grappen kon opdissen over hoeren als bodemloze putten en onfortuinlijke geslachtsdelen, waar we wel om
moesten lachen of we wilden of niet.’
Dat zegt de man en hij haalt adem alsof hij een schepnet door de
golven trekt. En u begint te lachen, besmuikt, grinnikend, geluide d z a r d m i k Va d e r s e n d o c h t e r s
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loos, met een verkramping bij de mondhoeken, er is er één die de
stoute schoenen aantrekt en roept dat de man maar eens een van die
grappen moet gaan vertellen want waarom zijn we anders hier, dan
kunnen we net zo goed naar de kerk gaan of naar een politieke
avond of naar een voorlichtingsavond over pensioenoverdracht,
anderen vallen hem bij en scanderen ‘lachen! lachen! wij willen lachen!’ Maar de sterke jongens komen naar voren en heﬀen hun armen. Alles is echt heel eenvoudig, u bent zo weer stil en de man vertelt gewoon verder. ‘Er was weinig veranderd,’ zegt hij, ‘we schoten
allebei meteen in de gezagsverhouding van twintig jaar geleden, het
was de enige verhouding waar we op terug konden vallen, zoals we
waren geworden bestonden we niet voor elkaar. Ik sprong in de
houding, met de telefoon tegen mijn oor, en hij begon aan de andere kant van de lijn te brullen. En net als vroeger noemde hij me bij
mijn achternaam, “Patje,” zei hij en de “P” klonk als een knal, “Patje,
je dacht natuurlijk, wat jullie toen hebben geﬂikt, zand erover, maar
geen daad is zonder gevolg en er is nu dus een meisje dat haar vader
zoekt. Ik was er niet bij, ik ken alleen de geruchten, maar het zal
toch geen toeval zijn geweest dat Bakels zich de dag erop verzoop.
Dus jij en je kornuiten zoeken het maar uit, ik bedoel, dat is jullie
plicht, jullie soldateneer, l’Honneur du Soldat, die strekt zich ook
uit over alle jaren dat je opgeroepen kan worden, en ook nog daarna, als je tenminste een kerel bent en geen Karremans. Je kunt eerdaags een telefoontje van haar verwachten. Zij belt je op en jij gaat
haar helpen. Is dat duidelijk, Patje?! Begrepen?!”’
Patje! Patje! Patje! wordt er nu in de zaal geroepen, maar even abrupt als het begint zakt het weer in. Bravo, u bent snel van begrip, u
mag roepen en schreeuwen wat u wilt, maar niet te lang, het dient
alleen om het verhaal kracht bij te zetten, om het de geest van uw
gefnuikte rancune in te blazen, niet om het verhaal te ondermijnen,
we willen dat hij uiteindelijk het achterste van zijn tong laat zien. De
man, met schelle stem, alsof hij nog boven de herrie moet uitkomen: ‘Ik dus de hele nacht nadenken over wat er toen was gebeurd,
maar ik zie alleen het strand dat van oranje naar diepblauw kleurt,
ik zie het wit breeduit aanrollen en wegzakken in de donkerte, ik
hoor de branding en ons geschreeuw en de kreten van de meeuwen
boven onze hoofden. We hadden het goed, we hadden een krat bier
aangesleept, er werd geblowd en er waren een paar meisjes van de
camping met ons meegegaan. Meer weet ik er niet van en ik zou niet
weten of Bakels zich de dag erna met opzet heeft verzopen, ze hebben hem een week later gevonden met zijn zwembroek aan, misschien is hij in een mui terechtgekomen en door de stroming mee490
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gesleurd. Hoe het ook zij en wat Pot ook wil suggereren, het zal niet
aan die nacht hebben gelegen, met die nacht was niets mis, we hebben ons prima geamuseerd. – Staat er een dag later een meisje voor
mijn deur met geëpileerde wenkbrauwen en een pluizige wollen
trui die haar buik bloot laat en dus ook het bobbeltje dat doorgaat
voor haar navel.’
Lekker ding! schreeuwt er een in de zaal. Dat wordt neuken!
schreeuwt een ander, een vrouw. Neuken, neuken, neuken! roept u
vervolgens in koor, en mannen bewegen hun heupen en trekken aan
teugels en vrouwen sperren hun mond tot duizelingwekkende holtes en leggen hun tong als een loopplank uit. We willen haar zien,
kom op met die geile teef! En daar wordt zij al het toneel op gevoerd. Als ze wordt losgelaten blijft ze bedremmeld staan, kijk, dat
is grappig, ze draagt dezelfde trui als in het verhaal van de man en
haar buik licht wezenloos op onder die uitdijende wol, u kunt zelfs
haar navel zien, van afstand niet meer dan een knopje, jammer dat
ze geen piercing heeft, piercings richten de aandacht, piercings
doen het goed in het blinkende toneellicht. Ze krijgt ook een stoel,
ze mag gaan zitten, daar doen we niet moeilijk over, al heeft ze
slechts een bijrol. Ze zwijgt, ze is verlegen met de hele situatie. Iemand brult: Nou? Komt er nog wat van? en ze lijkt nog dieper in
haar zwijgen weg te zakken maar zegt dan ineens, met haar blik omlaag: ‘Het is toch normaal dat je wilt weten wie je vader is.’ Gejoel in
de zaal. Wat maakt het uit! Weg met de vaders en hun jongeheer! We
zijn wie we zijn, wat maakt het uit wie ons verwekt heeft?! Als je
moeder het maar weet en ervan genoten heeft! ‘Die is er dus niet
meer,’ zegt ze. ‘Die ging dood toen ik begon te leven. Maar ik weet
dat ze negen maanden voor mijn geboorte op Vlieland was, want
mijn tante had toen een ansichtkaart gekregen en daar stond op:
“Groeten uit Vlieland”, aan de voorkant dan, op een vlaggetje of een
vaandel of zoiets, en aan de achterkant had mijn moeder geschreven, lieve tante Mathilde, het is hier hartstikke te gek en lekker
warm, 25 graden Celcius, en ze had er een zonnetje bij getekend en
een palmboom, komisch hè want er zijn helemaal geen palmbomen
op Vlieland, alleen maar duinen en dennenbomen; en ook de naam
van haar vriendin stond erbij, Marie, met een bloemetje op de “i”,
nou toen moet ik dus gemaakt zijn. En die Marie heb ik via hun
school gevonden en van haar weet ik weer dat er iets was gebeurd
met mijn moeder en de soldaten met wie ze was meegegaan, ze was
zelf weer naar de camping teruggegaan zei ze, ze had helemaal geen
zin gehad om wat dan ook uit te vreten met die soldaten, maar mijn
moeder was met die soldaten meegegaan, dat had ze zelf gezien.
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Dus ik bellen met het leger en ik word doorverbonden en ik moet
nog eens terugbellen, en nog eens, en nog eens en ik kom terecht bij
meneer Pot. Die begint me daar een potje te schelden en te tieren,
niet op mij hoor maar ik schrok wel, ik kan er helemaal niet tegen
als mensen gaan schelden en tieren, en hij zegt dat hij dat eigenlijk
niet mag doen, privacy hè, maar die jongens hebben zich misdragen
en er was ook nog iets met soldateneer, lonnurduzelda of zoiets,
lon-nur-du-zel-da, dus hij belt me na een paar dagen terug en geeft
me de namen. Ik zoeken en zoeken, in telefoonboeken, op internet,
bij Burgerzaken, nou wat denk je, een paar waren al dood en anderen waren onvindbaar en weer anderen wilden niet meewerken, ik
werd er helemaal iebel van, ik dacht waar blijft iedereen, iedereen
verdwijnt maar alsof het niets is, ik dacht het is dus niet de bedoeling dat ik ga uitvinden wie mijn vader is, dat mag dus niet van diedaarboven, en uiteindelijk kon ik maar één man vinden die ook
niks wist maar hij wilde mij wel helpen.’
Ze kijkt opzij, ze heeft toch enig gevoel voor theater, ze bedoelt
natuurlijk de man die naast haar zit en zijn nagels bestudeert. Ze
raakt zichtbaar in verwarring, nou ja hij kent haar verhaal al van haver tot gort, logisch dat het hem niet meer interesseert, misschien
heeft hij rouwrandjes en zou hij willen dat zij ze voor hem knipt. U
zegt niets meer, u bent stil geworden, zijn handen zijn namelijk uw
handen geworden en u voelt haar dunne, warme vingers en u ziet
het schaartje dat voorzichtig uw vingertoppen rondt en de nagelrand die zich bleek en verloren los krult. Hè, lekker, die vingers van
haar en dat knippen van die schaar, beter niet schreeuwen want zij
mocht eens misknippen. Maar de man neemt weer het woord en u
begint onrustig te draaien en te smoezen, hij zit daar nu wel naar
zijn nagels te staren maar hij heeft zich in een onmogelijke positie
gemanoeuvreerd, hij had dat meisje nooit moeten helpen, hij had
haar aan haar lot over moeten laten, wat heeft hij zich in godsnaam
op de hals gehaald met die ‘lonnurduzelda’, wat denkt hij voor haar
te kunnen betekenen, wat een pretenties! waarom het verleden niet
laten rusten! er komt alleen maar rottigheid van als je de korst ervan
afkrabt, ontstekingen, zweren, abcessen, etter, wild vlees, gangreen!
Hij heeft iets met zijn handen, hij wringt ze alsof hij ze van zijn
armen wil aftrekken, eerst de ene hand er af, dan de andere hand er
af, als dat mogelijk zou zijn want je vraagt je af hoe hij dat in zijn
eentje voor elkaar moet krijgen; goed dan, waar het om gaat is dat
dat verhaal hem kennelijk behoorlijk op zijn zenuwen werkt, maar
het heeft er dan ook alle schijn van dat er wel wat is gebeurd, daar
op het strand van Vlieland. Wat, vraagt u? Dat legt hij nu aan u uit,
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dus even ophouden met smiespelen en luisteren as-ut-eﬀe-kan! Hij
gaat staan en weer zitten, hij slaat zijn been over het andere en haalt
het er weer af, u krijgt het niet zomaar, u moet heel wat ongemakkelijk gemanoeuvreer verstouwen, het kost hem moeite, zoveel moeite
om weer op gang te komen! kom op, vooruit met de geit! en eindelijk (hè hè) begint hij dan toch te spreken. ‘Laten we niet vergeten,’
zegt hij lichtelijk schor, ‘laten we niet vergeten,’ zegt hij al minder
schor, ‘laten we niet vergeten,’ zijn blik gericht op haar rood geschoeide voeten, ‘dat als je je over een meisje ontfermt, als je je haar
lot aantrekt, dat je dan eigenlijk de vaderrol op je neemt, alsof je een
jas aantrekt, de jas van een ander, ineens bén je die ander geworden,
wat de feiten ook mogen zijn. En die feiten waren op zich al dubbelzinnig genoeg. De feiten, pﬀf, praat me niet van de feiten! Die blote
buik bijvoorbeeld, dat is een feit, maar die blote buik doet mij niets,
als u dat soms denkt, die was mij nooit opgevallen, die zie ik nu pas
voor het eerst en alleen door al dat geschreeuw van u.’
Een joelen en brullen. Leugens! leugens! je hebt die blote buik
zelf genoemd! En haar navel, je hebt je zitten aftrekken met haar navel, smeerlap! Hoe durf je dan nog te spreken over vaderschap?! Enkelen onder u schieten omhoog en wapperen met hun armen, een
dikke man met een vlassig baardje wurmt zich tussen de rijen door
naar het middenpad, zijn gezicht rood als een pioen, maar de sterke
jongens doen een stap naar voren en hij blijft als bevroren staan, hij
aarzelt, keert dan toch om, en het tumult bedaart tot een dreinend
murmelen. Het is u duidelijk te veel, u bent nauwelijks meer in de
hand te houden. Was er maar iemand die deze avond in goede banen zou leiden, iemand met overwicht, een gespreksleider of, nou
ja, een vaderﬁguur die tussen u en die man in zou staan om uw
emoties een beetje af te dempen en u door het donkerebomenbos
van uw driften te leiden.
De man deert het echter niet, hij voelt zich aangespoord, opgehitst, zijn hele hoofd begint me daar te glimmen, dat had niemand
verwacht, u niet en wij ook niet. ‘Ik kon dan wel de vaderrol naar
mij toe trekken, maar ik wist bij god niet hoe ik haar zou kunnen
helpen haar verwekker te vinden. Er was volgens mij niets gebeurd,
die nacht, de kleren waren aangebleven, hooguit een beetje gestoei,
handtastelijkheden, te onbenullig en te puberaal om na twintig jaren nog op te gloeien in die vergaarbak van zacht vlees en nachtblinde omstrengelingen, want u wilt niet weten hoeveel vrouwen ik
heb gehad…’
Dat willen we best weten! Toe, zeg het maar, vuilbek die je bent!
Hoeveel wijven? Honderd? Duizend? We wisten het wel! Naaien hè,
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naaien is het enige dat je kunt! En dat voor een onderwijzer! Ben jij
nou een voorbeeld voor die kinderen, smeerlap, klootzak! Maar de
man laat zich niet meer van zijn woord afbrengen en vervolgt door
het lawaai heen, zonder zijn stem te verheﬀen en dus zo goed als onverstaanbaar als we tenminste niet snel een draadloos microfoontje
op zijn ivoorwitte colbert vastclippen: ‘Mijn enige hoop was mijn
oude kameraad Merckelbach. Merckelbach die altijd mijlenver
naast schoot en in die maanden van onze diensttijd al aan het kalen
was en zijn vingers kon knakken alsof het takjes waren, ik had hem
uit het oog verloren maar wist dat hij rechter was geworden in
Roermond.’
‘Maar die man wist helemaal niks,’ schreeuwt het meisje alsof ze
het zaakje niet helemaal vertrouwt. ‘Ik weet van niks, dat zei hij,
waar of niet, ik weet van niks, dat zei hij toch?! Tegen mij zei-ie: ik
weet niks. Maar tegen jou zei-ie dus wel wat, wat een gluiperd, die
Merckelbach, met die kale knikker en van dat speeksel in zijn
mondhoeken, jakkiebah, dat hij een vriend van je was, dat is toch
niet te ﬁlmen.’ ‘Misschien wilde hij je sparen. Hij heeft me tenslotte
die avond nog gebeld, wat denk je, als hij je alles botweg had opgedist, zou je misschien gebroken zijn of geknakt of door het lint gegaan of ik-weet-niet-wat, je had toch diep in je hart de hoop dat je
in een daad van liefde…’ Met een ruk draait ze haar rug naar hem
toe. ‘Liefde?! Liefde?! Weet je wat jij bent? Jij bent een ouwe sentimentele lul-de-behanger. Wat weet jij van mijn hart en wat daar allemaal voor toestanden in zitten? Ik wilde helemaal niet weten hoe
ik gemaakt ben en of mijn moeder het lekker heb gevonden, ik wilde alleen maar weten wie ’m erin gehangen heb, misschien was-ie
wel een toﬀe peer en had-ie me niet zo laten zitten als die moeder
van mij die doodging toen ik zo’n beetje tot leven kwam…’
Ze ergert u, dat laat zich niet meer onderdrukken. Misschien wilt
u iets anders uit haar mond horen, iets over liefde of dat er toch iets
tussen de man en haar gaande was, tussen de man en haar buik, we
weten het niet, we weten veel van u maar helaas niet alles, u houdt
diep in uw binnenste nog een klein raadseltje verborgen, niet groter
dan een mol of hermelijn. Van alle kanten klinkt nu afvoeren!, afvoeren!, afvoeren!, eerst door elkaar heen maar gaandeweg in koor
en in het drammerige ritme van een mars, áf-voe-ren, áf-voe-ren,
de voeten gaan op de vloer en er wordt uit alle macht gebonkt, wat
een herrie kunnen al die laarzen en schoenen en sneakers en boots
en pumps voortbrengen! En als dat enige minuten aanhoudt, wie
zijn dan die twee sterke jongens om geen gehoor te geven aan de wil
van het geacht publiek. Dus ze komen aangeslenterd en grijpen het
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meisje onder de oksel en ze krijst en spartelt als een wild dier, maar
tegen die vier gespierde armen is niets te doen, op kniehoogte zwevend boven de vloer (het is maar een klein meisje en de jongens zijn
bovengemiddeld, wat lengte betreft dan) verdwijnt ze tussen de
coulissen. Even daarna posteren de jongens zich aan weerszijden
van het toneel, rustig, onaangedaan, en lijkt het alsof er niets is
voorgevallen, en voor die twee zal dat ook wel zo zijn.
De man kijkt naar de lege stoel. Het gaat hem toch wat ver dat ze
is verwijderd. Hij heeft zich over haar ontfermd, hij voelt zich verantwoordelijk voor haar, maar hij is de jongste niet meer, hij moet
voor zichzelf erkennen dat tegen die twee niets te ondernemen viel,
ging gewoon niet, onmogelijk, nooit aan ﬁtness gedaan, nooit aan
vechtsporten zoals karate of kickboksen of freeﬁghting, trouwens
nooit een vechter geweest, je ging liever een straatje om of je lulde je
eruit, je bent wie je bent, kun je niks aan doen, niet over tobben,
basta! En in alle vertwijfeling en innerlijke beroering, opgewekt
door de daadkracht van die twee, grijpt hij zich vast aan zijn verhaal
als een drenkeling aan een plank. ‘Diezelfde avond werd ik nog gebeld door Merckelbach,’ vertelt hij, en een moment kijkt hij met opgetrokken wenkbrauwen de zaal in alsof het een clou betreft, ‘ik wilde niets zeggen met het meisje erbij, zei Merckelbach, maar weet je
het echt niet meer of voer je een of ander smakeloos toneelstuk op?
Wat moet ik weten? vroeg ik, want ik wist niet méér dan dat we ons
hadden geamuseerd, dat kan niemand ons kwalijk nemen, of mag
dat soms ook al niet?! Wat moet ik weten? vroeg ik dus. Van jou en
Bakels, zei hij. Wat jullie die nacht hebben uitgevreten. Kom nou
toch, Patje, dat was ongehoord, dat kan je niet vergeten zijn. Goed,
misschien was ik dronken en ben ik alles kwijt van die nacht, maar
als er iets ongehoords is gebeurd, dan vanwege Bakels, hij zal zichzelf niet voor de lol hebben verdronken. Misschien, zei Merckelbach, misschien. Maar niet waarschijnlijk. Jullie verdwenen met die
grieten in het donker en kwamen een uur later terug. Zonder hen.
Ontredderd, alsof jullie… alsof jullie… de bodem… jullie allebei…
maar jij meer dan hij… Die grieten hebben we niet meer teruggezien en jullie wilden niet zeggen wat er gebeurd was, jullie wilden
niets zeggen, jullie hebben er altijd over gezwegen.’
De man kijkt gekweld. Dan buigt hij zijn hoofd en laat het in zijn
handen rusten. Welja, laat iemand hem tot de orde roepen, hij dikt
het allemaal wat aan met die pose, zo overdreven hoeft het echt niet
want hij heeft het allang voor elkaar: u bent stil, voor het eerst deze
avond bent u werkelijk muisstil, geen gesmoes, geen gekuch, geen
gepiep van horloges, geen gedoe met voeten of geknister van zakjes,
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er is alleen een irritant gezoem te horen, van een lamp of ventilator,
wat de stilte geladen maakt, gezwollen haast, alsof alles ineen zou
ploﬀen en op zou houden als ook het zoemen plots zou wegvallen.
‘Ik liet de hoorn zakken, ik vergat dat Marckelbach… Merckelbach
nog aan de lijn hing, ik liet de hoorn zakken en wankelde… met al
die zacht smeulende herinneringen aan dat nog warme zand en dat
zoele van die nacht, dat me had meegevoerd naar ik-weet-nietwaarheen maar dat het aangenaam was geweest, daar had ik nooit
aan getwijfeld, daar had ik nooit aan hoeven twijfelen, maar het
bleek… drijfzand… we bestaan uit herinneringen, ze vormen de
specie waaruit we zijn gemaakt, zo is het toch? vooral die herinneringen die ons kracht geven, die ons wrakke bestaan stutten, de herinneringen die we graag naar boven halen, de overwinningen, koesteringen, omarmingen, steels licht tussen het gebladerte, gras, hoog
gras, de blik van een vrouw die als een peillood neerzonk in je ziel,
dat waarvoor we het allemaal doen, nou, die herinneringen waren
ineens niet meer wat ze leken te zijn, ze verkeerden in hun tegendeel, ze gaven geen kracht meer maar trokken alle stevigheid uit me;
wat ik was, bleek een gat, en er bleef niets van mij over, ik vloeide erin weg als drek in een put.’
U laat uzelf weer horen, het begint zacht lispelend, als de wind in
de takken, maar u put er kracht uit, u laat u niet zomaar uit het veld
slaan door een of ander pathetisch verhaal van een man die het
moeilijk heeft met zichzelf, kom nou toch, we hebben het allemaal
wel eens te kwaad, u en uw moeder en uw nicht, daar kan die huilebalk u ook niet nog eens mee gaan lastigvallen, u probeert uw ruimte op hem terug te winnen en begint steeds luider te morren, uiteindelijk zo luid en overdonderend dat het lijkt of een vloedgolf stukbreekt op het podium, jammer voor hem maar hij gaat het niet
overleven, dat is tenminste wat wij vermoeden en waar u vast en zeker op aanstuurt. Gelul! gelul! gelul! En nog eens, want u houdt van
die lijzige ù en die gezwollen ellen: gelul! gelul! gelul! Je lult eromheen lul! We komen hier niet voor gelul! Zeg het dan, zeg dan wat je
daar voor smerigheid hebt geﬂikt met je dikke lul! We hebben toegang betaald, en niet zo weinig ook, 25 euro en geen gezinskorting,
lul! En dan de reiskosten en de diverse versnaperingen, lul! Er dwarrelen roze kaartjes door de zaal, snoepgoed en kussens en ﬂesjes met
vitaminedrankjes, sommige nog vol, suizen door de lucht, u bent
gaan staan, de sfeer was nog niet zo dreigend, en om het tij te keren
is ook de man gaan staan, met zijn armen naar voren, zijn handen
verticaal, als in een poging om u op afstand te houden. ‘Geduld! geduld! Laat me uitpraten. Ik ben hier niet voor niets, ik ga echt alles
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zeggen!’ Gehaast en struikelend over zijn woorden vervolgt hij zijn
verhaal, de vraag is alleen of iemand nog luistert. Laten wij het dan
maar doen, we hebben hem tenslotte op het podium gesleurd en
verwachtingen gewekt, welke verwachtingen weet niemand maar ze
zijn er wel, die verwachtingen. ‘Ik kon niets, ik deed niets, ik was helemaal lamgeslagen,’ zegt de man met overslaande stem, ‘ik probeerde mijzelf voor te houden dat het leugens waren, vuige insinuaties,
ik probeerde mijn herinnering op te poetsen en weer stralend te
krijgen, maar het lukte niet, de geest was eruit, diep in mijn binnenste voelde ik dat een zwaarte mij omlaag trok, een zwaarte waar ik
met geen mogelijkheid aan zou kunnen ontsnappen en die onwrikbaar was als de aarde zelf. De enige die opheldering kon verschaﬀen
was Marie, die vriendin van haar moeder. Zij was volgens Merckelbach ook op het strand geweest. Ik ging naar haar toe, alleen, zonder het meisje, ik zocht niet voor haar maar voor mijzelf. Misschien
om mezelf te ontlasten, misschien om mezelf te vernietigen, me geheel van mezelf te ontdoen, wie zal het zeggen. Ik had beter eerst
kunnen bellen, of helemaal niet kunnen gaan, het is aanmatigend
om in het verleden te wroeten en de waarheid als een wortel uit de
modder omhoog te willen trekken. Toen ze de deur opendeed,
vroeg ze beleefd waarvoor ik kwam, een dame in een peignoir,
zwaar opgemaakt maar niet onaantrekkelijk, omgeven door een
wolk van parfum, ik herkende haar niet, ik had niet het idee dat ik
haar ooit had gezien, elke vrouw van middelbare leeftijd had daar
op de drempel kunnen staan en mij kunnen vragen wat ik kwam
doen, misschien dacht ze dat ik een colporteur was, of een Jehova’s
getuige, of iemand met autopech, of iemand die zijn weggelopen
kat zocht, maar nog voor ik antwoord had kunnen geven verkrampte ze vanuit haar buik, haar schouders schokten, haar ogen werden
groot, haar make-up brak en wat eerst nog een web van vervagende,
grotendeels weggepoederde lijntjes was geweest verdiepte zich tot
een landschap van kloven, op haar gezicht verscheen een grimas, als
verkeerde ze in een staat van walging of angst, en hoe ze verder vervormde en uiteenviel weet ik niet want met een klap sloeg ze de
deur dicht.’
‘Is dat alles? Moeten we het daarmee doen? Wat zegt dat nou, die
grimas en die klap van een deur?!’ schreeuwt er een, een ander roept
nog een paar keer lusteloos, ‘lul! lul!’, of ‘nul! nul!’, dat is niet goed te
verstaan, maar de meesten onder u hebben de hoop al opgegeven en
zeggen helemaal niets en nemen niet meer de moeite om op wat
voor wijze dan ook aan het spektakel mee te doen, ook niet door
‘boeh’ te loeien of met vuisten te schudden, de een na de ander
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zoekt het middenpad of een zijpad, bestijgt tree na tree en tergend
traag, een beetje wrokkig zelfs in nek en schouders, de helling van
de tribune en verdwijnt door de klapdeuren. Dat is jammer want zij
die zijn vertrokken, missen het slot en daarin wordt wel degelijk
door die man, die Patje gescoord, het is alleen de vraag of de bal helemaal over de doellijn hobbelt en voor wie hij scoort, wie zo meteen met geheven armen de zaal mag verlaten. De achtergeblevenen,
het zijn er werkelijk niet veel, zouden uit zijn mond het volgende
horen, als ze zich niet in allerlei poses en conﬁguraties met elkaar
zouden hebben beziggehouden, hangend over elkaar en over stoelen als afgedragen kledingstukken: ‘Bakels was op Vlieland begraven, en dus had ik de kans terug te keren naar het eiland waar ik
mijn diensttijd heb doorgebracht, het eiland dat in mijn geheugen
glooit en gloort als het duinlandschap dat de wind er heeft opgeworpen en dat onveranderd bleek toen we van de boot stapten, alleen grimmiger, een fantoom zwevend boven een geblakerde leegte.
Er waaide een stevige noordenwind, af en toe striemde de hagel in
ons gezicht, en toen we het dennenbos hadden verlaten, stonden we
helemaal onbeschut tegenover zijn graf en traanden onze ogen en
konden we bijna niet stil blijven staan, zo genadeloos beukte de
wind op ons in. Ze greep mijn hand en keek naar de steen en de
meeuwendrek die uitliep over de letters.’ Zijn stem is dun en hees
maar in de lege zaal nog hard genoeg om in alle hoeken en gaten
hoorbaar te zijn, met de pathetiek die de scène vraagt. ‘Ze huiverde
en ging tegen me aan staan. Mijn vader, dacht ze waarschijnlijk, wat
zou ze anders moeten denken. Mijn dochter, dacht ik, wat moest ik
anders denken.’ Hij zwijgt en laat zijn hoofd weer eens zakken, hup,
de handen eronder om het zakie te stutten. ‘Het is maar goed,’
spreekt hij tot de planken, ‘het is maar goed,’ spreekt hij vervolgens
tot de lege stoelen, ‘dat die jongens haar hebben afgevoerd. Ik had
haar de waarheid willen zeggen, maar wat had ze eraan gehad. Een
vader die zich verzopen heeft, daar heb je natuurlijk weinig aan,
maar een dode vader is in ieder geval iets, over een dode vader kun
je een beetje fantaseren, een dode vader is beter dan eentje die…’
Hij grijpt naar zijn hoofd, niet van ellende maar verbaasd, verwonderd, zo van ‘hè-wat-raar’ en ‘tjonge-wat-overkomt-mij-nouweer’, hij wankelt en wankelt en zijgt heel gemakkelijk en zonder
enig misbaar op het podium neer, alsof het bij nader inzien toch de
gewoonste zaak van de wereld is dat hij dit allemaal mag meemaken, nog een keer verschuift hij zijn lichaam als om de goede houding te vinden, en dan beweegt hij niet meer. Waarom zou hij ook,
het is een overtuigend einde, er valt niets op af te dingen. Alleen zit498
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ten we nog met die ﬂes Red Bull. Wie heeft dat ding tegen zijn hoofd
gegooid? Was er dan toch iemand van u in de zaal achtergebleven?
Of waren wij teleurgesteld, hadden wij een klinkender einde verwacht en hebben wij dat met die ﬂes misschien zelf gedaan?

e d z a r d m i k Va d e r s e n d o c h t e r s
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TOMAS LIESKE

De schaduw van Verbiest

ien jaar nadat in Münster de Westfaalse Vrede was gesloten,
werd Constant van Hulst, lekenbroeder en jezuïet, tijdelijk
wonend op een verwilderd terrein tussen een oud stadje en
een rivier, gesommeerd naar Amsterdam te komen om samen met
Ferdinand Verbiest uit Kortrijk, de beroemde astronoom, naar
Oost-Azië te vertrekken. Constant van Hulst had nog nooit van Ferdinand Verbiest gehoord.
Constant van Hulst was dan wel jezuïet, maar in zijn huidige omgeving wist niemand daar iets van; eerlijk gezegd was hij het zelf
ook nagenoeg vergeten. Zijn noviciaat was door de oorlogsomstandigheden rommelig verlopen. Mocht hij zich wel met recht lid van
de orde noemen? Na dat noviciaat was hij terechtgekomen op het
grondgebied van de Republiek der Zeven Provinciën, waar men
niets van jezuïeten moest hebben. Hij had zijn mond stijf dichtgehouden over die merkwaardige opleiding. Hoe ze hem hadden gevonden en waarom hij in godsnaam met die Ferdinand Verbiest
mee moest: het waren voor hem complete raadselen. Hij dronk zich
een stuk in de kraag en meldde op een laat uur de gasten in de kroeg
dat hij binnenkort naar de zwarte kant van de aardbol moest zeilen.
Hij kletste zo luidruchtig over blote staartmensen en boomwoningen, dat hij ruzie kreeg met een paardensmid. Uiteindelijk werd hij
de kroeg uit gedragen en neergesmeten op een nat weiland waar hij
ronkend de koude nacht doorbracht.

T

In Amsterdam had hij dagen nodig om het adres te vinden. De naar
huiden en rot hout stinkende kades met de vele onbetrouwbare
bruggen, oogden onherbergzaam in de regen die nu al dagen uit de
lucht viel. Constant van Hulst vond het geen buurt voor een beroemde astronoom. Nadat hij bij het huis had aangeklopt, trof hij
boven aan de trap een kille, deftige verschijning die hem misprijzend aankeek en na lange stiltes op Constants vragen antwoordde
dat hij Ferdinand Verbiest was, sterrenkundige, jezuïet en Vlaming.
500
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Met ene Constant van Hulst zou hij binnenkort vertrekken naar de
Portugese feitoria Macao in China.
‘Dat ben ik,’ zei Constant en hij probeerde de laatste drie treden
te nemen maar hij bleef steken, omdat de ontvangende heer nauwelijks opzij wenste te stappen.
De kamer was donker op een kleine lamp boven de tafel na. In de
lichtvlek lag een boek en er stonden een karaf en een glas. Toen hij
zat moest Constant drie keer stevig niesen waarbij hij gewoontegetrouw telkens met zijn hand hard op het tafelblad sloeg. De ander
haalde karaf en glas weg en bleef met beide voorwerpen in zijn handen staan.
‘Al drie weken verkouden,’ excuseerde Constant zich. Toen de
strenge heer even de kamer uit liep, keek Van Hulst naar het boek.
Eigenlijk was het geen echt boek, meer een stapel ongelijke vellen
papier of perkament die met koord bijeengebonden waren. Constant herkende de a en de c en de v , als er teksten op ruiten of op
uithangborden geschilderd waren. Hij wist zeker dat die drie letters
hier niet voorkwamen; hij betwijfelde of deze geverfde tekens gewone letters waren. Hekken en houtstapels: daar leek het op.
‘Waarom moet ik mee? Ik ben u daar van geen enkel nut.’
‘Jouw nut is dat niemand ons als jezuïeten zal herkennen, als wij
samen reizen.’
‘O.’ Constant wachtte een nies af die echter uitbleef.
‘Ik heb ze gevraagd een reisgenoot te zoeken die wel bij de orde
hoort, maar die in uiterlijk en gedrag totaal anders is.’
‘Ik ben dus een soort vermomming?’ vroeg Constant. De ander
knikte.
‘Zonder mij bent u jezuïet en dat is riskant. Zolang ik met u meereis, bent u een heidense kamergeleerde.’
‘Zoiets,’ zei de astronoom en begon toen over een ander onderwerp.
‘De Oost-Indische Compagnie gaat akkoord,’ zei hij. ‘Ik heb enkele dagen geleden de Heeren Zeventien gesproken en wat hun betreft is er geen beletsel.’
Constant van Hulst zat zijn toekomstige reisgezel met open
mond aan te kijken.
‘We zullen reizen langs de Kaap de Goede Hoop, Mauritius en ten
slotte Malakka. Vandaar zullen we via Saigon naar Zeelandia of naar
Macao vertrekken.’
Bij de exotische namen kreeg Constant van Hulst geen enkel
beeld. Hij voorzag kou, honger, dorst. En vooral veel gebrek aan
jonge meiden. Hield hij dat vol? De donkere kamer om hem heen
t o m a s l i e s k e D e s c h a d u w v a n Ve r b i e s t

501

hield hem gevangen. Als hij straks afscheid had genomen, zou het
deftige smoel van die sterrenwichelaar hem blijven achtervolgen.
Hij zou zich hiervan niet meer los kunnen maken. Hij zou scheep
gaan en maanden over zeeën zwalken. Weglopen was onmogelijk; ze
zouden hem opsporen. Weggelopen lekenbroeders sloten ze op in
een speciale ordegevangenis onder verschrikkelijke omstandigheden. Daar had hij van gehoord. Tot nu toe was hij uit hun klauwen
gebleven, maar de brief was hem gewoon bezorgd. Ze waren precies
op de hoogte van zijn doen en laten. Opnieuw moest hij heftig niesen en omdat zijn mond nog steeds openstond, vlogen de spetters
over de tafel.
Daar moest hij wel van afkomen, merkte de wiskundige op. Constant keek hem glazig aan. De tranen waren hem in de ogen gesprongen van die hoofdpijnharde nies. Constant knikte en zocht
naar een formule waarmee hij beterschap beloofde. Intussen zwierven zijn ogen over tafel van de ene natte plek naar de andere natte
plek en hij wreef zo onopvallend mogelijk met zijn mouw over het
tafelblad. Op het perkament met de vreemde tekens zat een bolle
klodder. Hij wipte met zijn vinger de smerigheid van de stevige ondergrond af. Hij probeerde de beweging van de vinger met de rest
van zijn hand te maskeren, maar hij deed het onhandig. Verbiest
bleef toekijken hoe Constant een tweede poging deed alles droog te
wrijven.
‘Dat is een grammatica van het Pekinees dialect.’
Constant trok zijn vingers terug alsof het perkament plotseling
gloeiend heet was geworden. ‘Pekinees?’ vroeg hij.
Ferdinand Verbiest aarzelde, bedacht misschien dat het weinig
zin had de verkouden lekenbroeder de verschillen tussen de Chinese talen uit te leggen en voegde eraan toe: ‘Je zegt nooit, tegen niemand, dat je jezuïet bent. Het is gevaarlijk in onbekende omgeving
met onze overtuiging te koop te lopen. Maar vanaf nu gedraag je je
wel als een fatsoenlijke bediende. Ik hoop dat ik duidelijk ben.’
Twee maanden na het gesprek met Verbiest kreeg Constant het bericht dat ze met De Gecroonde Leeuw zouden vertrekken, een spiegelretourschip van vijf jaar oud, eigendom van de Kamer te Enkhuizen. Constant had lang over zijn opdracht nagedacht. Hij had
grijnzend geconstateerd dat hij zich moest bekwamen in zijn functie van vermomming. Zich zoveel mogelijk afgeven met vrouwen;
het vestigen van kroegen. Hij zou ervoor zorgen. Het fatsoen dat
Verbiest hem opgedragen had, was een misverstand van die sterrenwichelaar. Dus bracht hij zijn dagen voor de afvaart zoveel mo502
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gelijk door op de pleinen voor de oude kerk en in de buurt van de
toren. De vrouwen die daar woonden en die tegen een vergoeding
bereid bleken iedereen ter wille te zijn, boezemden hem vrede in
met het bestaan. In latere nachten, die in al hun gruwelijke eenzaamheid ongetwijfeld op hem af zouden komen, kon hij wellicht
op deze dierbare herinneringen teren. Daarmee kon hij zelfs het jezuïetendom van tien Verbiesten verdonkeremanen, dacht hij tevreden, toen hij zijn broek rechttrok en terugsjokte naar zijn logement.
Het zeilschip vertrok op 25 juni tijdens een storm uit Amsterdam.
Op de Zuiderzee dacht Constant dat ze schipbreuk zouden lijden.
Tot zijn verbazing zeilden ze gewoon langs de haven van Enkhuizen
zonder daar bescherming tegen de woedende zee te zoeken. Bij de
eilanden werd het veel rustiger en op de Noordzee kwam de voorspoed langszij. Nu eens vloog een albatros langs, dan weer dook een
school geheimzinnig vliegende vissen uit de golven op. Constant
meende dat het benodigde geluk in steeds wisselende gedaante
langs de enorme scheepsromp meevoer. Soms volgde hij een meeuw
die zonder vleugelslag meezeilde, immer de kop alert schuin naar
voren en de blik scherp omlaag. Hij bedacht dat die vogel het fortuin voorstelde of dat die vogel de ziel meedroeg van de godheid of
heilige die voor behouden vaart kon zorgen. Constant vroeg dan
om rust in het weer, balans in de zee, vriendelijkheid in de oersterke
en vijandige matrozen, taaiheid in het tuig en strak staan van de zeilen. Zijn bijgeloof van jaren zwerven langs kroegen en hoeren was
sterker dan het geloof van zijn noviciaat.
Ferdinand Verbiest werd met eerbied behandeld. Hem was een
eigen hut toegewezen, die altijd voor een afgezant van de Heeren
Zeventien werd vrijgehouden. Verbiest verliet die comfortabele hut
zelden. Alleen de hoofdmaaltijd gebruikte hij aan de tafel van de kapitein.
De Gecroonde Leeuw was een reusachtige driemaster met een
lengte van honderd en vijftig voet. Constant was bij een bak matrozen ingedeeld. Samen met zijn kornuiten moest hij ’s morgens uit
een houten nap gekookte gort eten en ’s middags en ’s avonds erwten met stokvis en botersaus. Hij moest helpen met beddengoed als
het ruim werd uitgerookt met buskruit en jeneverbessen. Hij sliep
op het overloopdek tussen kisten en het geschut. Op de grond was
met lijnen aangegeven wat zijn plaats was en daar moest hij zich aan
houden. Hij had de keuze tussen een dwarse houding om een katrol
heen of een houding waarbij op de hoogte van zijn nieren een dikke
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buis over de grond liep, zodat hij na uren het gevoel kreeg dat hij
voor altijd kromgegroeid was (de katrol) of dat hij zijn bovenlijf
van zijn onderlijf kon scheiden (de buis). Na een week op zee werd
de stank van vele lichamen in die lage ruimte ondraaglijk. Omdat
hij niet de hele dag bij klussen werd ingeschakeld, kon hij van tijd
tot tijd in de openlucht vrij ademhalen. Hoewel het streng verboden
was, dobbelde hij om het dagelijkse mutsje wijn en om het slappe,
waterige bier. Wat hem in het begin bijna deed gillen van angst, was
het verplichte gebruik van het galjoen als plee. Zich vastklemmend
aan de touwen hoog boven het schuimende water liet hij zijn ontlasting los. Hij besefte dat de anderen niets van zijn angst mochten
merken.
Van 16 december tot de laatste dag van het jaar bleven ze in Kaap
de Goede Hoop liggen. Op de andere oceaan overviel hen een nieuwe storm, die Constant vanaf een reling aan de voorzijde van het
schip bleef volgen. De lauwe regen sloeg hem in het gezicht; hij zag
nauwelijks verschil tussen de snelle grijze wolken en de klotsende
hoge golven en iedere keer werd hij verrast door een school vissen
die spookachtig tegelijk uit het water sprongen. Niet al te grote vissen, waarop het zilverachtige licht schitterde en blikkerde. Kwamen
ze vlakbij dan meende hij te zien dat de bekken lang en puntig waren; sprongen ze verder weg dan kon hij zich zelfs voorstellen dat
het een school meisjes was, spiernaakt, verdoemd eeuwig in deze
woedende oceaan te dartelen. Nooit zou hun tover verbroken worden; nooit meer zouden zij opgenomen worden in de mensenwereld van uitgehongerde matrozen en van de tot alle vormen van liefde bereid zijnde Constant; altijd vielen ze terug in de golven om in
de gedaante van langbekvissen weer op te duiken, dichterbij maar
onherkenbaarder. Hij bleef uren in de storm kijken tot hij drijfnat
was. Net toen hij naar zijn slaapplaats wilde gaan, zag hij uit het
grijze water één vis springen en hoog in de lucht een salto maken.
Nu wist hij het zeker. Hij zag haar trillende zilverkleurige borsten
het laatste licht opvangen; hij zag haar kletsnatte sterk geronde heupen, haar glad naar achteren gekamde en geoliede haren, haar gezicht dat hem toelachte. Op datzelfde moment schoven de grijze
wolken aan de westzijde uit elkaar en priemde de oranjeroze zon
over het water. Vlak voordat zijn godin messcherp de golven in
dook, brak een snoer van oranje kralen om haar heup kapot en vlogen de glazen schitteringen alle kanten op, zodat Constant een feeëriek zicht kreeg op haar licht bollende buik, haar ronde billen en
haar geschubde dijen.
De regen hield plotseling op, de ondergaande zon scheurde
504
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dwars over het water en bij Constant van Hulst liep het water over
de wangen.
In de handelspost Malakka verbleven ze enkele maanden. De post
was omgeven door een hoge muur, waarin de drie kleinere poorten
meestal gesloten bleven. Boven op de grote poort was een sierhek
aangebracht, wat Constant van Hulst de indruk gaf dat ze al in China waren, zo buitenissig, zo Chinees leek hem dit gebouw.
Hij liep in die maanden honderden keren over het grote voorplein, hij bezocht de symmetrisch aangelegde tuinen samen met
Ferdinand Verbiest, die hij overigens ook hier weinig zag omdat
Verbiest een kamer in het hoofdgebouw had gekregen; hij woonde
dagelijks de ceremonie met de vlag bij; hij at in de ruimte waar ook
de soldaten en de vele personeelsleden aten: altijd witte bonen en
een brei van inheemse vruchten; hij sliep alle nachten naast een
paardenknecht die hardop droomde over een meisje met wie hij een
wandeling maakte van de Groenmarkt naar de Walenvestkade in
Dordrecht, iedere nacht dezelfde wandeling.
Na een tijd die in de beleving van Constant een jaar duurde,
bracht een ﬂuit, Breukelen genaamd, een betrekkelijk smalle en veel
kleinere driemaster met veel minder bemanning maar met een geduchte bewapening in verband met zeerovers, hen naar Macao. Tijdens die reis riep Verbiest hem bij zich om hem te instrueren.


Het was een kleine stoet die op de pony’s de heuvels doortrok. Achter de Chinese gidsen reed Verbiest in een leren jas die hem moest
beschermen tegen de harde wind. Zijn lange benen sleepten over de
grond; hij droeg een stijve platte hoed tegen de felle zon. Achter
hem Constant van Hulst die met moeite op zijn pony bleef zitten en
die leed onder de pijnlijk ontstoken plekken op zijn zitvlak en op de
binnenkant van zijn dijen. Dan volgden enkele Chinese helpers die
uiterst behendig hun kleine rijdieren over de smalle paadjes stuurden en ten slotte drie ezels beladen met kisten en pakken. Persoonlijke eigendommen als kleren, ﬂessen wijn, boeken, zaten in de pakken. In de kisten zaten instrumenten: kijkers, lenzen, gradenbogen,
gereedschap. Waar dat in godsnaam voor nodig was, had Constant
gevraagd. Ferdinand Verbiest had hem uitgelegd dat kennis van belang was in China, dat de wetenschap op hoog peil stond en dat alleen gedegen studie de vreemdeling een plaats in de samenleving
kon garanderen.
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Van de bevelen die Constant de Chinese dragers de pony’s hoorde geven begreep hij niets. Hij klakte, hij probeerde de klanken, hij
studeerde op de meest eenvoudige bevelen, zijn rijdier reageerde
nergens op. Bij de nauwelijks hoorbare roep van de Chinees stond
de pony meteen stil. Constant merkte dat de anderen zacht giechelden om zijn nabootsingen. Verbiest keek meestal strak voor zich uit,
diep in gedachten, alsof het hem totaal niet kon schelen waar zijn
rijdier liep of langs welke ravijnen de hoefjes spetterden; hij was
met zijn gedachten heel ergens anders, bij zijn sterren, bij zijn kijkers, of bij wat voor berekeningen dan ook.
Zo reden zij een oude beschaving binnen. Zij bereikten een nis,
uit de rots gehakt met een halfronde achterwand. Er klonk een
kreet. Alle pony’s stapten op het platte vlak. Toen het rijdier van
Constant van Hulst wat bokkig opzij dribbelde en aan de rand van
de rots bleef staan in plaats van, zoals Constant hem in het Hollands
toeschreeuwde, zich achter tegen de wand te drukken, durfde hij
eerst nauwelijks te kijken, maar toen hij de stille aandacht van de
anderen bemerkte, schoof hij zijn vingers van elkaar en zag hij in de
diepte een vlakte met een dorp.
‘Dat is ons dorp,’ verduidelijkte Verbiest. ‘Glans van gedroomde
rivier.’ Ondanks zijn hoogtevrees verstond Constant dat ‘ons’ heel
goed. Een geweldige moedeloosheid overviel hem. Zijn wereld lag
bij de havens waar De Gecroonde Leeuw ooit uit vertrokken was. En
verder van zijn wereld verwijderd kon dit dorp niet liggen. Verbiest
noemde dat ‘ons dorp’.
‘Zo heet het dorp. Glans van gedroomde rivier. We zullen er
voorlopig blijven. Het is ons aangewezen. We kunnen de adviezen
van de Chinese beheerders niet zomaar in de wind slaan.’
Tussen de witte muren van omringende gebouwtjes stond een grote
hoeveelheid mensen, op elkaar gedrukt, in vreemde kleuren en kleren uitgedost, zwijgend. Constant was er zeker van dat, toen hij met
die vreemde zijwaartse stap het plein op stumperde, de gehele
plaatselijke bevolking zacht lachend smiespelde. Een hoog zilver geluid dat tussen de muren leek te tinkelen. Dat lachen werd wat luider toen hij van zijn pony afstapte. Heel even maar, toen werd het
doodstil.
Verbiest was eerder het plein op gedraaid. Hij was vóór de malle
vertoning van Constant van Hulst al van zijn pony afgestapt en
richtte zich nu in volle lengte op. Hij liep twee passen naar voren zodat hij tussen de groepen kwam te staan, het gezicht naar de dorpelingen, de rug gekeerd naar Constant, de gidsen en de dragers. Ver506
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biest boog. Heer in de hemel, dacht Constant, Verbiest die zich verootmoedigde, en dan nog wel voor die stomme boeren.
Wat Verbiest allemaal zei, kon Constant uiteraard niet begrijpen.
Hij zag iedereen gespannen naar Verbiest kijken. Hij zag de vreemde dichtgeknepen ogen die bij andere Chinezen in vriendelijke
plooitjes zwommen maar die hier bij deze boeren in een hard en
nietszeggend gezicht stonden.
Net toen Constant zich geïrriteerd omdraaide, omdat er iemand
tegen zijn schouder stootte (wat zijn pony bleek te doen: een vreemde beweging met de kop, half bedelend, half ongeduldig van gaan
we nog verder of hoe zit dat), net op dat moment brak er een lawaai
los. De mannen begonnen te roepen, allemaal door elkaar en Verbiest stond te lachen. Was er een grap verteld? Een grap waar Verbiest om moest lachen? Dat moest iets met Chinese grammatica
zijn. Hij had Verbiest nog nooit zien lachen. Even later was het weer
doodstil en volop gespannen aandacht. Eén zin van Verbiest en toen
brak er een luid gejuich los. De boeren applaudisseerden, ze lachten, riepen onderling en herhaalden ten slotte één kreet die Constant verstond als ‘Ik zie daar hond Jan’, maar er was geen hond op
het plein te zien en toen drong het tot hem door dat deze boeren natuurlijk geen Hollands spraken. Deden ze dat wel, dan had Verbiest
niet al dat Chinees hoeven te leren, analyseerde Constant.
Hij zag dat iedereen wegliep. Hij zag dat Verbiest hem een teken
gaf en hij begreep dat hij Verbiest moest volgen. Hij liep langs de
dorpelingen. Hij hoorde hun harde, kakelende klanken. Hij zag hun
belachelijk strak weggetrokken gezichten. Hij rook hun smerige
jakken. Hij verbaasde zich over hun half doorzichtige oren. Toen
liep hij tussen de huizen door, de handen uitgestrekt want vijf meter
verder was het pikdonker en ongetwijfeld zou hij daar over losse
stenen struikelen of tegen slapende kinderen of huisdieren aan lopen of met zijn kop tegen een te lage balkonbalk aan knallen. Here
God, dacht hij, verdomme, maak me snel duidelijk waarom ik hier
ben terechtgekomen.


De eerste weken liep Constant rond als iemand bij wie een deel van
de zenuwen weggebrand was. Hij miste een of twee zintuigen, leek
het. Hij kon zien, niet horen. Hij begreep het leven maar voor een
deel. Verbiest om opheldering vragen kon niet. Verbiest zat in de
boeken.
Behalve in zuidwestelijke richting, waar de rotsachtige bergen
t o m a s l i e s k e D e s c h a d u w v a n Ve r b i e s t

507

oprezen van waaruit ze de boerenwoninkjes voor het eerst hadden
zien liggen, werd het dorp omgeven door een vlakte. Voorbij de
vlakte lagen ronde heuvels, in het noorden dichterbij, in het oosten
nauwelijks zichtbaar. De groene heuvels rezen op uit een platte bodem en stonden zo ver van elkaar dat ze elkaar niet raakten en dat je
om elk van die bulten kon wandelen. Als Constant van Hulst voor
de lemen woning zat die Verbiest en hem was toegewezen, dan keek
hij over de vlakte uit en dan stroomde hij vol met verlangen naar gewone Hollandse stemmen, naar bleekvelden, moestuinen, rode
baksteen, in het zwart geklede notabelen, vrouwen met lachende
gezichten, ondeugende meisjes.
Zo zat hij op een dag weer voor zich uit te kijken naar de heuvels,
die door een lichte nevel een fascinerende, groengrijze kleur hadden
gekregen, toen hij een stofwolk zag die tussen twee heuvels bleef
hangen. Hij zag dat zich uit de stofwolk een ruiter losmaakte die in
grote vaart op het dorp afkwam.
Vlak voor de huizen hield hij stil. Hij keek even om zich heen, alsof hij zich ervan wilde vergewissen dat dit de juiste plek was, en hij
begon te schreeuwen. Er kwamen een paar verschrikte dorpelingen
aan die zich, zodra ze de ruiter zagen, tegen een wand platdrukten
of zich achter een obstakel probeerden te verbergen. De man wendde zijn paard en zag toen Constant zitten, die het hele tafereel met
grote interesse had bekeken. De Chinees liet zijn paard draaien,
rukte aan het hoofdstel en trok de kop van het dier de lucht in, zodat het paard een kort moment indrukwekkend op de achterpoten
stond. Hij sprong op de grond en boog diep. Constant wist niet hoe
hij moest reageren. Hij was er vast van overtuigd dat hier een vergissing gemaakt werd. Even later reden drie grote platte wagens voor,
die een rijke opbouw van roodgelakt houtwerk hadden. Zijden gordijnen werden opengeschoven: tussen kussens en veren prijkte een
ongelooﬂijk dikke Chinees. Constant voelde een hand op zijn
schouder.
‘Laat maar. Het is voor mij bedoeld,’ sprak de rustige stem van
Verbiest.
Wat Constant altijd verbaasde wanneer Verbiest Chinees sprak,
was het feit dat de anderen hem kennelijk verstonden. Het Chinees
uit de mond van de jezuïet klonk zo potsierlijk, dat Constant er in
zijn hart van overtuigd was dat zijn confrater maar wat kakelde.
Verbiest sliep met Chinese boeken onder zijn hoofd en had op die
wijze macht over de taal. Dat iemand gewoon Chinees kon leren
met grammatica en woordenboeken: hij had ervan gehoord, maar
hij geloofde het nauwelijks.
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Constant hoorde bij Verbiest; dus was hij ook uitgenodigd naar
die dure zijden wagens te tippelen. Verbiest keerde zich om en zei
zacht: ‘Blijf daar.’
Maar dat verstond Constant van Hulst zogenaamd niet. Dat vond
hij geen manier van doen. Natuurlijk was Verbiest geleerder, maar
om nu net te doen alsof ze niet gezamenlijk uit Amsterdam waren
vertrokken, dat ging hem te ver. En was hij niet de vermomming die
de ander zo hard nodig had? Liep Verbiest zonder hem geen gevaar?
Hij stampte met zijn dikke korte lijf naar de magere jezuïet Verbiest.
Als hij nu telkens Verbiest nadeed, de schaduw werd van de geleerde
jezuïet, dan kon niemand toch bezwaar maken tegen zijn aanwezigheid? Het zou de achting voor Verbiest verhogen: dat hij een schaduw had.
Toen Verbiest afscheid nam en de Chinees een teken gaf dat alle
gordijnen naar beneden gerold konden worden, keek Constant om.
Naast en voor de witte huizen van het dorp knielden de dorpsoudste en de dorpelingen, de handen op de grond, de rug gebogen,
maar alle koppen omhooggedraaid. Allemaal zagen ze hoe hij, Constant van Hulst, Hollander, hier met een keizerlijke Chinees stond te
onderhandelen. Dat hij zelf niet wist waarover, dat maakte niet uit,
want de dorpelingen wisten het evenmin.
De wagens verdwenen in een stofwolk tussen de heuvels. Constant vreesde de woede van Verbiest, maar de geleerde was mild gestemd.
‘Dat was een keizerlijke gezant.’
‘Dat was niet de keizer zelf?’
‘Nee, dat was niet de keizer zelf.’ Waar Verbiest aan toevoegde dat
er voor de meeste eenvoudige Chinezen weinig verschil was tussen
God en K’ang-Sji, de jonge, nieuwe keizer van China. Die twee konden ongemerkt van plaats wisselen. ‘Hij biedt mij een plaats aan bij
het Hof van Wiskunde.’
‘Wat is dat?’
‘Ik moet naar Peking vertrekken.’
‘Wij moeten naar Peking vertrekken?’
‘Nee, wij niet. Jij blijft hier.’
‘Ho ho,’ riep Constant in een plotselinge aanval van paniek. ‘We
reizen met z’n tweeën. Ik heb ook mijn taak. Zonder mij zien ze
meteen dat u jezuïet bent.’
‘Buitengewoon interessant, dat aanbod. Buitengewoon interessant. De sterrenwacht van Peking is het mooiste wat er bestaat op
aarde.’
‘Ben ik ineens niet meer nodig? Moet ik hier achterblijven? Hoe
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509

moet ik met die stomme boeren hier praten? Als ik wat wil vragen,
hoe doe ik dat dan?’
Verbiest keek hem streng aan. ‘Het heeft geen zin op zo’n denigrerende toon te spreken.’
Constant besefte dat, als het erop aankwam, hij te gehoorzamen
had. Wat had hij voor keuzes?
‘Wanneer gaat u dan naar Peking?’
‘Als ze me komen halen.’
Tijdens de volgende avonden sprak Verbiest veel met hem. Hij vertelde dat hij, Verbiest, ideeën had over de kalender die ze hier gebruikten en dat hij die kalender absoluut zou kunnen verbeteren.
Hij sprak over oude delen van China, over Cathajo. Hij haalde oude
kaarten tevoorschijn en wees Van Hulst op Lidi, Liampo en verder
naar het noorden Quinzai en Quanzu. Verbiest legde hem uit hoe
belangrijk de dorpsoudste was, hoe de mensen gesteld waren op rituelen bij huwelijk en doodgaan, waar ze bang voor waren. Dat de
laatste pestepidemie in 1650 was geweest, niet eens zo heel lang geleden. Met hoeveel rebellie en brandstichting de Ming-dynastie was
verdreven. Hoe heilig de Gele Rivier was.
Door die gesprekken werd het ook steeds duidelijker dat Verbiest
voor lange tijd in Peking zou blijven. Maar alles hing af van de keizer. Van de functies die hij zou gaan bekleden. Van de opdrachten
die de keizer hem zou verstrekken. Dat hij jezuïet was speelde geen
rol meer. Dat hij een geleerde was des te meer. De vermomming was
niet meer nodig, begreep Constant. Hij had maar één wens: terug
naar Amsterdam. Maar hij zou een gevangene worden in dit achterlijke dorp. Nooit kon hij van hieruit zelfstandig de kust bereiken of
een grote stad. Nooit Malakka, waar de vo c op voer. Amsterdam
was voor hem even onbereikbaar als had het op de maan gelegen, of
op een van de sterren. Verbiest kon mooi vertellen, dat dat kleurige,
ontploﬀende lichtgevende werelden waren, zonnen, die duizenden
jaren reizen van de aarde verwijderd stonden. Verbiest kon naar de
sterren kijken, bereiken zou hij ze nooit. Constant kon aan Amsterdam denken, terugkeren zou hij daar nooit. Het maakte hem wanhopig.
Een ruiterij met smalle vaandels kwam de jezuïet ophalen en tot
verbazing van Constant van Hulst reed er geen wagen met zachte
lappen mee om pater Ferdinand Verbiest, lid van het Hof van Wiskunde naar het keizerlijke paleis te vervoeren, maar werd hem een
uitzonderlijk grote hengst voorgehouden. De vierentwintig ruiters
gedroegen zich alsof pater Verbiest het commando op zich zou ne510
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men en alsof ze hem en hem alleen gehoorzaamheid en trouw verschuldigd waren.
Voordat Verbiest wegreed in zijn transformatie van kapitein van
een militaire ruiterstoet, nam hij afscheid van het dorp en de bewoners. Tegen Constant zei hij dat hij gewoon in het dorp moest wachten. Hij zou proberen een functie voor zijn kompaan te vinden. Hij
zou berichten. Hij zou hem laten ophalen. Of niet.
Of Verbiest dan daar in Peking niet de behoefte had aan een schaduw?
Verbiest keek hem vreemd aan.
Een schaduw die zijn prestige zou vergroten.
Waarop Verbiest zijn hoofd schudde. ‘Schaduwen dienen om tijd
en afstand te bepalen,’ merkte hij raadselachtig op.
Toen Verbiest wegreed, bedacht Constant dat hij wel degelijk de
schaduw van Verbiest was. Hier in dit dorp was hij de zwakkere vertegenwoordiger van een groot man, een halfgod die naar het hof in
Peking geroepen was en in de nabijheid van de keizer verder zou leven. En hoe hoger die halfgod, hoe heftiger ook hij, de schaduw. En
daar zou hij gebruik van maken ook. Voorlopig wenste hij de woning waarvan hij slechts een slaaphoek had mogen gebruiken, in te
richten naar zijn eigen smaak en oordeel. Halfgod had al zijn eigendommen meegenomen; Constant zou eens bekijken hoe hij de woning tot een Amsterdams huis kon ombouwen. Hij had het gevoel
dat hij gedumpt was. Afgedankt. Hij was niet meer nodig? Dan zou
hij ervoor zorgen dat Verbiest en hij als twee hoererende kroeglopers bekend gingen staan.
Toen hij het huis binnenliep vond hij op de tafel, duidelijk zichtbaar neergelegd, een schilderijtje van ongeveer vijftig bij veertig
centimeter, met een goed gelijkend portret van Ferdinand Verbiest.
Links en rechts achter het hoofd waren letters en cijfers gekrast en
hij merkte drie kruisen en vier strepen op, waarvan hij wist dat het
meestal drie maal tien plus vier betekende: vierendertig. Het zou de
leeftijd kunnen zijn van Verbiest toen hij dat portret had laten maken.


Als Constant bij het opkomen van de zon het dorp uit liep – langs de
blauwgroen geverfde winkel met de houten deuren en de zonwering
– verschenen er steevast tegen het decor van de rood en geel vlammende lucht die de Chinese zon al aankondigde tientallen zwarte
kippen op de weg die schichtig van de ene kant van de brede ruimte
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naar het gestapelde muurtje aan de andere kant ﬂadderden en in de
lucht enorme troepen kraaien die gedurende de gehele zonsopgang
bleven cirkelen in onbegrijpelijke maar logisch aandoende patronen. Deze zonsopgangen behoorden tot het wonderlijkste wat hij
ooit in zijn leven gezien had.
Na het laatste huis wachtte hem een leeg landschap. Merkwaardig
genoeg één boom in de verte en karrensporen die daarnaartoe trokken, maar halverwege uiteenwaaierden en zich verloren in de onafzienbare vlakte. Juist deze eindeloosheid maakte de zonsopgang zo
majestueus. Achter die vlakte, had Verbiest gezegd, lag de grote gele
rivier en verder naar achteren de zee van Po Hai.
Ook vandaag keek Constant naar de steeds verkleurende lucht en
naar de troepen kraaien. Daarom schonk hij weinig aandacht aan
de kleine beweging in de verte, tegen de horizon. Een kudde herten,
een groep wilde paarden. Misschien wilde honden of steenbokken.
De hemel kleurde verder.
Later registreerde hij dat de beweging dichterbij gekomen was:
inderdaad trekkende dieren, maar in elk geval ook mensen. Het was
nu duidelijk te zien dat daar een groep ruiters trok. Mannen op
snelle paarden die langs de horizon reden. Vriend of vijand, dat was
niet uit te maken. Constant meende te zien dat het tamelijk eenvoudige ruiters waren. Geen banieren, geen zware wapenrustingen,
geen met zijden tapijten behangen wagens waarin mandarijnen of
hoogwaardigheidsbekleders. Een ruiterstoet van poverheid, maar
wel bewapend, wel lansen of speren. Als ze zo doorreden, zouden ze
weldra opgeslokt zijn door de vlakke oneindigheid of met een ﬂauwe bocht verloren geraakt tussen de ronde heuvels. Constant veronderstelde dat ze op weg waren naar Peking. Misschien kooplieden of
armoedzaaiers die in de grote stad hun geluk wilden vinden.
Lawaai van buiten hoorde Constant vaker. Af en toe hoorde hij geschuifel van sandalen. Snelle voeten die zich naar een gebeurtenis
spoedden, maar de gebeurtenissen in dit dorp waren voor hem onbegrijpelijke zaken waar een mens zich absoluut niet over kon opwinden. Alleen Chinezen verkeerden in de hoogste staat van opwinding over iets onverklaarbaars. Ze reageerden op een dode wasbeer
in het veld alsof er een ster uit de hemel was gevallen.
Vlak voor zijn deur stonden enkele dorpelingen te schreeuwen.
Toen ze hem zagen hielden ze op, spraken even allemaal door elkaar
en gaven hem tekenen dat hij moest meekomen.
Hij werd naar een plek geleid waar afval gestort werd en waar altijd een plas water stond. Het stonk er naar etensresten. Er woonden
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daar mensen in huisjes van gevlochten matten. De plas kon niet
diep zijn, hier en daar staken pollen gras boven het water uit. Middenin stonden twee ruiters. Waren het afgezanten van de grote
groep van die ochtend of waren ze zelfstandig op dwaaltocht of
plundertocht tot in het dorp binnengedrongen? Constant zag dat
de twee tussen hun paarden een meisje gevangen hielden. Doodsbang, ruw vastgepakt bij de haren, tot aan de enkels in het gore,
stinkende water, stond ze te wachten op wat er zou gebeuren. De
ruiters konden hun paarden aan de overkant moeilijk over de afvalberg sturen en aan deze kant sloten de dorpelingen de weg af. Kennelijk waren de twee door de woedende dorpelingen de plas in gejaagd, maar wat er nu verder gebeuren moest, wisten de dorpsbewoners waarschijnlijk ook niet. Het meisje dat ze als buit veroverd
hadden, kwam uit het dorp.
Constant zag de grijnzende tronies van de twee rovers en de grote
zwaarden die ze bij zich droegen. Wat maakte dan precies dat hij een
stuk hout uit de handen van een bange Chinees griste en de stap
naar voren waagde? Was het de draai die het paard in het water
maakte, zodat de ruiter een ruk gaf aan het zwarte haar van het
meisje? Waren het haar voeten die in het gore afvalwater stonden en
de blote, hulpeloze benen erboven?
Op het moment dat hij in de ring stapte, de houten staak in de
hand als de staf van een dorpshoofd, wat hem samen met zijn westerse kleding en het blanke uiterlijk tot een opvallende verschijning
maakte, veranderden de blikken van de draaiende en afwachtende
ruiters; ineens was alle spot verdwenen, razendsnel had de grijns
plaatsgemaakt voor een uitdrukking van giftige waakzaamheid.
Langzaam liep Constant het water in. Nu voelde hij zich de afgezant
van het dorp, de David die het leger zou voorgaan en die het tegen
Goliath zou opnemen, alhoewel ze hier natuurlijk nog nooit van
David en Goliath hadden gehoord.
Hij voelde de stilte groeien. De twee rovers keken hem strak aan
en aarzelden of ze hun zwaard zouden trekken of niet. Toen ging het
razendsnel. Hij struikelde over iets in het water. In de poging zich
op de been te houden, schopte hij tegen zijn eigen staak. Hij moest
hem loslaten zodat de stok als een dommekracht vooruitsprong en
het paard van een van de ruiters bij de poot raakte. Het beest maakte een vreemde pas en richtte zich op. De berijder maakte de beweging naar het zwaard op zijn rug niet af en greep snel de teugel om
het paard rustig te houden. Het dier stapte opzij en kwam vlak bij
Constant terecht, die zich met één hand in het water nog staande
hield. Zo kwam hij in zijn oprichtende beweging vlak naast de ruit o m a s l i e s k e D e s c h a d u w v a n Ve r b i e s t
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ter en in een opwelling greep hij het been en rukte dat omhoog. De
man die hier niet op gerekend had, verloor zijn evenwicht en viel
opzij van zijn paard in het water. Nu plofte Constant boven op de
kop van de opkrabbelende Chinees en met zijn kont duwde hij de
man die juist weer adem haalde, opnieuw met zijn gezicht in de
modder. De dikke Constant van Hulst zat gewoon op het water en
onder zijn stevige achterwerk spartelde een totaal overrompelde,
vijandige ruiter in een onhoudbare positie. De ander schrok zo van
de verdwijning van zijn maat, dat hij het meisje losliet, zijn paard
draaide en het pardoes over de boerenkoppen heen liet springen
waarbij iedereen de adem inhield van de spanning of het paard die
sprong zou halen. Constant stond op en banjerde door het water
naar het meisje. Hij pakte haar bij de schouder en streek haar haar
uit het gezicht. Briesend kwam zijn slachtoﬀer boven water, strekte
de handen uit en riep iets naar Constant. Ineens merkte hij dat zijn
maat weg was, hij kwam overeind en rende naar zijn paard. De geschrokken dorpelingen hadden inmiddels een opening vrijgemaakt
en even later was ook de tweede ruiter verdwenen.
Constant was zo opgelucht dat hij het meisje losliet, zijn vuist in
de lucht stak en jodelend in het water begon te trappelen. Wat uiteraard tot grote hilariteit leidde bij de Chinezen. Hij pakte haar opnieuw beet, trok haar uit het water en begon van pure opluchting en
trots alle dorpelingen stuk voor stuk een hand te geven. De Chinezen wisten nauwelijks hoe ze op dat handen schudden moesten reageren. Bij de eerste drie moest hij zelf de hand grijpen waarbij de
dorper de aanraking verbluft over zich heen liet komen. Toen begreep de bevolking het spel en Constant kon verder gewoon handen
schudden. Hij kon zich laten feliciteren met deze overwinning. Hij
had het gevoel dat hij, ver weg van Holland en van de Spaanse Nederlanden, een daad verricht had waar hij tot nu toe alleen van had
kunnen dromen, die hij tot nu toe alleen in zijn fantasie had uitgevoerd.
Die nacht bedacht hij dat hij met het meisje nader kennis zou gaan
maken. Zijn positie in het dorp was onaantastbaar geworden,
meende hij. Hij, Constant van Hulst, was een grootheid geworden
tussen God en K’ang-Sji, de jonge keizer van China, in.
De volgende dag hing hij het gevonden portret tegen de buitenwand van de woning. Café Verbiest, dacht hij toen hij de latjes in de
lemen wand timmerde waartussen het portret klem kwam te hangen. Hij maakte er zelfs een afdakje boven om het schilderij te beschermen tegen de regen. De eerste dorpeling die langsliep bleef
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stomverbaasd naar het portret staan kijken. Constant ging binnen
verder met opruimen. Toen hij een lange tijd later een kist naar buiten trok om daar voor zijn eigen kroeg in de zon te gaan zitten,
stond de man nog steeds naar het portret te staren. Constant bedacht dat het een koud kunstje was, dat meisje het café Verbiest binnen te lokken.
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NICOLIEN MIZEE

Hij had zijn muts ook niet op

p een windstille dag in april klom ik door het zolderraam in
de dakgoot om een aantal dakpannen terug te leggen die
’s nachts tijdens een storm schurend naar beneden waren
gegleden. De telefoon ging. Ik hield me met één hand vast aan de
schoorsteen en wrong mijn mobiel uit mijn broekzak.
Het was mijn moeder. Ze zei dat vader op straat was overleden
aan een hartaanval. Er was een ambulance gekomen. Een van de
broeders was een neger, de ander een gewone, blanke man. Ze hadden nog van alles geprobeerd, maar het had niet mogen baten: mijn
vader was meteen dood geweest.
Ze praatte nog een tijdje door, terwijl ik door het zolderraam
weer naar binnen klom.
‘Vertel me de rest straks maar,’ zei ik. ‘Ik ben in een uur in het ziekenhuis.’
‘Hoe kom je?’ vroeg ze.
‘Over de Afsluitdijk,’ antwoordde ik.
‘Dat bedoel ik natuurlijk niet!’ zei ze gegriefd.
‘Je merkt het vanzelf,’ zei ik.
‘Je bent je vaders dochter,’ wist ze nog te zeggen.
Je vaders dochter. Mijn moeder wist me altijd weer te verbazen.
Zou ze werkelijk hopen dat de dood, na mijn vader weggemaaid te
hebben, zijn zeis even zou neerleggen om mij aan de hand naar een
damesmodezaak te trekken en een jurk uit te zoeken?

O

‘Hij had zijn muts ook niet op,’ was het eerste wat mijn moeder zei
toen ik me bij haar voegde in het ziekenhuis.
Dat had niet uitgemaakt, verzekerde de dokter haar. Een hartaanval hield je niet tegen. En trouwens, het was helemaal niet koud geweest.
Mijn moeder knikte, maar ik wist dat het laatste woord hierover
nog niet gesproken was. Verder viel er niet veel meer te zeggen. Vader zou later die dag thuisgebracht worden. We gaven de dokter nog
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maar een keer een hand, bedankten hem voor God weet wat, en liepen naar de uitgang. Buiten op straat strekte mijn moeder haar arm
en hand horizontaal en zei: ‘Er staat toch een gure wind.’
‘Nee, het is lauw weer,’ zei ik.
Ieder in onze eigen auto reden we naar het dorp waar mijn ouders woonden.
Drie buurvrouwen waren het huis al ingegaan want ze hadden de
sleutel en wisten wat er gebeurd was. De afwas was gedaan en de
koﬃe klaar, en toch waren ze alle drie druk bezig. Ik nam hun handelingen goed in me op, voor het geval ik zelf op een dag iemand
moest bijstaan na een sterfgeval. Een van de vrouwen had het complete zondagse servies uit de kast gehaald om het bord voor bord af
te wassen.
Toen we binnenkwamen, vielen alle handen stil; doeken en schoteltjes werden tegen borsten en dijen gehouden en drie gezichten
keken ons vragend aan. Het volgende moment omhelsde iedereen
elkaar huilend, waarbij zoveel armen en natte wangen passeerden,
dat mijn moeder en ik elkaar ineens beet hadden. Dat deed ons even
in de lach schieten, toen lieten we elkaar vlug los.
‘En dit is…’ zei een dikke, donkere vrouw en keek vragend naar
mij.
Mijn moeder schoot in een nerveuze proestlach. ‘Dit is mijn
dochter Marijke.’
‘Juno,’ zei ik, en stak mijn hand uit. ’t Was gek om ze alle drie een
hand te geven, terwijl we elkaar net nog gekust en omhelsd hadden.
Ikzelf zou, als mijn moeder het pleit niet beslecht had, in deze situatie liever gehad hebben dat ze een man in me gezien hadden, want
het is verbazend hoe diep uit de keel dergelijke warme, stevige
dorpsvrouwen gaan koeren als er een slanke, donkere jongeling in
hun midden is. En afwassen hoeft ook meteen niet meer.
‘Onze poes heette vroeger Juno,’ zei mijn moeder verontschuldigend. ‘Daar heeft ze het van.’
‘Juno is een mooie naam,’ zei de donkere, ‘is het niet een soort
god?’
‘Van de vruchtbaarheid en het huwelijk,’ zei ik.
Toen ging de bel en stond de begrafenisondernemer voor de
deur. Ik vroeg me af hoe hij ons gevonden had en wierp onwillekeurig een blik op de hemel boven ons huis. Terwijl ik hem voorging
naar de keuken, dacht ik daarover na. Welk diep instinct deed mij,
in deze eeuw en op deze plaats, nog zoeken naar de doodsgieren in
de lucht?
nicolien mizee Hij had zijn muts ook niet op
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We gingen aan de grote tafel in de kamer zitten. De begrafenisondernemer legde formulieren op tafel met vragen waar geen enkel
mens bij leven en welzijn over nadenkt, zoals de kleur van de bekleding van de kist en het soort koekjes bij de uitvaartdienst. Mijn
moeder antwoordde met een snelheid of ze punten kon verdienen
en glimlachte gevleid toen de begrafenisondernemer een bladzijde
omsloeg en zei: ‘U weet precies hoe u alles hebben wilt!’
Ik bleef tot laat en reed ’s nachts naar huis, want bij mijn ouders
slapen deed ik al zestien jaar niet meer. Al met al was die eerste dag
goed verlopen. De moeilijkheden begonnen pas de volgende dag.
Ik was na de ochtendspits vertrokken en kwam om elf uur in het
dorp aan. Er stond een grote auto voor het huis en de voordeur was
open. Geschuifel en gepraat in de huiskamer, alsof mijn ouders samen bezig waren een meubelstuk te verplaatsen. Een moment verwachtte ik mijn vader aan de andere kant van de deur: levend, opkijkend, zijn bril rechtzettend. Ik zou hem niet missen, want ik hield
niet van mijn vader en dood gaan we allemaal. Toch voelde ik me
mistroostig toen ik de deur opende.
Twee mannen stonden naast elkaar, met plechtige, rode koppen. Ze
hadden het lichaam van mijn vader gebracht. Mijn moeder hield
een kam in haar hand en keek keurend, met een schuin hoofd, de
kist in. ‘Wat vind jij er zo van?’ vroeg ze.
De mannen, die begrepen dat ik een familielid was, keken me
nieuwsgierig en meewarig aan.
‘Gecondoleerd, meneer,’ zei de linker en stak zijn hand uit.
‘Is het uw vader?’ vroeg de ander.
Ik knikte en liep naar de kist. Mijn vader lag in het roze satijn als
een rumboon in een doosje. Vreemd genoeg zag hij er jonger uit
dan toen hij nog leefde. De rimpels waren weggetrokken en de lubberende, dunne huid onder zijn kin hing glad langs twee dunne
halspezen, als natte was over een drooglijn.
‘’t Ziet er goed uit,’ zei ik. Ik bleef kijken, het was net of er iets aan
hem ontbrak.
‘Ja hè,’ zuchtte mijn moeder. Ze deed nog een stapje achteruit,
kneep haar ogen dicht en gaf de mannen met een kort knikje te kennen dat ze klaar was.
Tot mijn verbazing pakten ze een glazen plaat die zo helder
schoon was dat ik hem nog niet had zien staan, en legden die op de
kist.
‘Is dat nodig?’ vroeg ik. ‘’t Lijkt me zo benauwd.’
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‘Mijn dochter heeft last van claustrofobie,’ zei mijn moeder.
‘Als uw dochter komt, kunt u de plaat er afhalen,’ zei een van de
mannen. En tegen mij met een blik van mannen onder elkaar: ‘’t Is
niet zwaar.’
‘Wat zijn de voordelen van zo’n plaat?’ vroeg ik.
Hij haalde de schouders op. ‘Als het warm wordt, is het aan te raden om hem erop te houden.’
‘Laat nú maar liggen,’ zei mijn moeder. ‘Komt u maar, heren.’
Ik bleef achter en schoof de plaat een paar centimeter naar boven, zodat er aan het voeteneind een smalle spleet ontstond.
In de keuken kregen de mannen koﬃe met koek. De buurvrouwen
kwamen binnen en schoven ook weer aan.
‘Zijn de laatste sacramenten nog toegediend in het ziekenhuis?’
vroeg de donkere.
‘Ik denk het niet,’ zei mijn moeder afwezig. ‘Hij was al dood.’
Ze vermeed angstvallig mijn naam te noemen, maar dat had ze
gerust kunnen doen: voor de mannen was ik nu een man, voor de
vrouwen een vrouw en niets zou ze daar nog van af kunnen brengen. Zo ging het altijd: als de mensen eenmaal een besluit genomen
hebben, blijven ze erbij. Toch hield ik het verlangen dat er ooit iemand zou komen die verrast zou opkijken, nóg een keer zou kijken
en me zou toelachen met een blik van herkenning. Misschien is dat
het laatste sacrament dat je toegediend krijgt in de seconde tussen
leven en dood: het sacrament van de herkenning.
Er kwam veel bezoek die dag. Telkens hoorde ik de stem van mijn
moeder zeggen: ‘Hij had zijn muts ook niet op.’ Als iets vaak genoeg
wordt herhaald, wordt het vanzelf een waarheid. Ik kon niet toestaan dat een nieuwe leugen de wereld in zou komen waar ik naast
stond, dus een paar uur bleef ik geduldig herhalen dat geen muts ter
wereld een hartaanval kon voorkomen, dat de dokter het zelf gezegd
had, en dat het bovendien prachtig weer was geweest. Na een tijdje
begon het mij te vervelen. Ik ging zo ver mogelijk van mijn moeder
af staan en trok mijn schouders hoog op als er een nieuwe bezoeker
binnenkwam, waarbij ik zachtjes kreunde, neuriede of gromde, om
de uitspraak over de muts niet nogmaals te hoeven horen.
Door deze manoeuvre kwam ik verder van mijn vader af te staan.
Hoewel ik niet graag de kist in keek, leek het me niet terecht dat
mijn moeder mij van mijn vader verwijderde, al was hij nu dan
dood.
Ik liep naar haar toe, pakte haar bij de schouders en dreef haar, op
nicolien mizee Hij had zijn muts ook niet op
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de manier waarop kinderen treintje spelen, naar de andere kant van
de kamer. Ze was druk aan het uitleggen waar mijn vader op het
plaveisel ineengezakt was, vlak voor het postkantoor, en liet zich gewillig voortduwen. Pas toen ik losliet, zag ik met wie ze sprak.
Misschien was er iets in mijn ogen, misschien in de hoog uitschietende giechel van mijn moeder.
De uitdrukking van mild medeleven viel als een plakplaatje van
het gezicht van dokter Demmers.
‘Marijke…’ zei hij.
Mijn moeder proestte maar door, verslikte zich en liep hoestend
de kamer uit. Twee geschrokken buurvrouwen volgden haar op de
hielen.
Dokter Demmers was al jong volledig kaal geweest, waardoor hij
weinig veranderd leek. Maar nu waren onze ogen op gelijke hoogte.
‘Wat doe jij hier?’ vroeg ik.
‘Ik wilde je vader de laatste eer bewijzen,’ zei hij.
Een moment was ik met stomheid geslagen. Toen begon ik te lachen.
‘Je vader is vorige week bij mij langs geweest,’ zei dokter Demmers geërgerd. ‘Hij had een artikel in de krant gelezen over jouw…’
Hij zocht naar de juiste term en ik keek hem nieuwsgierig aan. Indertijd had dokter Demmers nooit naar zijn woorden hoeven zoeken.
‘Jouw aangeboren aandoening en hoe ze daar tegenwoordig mee
omgaan. Je vader wilde weten hoe ik daarover dacht. Ik zei dat elke
tijd zijn eigen methodes hanteert en dat we naar beste eer en geweten gehandeld hebben.’
Behaaglijk herhaalde hij: ‘Naar beste eer en geweten!’
Toen liep hij naar de kist, legde zijn handen over elkaar in zijn
kruis en keek plechtig.
Mijn moeder kwam binnen.
‘Wist jij dat vader vorige week bij dokter Demmers is geweest?’
vroeg ik.
Er gleed een sluwe uitdrukking over haar gezicht. ‘Je vader en ik
hadden niet de gewoonte om elkaar te controleren,’ zei ze. Ze ging
dicht naast dokter Demmers staan en samen staarden ze zo diepzinnig de kist in dat ook ik onwillekeurig weer keek, alsof zich daar iets
nieuws afspeelde.
Voor de tweede maal vroeg ik me af wat er toch aan mijn vader
ontbrak. Hij droeg zijn bril en zijn stropdas, en toch was er iets weg.
Mijn blik dwaalde naar zijn handen. Om zijn ringvinger was een wit
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randje. Ik stak mijn handen in mijn broekzakken. Mijn moeder begon weer over de muts. Er zat een opgevouwen papiertje in mijn
rechterzak.
Later vroeg ik me af hoe ik zo blind had kunnen zijn. Nog voor ik
het opengevouwen had, wist ik wat het was: een afhaalbericht voor
een pakje, dat ik die ochtend gedachteloos in mijn zak gestoken
had. En ik wist ook waarom mijn vader voor het postkantoor was
doodgegaan.
Ik liep de kamer uit met opgeheven hoofd, vastbesloten om me
niet te haasten. Zou ik naar huis moeten scheuren, met plankgas
over de Afsluitdijk, omdat mijn vader na een halve eeuw op gedachten was gekomen die ik hem jarenlang in alle toonaarden had toegeschreeuwd en toegeﬂuisterd en waarnaar hij nooit had willen luisteren? Op mijn knieën had ik voor hem gelegen, de tranen van een
heel mensenleven had ik over zijn broekspijpen laten lopen en hij
had naar me gekeken of ik iets vreemds en onwelgevalligs was, zei
dat dokter Demmers het het beste wist en kom, laten we gaan.
Na een paar jaar had ik niet meer geprotesteerd en het zwijgend
en gelaten ondergaan: de bezoeken aan het ziekenhuis, de operaties,
de hormooninjecties. De gloeiende urine die uit vijf gaten tegelijk
kwam en over de nog niet geheelde wonden stroomde. De hechtingen die opensprongen als ik op de wc zat. De borsten die begonnen
te groeien als zwammen op een zieke boom. De strakke vlechten die
mijn moeder in mijn haar maakte, met opeengeknepen lippen en
venijnige rukjes na elke slag alsof ze me er nóg voor wilde straﬀen
dat ik niet als jongetje of meisje geboren was, maar als allebei.
Ik had me wel eens afgevraagd waarom ze besloten hadden een
meisje van me te maken. Een jongetje had net zo goed gekund. Mijn
moeder hield van handwerken; misschien had ze jurkjes voor me
willen naaien. Misschien was een mislukt meisje minder erg dan
een mislukt jongetje. In elk geval moest er direct na de geboorte iets
geamputeerd worden dat, hoe miniem ook, mijn ouders, dokter
Demmers en de hele wereld in de weg zat. Na die eerste operatie
volgde er nog een en nog een, en zo veranderde de zachtste, intiemste plek van mijn lichaam in een steenrood litteken, hard als leer.
Op de dag van mijn zestiende verjaardag was ik van huis weggelopen. Ik knipte mijn haar af, liet de borsten weghalen en bezocht
mijn ouders eenmaal per jaar, met Pasen.
In het postkantoor hoefde ik niet te bewijzen wie ik was, ik kreeg
het pakje meteen mee. Het was zo groot als een sigarenkistje. Ik reed
nicolien mizee Hij had zijn muts ook niet op
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naar huis, liep alle trappen naar boven en ging op het bed zitten. Ik
maakte het touwtje los en daarna het plakband. Ik vouwde het bruine pakpapier weg. In het doosje zat een brief en een nog kleiner
doosje. Daarin lag mijn vaders zegelring met de drie gestileerde vogeltjes, waardoor het leek of er v v v stond. Toevallig had hij zijn hele leven bij de v v v gewerkt, waardoor dit familiesieraad op een reclameartikel had geleken.
Ik scheurde de envelop open. Er viel een krantenknipsel uit. In de
kantlijn stond geschreven: ‘Dit artikel kwam mij enige dagen geleden onder ogen. Ik wil je hier iets over zeggen. Je vader.’
Een brief van een dode, een zegelring die uit een verrassingsei afkomstig leek en een uitnodiging voor een gesprek dat nooit zou
plaatsvinden. Ik ging liggen, vouwde mijn handen onder mijn
hoofd en keek naar de hemel. Ik weigerde om na te denken over wat
mijn vader me had willen zeggen. Met iemand die al doodbleef na
twee regeltjes, viel niet te praten.
Die nacht droomde ik dat ik de huiskamer in sloop, de glazen plaat
weghaalde en de kist in keek. Tranen gleden over het gezicht van
mijn vader en maakten donkere plekken in het roze satijn. Zijn
mond sprong open als een wond, en bloed, slijm en vreemde klanken kwamen naar buiten. Ik boog mijn hoofd dieper voorover, verloor mijn evenwicht, en het volgende moment zat ik rechtop in
mijn bed.
Deze droom zou nog jaren terugkeren, totdat ik wist wat mijn vader
wilde zeggen.
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AT T E J O N G S T R A

De ruïnewaarde-theorie

hoe ik mijn vrouw probeerde
over te halen

Wie van u die ee n tore n w il bouwe n gaat nie t eerst neder zitte n om te zie n of hij ge noe g hee ft om he t wer k te vole inde n?
Misschie n, als hij ee n fundame nt hee ft gele gd maar nie t in
staat is zijn wer k af te make n, zal iederee n die he t zie t he m
bespotte n, ze g ge nde: ‘Zie t, deze man be gon te bouwe n, maar
was nie t in staat zijn tore n te vole inde n.’
– Lucas 1 4 :2 8 - 3 0

et zit denk ik ergens tussen een folly en een zinvol bouwwerk in, de toren die ik tegen de schuur aan, naast ons
Franse huis wil bouwen. Mijn vrouw ziet er niks in. We
hebben ruimte genoeg zegt ze.
‘Het huis is ook nog niet af. Dus alsjeblieft. Hou erover op.’
Maar die toren blijft toch oprijzen in mijn verbeelding, ik kan er
niks aan doen. En hij moet in realiteit uitgevoerd. Hóé weet ik nog
niet, maar dát staat vast. Wil ik.
‘Waarom?’

H

Ik vind mijzelf meestal niet zo eenvoudig te volgen, daar moet ik
een hoop moeite voor doen. Er is iemand die mij niet binnen wil laten in mezelf. Ik word aan mijn haren teruggetrokken als ik in mijn
richting wil bewegen, ik krijg er een zwaar hoofd in, het hart wil
niet en in mijn hersengebied trekt onmiddellijk de nevel op als ik
mijzelf wil bekijken. Wat méér? Verschijnselen, vele. Symptomen
die staan voor iets. Ik krijg tremoraanvallen als ik mij nader, kom ik
dichter bij mezelf dan krijg ik last van onweerangst als Caesar, van
vissenangst als Erasmus, ik ga rillen als Schopenhauer als ik een
scheermes zie, krijg de koopliedenfobie waar Carlyle aan leed, word
bang in het donker als Chopin, Poe, Musset of Schumann, radeloos
bij open deuren als Maupassant, lijd aan evenwichtsstoornissen als
Diogenes, laat me gelijk Dostojevski op de grond vallen, ga schudden met de beentjes (schuim op de mond niet vergeten!) en met de
at t e j o n g s t r a D e r u ï n e w a a r d e - t h e o r i e
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ogen draaien, ga blozen als Géricault, krijg neurovegetatieve klachten als Mahler, scrotum-eczeem als Marat, ga net als Mark Twain
veertig sigaren per dag roken en gek in de spiegel kijken als Franz
Xaver Messerschmidt, word blind als de oude Montesquieu en astmatisch als de oude Multatuli, een zwak lichamelijke neuroot als de
apostel Paulus – volg ik mij nog?
Ik weet niet of meer mensen het hebben, maar ik heb er last van. Als
mijn vrouw vraagt ‘Waarom doe je dit of waarom doe je dat?’ dan
sta ik met de mond vol tanden. Vrouwen zijn zelf helemaal niet zo.
Zij staan met beide benen op de grond, terwijl mannen als ik wegdromen en verlangen naar uitzicht zoals bijvoorbeeld een toren dat
kan bieden. In de verte staren, mijmeren. Dan te hooi en te gras in
het ene, dan weer in het andere boek bladeren, zonder systeem of
plan, in de bibliotheek die natuurlijk de derde verdieping, vlak onder de top van mijn toren moet beslaan.
Het vertrek krijgt drie ramen met een schitterend, vrij uitzicht en
een loopruimte met een diameter van vijftien stappen. Daar wil ik
zetelen. Daar probeer ik absoluut te heersen. Dat ene hoekje probeer ik te onttrekken aan de echtelijke en maatschappelijke gemeenschap.
Vanaf mijn toren zal ik meer dan dertig kilometer ver kunnen kijken, schat ik. Ons huis staat op ruim zeshonderd meter hoogte aan
de rand van het zuidoost-Bourgondische Morvan-gebied, dat
grenst aan het geologisch bassin van de Gallo-Romeinse stad Autun. De blik kan vrij vliegen, tot aan het kathedraaldak, dat bij de
juiste stand de zon weerkaatst als een spiegel.
‘En dan ga je de hele dag vanaf die toren in dat bassin staan koekeloeren?’
Wie weet vang ik een glimp van mezelf op.


Als we in Amsterdam zijn begint mijn vrouw ’s ochtends na toilet,
douche en ontbijt met de huishouding. Was in de wasmachine,
vloer vegen, huis aan kant: dan pas kan ze werken. Ik neem na een
haastige boterham onmiddellijk plaats achter mijn bureau en probeer zo snel mogelijk verder te gaan waar ik de vorige dag gebleven
ben.
‘Je bent bang dat je niet verder kunt,’ zegt ze soms. ‘Je wordt gedreven door angst.’
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‘Onzin…’
‘Oké, best,’ zegt ze. ‘Toch is het zo. De behoefte aan erkenning die
je steeds minder krijgt – je bent immers altijd aan het werk, je ziet
niemand – en je in toenemende mate brekelijke ego leiden ertoe dat
workaholics zoals jij dan nog weer extra werk aannemen, om voor
zichzelf te bewijzen dat alles toch wel in orde is. Bij jou zie ik prestatiedwang, angst, stress, gevoelsmatige verkommering, zelfbetrokkenheid, je raakt overal in verstrikt – moet ik nog meer opnoemen?’
‘Nee,’ zei ik. ‘Dat hoeft niet.’
‘Meestal storten workaholics ’s avonds helemaal in,’ ging mijn
vrouw verder, ‘en doen ze helemaal niks behalve tv-kijken. Herken
je iets?’
Ik knikte.
‘Te moe om te eten, soms om te slapen, rode ogen, pijn in je rug
en nek?’
Knik.
‘Van achteren vergeten dat je van voren ook nog leeft, voor mij
geen belangstelling – wanneer heb je voor het laatst een gesprek met
mij gevoerd?’
Er wilde me geen recent gesprek te binnen schieten.
‘Je hebt geen energie, géén ausdauer en in bed lig je naast me als
een plank. Workaholics neigen er namelijk toe óók op seksueel vlak
een prestatie te willen verrichten en zien in een vrijpartij dus opnieuw méér werk.’
Ik zou erover moeten nadenken.
Heus, ik heb gezocht naar tegenwerpingen. Gevonden ook: ‘Walter
Scotts lijfspreuk was anders Nooit niets doen, en wat dacht je van
Voltaires levensmotto? Altijd aan het werk!’
Dat stond nog te bezien, zei ze. Twee dagen later kwam ze terug
met Ken u zelven! (1871) van Samuel Smiles, dat ik haar een jaar of
wat geleden om de titel cadeau had gedaan.
‘Lees dit maar eens over die Walter Scott van je…’
Ze had deze passage aangestreept:
Walter Scott koesterde een hooge achting voor allen, die practisch werkzaam waren en hij sprak als zijne meening uit, dat
een letterkundige van hoe groote bekwaamheid ook, niet in
één adem genoemd mag worden met iemand, die een meester
is op het gebied van het practische leven.
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‘Praktisch bestaan, weet je wel? Er is méér dan alleen maar de literatuur.’
‘Ja,’ zei ik. ‘Zo kun je het ook zien.’
Mijn toetsenbord op mijn bureau is omringd door een papierwinkel van af te handelen praktische zaken. Verzekeringspost, giroafschriften die in een map moeten, ongeopende brieven. Alles wacht
tot ik mijn werk durf stil te zetten, dan nog voel ik een afkeer van alles dat administratie heet.
Och, ik wou dat ik maar in een toren woonde. Boven alles, los van
het praktische leven. Een secretaris of -esse voor boekhouding,
post, inkomende beslommeringen, voor alle praktische arbeid…
Intussen heb ik wel twee rechterhandjes, hoor! Reuzehandig ook
met hamer en zaag. Geef mij een zeis en de grassen vallen, geef mij
een bijl en de boomkruinen dalen ruisend neer. Ik vind mij reuzebedreven. Als ik in Frankrijk ben kan ik me dus helemaal ontplooien, genoeg te doen. Ook al weer de mooiste, allerstabielste trapjes
getimmerd nu het terras af is. Fraaie barbecue gemetseld, en of die
werkt! Wat ik zeggen wilde: zo’n toren zou ik dus helemaal zelf kunnen bouwen. Ik zie mij al trots op de tinnen staan – een heel erg
mooi beeld. En dan mijn vrouw die vanuit de tuin naar me roept:
‘Wachter! Wat is er van de dag?’
Het moment dat ik aan die toren ga beginnen pakt zij haar koﬀers,
zei ze eens. Het zou de bouw bespoedigen, denk ik. Binnen een paar
jaar zou de toren voltooid zijn en ik inderdaad op de tinnen kunnen
staan dromen en uitkijken naar…
‘Ja, naar wat?’
Naar mijn vrouw, vrees ik. Want afgezien van de verschillen die
zij zo uitvergroten kan… We passen bij elkaar, ik kan slecht zonder
haar. Ik kan wel schrijven als ze er niet is, maar bij al het andere
moet ik mijn hersens zo gebruiken.
Ik sprak laatst een vriend die overwoog zijn vrouw te verlaten. Ze
zoop te veel en voegde hem onder invloed de ergste invectieven toe.
‘Ze weet precies waar ze me kan raken… Wat denk je, kan ik niet
beter scheiden?’
‘Ik weet het niet,’ zei ik. ‘Volgens mij red jij het niet alleen. Of heb
je al iemand anders?’
Hij schudde het hoofd.
‘Helaas…’
En hoe het precies gaat weet ik niet, dan draait het gesprek ineens
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zo dat die vriend óók tegen mij zegt dat ik onmogelijk alleen kan. Je
sputtert wat tegen in de sfeer van ‘watbedoelje’, maar zo kom je er
natuurlijk niet van af.
‘Zonder vrouw ben jij ook niks. Al je boeken gaan erover.’
Breng daar maar eens iets tegen in.
Dat is nog niet eens het ergste. Mijn vrouw zegt het ook.
‘Zonder mij ben je niks.’
Alleen. Zelf zeggen ‘Nu afwassen’, en mij dan gehoorzamen. Zeggen
‘Je haar is vies’ en dan onder de douche gaan en je haar wassen. ‘Doe
je administratie!’ roepen en me dan daadwerkelijk, formulierenangst, taxofobie en al die andere parapathieën overwinnend, aan de
boekhouding zetten, brieven beantwoorden, bellen met bureaus,
overheden en instanties.
Beter niet alleen.
Het loopt nu al de spuigaten uit. Een jaar of drie geleden moesten
mensen als ik van de regering ineens van de particuliere verzekering
naar het ziekenfonds. Men had het doodeenvoudig gemaakt, nog de
simpelste ziel kon de was doen. Eén formulier invullen, opsturen
naar de particuliere verzekeringsmaatschappij en plop! de zaak was
omgezet. Die plop! heeft bij mij drie jaar geduurd. Ik durfde dat formulier niet voor mij te nemen om die paar gegevens op te schrijven
en voelde me daar verschrikkelijk schuldig over. Er waren vrienden
genoeg die het even voor me hadden kunnen doen, ik durfde mijn
angst niet op te biechten. Mijn vrouw had het dolgraag willen doen,
maar ze wist van niks – ik schaamde mij te zeer. Maar het kwam natuurlijk toch uit, nadat ik drie jaar geen dokter of tandarts had kunnen declareren. Alles zelf betaald, ik had ﬂink boete gedaan.
Toen mijn accountant uiteindelijk vroeg hoe ik eigenlijk verzekerd was sloeg ik dubbel. We zaten aan een tafel met voor ons mijn
jaaraangifte – ik loop vanwege mijn taxofobie bijna twee jaar achter
– toen ik een onwillekeurig spierspasme kreeg ter hoogte van mijn
buik. Mijn kin raakte het tafelblad tussen mijn koﬃekopje en de
suikerpot. Volgde zwetend mijn bekentenis, met een stem die haperde door alle luchthappen. Binnen één week had mijn accountant
me in het ziekenfonds ingeleid, dat op zijn verzoek per ommegaande alle door mij reeds moeizaam voldane tandarts/dokterskosten
vergoedde.
Er is erg veel nutteloos aan mij. ‘De boerenlummel die de kraaien
van het korenveld afhoudt voor een dubbeltje per dag is een nuttiger wezen dan ik,’ schreef de Engelsman Southey. Zo voelt het soms.
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Southey liet het er echter niet bij zitten, hij sloeg de hand aan het
werk en wijdde zich van die tijd af met kracht aan letterkundige arbeid. Mijn vrouw vindt dat niet genoeg.
De vraag waar ik voor dien zou ik niet kunnen beantwoorden.
Als ik tenminste niet mag zeggen: ‘Ik ben iemand met verbeelding.’
Hier sta ik, ik kan niet anders, met volle handen.
Ik kan mijn verbeelding soms nauwelijks tillen.
Mijzelf als toren, is dat een beeld? Want mooi dat ik intussen probeer toch de hoogte in te gaan, de breedte, de diepte zo nodig. Elegantie met kracht combineren, opvallen zonder een patser te worden of militair en onneembaar te ogen. De mensen moeten je zien
staan, maar niet de hele dag – iedereen heeft immers behoefte aan
anonieme momenten. Maar dat iedereen weet dat je bestaat, zoveel
mogelijk mensen. Vandaar de locatie die ik beoog: naast ons huis,
tegen de schuur, in een context die nooit om een toren heeft gevraagd, maar zichtbaar vanuit een verte van vele kilometers.
Dat de mensen zeggen: ‘Het blijft onzin, die toren. Zonder zin.
Zonder nut. Maar wat is ie mooi, of leuk, of gek om naar te kijken.’
Ineens schiet me een andere mogelijkheid te binnen. Iemand ziet
vanuit een dal mijn toren en krabt zich op het hoofd. Hij denkt: wat
drijft iemand er in godsnaam toe een toren te bouwen op die berg
daarginder? Is die hoogte nog niet hoog genoeg? Toch eens informeren.
Ik zie mezelf op dat moment kalm op de toren staan uitkijken. Is
mijn vrouw thuis? Ze was er net nog. Gewoon gebleven toen ik aan
de toren begon, meestal loopt wat ze zegt niet zo’n vaart. Daarbij
heb ik tijdens de torenbouw nu en dan ook nog wel iets aan het huis
gedaan, om de zaak rustig te houden. Misschien is ze even boodschappen gaan doen, dat kan. In dat geval sta ik naar haar uit te kijken. Als ze gewoon een boek aan het lezen is of achter de keukentafel op haar laptop schrijft, sta ik alleen maar wat te turen.
Daar hoor ik een auto naderen. Geen buren, ik herken de wagen
niet. Auto stopt, ik zie een onbekende man uitstappen die vraagt of
hij iets vragen mag.
‘U doet maar!’ roep ik naar beneden. ‘Maar een vraag geeft geen
recht op antwoord.’
Dat zouden we dan nog wel eens zien.
‘Waarom doet u dit?’ vraagt de man.
‘…’
‘Op een toren staan bedoel ik. En die hebt u zelf gebouwd, wed ik.’
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‘Ja! Daar zou ik het graag bij laten.’
Dat komt maar en dat vraagt maar. Ik zeg niks meer.
‘Alstublieft! Knikt u desnoods alleen. Die toren van u, dat is toch
een beeld voor uw ideale Ich?’


Mijn toren moet in realiteit uitgevoerd. Hóé weet ik nog niet, maar
dát staat vast. Wil ik, maar mijn vrouw wil het niet.
‘Flauwekul!’
‘Ik doe wat ik wil,’ bluf ik.
‘Daar hebben we het baasje weer,’ smaalt mijn vrouw. ‘De Fidel
Castro bij ons in huis.’
Het laatste rolmodel ontleent ze aan Gary Goldschneider en
Joost Elﬀers’ The Secret Language of Birthdays. Personology Profiles
For Each Day of the Year (1994). Ze had ook Alfred Hitchcock kunnen nemen, of Philippe Petit, de koorddanser die over het gat tussen de New Yorkse Twin Towers liep, toen ze er nog stonden. Net als
ik geboren op 13 augustus, maar Fidel Castro sprak kennelijk het
meest tot haar verbeelding: ‘Hij lijkt open en vriendelijk net als jij,
maar het valt niet mee hem te benaderen.’
‘Nee,’ zei ik. ‘Castro kijkt wel uit. Er zijn een hoop mensen die
hem dood willen hebben.’
Kijk, dat bedoelde ze nou. Altijd ontwijken. Paste óók in het
proﬁel, evenals autoritair gedrag en de wil het onmogelijke tot
stand te brengen.
‘Ho ho, ik wil alleen maar een toren bouwen!’
Ze lachte.
‘Jammer is wel dat als mensen die op 13 augustus zijn geboren iets
bouwen, het nooit lang blijft staan. Het verdwijnt, wordt vergeten,
of het stort in.’
Hoe lang zit Castro al op zijn Cuba-troon? Ik liet deze tegenwerping maar achterwege.
‘Nou,’ verzuchtte ik in plaats. ‘Dan staat er over honderd jaar tenminste nog een ruïne van mijn hand…’
Op dat moment dacht ik aan voordrachtskunstenaar, schrijver en
dictator/massamoordenaar Adolf Hitler. Over hoe zo’n associatie
tot stand kan komen heeft Freud heel interessante dingen geschreven, maar ik dacht gewoon aan Hitler en ik dacht opnieuw aan Hitler toen ik een week later op ons Franse erf met een kruiwagen de
tuin door naar de hoek van de schuur liep, de plek waar mijn toren
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moet komen. In die kruiwagen één steen, een heel grote, een hoeksteen van plaatselijk graniet. Je moet ergens beginnen.
Hitler klaagt in Mein Kampf over het gebrek aan uitstekende monumenten in de Duitse steden, mijn plan was een uitstekende toren
op het Franse platteland te bouwen. Dat is een verschil. Verder zijn
we niet op dezelfde datum geboren, ook verder lopen onze levens
niet parallel. Maar dat hoeft ook niet als het om associaties gaat. Via
Hitler kwam ik op diens architect Albert Speer, die gedachtesprong
is niet moeilijk te verklaren. Speer had de ambitie voor de eeuwigheid te bouwen, op zijn minst duizend jaar, maar hij hield toch rekening met de tijdelijkheid van de ‘grootste aller beschavingen’. In
dit verband meende hij een eigen theorie te hebben ontworpen, de
ruïnewaarde-theorie. ‘Die is niet van Hitler afkomstig,’ schreef hij
ergens, ‘het is mijn eigen theorie!’
Speer volgde bij gelegenheid de sloop van een tramremise in Neurenberg, die gebouwd was van vlechtbeton: ‘Wat een nare aanblik
boden die bergen puin! Ik nam me voor onze belangrijkste gebouwen niet langer met gewapend beton te bouwen, maar daarentegen
mijn voordeel te doen met de wijze der Antieken, die hun bouwwerken tot een lust voor het oog wisten te maken, zelfs als deze eenmaal
in ruïneuze staat verkeerden. Ik probeerde hierop mijn gedachten
over dit onderwerp te verdiepen door een grote tekening te maken
van het Zeppelinfeld in Neurenberg, die helaas verloren is gegaan.
Het leek op een ruïne, begroeid door klimop. Toen ik deze tekening
Hitler onder ogen bracht, werd dit door een aantal van zijn medewerkers als heiligschennis beschouwd, omdat ik me verstout had
mij voor te stellen dat het Derde Rijk minder lang zou kunnen duren dan de eeuwigheid. Hitler echter beschouwde de duurzaamheid
van zijn gebouwen als een punt van aanhoudende discussie. Hij
wist welke steun het fascisme van Mussolini had ondervonden van
de aanwezigheid van de keizerlijke ruïnes in Rome, als iconen of
herinneringen van een tijdperk waaruit men kracht kon putten.’
Dit vertelde ik zo ongeveer aan mijn vrouw, die me hoofdschuddend aanhoorde.
‘Een ruïne bouwen?’ vroeg ze. ‘Ben je nou helemaal?’
‘Ruïnes kunnen heel schilderachtig zijn…’ mompelde ik, maar
hield er verder mijn mond over.
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Op de terugweg uit Frankrijk besloot ik haar mee te nemen naar de
‘Désert de Retz’, een tuin vol rare bouwwerken aan de rand van het
Forêt de Marly bij Chambourcy, ruim twintig kilometer ten westen
van Parijs. Geen grote omweg, onze weg naar en van Bourgondië
voert altijd langs Parijs.
‘Je rijdt verkeerd,’ zei ze, toen ik de afslag naar Lille miste en de
periferie in westelijke richting aanhield.
‘Ik wil je iets laten zien…’
Wat dat dan was.
‘Dat zul je straks wel zien.’
We naderden Chambourcy en ik moest op de route letten. Mijn
vrouw had de kaart op de knieën, we reden verkeerd, het bekende
verhaal – we kwamen lichtjes geagiteerd aan.
‘This better be good…’ zei ze, maar ik had me terdege voorbereid. Onze dag zou niet meer stuk kunnen.
Ik had in de Figaro een advertentie gezien. ‘Ontdek de Désert de
Retz in de winter’, stond erboven. Het was weliswaar oktober, maar
dat leek me geen bezwaar. We meldden ons op het aangegeven adres
bij de historicus Pierre Emile Renard. Hij deed zelf de deur open,
toen we aanbelden bij het gebouw van de Association Histoire de
Chambourcy, de Retz et d’Aigremont.
‘We komen voor de rondleiding,’ zei ik.
‘Dat dacht ik al,’ zei Renard. ‘Maar bent u wel lid? Ik heb u nog
nooit eerder gezien.’
‘Nee,’ zei mijn vrouw. ‘We zijn nergens lid van, en dat houden we
graag zo.’
‘Désolé…’ zei Renard. Hij wilde de deur al dichtduwen.
‘Ho ho!’ riep ik. ‘Lid waarvan?’
‘De Association Histoire de Chambourcy, de Retz et d’Aigremont.’
‘Kom schat,’ zei ik. ‘Laten we dat nou maar doen… Vast de moeite waard.’
We werden dus lid, wat nog veel voeten en veel geld in de aarde
bleek te hebben. Een invulformulier van meerdere pagina’s. Beroep,
antecedenten, reden van belangstelling, alles wilden ze weten. De
historicus neusde intussen in onze paspoorten.
‘Wel een grondige controle…’ mompelde ik.
Renard keek me verstoord aan.
‘U moet goed begrijpen dat niet iedereen zomaar lid kan worden
van onze Association. Het is dat ik u beiden op het eerste gezicht
vertrouw…’
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‘Dat is te merken,’ zei mijn vrouw.
‘Weet u wel hoeveel duizenden millions we hebben gespendeerd
aan de restauratie van het mooiste park ter wereld? Ik reken weliswaar nog in francs anciens, maar toch…’
Zo betraden we eindelijk de Désert de Retz, als splinternieuwe leden
van de Historische Vereniging, met de man die niet slechts président
was, maar zelfs président d’honneur bleek te zijn.
‘Een kwestie van dienstjaren,’ zei Renard. ‘In het dorp noemen ze
me Maître Renard. Omdat ik de kraaien die de fondsen beheren een
vette restauratiesubsidie uit de zak heb gepraat. Als de vos bij de
maître corbeau. Of kent u uw Fontaine niet?’
‘Ik zou die fabel nog in het Latijn kunnen opzeggen,’ zei ik.
Renard wilde wedden van niet.
‘Bon,’ zei ik. ‘Als u verliest, betaalt u ons het lidmaatschapsgeld terug en maakt u ons erelid.’
‘Daar heb ik helemaal geen behoefte aan,’ bromde mijn vrouw.
‘Kom liefje… Het gaat om de eer.’
De président gaf mij een hand, weddenschap beklonken, en ik
stak van wal:
Quae se laudari gaudent verbis subdolis,
serae dant poenas turpi paenitentia.
Cum de fenestra corvus raptum caseum
comesse vellet, celsa residens arbore,
vulpes invidit, deinde sic coepit loqui:
‘O qui tuarum, corve, pinnarum est nitor!
Quantum decoris corpore et vultu geris!
Si vocem haberes, nulla prior ales foret’.
At ille, dum etiam vocem vult ostendere,
lato ore emisit caseum; quem celeriter
dolosa vulpes avidis rapuit dentibus.
Tum demum ingemuit corvi deceptus stupor.
Zowel mijn vrouw als Maître Renard keek me verbijsterd aan.
‘Waar heb je dat vandaan?’ vroeg ze.
‘In mijn atheneumtijd uit het hoofd geleerd,’ zei ik. ‘Net als de
lijst met Latijnse tandartstermen die achter in Vestdijks Ivoren
wachters staat. Om die verwaande gymnasiumklantjes af te troeven.
Nooit gedacht dat ik er nog eens erelid mee kon worden.’
‘De Franse Fontaine is me liever,’ zei Renard. ‘Maar ik geef toe, u
hebt gewonnen. Eerlijk is eerlijk, ik zal u straks het geld teruggeven.’
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‘En…?’
‘Ja ja, ik hou me aan mijn afspraken.’
Twee kersverse ereleden en de président d’honneur, groter was het
gezelschap niet, maar de wandeling was de moeite waard. Van een
woestijn heeft ‘Désert de Retz’ helemaal niets. ‘Désert’ stond in de
late achttiende eeuw voor een verlaten plek volgens de Maître, niet
speciaal voor een zandbak met een ploertende zon van koper in de
lucht.
‘Bon. Dit park is in de late jaren zeventig van de achttiende eeuw
aangelegd door François Racine de Monville. Hij was een would-be
kenner van alles, speelde tennis, kon boogschieten als een indiaan,
maakte studie van groente en moestuinieren, was onze nationale
uitvinder van de centrale verwarming, hij speelde op de harp stukken van zijn vriend Maître Gluck, componeerde zelf liederen, organiseerde voorlezingen uit Rousseau en de Encyclopédie, ontwierp
een luchtpostsysteem tussen het park en de bedienden in het dorp
Retz en zat altijd achter de vrouwen aan; hij legde een kaartje met
Marie Antoinette en Louis xv i , werd tijdens de Revolutiejaren gevangengezet vanwege anglomanie en genotszoekerij, speelde badminton terwijl hij op zijn executie per guillotine wachtte, waaraan
hij toch weer ontsnapte, maar toen had hij de boel hier al verkocht
aan een excentrieke Engelsman die Disney Ffytche heette…’
‘Ffytche…?’
‘De naam Ffytche is heel normaal in Engeland,’ zei de Maître.
‘Maar terzake. Ik laat u de Tempel van Pan zien, de ijskelderpiramide, de gotische kerkruïne, de Tempel van Rust, de Tartarentent…’
‘Misschien kunnen we meteen naar de Pilarentoren gaan,’ zei ik.
‘Al die folly’s van Monville geloof ik wel.’ Maître Renard bleek echter niet te vermurwen, en ook mijn vrouw wilde alles zien, nu we er
toch eenmaal waren. Dus zagen we alles: de Tempel van Pan, de ijskelderpiramide, de gotische kerkruïne, de Tempel van Rust, de Tartarentent.
Eindelijk kwamen we bij de Pilarentoren.
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‘Kijk,’ zei ik tegen mijn vrouw. ‘Wat zou je denken van zo’n toren?’
‘De vijftien meter eenentwintig hoge pilarentoren werd door
Monsieur de Monville gebruikt als zomerhuis,’ doceerde Renard.
‘Het is het meest markante onderdeel van de Désert de Retz en een
van de meest ongebruikelijke woonhuizen van Europa. Vele groten
der aarde hebben de spiraaltrap beklommen die naar de woonvertrekken leidt: Benjamin Franklin, Thomas Jeﬀerson, koning Gustaaf i i i van Zweden, André Breton, Jacqueline Kennedy Onassis,
president Jimmy Carter, president François Mitterrand, en dan
noem ik ze lang niet allemaal.’
Ook wij beklommen de spiraaltrap en kwamen in een wonderbaarlijk mooie woonkamer terecht, waar op een tafeltje een gastenboek klaarlag. We tekenden, naam, beroep.
Dat we erelid van de Historische Vereniging waren werd door mij
achter een trotse accolade vermeld.
‘Zo’n toren wil ik ook wel…’ zei ik tegen mijn vrouw.
‘Ik begin te begrijpen wat je bedoelt met die ruïnetheorie van je,’
zei ze, duidelijk onder de indruk van Monvilles gebouw.
Om die woorden, om haar blik ook hou ik van haar. Zo lief en
schoolreisjesmeisjesachtig. Kennelijk zag ze dat en vermoedde ze de
consequenties van haar woorden. Ze leek te schrikken.
‘Maar zo’n toren op ons erf… Ach wat! Die kun jij toch niet bouwen.’
Onmiddellijk informeerde ze bij de Maître wat de Pilarentoren
had gekost, wat ik wel vals vond. Hij noemde een bedrag dat ik naar
hedendaagse maatstaven omrekende, vervolgens werd ik heel erg
bleek. Ik stamelde: ‘Misschien zal het dan toch iets eenvoudiger
moeten…’


Eenmaal terug in Amsterdam zocht ik naar een
ruïne in mijn prijsklasse, waarmee ik mijn
vrouw toch zou kunnen overhalen. Ik vond een
fraai exemplaar en liet het aan haar zien: ‘Dit is
de toren van de Kerk van de H. Augustinus op
Goa. Zo eentje dan misschien?’
Ze keek me aan met duidelijke bevreemding,
toen haalde ze haar schouders op: ‘Volgens mij
ben je stapelgek geworden.’
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Net als de meeste mensen is mijn vrouw op een bepaalde datum geboren. Een geboortedatum heeft consequenties. Zo’n negatieve reactie, ze kan er niks aan doen. En ik van mijn kant: het kostte me
geen moeite net zo open en vriendelijk te blijven als Fidel Castro.
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A R N O N G RU N B E RG

Een gezond kind

e eerste tekenen dat Ivan anders was dan andere baby’s – hij
was genoemd naar Ivan Lendl, een tennisser, de tweede
naam van de baby luidde: Lendl, en pas daarna kwam de
achternaam, Legrand – openbaarden zich een paar uur na de geboorte.
De arts die had geholpen bij de bevalling zei, terwijl hij zijn jas alweer aanhad, dat de scheve mond bij zou trekken. ‘Maakt u zich
geen zorgen,’ voegde hij eraan toe, ‘een gezonde, Hollandse jongen
met alles erop en eraan.’ Toen ging hij naar huis.
Eerst had Isa, de moeder van Ivan, in haar woonkamer willen bevallen, dat was haar ook bijna gelukt, maar ze verloor zoveel bloed
dat de vroedvrouw zich gedwongen zag een ambulance te bellen.
Toen ze Ivan eindelijk in haar armen hield, zei ze liefkozend tegen
de baby: ‘De volgende keer ga ik meteen naar het ziekenhuis. Dat
bespaart me een hoop lijden.’
Ze hield hem even van zich af om hem beter te kunnen bekijken,
dat stukje vlees dat een paar uur daarvoor met veel moeite uit haar
was gekropen, ze had er weinig van gemerkt want ze hadden in het
ziekenhuis besloten haar te verdoven, en toen zei ze, eigenlijk tegen
niemand in het bijzonder: ‘Die mond is inderdaad wel een beetje
scheef.’
Een verpleegster die wat aan het rommelen was in de kamer ging
zwijgend door met rommelen, maar voor ze wegging zei ze tegen
Isa: ‘Nou, dan laat ik u alleen, als u me nodig heeft roept u me maar.’
Isa keek de slanke verpleegster na en drukte Ivan vervolgens zo
dicht tegen zich aan dat hij begon te krijsen.

D

Toen Isa’s moeder de volgende dag op bezoek kwam, zei ze, na één
blik op de baby te hebben geworpen: ‘Dat kind is niet gezond.’
‘Dat zeg je omdat je jaloers bent, mama.’
‘Waar zal ik de bloemen zetten?’ vroeg Isa’s moeder die zich had
voorgenomen geen ruzie te maken met haar dochter.
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‘Waarom heb je bloemen meegebracht? Ik ben toch niet ziek.’
‘Als je naar het ziekenhuis gaat,’ zei Isa’s moeder, ‘neem je bloemen mee.’
Ze zette het bosje witte rozen op het nachtkastje, schikte ze en
wierp toen weer een blik op haar kleinzoon.
‘Kijk dan eens goed naar hem,’ zei Isa’s moeder, ‘dit is de monsterlijkste baby die ik ooit heb gezien. Zijn mond staat scheef, hij
heeft een hazenlip, van een neus is praktisch geen sprake, hij is kaal
en hij heeft ﬂaporen.’
‘Mama,’ zei Isa, ‘dat zeg je omdat je jaloers bent.’
Isa’s moeder was niet verbitterd geraakt, ze was het altijd al geweest. ‘Het boze oog is op hem gevallen,’ zei Isa’s moeder. ‘Ik heb je
gezegd, neem geen kind zonder man. Sommige vrouwen kunnen
een kind zonder man opvoeden. Jij kan nog geen tekkel alleen opvoeden. En dit is geen normaal kind, dit is een gehandicapt kind, dit
is een monster van een kind. Als je geluk hebt wordt hij niet oud.’
‘Mama,’ zei Isa, ‘dat soort dingen moet je niet zeggen. Dat vind ik
niet prettig. Als je dat soort dingen zegt, heb ik liever dat je weer
gaat. Het is wel je kleinzoon.’
‘Ik ga al,’ zei Isa’s moeder. ‘Ik ga al, want ik kan niet naar hem kijken, dat doet me gewoon pijn. Als ik hem zie word ik depressief.
Weet je hoe je hem gaat noemen?’
‘Ivan,’ zei Isa, ‘Ivan Lendl.’
Haar moeder keek Isa met opgetrokken wenkbrauwen aan.
‘Lendl? Is dat een naam? Voor een kind?’
‘Ja, mama,’ zei Isa, ‘Lendl is een naam.’
Isa’s moeder gaf haar dochter een vluchtige kus en toen ging ze
ervandoor. Op het perron waar ze moest wachten op de metro werd
ze bevangen door het idee dat haar kleinzoon monsterlijk was. Ze
moest even gaan zitten om eraan te wennen. ‘Nou ja,’ zei ze tegen
zichzelf, ‘ik heb al zoveel meegemaakt, dit kan er ook nog wel bij.’
In het ziekenhuis pakte Isa Ivan op en ﬂuisterde: ‘Mijn moeder is
gewoon jaloers. Ik vind je heel mooi. Ik vind je de mooiste baby van
de wereld.’ Daarop begon Ivan hartverscheurend te krijsen, maar
dat was natuurlijk toeval. Er liep ook wat melk uit zijn mond. Ivan
dronk gretig, maar hij had moeite zijn voedsel binnen te houden.
Nadat Isa hem twintig minuten op zijn rug had geklopt kalmeerde de baby een beetje en viel in slaap.
Isa bestudeerde haar baby nog eens, met de woorden van haar
moeder in haar achterhoofd. Het leek wel, dat moest gezegd, alsof
zijn ene oog niet goed openging, het leek alsof de hele linkerkant
van zijn gezicht langdurig klem had gezeten. ‘Toch,’ zei ze zacht,
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‘vind ik jou de mooiste van de wereld.’
En ze gaf baby Ivan wat zoentjes op zijn buik.
Zelf was Isa ook niet bijster mooi, maar haar mond zat in ieder
geval niet scheef en ook verder was ze verre van gehandicapt. Wel
tamelijk gezet, maar niet gehandicapt.
Als tiener was ze verliefd geweest geweest op Ivan Lendl. Als ik
een kind krijg, had ze zich toen al voorgenomen, noem ik hem Ivan
Lendl. Als tiener zat ze dagenlang voor de televisie om naar tennissen te kijken, vooral als Ivan aan de beurt was. Haar kamer hing vol
met fotootjes van Ivan, een keertje had ze hem de hand gedrukt en
hij had haar een gesigneerde foto gegeven. Een gelukkig moment
was dat geweest in het leven van Isa.
Zelf tenniste ze niet. Ze was als tiener ook al tamelijk gezet geweest, vooral bij haar kuiten. Tijdens gymles werd ze veelvuldig geplaagd. In de kleedkamer zeiden meisjes tegen haar: ‘Het lijkt wel
alsof er een waterreservoir in je kuiten zit.’ Ze besloot alleen nog in
lange broek te gymen.
Bij haar moeder beklaagde ze zich over haar kuiten, maar die zei:
‘Een man kijkt niet naar de kuit, een man kijkt naar de tiet, en die
tieten van jou mogen er zijn.’
Voor Isa naar huis mocht met baby Ivan liet ze hem voor de zekerheid nog eens onderzoeken door een arts. Na aﬂoop van het onderzoek zei de arts: ‘Als hij iets ouder is kunnen we die hazenlip wel
proberen te repareren. Nu zou ik maar gewoon even afwachten.
Geen zorgen, mevrouwtje, baby’s kunnen veel hebben.’ Hij keek nog
even naar de grote borsten van Isa en lachte vriendelijk voor hij opstond om aan te geven dat het gesprek was afgelopen.
Als zestienjarige had Isa bijna iedere nacht gedroomd over operaties waarbij haar borsten verkleind zouden worden. Haar moeder
voelde niets voor zo’n operatie, die zei: ‘Wees blij dat je daar wat
hebt zitten.’
Met de baby en een weekendtas ging Isa naar huis. Ze nam de
metro. ‘Nu,’ zei ze tegen de kleine Ivan, ‘zul je je vader ontmoeten.’
De vader van baby Ivan was de buurman van Isa, een gescheiden
loodgieter die tegen haar had gezegd: ‘Isa, meisje, ik wil best een
kind bij je maken, maar weet dat ik er al twee heb, en ik heb nog
mijn caravan in Frankrijk, ik ga me voor jou niet uit de naad werken. Het wordt jouw kind. Het blijft jouw kind.’
Isa had dat niet erg gevonden, Isa wilde heel graag een kind, van
alles wat ze wilde, wilde ze het liefst een kind. Ze was achtentwintig,
ze kon niet meer wachten.
Van huis uit was ze antropologe, ze had onderzoek gedaan naar
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de cultuur van loodgieters, de titel van haar afstudeerscriptie luidde: ‘De loodgietercultuur, een poging tot ontmythologisering.’
Door haar onderzoek was ze bevriend geraakt met een paar loodgieters, onder wie haar buurman. Eigenlijk wist ze niet goed wat er
eerst was geweest, het erotische contact met de buurman of haar
onderzoek naar de cultuur van loodgieters.
Toen Ivan bijna vijf was twijfelde niemand, behalve zijn moeder,
meer aan zijn status van monster. Kinderen op straat riepen hem
na, vrouwen, vooral aanstaande moeders, schrokken zich dood als
ze hem achter op de ﬁets van Isa zagen zitten, en liepen of ﬁetsten zo
snel mogelijk weer door, alleen een paar huisvrienden die de moeite
hadden genomen ondanks zijn uiterlijk in het universum van Ivan
door te dringen zeiden: ‘Nou ja, hij heeft wel een lief karakter.’
Dat was een leugentje om bestwil, want een lief karakter had hij
ook niet. Het beste wat over hem gezegd kon worden was dat hij
niet mank liep.
Hij was vanwege zijn scheve mond moeilijk te verstaan en als
mensen hem niet meteen begrepen, waar ze betrekkelijk weinig aan
konden doen, begon hij te schreeuwen en met dingen te gooien.
Vervolgens barstte hij in een jammerlijk gehuil uit dat op slechte
dagen wel een halfuur kon duren. Ook had hij regelmatig ademnood en zijn moeder moest hem dan aansluiten op een zuurstoﬄes.
Maar Isa hield van hem, zoals ze nog nooit van iemand had gehouden en vaak zei ze tegen Ivan: ‘Jij bent de mooiste jongen van de
wereld.’ En dan antwoordde Ivan met zijn scheve mond en zijn vrijwel neusloze gezicht: ‘Ja, mama, dat ben ik. Maar jij bent ook heel
mooi, daarom wil ik met je trouwen.’
Ivan was geopereerd aan zijn hazenlip, maar die operatie was
voor tachtig procent mislukt. Vanwege leerproblemen zat hij op een
speciale school. Daar liepen veel monsterlijke kinderen rond, maar
Ivan was veruit de monsterlijkste.
Een arts had met een zorgelijk gezicht tegen Isa gezegd: ‘Soms
kunnen kinderen met dit soort afwijkingen wel twintig jaar worden.’
Toch was Isa gelukkig. Ze had een kind gewild, dat had ze gekregen. Eigenlijk ontbrak er maar één ding aan haar geluk: nog een
kind, een gezond kind.
Tegen haar moeder zei Isa: ‘Ik weet nu hoe het is om een ziek kind
te hebben, en dat is, ondanks alle problemen, toch de hemel op aarde. Nu wil ik nog weten hoe het is om een gezond kind te hebben.
Want als een ziek kind al bijna de hemel op aarde is, dan zal een gearnon grunberg Een gezond kind
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zond kind wel helemaal fantastisch zijn.’
‘Je bent niet goed wijs,’ zei haar moeder, ‘ik waarschuw je.’
Maar Isa was een koppig mens, en op een avond toen Ivan lag te
slapen in zijn bedje dat naast haar bed stond – omdat ze toch geen
man had, dacht Isa, kon Ivan net zo goed bij haar in de kamer slapen – belde ze bij de loodgieter aan.
Hij deed open in zijn pyjama, zodra hij thuiskwam van zijn loodgieterswerkzaamheden ging hij onder de douche staan en trok zijn
pyjama aan. Als hij niet hoefde te werken liep hij de hele dag rond in
zijn pyjama, als hij naar de supermarkt moest deed hij zijn ochtendjas aan. De caissières waren daar intussen volledig aan gewend geraakt.
‘Echt goed leven,’ zei hij tegen vrienden die één keer in de drie
weken langskwamen om te kaarten, ‘doe je in je pyjama.’ En dan
knikten zijn vrienden.
‘Wat moet je?’ vroeg de loodgieter aan de moeder van zijn kind
en zijn buurvrouw, want dat laatste was ze ook nog altijd. ‘Het is bijna halfelf.’
Om zijn zoon Ivan bekommerde hij zich niet, maar dat was niet
erg, dat had hij al voor de conceptie aangekondigd. Dus daar was Isa
op voorbereid geweest.
‘Ik wil zo graag nog een kind,’ zei Isa, ‘maar nu een gezond kind.’
‘Nog een?’ zei de loodgieter, en hij keek op zijn horloge. ‘Alsof deze zo goed gelukt is.’
Maar als Isa een plan had liet ze zich daar door niets en niemand
meer van afbrengen.
‘Ik wil nog één kind,’ zei ze, ‘een gezond kind, maar ik wil dat hij
dezelfde vader heeft als Ivan. Dus ik zou je om een gunst willen vragen.’
De loodgieter, die overigens Jan heette, hees zijn pyjamabroek
op. Hij was niet jong, had al lang geen erotisch contact meer gehad,
maar mooier was Isa er niet op geworden, haar tieten waren nog
steeds groot, dat wel, maar was dat voldoende, overwoog Jan.
‘Meisje toch,’ zei Jan, ‘weet waar je aan begint.’
‘Alsjeblieft,’ zei Isa, ‘je hoeft niets te doen, ik zal je nergens mee
lastigvallen, gewoon even hetzelfde wat we vroeger deden en klaar is
Kees.’
‘Vooruit,’ zei hij en hij gaf een liefkozend tikje op haar dikke
wang.
‘Maar,’ zei Isa, ‘dan moet je wel even met me mee naar het ziekenhuis voor genetisch onderzoek, wat ik wil echt zeker weten dat we
dit keer een gezond kind krijgen.’
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‘Godverdomme,’ zei Jan, ‘daar heb ik geen trek in.’
‘Alsjeblieft,’ zei Isa, ‘doe het nou. Ik zal je een week lang elke
avond pijpen.’
De loodgieter dacht even na, hij overwoog of hij haar binnen
moest vragen, maar omdat hij geen zin had in bezoek besloot hij het
gesprek in de deuropening af te ronden.
‘Twee weken,’ zei de loodgieter.
‘Tien dagen.’
‘Dat is een deal,’ zei de loodgieter.
Zo gebeurde het. Tien dagen lang pijpte Isa iedere avond de loodgieter. De deuren tussen beide woningen stonden dan open – de
loodgieter werd graag in zijn eigen bed gepijpt – want als haar zoon
ademnood kreeg moest Isa het genot dat ze de loodgieter schonk
onderbreken om in haar eigen woning Ivan razendsnel op de zuurstoﬄes aan te sluiten.
‘Je hebt het er maar druk mee,’ zei de buurman als ze weer terugkwam van de zuurstoﬄes, en tikte haar liefkozend op de wang.
Het genetisch onderzoek wees uit dat ze zonder meer een kind konden maken, de loodgieter en Isa. De kans dat er weer een baby met
afwijkingen op de wereld zou worden gezet was statistisch gezien te
verwaarlozen.
Na een week of acht was het raak en Isa vertelde Ivan vol trots: ‘Je
krijgt een broertje, of een zusje.’
‘Mooi,’ zei Ivan, ‘maar ik ga wel met je trouwen. Want ik ben de
mooiste van de wereld.’
‘Ja, Ivan,’ zei zijn moeder, ‘dat ben je, maar nu moet je je mond afvegen.’ Misschien kwam het omdat hij geestelijk een beetje was achtergebleven of omdat hij een moeilijk karakter had, maar Ivan was
de hele dag door vies. Vijf minuten nadat je hem uit bad had gehaald was hij alweer smerig en hij zorgde er ook voor dat iedereen
in zijn omgeving vies werd.
Soms kwamen Isa en Ivan de buurman op de trap tegen en dan
zei Isa tegen Ivan: ‘Dat is je vader, zeg eens dag tegen je vader, zeg
eens hallo pappie.’ Maar dat weigerde Ivan demonstratief.
Als de loodgieter dan weer weg was zei Ivan hard: ‘Wat een lelijke
man was dat, wat een monster. Foei. Wat een straf moet het zijn om
zo’n kind te krijgen.’
Ivan was erg goed in het napraten van wat hij om zich heen hoorde, maar gelukkig hoefde Isa nergens bang voor te zijn, want je
moest behoorlijk veel training hebben om Ivan te kunnen verstaan.
Geleidelijk aan vereenzaamde Isa een beetje, omdat ze nauwelijks
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aandacht kon opbrengen voor vrienden en kennissen, haar eigen
kind eiste veel aandacht, maar dat vond Isa geen probleem. Eigenlijk had ze genoeg aan Ivan. Hij was zo’n heerlijk kind, en op zijn eigen manier ook heel mooi. Straks zou het gezonde kind komen, dan
werd het allemaal nog veel mooier.
Dat zei ze wel eens tegen Ivan: ‘Straks komt het gezonde kind.’
‘Hoe bedoel je, mama?’ vroeg Ivan.
‘Ik bedoel,’ zei ze, ‘dat jij straks een broertje of zusje hebt. Dan
zijn we hier met zijn drietjes.’
In het ziekenhuis waar ze zes jaar daarvoor van Ivan was bevallen,
beviel Isa nu van Jacob. Het jongetje was gezond, verzekerden de
doktoren haar.
Isa kon haar geluk niet op. Ze belde meteen al haar kennissen en
vrienden, hoewel het midden in de nacht was, ook vrienden van wie
ze al jaren niets hadden gehoord.
Haar moeder kwam kijken, en zei: ‘Nou ja, hij ziet er in ieder geval beter uit dan zijn broertje.’
Maar al snel bleek dat Jacob minder gezond was dan eerst werd
vermoed. Hij kon niet slikken en na een paar dagen stond ook onomstotelijk vast dat hij kon zien noch horen. Zijn i q kon om die reden niet worden gemeten, maar veel was het niet en veel zou het
ook niet worden. Hij zag er niet monsterlijk uit, daarmee was ook
alles gezegd.
Het wonder was geschied, geheel tegen alle voorspellingen in had
Isa weer een ziek kind op de wereld gezet.
Ze liet zich er niet door ontmoedigen, ze nam Jacob mee naar
huis en bezocht daarna de beroemdste doktoren die ze maar kon
vinden en die zeiden allemaal hetzelfde tegen haar: ‘Hij kan twaalf,
dertien jaar oud worden. Maar wat hij precies zal meekrijgen van
zijn leven is de vraag.’
Toch hield ze van Jacob. Ze huurde een verpleegster in die drie
keer per week kwam om haar van haar zware taken te ontlasten; het
verzorgen van Jacob was nog intensiever dan het verzorgen van
Ivan.
Nadeel was dat Jacob geen geluid maakte, ja, heel soms kwam er
zo’n geluid uit dat een vol bad maakt wanneer het leegloopt en dat
was het teken dat Jacob moest worden leeggezogen. Aangezien hij
niet kon slikken moest hij zijn speeksel ergens kwijt. Daarom liep
Isa de hele dag achter hem aan en zoog hem af met een soort van
stofzuiger voor speeksel, een apparaat dat normaal gesproken gebruikt wordt om ouderen door hun laatste levensfase te helpen.
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Maar Isa zei: ‘Ik ben gelukkig, ik heb twee zieke kinderen, maar
het zijn twee schatten van kinderen, ze zijn een beetje ziek, maar ze
schenken me meer vreugde dan wie dan ook.’
Ivan zei: ‘Mama, mijn broertje is een monster, zullen we hem
doodmaken?’
Wat een verrukkelijke fantasie heeft hij toch, dacht Isa, wat een
heerlijk kind is het. Wat een genade dat ik in ieder geval één kind
heb dat kan zien en kan horen.
Vier jaar gingen voorbij. Ivan werd steeds monsterlijker, en ontwikkelde steeds meer een eigenaardige en bijzonder levendige fantasie,
hij leefde, zou je ook kunnen zeggen, in zijn eigen wereld. Maar er
was contact met hem mogelijk. Jacob was als een plant. In het begin
had Ivan nog wel gesuggereerd om zijn broertje bij de vuilnis te zetten, of op een andere manier dood te maken, maar aangezien Jacob
zo weinig geluid maakte, en daardoor ook nauwelijks opviel in het
huishouden, was hij niet de moeite van het doodmaken waard.
Vrienden van Isa die zich zorgen maakten om haar bestaan zeiden: ‘Ga er eens uit.’
Aan uitgaan had Isa weinig behoefte, hoewel ze soms wel droomde van een man, maar meer nog dan dat droomde ze van een kind,
nog één kind, een gezond kind.
Op pinksteravond gaf ze toe aan de druk van enkele van haar
vrienden die uit menslievendheid een residu van vriendschap met
haar in leven hadden gehouden; zij ging uit.
De vrienden pasten op de kinderen. Ivan sliep vredig in het bed
van zijn moeder, Jacob lag als een plant in zijn bedje, en Isa zat in
een disco aan de bar.
Om tien uur had ze nog met niemand gepraat, om elf uur ook
niet, maar om twaalf uur kwam er een heer naast haar zitten die beweerde hoboïst te zijn en ze viel meteen voor hem.
Hij was oud en getrouwd, hij had geen gevoel voor humor, maar
hij was teder en ging recht op zijn doel af. Tijdens de eerste dans zat
hij aan de borsten van Isa, tijdens de tweede dans zat hij aan haar
kont en tijdens de derde dans zat hij aan haar kont en haar borsten.
Isa dacht: wat een ﬁjne man is dat, wat een heer.
‘Mijn vrouw is in Londen,’ zei hij, ‘ga met me mee. Ze komt pas
morgen terug.’
Ze ging met hem mee, en hij bleek echt een heer te zijn, want na
het neuken bakte hij een schuimomelet voor haar.
Toen kreeg Isa een idee. ‘Ik ga je een gekke vraag stellen, maar
schrik niet,’ zei ze met haar mond vol omelet.
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‘Ik schrik nergens van,’ zei de hoboïst.
‘Wil je een kind met me maken?’
De hoboïst verslikte zich.
‘Hoe bedoel je?’ vroeg hij. ‘Ik ben getrouwd. Dit is geen goed
idee.’
‘Ik wil niet met je trouwen,’ zei Isa, ‘ik wil gewoon een kind, een
gezond kind. Ik zorg er zelf voor, ik wil alleen je zaad, ik zal je nergens mee lastigvallen, je hoeft me nooit meer te zien. Maar ik wil zo
graag nog een gezond kind, ik heb twee zieke kinderen en dat is een
zegen, ik wil zo graag weten hoe het is om een gezond kind te hebben.’
De hoboïst dacht even na. Hij keek naar Isa. Ze heeft wel iets,
vond hij, iets artistieks.
‘Mmm,’ zei hij en veegde zijn mond af. ‘Ik ben ook componist, ik
componeer muziek voor erotische ﬁlms. Ik dacht, je hebt iets artistieks, iets geks, iets origineels, iets interessants, en je hebt prachtige
borsten, zoals je ze zelden ziet, van nature dan, ik dacht, misschien
wil je een keer in een van de erotische ﬁlms meespelen waarvoor ik
de muziek componeer.’
‘Bedoel je,’ vroeg Isa, ‘dat als ik dat doe je me een gezond kind
gaat geven?’
Die vrouw is gek, dacht de hoboïst, maar ik kan haar wel gebruiken.
‘Dat bedoel ik,’ zei de hoboïst.
‘Dat is dan afgesproken,’ zei Isa, ‘maar nu moet ik snel naar huis,
mijn kinderen wachten op me.’
De hoboïst was niet alleen hoboïst, maar ook producent van de
ﬁlms waarvoor hij de muziek componeerde. ‘Muziek,’ zei hij tegen
Isa, ‘is de helft van de erotische ﬁlm. Laten we beginnen.’
De cameraman was de broer van de hoboïst.
De hoboïst had een kamer gehuurd in een motel nabij station
Driebergen-Zeist.
Isa keek naar de drie mannen die op de bank van de motelkamer
zaten en die haar vaag aan iets deden denken, maar ze wist zelf even
niet waaraan.
‘Dit is geen erotische ﬁlm,’ zei Isa, ‘dit is porno.’
‘Kom, Isa,’ zei de hoboïst, ‘jij wilt toch een gezond kind. En dit is
niet zomaar pornograﬁe, dit is pornograﬁe met een knipoog en vergeet niet, Isa, jij bent een artieste, jij hebt iets heel speciaals wat andere mensen van nature niet hebben.’
‘Ja,’ zei Isa, ‘ik wil een gezond kind.’
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‘Zie je wel,’ zei de hoboïst, ‘ik wist wel dat je verstandig was, laten
we met de opnames beginnen.’
Iets minder dan een jaar daarna beviel Isa van een schattig meisje
dat ze Maaike noemde. Ze kon niet geloven dat Maaike gezond was,
daarom ging ze naar alle doktoren die ze maar kon vinden en alle
doktoren stelde ze dezelfde vraag: ‘Wat is er mis met dit kind?’
De doktoren zeiden allemaal: ‘Niets, mevrouw, dit is een prachtig
en gezond kind.’ Maar ze kon het nog steeds niet helemaal geloven.
Op een middag in september, het was benauwd, ging ze even naar
de supermarkt, ze had geen melk meer. Er stond een lange rij voor
de kassa.
Ivan had eerst onder de tafel met een houten trein gespeeld, maar
toen was zijn aandacht getrokken door de wieg waarin zijn zusje
lag.
Eerst had hij haar kusjes gegeven, vervolgens kneep hij uit
nieuwsgierigheid in haar neus en ze begon te huilen.
Daarop pakte Ivan de wieg en keerde die om.
Hij hield niet van huilende kinderen.
Maaike begon nog harder te huilen. Ivan kon daar slecht tegen.
‘Niet huilen,’ zei Ivan tegen zijn zus, ‘jij bent een monster, maar
dat is nog geen reden om zo te huilen.’
Het gehuil hield niet op. Hij sleepte zijn zusje over de grond in de
richting van de woonkamer. Hij kuste haar op haar neus, haar
mond, haar voorhoofd.
‘Houd op met huilen,’ riep Ivan, ‘monster dat je bent, houd op
met huilen.’
Hij pakte een kussen van de bank en drukte dat op het gezichtje
van Maaike zodat het geluid dat ze produceerde gesmoord werd in
het kussen.
‘Nu ben je stil,’ zei Ivan tevreden.
‘Ik ben zo gezegend met mijn kinderen,’ zei Isa tegen de caissière,
‘alle drie zijn ze anders, maar alle drie maken ze me gelukkig.’
Daarop rende ze naar huis met de melk.
De stilte viel haar meteen al op. Een onnatuurlijke stilte hing in
haar huis.
In het gangetje tussen de keuken en de woonkamer zat Ivan op
een kussen op zijn zusje.
Ze trok hem ervanaf, pakte Maaike op, luisterde even en begreep
alles.
Ze dacht: ze gaan hem van me afpakken, ze mogen hem niet van
me afpakken.
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‘Ivan, wat heb je gedaan?’ riep ze.
Straks kwam de verpleegster. Ze moest de sporen verwijderen
voor de verpleegster kwam.
‘Hier mag je nooit iemand over vertellen, Ivan,’ zei Isa, ‘dit mag
nooit iemand weten.’
Ze keek om zich heen. Onder de tafel lag Jacob als een plant die
het best gedijde in het donker.
‘We moeten haar verstoppen,’ zei ze. ‘We moeten Maaike verstoppen.’ Ze pakte een vuilniszak uit een keukenkastje.
‘Ja, mama,’ zei Ivan, ‘we moeten haar verstoppen, want ze is een
monster. Niemand mag haar zien.’
Hij was stout geweest, dat wist hij zelf ook, maar hij was wel gelukkig.
Hij pakte de hand van zijn moeder die hij nooit meer wilde loslaten.
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KO E N P E E T E R S

Nachtelijke geur van fabrieken

e fabrieken van Marly-Carcoke aan de Brusselse Ring waren
al enkele dagen aan het branden en oostwaarts hing over
het land een ontzaglijk brede geurpluim. In de krant stonden, bij wijze van informatie, de bekendste stinkende fabrieken van
België opgesomd. De genoemde geuren: ranzige beeklucht, de geur
van rottend gras, de stank van geronnen bloed, vislucht en zelfs lijklucht. Toen Bruno ’s nachts naar het toilet ging, snoof hij meteen de
geur van Marly op. Iets tussen stookolie en cassis. Hij verwonderde
zich over de grijze, beige kleuren van zijn nachtelijke huis.
Soms hoorde hij geluiden op dergelijke momenten.
Inbrekers? Hij overwoog dat altijd op rustige wijze. Het geluid
dat hij nu opving, leek op het opzijschuiven van een verluchtingsrooster aan de kelder. Hij wachtte tot hij niets meer hoorde. Deze
gedachte werkte hij half slapend af, maar toen hoorde hij onmiskenbaar iemand de keldertrap opgaan. Bruno besefte plots de ernst
van de situatie. De kelderdeur ging open, en moedig ging Bruno
naar beneden.
Dat kon toch niet waar zijn.
Hij vóélde dat er iemand achter de gesloten deur op het toilet beneden zat. Er was een vreemde in het huis. Bruno bewoog niet, hij
wist dat er geen sleutel op de deur zat. Dat er geen raampje was.
Traag zag hij de deurklink naar beneden draaien. De deur ging open
op een kier.
Met zijn linkerschouder smeet Bruno zich tegen de deur en blokkeerde ze met zijn rechtervoet. Hij klemde de deurklink omhoog.
Rauw brulde hij, ontploﬀend, zoals hij zichzelf nooit eerder had horen roepen. Hij brulde naar zijn vrouw dat ze onmiddellijk de politie moest bellen. Zij schoot de trappen af, ze belde de politie.
Bruno schreeuwde de deur toe dat híj, dat híj niet moest durven
uitbreken, dat híj niet moest proberen zijn hand door de deur te
wringen, dat Bruno hem ging vermoorden, ‘want ik breek je vingers, ik snij je keel over’. Toen Bruno even zweeg, hoorde hij achter
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de deur luid, onrustig ademen.
Bruno riep dat hij hem verrot ging slaan, en terwijl hij een tijdsfractie bedacht dat hij allang geen dialect meer sprak, spuwde hij nu
de vuilste klanken naar de inbreker door de gesloten deur, en hij
schreeuwde telkens daartussen: ‘Hou mij tegen, hou mij tegen.’
Zijn vrouw vroeg of hij niet minder lawaai kon maken.
‘Hou mij tegen,’ riep hij haar nu ook toe, ‘dat ik die niet kapot
maak, ik snij zíjn, ik sla zíjn, ik trek zíjn kop tegen de muur. Hou mij
tegen,’ brulde Bruno. ‘Want ik klem zijn pols eraf, ik snij zijn vingers
door met de deur, ik nijp zijn keel dicht.’
Bruno sprak van de keel dichtknijpen, van platslaan, van doodmaken. Bruno vermoordde de inbreker met een gesloten deur ertussen.
De politie arriveerde.
Luid maar wonderlijk kalm roepend posteerden twee agenten
voor de toiletdeur, beiden een wapen in de aanslag. Daar kwam tevoorschijn, met de handen omhoog, met slappe schoudertjes, blik
op de grond, geheel ingestort, een mens die wenend zei: ‘Ik zal boeten. Ik zal boeten.’
De politie voerde hem mee en Bruno legde een verklaring af. Boven aan de trap stond zijn dochter te huilen. Toen hij haar wilde
knuﬀelen, vluchtte ze de armen van zijn vrouw in. Bruno rook weer
de zoete geur van Marly die volgens de krant te maken had met
pa k s .
Pax? De vrede?
Nee, pa k s of polycyclische aromatische koolwaterstoﬀen, van de
fabrieken Marly-Carcoke. Zo stond het vlotweg in de krant. Zeer
verklarend en juist daardoor verontrustend stond er opgesomd:
acenafteen en fenylphenantreen, als waren het producten om ratten
te doden.
Bruno kwam die ochtend later toe op zijn werk. In de voormiddag
vergaderde hij en hij had geen tijd om te denken over de voorbije
nacht. ’s Middags at hij met een magazijnier die op pensioen ging.
‘Exit’, op die manier stond het genoteerd in Bruno’s agenda. Eerst
een babbel op de werkplek en dan samen iets eten, dat ging zo bij
pensioenvieringen. Felicitaties van Bruno. De magazijnier vertelde
hoe hij vijf jaar lang de verkoopadministratie netjes had gearchiveerd. Opnieuw felicitaties. Uit een papiercontainer trok Bruno een
oningevuld kasboek naar boven. Het was een hoge kaft in groen linnen, met een zwart ruggetje. ‘Daar kan mijn dochter nog in tekenen,’ zei Bruno, haast verontschuldigend.
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Ze aten. Bruno zei dat een nieuw leven ging beginnen voor de
magazijnier. ‘Het bedrijf staat aan de vooravond van grote veranderingen. Overal hangen al nieuwe vlaggen. Wat zijn trouwens je hobby’s?’
‘Lezen,’ antwoordde de magazijnier.
‘Waarover dan?’ vroeg Bruno, en de obsessie van de magazijnier
bleek een verzameling oorlogsdagboeken van joden te zijn. Het gesprek ontaardde in een woekerende opsomming. Bruno wilde niet
onbeleefd zijn. Hij zweeg, hij hoorde het aan maar hij werd weer
opgeladen met de kwaadheid van vannacht. Toen hij ontsnapte
naar het toilet, was dat om tot rust te komen voor de toiletspiegel.
Nerveus van het slaaptekort, in zijn bediendepakje met zijn das om
zijn nek als een strop, zag hij zichzelf weer bezig vannacht, brullend
tegen de inbreker. Hij rook opnieuw de geur van Marly.
’s Middags werkte hij hard en opgewekt, tussen de andere succesvolle mensen. Hij schreef twee nota’s die hij dringend moest schrijven. Hij las een raadgeving tegen stress: ‘Zeg niet “ik moet” maar “ik
wil”.’ Hij schreef de twee nota’s die hij dringend wilde schrijven.
Thuis aan tafel verontrustte zijn vrouw hem met wilde interieurplannen. Zij sprak van lichtgroen, zwembadblauw.
‘Je doet maar,’ zei Bruno. Fronsend las hij de krant. Er werd geschreven over de herstructurering van het bedrijf waar hij werkte.
Hij keek even naar een ansichtkaartje uit Duitsland dat bij de post
lag: het was bestemd voor zijn dochter. Er stonden groene heuvels
op, waterblauwe lucht. Alles was breed, schimmig. Was dat Duitsland? Het verwarde hem.
‘Mag ik dat kaartje?’ vroeg hij aan zijn dochter.
‘Wat moet, dat moet,’ zei zijn baas, de procuratiehouder. ‘Laten we
de zaken eerst administratief beschouwen en dan uitvoeren. De crisis en de fusie vragen erom de dingen nuchter aan te pakken.’ Zijn
collega’s hadden het over de ideale chef, met veel mannelijke adjectieven als krachtdadig, overtuigend, doortastend. Bruno luisterde
verstrooid.
‘Laten we hier exact spreken,’ zei de procuratiehouder. ‘Iedereen
is zenuwachtig, akkoord, maar laten we de zaken juist benoemen.
We spreken van een operatie. Of ook implementatie. Maar we vegen
schoon, we ruimen op.’
Ze spreken als militairen, dacht Bruno.
Van twee tot halfvier zat Bruno in een videoconferentie. Blauwdrukken werden besproken, functies dienden ingeschaald en gewogen. Inschaling, weging van functies? Bruno praatte mee, maar hij
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vroeg zich af wat de functie was van de functies. Onderdanig of tactisch afwachtend volgde hij het gesprek. Daarna keerde hij terug
naar zijn bureau. Hij dook weg tussen de lage demonteerbare
muurtjes, de plantenbakken en kopieerapparaten.
Een sanering dus. Verschillende medewerkers kwamen bij hem
langs, sommige met tranen in de ogen. Afdanking, afslanking, reductie van de f t e . Iemand zei: ‘Ofwel worden we ontslagen, ofwel
moeten we harder werken.’
‘Laten we niet weemoedig doen,’ zei Bruno. ‘We gaan ervoor, we
zijn er klaar voor.’
Toen hij naar huis vertrok, lag aan de receptiebalie een geschenk
voor hem klaar van de magazijnier. Het was een boek.
’s Avonds keken zijn vrouw en dochter tv, en Bruno haalde het
boek boven. Een oorlogsdagboek. Hij las hoe joden geen huisdieren
mochten houden of bloemen kopen, ze mochten niet reizen, geen
kranten of tijdschriften lezen, en vanaf hun zesde moesten ze een
davidster dragen. Af en toe wierp Bruno een blik op de klok die amper voortgang maakte.
Toen vrouw en dochter gingen slapen, bleef Bruno verder lezen.
Hij dutte in, schoot wakker en las weer verder. Met de Duitse prentbriefkaart in zijn rechterhand schoof hij over de regels naar beneden. Altijd dat Duitse landschap. Zijn gedachten werden vloeiend in
de halfslaap.
Op kantoor werd die dagen niemand afgeranseld, maar het leek elk
moment te gaan gebeuren. Bruno hield zich gedeisd. Soms gedroeg
hij zich enthousiast en ambitieus, maar hij dreef slechts mee op de
golven. Hij had zin om waxinelichtjes op zijn bureau te zetten.
Bruno hengelde naar nieuws over de herstructurering. De procuratiehouder zei hem af te wachten, en intussen de visie van het bedrijf te steunen.
Hartstochtelijk werd er vergaderd door de mannen met de dassen, de vrouwen met de leuke brilletjes. Er lag een inktzwart boek
op tafel, nee het was een laptop. Bruno bedacht: op kantoor gaan
wij langzaam dood; op een beschaafde manier worden wij ingemaakt, vermorzeld.
Bruno zweeg.
Vlak voor de vergadering plakte hij denkbeeldige tape over zijn
mond. Hij slaagde erin zijn kaken niet al te zichtbaar op elkaar te
klemmen. Maar toen zijn baas iets zei, nonchalant en bedreigend,
rukte die daarmee de tape van Bruno’s mond. Onmiddellijk zei
Bruno dat de oorlog blijkbaar niet beëindigd was. Geheel alleen zat
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hij dapper te hijgen. Iedereen vertrok en zwarte poetsvrouwen sloften binnen, met blauwe schortjes en plastic handschoenen. Ze lieten hun stofdoeken over de tafel ﬂadderen. Ze schudden de papierbakjes leeg, sorteerden het afval en mompelden hun steenkolenengels. Toen Bruno naar huis reed, leken de auto’s in de straat een fakkeltocht op te voeren.
Bij het avondeten viel hem op hoe de centrale verwarming suisde. Hij las de hele avond door in het oorlogsdagboek. Hij las dat de
tienduizendste dode in Mauthausen door de nazi’s werd gevierd, en
idem de twintigduizendste en ook de dertigduizendste. Hij had het
oude kasboek meegebracht van het werk en hij schreef erin op hoe
de nazi’s te werk gingen. Hij noteerde: ‘De gevangenen niet laten bekijken. Executies niet tonen. Publieke opinie niet voor het hoofd
stoten. Zorgen dat het juiste aantal nooit bekend zal worden.’ Zijn
hoofd werd ijl als een kerk vol Gregoriaanse muziek. Hij noteerde
verder: ‘Ik moet naar Duitsland rijden, in Dresden ruïnes bekijken.
Ginds ronddwalen alsof het weer oorlog is, met zeer gevoelige zintuigen. Verder naar Polen reizen.’
Terwijl hij knus zat te lezen, stond die oorlogshistorie ineens
daar: zenuwachtig, gesticulerend, met veel stemverheﬃng en een
dodelijke ernst. Als een klein kind eiste ze aandacht. Bruno moest
door heel die oorlogsgeschiedenis heen. Volstond één boek over de
jodenkwestie? Vijf of tien boeken? Bruno las de hele avond tot zijn
ogen dichtvielen. Met het boek in zijn handen sliep hij een kwartier,
misschien zelfs een halfuur, en hij reisde daarin van Westerbork
naar Auschwitz.
‘Sluit de deur, goede vriend,’ zei zijn baas terwijl hij naar buiten
keek.
Op een nota met een directiebeslissing stonden de kringen van
een koﬃekopje.
‘Dit onderzoek knaagt aan me,’ zei hij, ‘maar het is wat in de economie gebeurt. Ik wil dat je het gewoon uitvoert. Kunnen we dat afspreken?’
Er gebeurde iets: iemand draaide een kraan open. Iemand sneed
met een mes.
’s Middags nam Bruno vrij en hij ging met zijn dochter en haar
vriendinnetje naar een speeltuin. De kinderen speelden er met twee
miljoen gekleurde balletjes. Hij staarde naar dikke moeders die zich
galant probeerden te kleden. Hij haalde zijn oorlogsdagboek boven
en las over gaskamers vanaf 1942 in Treblinka, Sobibor, AuschwitzBirkenau, Chelmno, Belzec, Majdanek. De twee meisjes kwamen bij
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hem aan het tafeltje zitten tekenen: een beer met bloemen, een lachend rendier, een vis. Radio Donna gaf keukengeheimen door, met
tussenwerpsels als ‘O mijn god’. Hij herlas het boek, om het beter te
begrijpen. ’s Avonds haalde hij gelijkaardige boeken uit de bieb om
hetzelfde maar anders te lezen. Zijn boekenplank stond meteen vol
joden en oorlog.
‘Binnenkort wordt het huis opnieuw geschilderd,’ zei zijn vrouw.
‘Schelpenwit, zwembadblauw, mokka.’
‘Voor mij is alles goed,’ zei Bruno.
‘Mokka of donkerbruin-rood?’ vroeg ze.
‘Lijkt het dan niet op een ziekenhuis?’ vroeg Bruno.
‘Nee, dit zijn de nieuwe interieurkleuren.’
Doezelend onder de schemerlamp, verdoofd door een glas wijn,
zat hij te lezen en de oorlog spatte in zijn gezicht. Hij wist hoe alles
aﬂiep, maar hij kon niets verhinderen. Hij huiverde van de onvermijdelijkheid en noteerde in zijn kasboek: ‘Uit Mechelen 28 konvooien van 24.906 joden naar Auschwitz. 15.621 onmiddellijk vergast, 1.337 overlevenden, de anderen vermoord in concentratiekampen of gestorven van uitputting.’ Hij ging slapen. Een uur later
schoot hij dromend lichtkogels af.
In het weekend bezochten Bruno en zijn gezin de tentoonstelling
over Pompeji, in Brussel aan de Cinquantenaire. Ze ﬂaneerden met
een audioguide door de tentoonstelling. Bruno stond te kijken naar
iets wat hij nooit eerder had bewonderd: juwelen. Het waren precieuze antieke armbanden, ringen, halskettingen en hangertjes in
goud en zilver. Er waren amuletten in kornalijn, onyx en parelmoer.
En natuurlijk ook de calci, de vreemde leegten tussen as en lava, die
archeologen volgegoten hadden met kalk. Het resultaat waren brute
sculpturen van dode mensen. Geschiedenis was nooit eerder zo
spannend geweest. Wat blijft over van een mens? Leegte en juwelen.
Gebiologeerd stond Bruno te kijken naar een gouden ring om een
stukje hout. Of was het een brokje lava? Het bleek een vingerkootje.
’s Avonds zat hij doodmoe te lezen. Wat dreef hem in die oorlogsboeken, vroeg zijn vrouw. Hij zei dat hij zich wilde oefenen in het
omgaan met beklemming. Bruno rilde bij de verhalen. Het was die
ongelooﬂijk dichtbije, direct tegenwoordige tijd van de dagboeken.
Toen hij voor de badkamerspiegel stond, verschenen schimmen
rond hem en ze vertelden wanneer ze gingen sterven. Verhalen over
executies, verdwijningen, zelfmoord. Op de landkaart zocht hij
Auschwitz op. Nee, dat was te ver. Hij ging slapen.
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Bruno haastte zich naar de vergadering maar hij zat een tijd alleen
te wachten in het lokaal. Na tien minuten begon hij te twijfelen en
hij belde rond om het juiste vergaderlokaal te kennen. Hij rende ernaartoe. Hij werd haast gefusilleerd. Er volgde een bespreking van
twee uur en een brownpapersessie, en hij vroeg zich de hele tijd af
waarover ze het hadden. Hij slaagde erin om te zwijgen.
Bruno tikte zijn nota’s alsof hij piano speelde, beluisterde wachtmuziekjes, bezocht de snoepautomaat. Hij verbeterde en ondertekende documenten. Wat later zag hij zichzelf bezig op een receptie.
Happy hour, hij kwekte vrolijk mee. Even was hij de grappigste van
allemaal. Hij vertelde dat hij slagvelden wilde bezoeken en een collega bekende dat hij dat ook wel interessant vond: ‘Militaire strategie, Waterloo enzovoort.’
‘Ja,’ zei Bruno, ‘en concentratiekampen.’ Het gesprek viel stil.
Bruno liep de stad in en stond te kijken in de Nieuwstraat naar
een juweliersvitrine. Dat had hij nooit eerder gedaan. Hij zag het
verband tussen het goud van Pompeji en dat van de etalage. Geboeid keek Bruno toe, misschien was hij zelfs een potentiële koper.
Hij loerde binnen. Achter de toog stond de juwelier, en voor hem
stond een man onhandig te gebaren. Bruno hoorde een vaag geroep.
Plotseling ging een sirene, een blauw zwaailicht sprong aan in de
winkel en de buitendeur vloog open. Bruno stond vlak naast de
deur toen de overvaller, een jongeman van nog geen dertig, naar
buiten stormde, met in zijn hand een doorzichtige plastic zak waarin iets blonk.
Wellicht wat goud.
Bruno stak toevallig zijn been uit, en de overvaller kon niet anders dan met zijn volle geweld ertegenaan lopen. Even klauwde die
in de lucht. Hij sloeg hard neer, smakte tegen het trottoir op zijn gezicht, en omdat Bruno het al zo vaak gezien had op tv, greep hij de
arm van de overvaller en draaide die omhoog op de rug. Bruno ging
erbovenop zitten. Dit alles deed hij zonder nadenken. En terwijl alles erg snel was gebeurd, ging alles vanaf dan heel traag. De overvaller kermde toen Bruno hem neerduwde met zijn knie. Omstanders
kwamen Bruno aanmoedigen.
‘Ja, hou hem vast. Hou die smeerlap vast.’ Sommigen konden
zich amper inhouden en schopten de overvaller. Iemand ﬁlmde digitaal. Bruno zat op een vreemde, zeer lichamelijke wijze boven op
de overvaller, en hij begon steeds beter te beseﬀen hoe wankel die
positie was. Ineens zag Bruno dat deze onhandige overvaller exact
de houding aannam van een man betrapt door lava in Pompeji. Deko e n pe et e r s Nachtelijke geur van fabr ieken
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ze overvaller was een slordig afgegoten vorm, even anoniem, net zo
tegen de grond gedrukt, met pijnlijk vertrokken mond, uitgeschakeld in het diepst van zijn wezen. Iemand boetseert ons, iemand giet
ons af. Hoe meer de mensen rond Bruno riepen om wraak, hoe
zwakker Bruno zich voelde. Traag opende het slachtoﬀer zijn mond.
Afgietsel van een slachtoﬀer, dood of uitgeschakeld, teruggevonden, opgegraven.
Juist op tijd arriveerde de politie.
De politie knipte de band door die steeds hechter werd tussen
overvaller en Bruno. Zorgvuldig nam de politieagent de plastic zak
af, met daarin het rammelende goud, en ging over op de administratieve verwerking: het omdoen van de handboeien, het afvoeren
van de overvaller, het opnemen van de getuigenverklaring. Ten slotte, het beschrijven en het tellen van de juwelen. De juwelier dankte
Bruno en Bruno benadrukte dat het allemaal puur toeval was.
Bruno’s handen beefden. Ze stopten pas met trillen toen hij naar
huis reed. In de auto draaide hij het raampje open. Hij hoorde het
radionieuws, over de e u -uitbreiding en Polen. In de ﬁle reed een
veewagen voor hem. Hij hapte naar adem.
’s Avonds voelde hij het gewicht van de dag in zijn nekwervels.
Op een geruit notablok had zijn dochter met oranje stift een vrolijke leeuw getekend, en met een bruine stift een hert. Ze had een zeven voor rekenen en een negen voor biologie, meldde ze.
Bruno haastte zich naar zijn groene fauteuil en begon te lezen in
een nieuw oorlogsboek. Hij plukte aan de pluizige rafels van zijn
trui. Snel sloeg hij de pagina’s om en schreef driftig zinnen over in
zijn eigen kasboek. Dit was het dagboek van een jong meisje, van
1942 tot 1944 geschreven in een poëziealbum, op losse vellen,
schoolschriften en een kasboek. Het was een gezellige tv-avond, met
chips en drank op het salontafeltje en een Amerikaanse gezinsﬁlm,
What Women Want, maar Bruno bedwelmde zich met zijn lectuur.
Hij sloot zijn ogen om zich te concentreren en werd wakker met
hoofdpijn. Hij las verder. Onlangs had hij iets gehoord over aria’s op
de radio: hoe trager uitgevoerd, hoe plechtiger. Bruno bedacht dat
hij ook traag moest lezen. In zijn kasboek tekende hij iets wat leek
op een notenbalk, maar het was een prikkeldraadversperring. Hij
besefte dat dit dagboek geschreven was door een dertienjarige. Ze
was zo oud als zijn dochter daar in de sofa naast zijn vrouw. Terwijl
hij las, viel hij in slaap.
‘Zou jij niet beter naar boven gaan?’ kwam zijn vrouw hem vragen.
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Eén voor één werden de werknemers opgeroepen naar het bureau
van de procuratiehouder. Bruno wist wat hun verteld ging worden.
Ten slotte werd ook Bruno gebeld.
‘Nu toch nog niet,’ zei Bruno lachend, verwonderd.
‘Ja, toch wel,’ zei zijn baas. ‘Ik vind het ook erg moeilijk. Ik heb
voor jou ook een berekening gemaakt.’
Hij toonde een cijfer op een blad. ‘Bruto zoals je weet, bekijk dat
rustig. Geef me een antwoord voor het eind van de week.’
Onderweg naar huis zat Bruno werknemers te tellen, en hij berekende de kost van de ontslagen, ja zoals men schaapjes telt, en omdat hij miste met de nullen kwam hij uit bij zes miljoen, of vier miljoen. Waarvan anderhalf miljoen kinderen. Ongepast, zeer ongepast was dat, om een bedrijfssanering te verbinden met dat soort
geschiedenis, dat wist Bruno ook wel. Absoluut misplaatst, dacht
Bruno en hij las het straatnaambord ‘Consciencestraat’ verkeerdelijk als ‘Concentratiekamp’.
Op de tafel in de woonkamer lagen nieuwe viltstifttekeningen
van zijn dochter: een lachende vlinder, een wenende slak. ’s Avonds
bracht hij haar naar het trampolinespringen en hij bleef buiten
staan wachten in de auto. Hij zat te lezen, dubbel geparkeerd in een
binnenstraat terwijl de avond viel. Ontroerd was hij door de dapperheid in het oorlogsdagboek: de hele tijd bleef dat meisje denken
dat de oorlog niet lang meer zou duren. Op zijn voorhoofd pulkte
hij een wondje open en hij drukte een bloeddruppel af in het boek.
Op achtereenvolgende pagina’s verscheen een rode tulp, een anjer,
een roos.
Thuis keek hij mee tv maar toen vrouw en dochter gingen slapen,
zat hij nog lange tijd te lezen aan de tafel in de woonkamer. Hij las
tot hij in slaap viel en schoot dan wakker. Voor de voorraadkast
stond hij even te staren naar verpakkingen van koﬃe, suiker en
bloem. Geruststellend vond hij dat. Hij haalde de verrekijker uit de
kast om buiten op het koertje te gaan kijken naar de maan. Weldadige kou, en kil licht. De maan was een zilveren deksel met grijze
schimmelvlekken.
Wat gebeurde er in een concentratiekamp? Dat kon hij die avond
niet gelezen krijgen. De foto’s waren nochtans bekend: mensen als
krengen, magere draken, honden. Mensen als verfrommelde doeken. Die gestreepte jodenjassen ook. Bruno noteerde in zijn groene
kasboek enkele nuchtere cijfers: de contingentering, de fasering, het
debiet van de deportatie. Plaatsnamen als Westerbork, Auschwitz,
Bergen-Belsen. Hij las hoe ze werden verraden en gearresteerd, het
was bijna middernacht, en Bruno kon in opperste verwarring geen
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woord meer verder lezen. Hij sloot het boek met het heldere meisjeshoofd op de kaft.
Bruno werd ’s ochtends rillend wakker, als een jood. Een sterjood, een
besterde jood, een sterrendrager. Van de nacht herinnerde hij zich enkele details: hij had zich gewarmd aan de deur van een oven, er was
iets met gouden tanden, verzamelingen haar. Bruno deed die dag zijn
gewone maatpak niet aan, en ook niet het modieuze hemd met
bruingrijze notabloc-ruitjes. Nee, hij deed een zwarte coltrui aan, een
gebreid jasje en zijn stevige wandelschoenen met de brede neus.
Op kantoor werd hij direct geroepen. ‘Heb je al nieuws? Heb jij je
keuze gemaakt?’
Bruno zei dat hem blijkbaar geen keuze werd gelaten.
‘Je moet niet weg,’ zei de procuratiehouder. ‘Maar de voorwaarden zijn nu erg gunstig.’
De procuratiehouder zei nog wat, maar Bruno verstond hem
niet. Bruno zag de deur. Daarachter de smalle trap. Stonden ze daar
en stond hij hier, en zijn handen stegen belachelijk in de hoogte. ‘So,
und jetzt bist du an der Reihe,’ en daar verscheen een kluwen van
mensen. Uitgerekt, naakt. De lijken verstrengeld als ze uit de gaskamers werden gehaald. Met een tang werden gouden kiezen getrokken. Ja, dat was het, hij had vannacht in Auschwitz gelogeerd.
Gewoon implementatie, noemde zijn baas het. Bruno zag de zon
door de bewasemde ramen schijnen, werd verblind door een scherpe witte lijn. Zonlicht glinsterde in de dauwdeeltjes. Het licht verblindde hem als een diamant.
Bruno zei dat hij alles aanvaardde en dat ze de papieren maar
aangetekend moesten opsturen. Hij sloeg de deur achter zich dicht
en ging recht naar zijn auto. Toen hij tankte in het benzinestation,
zag hij een meisje van twintig staan liften, onder een grijze plataan.
‘Jij bent de eerste en die stopt meteen,’ zei ze blij. Ze legde haar rugzak op de achterbank.
Gecontroleerd door ﬂitspalen reden ze net zo traag als de voortjagende wolken boven hen. Hun weg was een ﬁlm in zwart-wit.
Grijze waterverf. Soms viel het verkeer onverklaarbaar stil en Bruno
vertelde haar dat hij de laatste tijd dagboeken las over holocaust, jodenvervolging, je weet wel. Hij vertelde haar hoe die boeken bladzijde na bladzijde beschrijven hoe de druk toeneemt, hoe het net
zich sluit, en hoe die boeken dan abrupt afgebroken worden. Waarbij je in het ongewisse blijft over de fatale aﬂoop, en de lugubere details daarvan.
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‘Dan moet je,’ zei dat meisje pienter, ‘na de autobiograﬁe ook de
biograﬁe lezen.’
Ze reden voorbij Gamma, Carrefour en Blokker. Ze reden over
een noodbrug naast een brug in aanbouw.
Bruno keek haar aan: ze was tien jaar ouder dan zijn dochter en
twintig jaar jonger dan hijzelf. Op de radio klonk ‘Please Release
Me’, hij neuriede het mee.
‘Op de achterbank heb ik toevallig die biograﬁe liggen,’ zei Bruno. ‘Op pagina 232 en 233 staat hoe het eindigt met dat joodse meisje. Ik kom er niet toe het te lezen.’
Bruno had een voorstel voor de liftster.
Hij wilde haar zelfs ervoor betalen.
Ze stopten aan een kazernegebouw met getraliede ramen, de
Dossinkazerne in Mechelen. Hij durfde haar amper aankijken. ‘Dus
ik spreek nog even af,’ zei Bruno. ‘Jij krijgt dat bedrag van me. Je
loopt even met me mee en je leest me daarbinnen die passages voor.
Nadien zet ik je af aan het station.’
‘Welja,’ zei ze, ‘vind ik best, om het nuttige aan het leerrijke te paren.’
In het museum liepen ze langs vitrinekasten met administratieve, meertalige documenten. Meertalig. Bruut gerasterde, verknipte,
genummerde foto’s. Er waren dertien ordnermappen, Listes originales allemandes Convois. Foto’s van de binnenkoer van de kazerne,
met joden en hun koﬀers. Er waren gezinsfoto’s en sommige gezinsleden waren paars ingekleurd. Mensen met gele sterren. Bruno
dacht dat hij alle foto’s kende, maar dat bleek niet zo. Hij zag een
schrijnende foto van naakte vrouwen die wachtten om doodgeschoten te worden. Er was een verpakking Zyklon b , blauwzuurkristallen uit Auschwitz, eﬃciënt voorzien van een etiket: ‘Nur
durch geübtes Personal zu öﬀnen und zu verwenden.’ In rode letters
stond het op een geel vignet, in gebruiksvriendelijk Duits.
Bruno kon het allemaal amper registreren. Er waren pakkende
ﬁlmpjes die iedereen achterlieten met een krop in de keel. Overal
waren er gidsen die schoolgroepen begeleidden en ze vroegen om
plaats te maken voor een nieuwe groep.
Bruno en het meisje stonden plots weer buiten.
‘Indrukwekkend,’ zei ze, ‘maar er was nergens plaats om dat voor
te lezen.’
‘Weet je,’ zei Bruno, ‘we rijden tien kilometer verder. Ik weet een
betere plaats. Ik verdubbel mijn prijs.’
Onderweg zei hij haar: ‘Het is verboden te vergeten, meisje.’
‘Vergeten is onmogelijk,’ wist het meisje heel pienter. ‘Want als je
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echt iets wil vergeten, noem je het toch en staat het weer midden in
de aandacht. Niets kan verdwijnen.’
‘Heb je dat zelf bedacht?’ vroeg Bruno.
‘Ooit ’s ergens gelezen,’ zei ze. Ze zwegen. Vijftien kilometer verder reden ze een parking op. Kiezels knerpten. De wind gooide hun
auto open. Bruno en het meisje liepen naar een grauw kamp achter
prikkeldraad onder een Belgische vlag: Breendonk. Bruno betaalde
de twee tickets.
‘Ik vind dit nogal luguber,’ zei ze. ‘Moet dit echt?’
Bruno stond erop haar alles uit te leggen. Ongewild snauwend
klonk zijn uitleg. Ze liepen door de tochtige gangen van de kazematten, gevangenenkamers met druppende plafonds, isoleercellen,
douches, varkenshokken. Ten slotte de jodenbarakken. Ergens
klonken galmende luidsprekers met gescheld, of waren dat Duitse
schimmen? Buiten kroop de kou binnen langs hun nek en ze liepen
verder langs de betonnen bunkers die grijs en zwart waren. Een grillige verweerde tempel, Borobodur, bespannen met prikkeldraad. Ze
vroeg: ‘Zal ik het hier dan maar lezen?’
‘Ja, doe maar,’ zei Bruno en hij gaf haar het boek. Dicht schurkte
ze zich tegen hem aan. Vlak bij de executiepalen, een vervallen schavotje, een pancarte met namen en een oproep tot stilte, las ze het
stuk voor over de laatste dagen van joodse meisjes. Het verkeer loeide op de autoweg.
Jorge Semprun zei onlangs nog in een interview: ‘Waarom zouden
alleen de overlevenden van de kampen het recht hebben om erover te
schrijven?’ Zo is het, maar hoe moet men dan zijn materiaal verzamelen? Volstaat een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen of het
Anne Frankhuis in Amsterdam? Het Auﬀangslager van Breendonk of
Westerbork? Moet men afreizen naar Auschwitz? Of volstaat gewoon
het trage bladeren in boeken van Imre Kertész, Primo Levi, Victor
Klemperer of Anne Frank om te kunnen grossieren in dit soort beklemming? Soms volstaat het zelfs met de juiste gevoeligheid rond te
kijken om een gevaarlijke kilte waar te nemen.
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HUUB BEURSKENS
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lijf stilzitten, verdomme!’ riep Blan. Te laat natuurlijk. Als
een klein kind zat Valli op zijn passagiersstoeltje te wippen. Zinloos was Blans vermanende blik in zijn achteruitkijkspiegel. Als krijsende chimps op zolen en knokkels gingen Salve
en Prahl tekeer op de laadvloer van de koets. Even getergd als machteloos omvatte Blans rechterhand de knop van de versnellingsstang.
De batteurs en frotteurs van zijn besteleend waren al meer dan een
jaar aan vervanging toe. Onstuitbaar deinend reed de 2c v over het
asfalt van de Stationsstraat als betrof het een tocht waarbij een
mandje eieren ongedeerd over een vers geploegde akker moest worden vervoerd.
Valli klapte zijn raampje open, boog voorover en gilde iets naar
buiten. Het doet er niet toe of Blan de kreet wel of niet goed verstond maar het maakte hem zo aan het lachen dat hij nu zelf achter
het stuur begon mee te doen met het ritmisch op-en-neer van zijn
auto en de drie passagiers.
Ook Blan klapte zijn zijraampje open en stak zijn elleboog naar
buiten. Had de eend een audio-installatie gehad met een vermogen
van vier maal vijftig watt dan was elke schoonheid, heet of koel, op
het warme trottoir blijven stilstaan, betoverd door een deinend rijdende blikken doos muziek met voorgedeukt uiterlijk en vier meezingende artistieke vrijdagavondboys, cool town, evening in the
city, dressing so ﬁne and looking so pretty, cool cat, looking for a
kitty. Auto’s toeterden. Blan claxonneerde uitgelaten terug.
Het vehikel kwam op de Heuvel tot bedaren. Het plein in de dufste stad van Brabant leek eindelijk even zijn naam waardig toen de
twee zelfmoordportieren openzwaaiden en Blan en Valli bezweet
uitstapten terwijl Salve en Prahl de achterdeurtjes opengooiden en
naar buiten sprongen met het buitelende gevoel een hele stad aan
hun voeten te hebben, een stad met zijn wijde mediterrane omgeving.

‘B
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In café Volpo zaten drie academiedocenten aan een tafel voor vier.
De knokige oude Prins-Fouré incluis alpinopet uit zijn Montmartriaanse studiejaren. Josker met een ﬁltersigaret tussen de gestrekte
vingers van zijn linkerhand ter hoogte van zijn borstbeen, zijn voor
het hanteren van het potlood vergroeide rechterhand rustte op een
opengeslagen tekenblok; boven hem aan de bloedrode muur hing
een levensgrote portrettekening van de Volpo himself met onbescheiden Joskersignatuur. De rossige graﬁcus met sproetengezicht
en geitensik sprak met veel, vermoedelijk sterk basisch speeksel,
hetgeen bleek uit distantie, houding en gezichtsuitdrukking van
zijn tafelgenoten. Hij priemde bij zijn betoog met een vinger op een
foto in een boek en veegde vervolgens met de muis van zijn hand
over de afbeelding. Een vierde docent, Verkaik, leraar gipsen, chamotten en speksteenvijlen, stond gebogen over een diep voorovergebogen studente die hij de kunst van het biljarten probeerde bij te
brengen door haar de indruk te verschaﬀen dat ze over vier armen
beschikte. De stoot ketste, de bal sprong over de rand van het biljart
en er klonk gelach. Het was druk en rokerig onder het hardgroen
van het plafond en het schijnsel der olielampen dat het biljart in de
buiskachel krom reﬂecteerde en de vloerplanken tintte als geschilderd met het zwavelgeel van Van Gogh.
Voor Prahl en zijn makkers kwam een tafel vrij naast die van de
docenten. Salve stak zijn pijpje op. Josker keek ernaar en zijn hand
bewoog al met een potlood over het papier. Dat zette Salve ertoe aan
rook te inhaleren en weer uit te ademen als een draak en zijn hoofd
daarbij ietwat in de nek te werpen en schuin te houden als een lel.
‘Ach nee, niet zo,’ kreunde Josker, scheurde het vel papier uit de
spiraal van het blok om het te verfrommelen. Prins-Fouré wenkte
voor nog een halve maat jenever terwijl slechts twee woorden zich
uit zijn heesheid schenen te kunnen losmaken, maar dat met
verbluﬀende frequentie: ‘Marino Marini.’
‘Mijn vrije werk is een subjectieve verbeelding van mijn persoonlijke beleving en komt intuïtief tot stand. Al schilderend lijkt mijn
hand een eigen wil te hebben en ontstaat er als vanzelf een beeld wat
zich aan mij openbaart als verrassend en ontroerend.’
Dát zich aan mij openbaart, graat, hoorde Prahl zich in gedachten frikken.
Margret Vanderdennen was aangeschoven bij de jongens. Zelfde
klas, zelfde leeftijd, twee enige overeenkomsten met Prahl.
‘Voor jou is er altijd een plaatsje,’ zei Valli grijnzend tegen de
spicht.
‘Mijn persoonlijke beleving vormt zich tot een beeld uit mijn on560
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derbewuste middels het schildersmedium op het doek. Emoties zijn
dus uitgangspunt van een zoektocht naar de ideale compositie.’
Salve maakte er aan verschillende tafels ijverig melding van dat
hij niet op vrouwen viel.
Blan krabbelde iets op een bierviltje, keerde het om en schoof het
naar Prahl.
‘Zo lelijk zo schoon’ stond erop, geschreven in een tekening van
een soort tennisracket. Prahl snapte dat het op Margret sloeg maar
begreep er verder niks van.
‘Vroeger trokken we een twijg van een wilg, bogen de twijg rond,
haalden hem door zoveel mogelijk spinnenwebben en hielden hem
dan als een spiegel voor een meisje onder het uitspreken van die
spreuk,’ zei Blan. Maar Blan zat toen alweer achter het stuur, Valli op
het passagiersstoeltje, maar niet alleen, en Salve en Prahl zaten weer
achterin, zo rustig mogelijk, want in gezelschap van nog drie medestudenten, met een gezamenlijk gewicht dat heel wat meer dan de
batteurs en frotteurs op de proef stelde.
Met zijn linkerarm in een mitella was Experience met drie makkers het café binnengebanjerd. ‘Gek worden gaat hier vanzelf,’ had
hij geroepen, ‘maar je ruïneren, misdaden begaan, ho maar! Ik ken
een hete lesbodancing. Wie wil erheen? Wie brengt me ernaartoe?
Kom op! Valli? Prahl? Blan! Nee, jij niet, zeiklijster, spriet. Stoer dat
je er weer eens bij bent, Prahl. Of is het uit met je meisje?’
‘Nee, Chiara moet dit weekeinde studeren in…’
‘In Electric Ladyland! Salve, hé, Salve, kom mee, fee!’
De eigenlijke naam van Experience was Pier Houben. Hij leek in
niks op Jimi Hendrix, met uitzondering van zijn wijde hemd met
ruches en opdruk van bonte bloemen, de mijterigheid van zijn
snorretje, de suikerspinvorm van zijn pruik, het geknoopte indiasjaaltje als haarband eromheen en de gebaren waarmee je een elektrische gitaar zowel koestert als maltraiteert. Alleen was hij nu niet
in staat aan de denkbeeldige snaren te plukken vanwege de hechtingen in zijn bovenarm als gevolg van zijn exercitie tijdens de tekenmiddag in de dierentuin. Experience had zijn tekenmap tegen een
boom gezet, was op het muurtje geklommen om op de Bactrische
kameel te gaan zitten. Zo pontiﬁcaal als hij vervolgens op zijn medestudenten had neergekeken, zo soeverein had de kameel tegelijkertijd zijn hoofd naar zijn berijder gedraaid. Terwijl de bek van de
harige tweebulter dichtging gingen de kaken van Experience van elkaar.
Dus niet alleen vanwege de batteurs en frotteurs en vanwege de
staat van het chassis moesten stotende bewegingen zoveel mogelijk
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worden vermeden. Toch liet Experience er zich niet van weerhouden om in de benauwende hitte, tussen de bestuurder en Valli, met
zijn mitella op een centimer van de versnellingsstangknop, zijn kazoo uit zijn zelfgepatchte Navajodraagtas tevoorschijn te halen en
de riﬀ van ‘Crosstown Traﬃc’ in te zetten. Blan probeerde met lage
keelklanken en volle wangen de baspartij te imiteren. Valli nam de
backing vocals van Dave Mason voor zijn rekening. En opeens zaten
er vijf Mitch Mitchells in de koets, ritmisch timmerend op de wanden, tegen het dak en de achterdeurtjes en op de bollingen boven de
wielen.
En de frotteurs en batteurs? All you do is slow me down and I’m
tryin’ to get on the other side of town. Als rechtstreeks afkomstig
van het tekenblok van Robert Crumb deinde de besteleend door het
warme duister. Honden huilden. Een vogel schrok van zijn eigen
schreeuw wakker. Katers vlogen elkaar zo in de pels dat de sterretjes
er af en in de hemel sprongen. En de bebouwing bestond uit fabrieks- en opslagloodsen.
da n c i n g d e t r e i n stond er in kleine blauwe neonletters boven
een vensterloze deur. Experience en de portier kenden elkaar. Neonblauw was het licht ook binnen, electric neonblauw en zuurstokrood. De ruimte leek groot en intiem tegelijk, niet rond of ovaal
maar evenmin met rechte hoeken. Patti Smith zong over pissen in
een rivier. Er waren meer mannelijke gasten dan Prahl had verwacht. En niet alleen jongens van Salves slag. Net zomin alleen maar
schuifsters. Patti Smith zong ‘Hey Joe’. Experience riep ‘Wahwah’
omdat hij even was vergeten dat zijn bovenarm genaaid was toen hij
naar zijn ondersteboven besnaarde Air Fender greep. Blan ging op
zoek naar een toilet. Salve danste al tussen klittende koppels en
geëxalteerde of juist in zichzelf verzonken solisten. De andere jongens zochten afwachtend rugdekking en houvast bij de bar.
Een tribade met een bovenlipbegroeiing die Jimi jaloers zou hebben gemaakt begon Prahl iets in zijn oor te toeteren over de oorsprong der geslachten, over bolronde gedaanten had ze het, waarvan er drie soorten waren geweest, vier handen hadden die elk gehad en vier benen plus twee gezichten op een ronde hals; er was een
vrouwelijke dubbele eenheid, een mannelijke dubbele eenheid en
een eenheid die bestond uit een vrouwelijke en een mannelijke
component.
‘En die liet de oppergod toen alle drie doormidden snijden?’
vroeg Prahl lacherig.
‘Zoals je kweeperen doorsnijdt voor de inmaak, of eieren met een
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haar. En al die helften begonnen hevig naar wedervereniging te
smachten.’
‘Maar hun hoofden waren dan toch omgedraaid en ook…’
‘Je hebt niet geluisterd, jongen! Hun gezichten werden omgedraaid, zei ik, de huid van de rug werd naar voren getrokken en tot
navel samengeknoopt. En omdat ze toch ongelukkig bleven als ze
elkaar weer vonden en zodoende wegkwijnden, liet de oppergod
hun geslacht ook naar voren plaatsen.’
Prahl zag zichzelf weerspiegeld achter de barvrouw die, met licht
gespreide armen, haar handen op de rand van het marmeren blad
liet steunen, als op Manets schilderij van de Folies-Bergère, en die
vervolgens, als op de voorstudie van dat schilderij, de handen voor
haar buik samenvouwde. Tegelijk besefte Prahl hoe hij zichzelf zo
weerspiegeld zag, als was hij gedrieën of alsof de weerspiegelde en
zijn spiegelbeeld twee anderen waren. Wat niet wegnam dat hij in
dezelfde spiegel Blan zag terugkeren. Maar het was niet alleen of
niet zozeer Blan die Prahl daar zag. Als hij in een stripverhaal zou
hebben geﬁgureerd had hij zich acuut demonstratief de ogen uitgewreven!
Blan vatte hem bij zijn schouder en wilde hem klaarblijkelijk iets
meedelen. Prahl weerde Blan af.
‘Virginia hier heeft een buitengewoon boeiende theorie, moet je
beslist naar luisteren,’ zei Prahl. Opnieuw keek hij naar de barspiegel. De dienster had inmiddels gereageerd op een wenk. Prahl hoorde de borststem naast zich vertellen over bolletjesmensen, voelde
opnieuw de hand van Blan op zijn schouder.
‘Je hebt het zelf ook al gezien, zie ik.’ De stem van Blan klonk samenzweerderig opgewonden. ‘Chiara, als twee druppels water, verbluﬀend…!’
‘Met die mascara zeker? Met die blush, die gestifte lippen, dat opgestoken haar en dat strakke korte lichtblauwe jurkje met korenbloemmotief? Chiara?!’
‘Sprekend, dat zie jij ook, Prahl!’
‘Prahl, heb je dat meisje daar gezien?’ kwam Salve sybaritisch vragen. Het zweet parelde op zijn voorhoofd. Hij trok zijn strakke gebreide spencer uit over zijn verticaal gestreepte overhemd dat onder
de oksel vochtvlekken vertoonde. ‘Zelfde stem ook als Chiara,
exact.’
‘Langer,’ antwoordde Prahl korzelig.
‘Omdat ze hoge hakken heeft! Blan?’
Blan knikte.
‘Even lekkere tieten,’ zei Salve.
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‘Wat weet jij daarvan, meid?’ grapte Blan.
‘Even lekkere kont dan.’
‘Zo meteen beweren jullie ook nog dat het Chiara ís,’ riposteerde
Prahl. Hij wilde oogcontact via de spiegel en was er als de dood
voor, hij verlangde ernaar te worden getroﬀen door een vervloekte
blikwisselingsbliksem voordat ze haar ecolineblauwe cocktail kreeg
aangereikt en ermee zou verdwijnen.
De barvrouw drukte een gekonﬁjte kers over de punt van een
lange prikker.
‘Alle mannen die een snede zijn van het geheel dat destijds manvrouwelijk werd genoemd zijn rokkenjagers. Narigheid, niets dan
narigheid,’ gromde de sibille en ze verliet haar kruk.
‘Waarom ga je niet naar haar toe?’ vroeg Blan.
Ook Valli probeerde Prahl te bemoedigen. ‘Knoop een gesprek
met haar aan, man…’
‘En wat moet ik dan zeggen? Dat ze me aan iemand doet denken?
Aan mijn vaste vriendin nog wel? Ze ziet me aankomen!’
Tegelijk zag Prahl zichzelf bewegen boven en op het met inhoud
en al gestrekt liggende opgesjorde korte jurkje, als met batteurs en
frotteurs die van geen ophouden wilden weten.
Salve begon met Jonathan Richman mee te zingen en trok Prahl
mee de dansvloer op.
In the ﬁrst bar they were drinking sips, in this bar they could
shake their hips and I was dancing in a lesbian bar oh oh I was dancing in a lesbian bar oh oh oh.
Ook Blan zong en danste mee. En Valli. En Experience kwam
aanswingen.
In the ﬁrst bar things were just okay, in this bar things were done
my way and I was dancing in a lesbian bar…
‘Oh oh I was dancing in a lesbian bar,’ zong Jonathan Richman.
‘Oh oh oh,’ zong Prahl.
En toen stond hij zomaar te dansen met de pop! Te bewegen tegenover haar bewegen. En werd hij drie-, viermaal getroﬀen door
de blikwisselingsﬂits, als overkwam hem kort achtereen een ejaculatieloze praecox of een cloacaal orgasme in het reptielse compartiment van zijn brein.
‘Kom je met me aan een tafeltje zitten,’ vroeg ze met haar lippen
tegen zijn linkeroorschelp nadat ze zijn sluik ervoor hangende haren met twee vingers erachter had gedrapeerd, ‘daar?’
Jezus! Terwijl hij achter haar aan door het afwisselend rood en
blauw getinte halfduister liep, poetste Prahl werktuiglijk de rechthoekige glaasjes van zijn Byrds-brilletje met een slip van zijn hemd.
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‘Wat drink je?’ vroeg ze.
‘O, sorry,’ zei hij, ‘ik zal iets halen. Wat drink jíj?’
Maar ze stond erop zelf iets aan de bar te gaan bestellen. ‘Ik breng
je wel wat lekkers,’ zei ze.
Zo’n cocktail had Prahl nooit voorgezet gekregen. Ze liet hem er
twee keer van sippen, legde toen haar handen over de zijne, keek
door zijn brillenglaasjes zo bij hem binnen dat Prahl het gevoel had
dat hij poedelnaakt onder zijn eigen schedeldak stond. ‘Moet je luisteren,’ zei ze, en ze wreef over de rug van zijn rechterhand, ‘we kunnen er nu wel een hele poos omheen zitten draaien, maar uiteindelijk zullen we het met elkaar doen, als je begrijpt wat ik bedoel…’
Prahl knikte en slikte. Hij wilde haar terstond bekruipen, betasten, belikken en binnendringen. Hij wilde tegelijkertijd acuut wegvluchten, met de indruk dat hij een moment lang de gestalte in Michelangelo’s Laatste oordeel was geweest, de naakte mannenﬁguur
die ineen wil krimpen, die zichzelf omarmend wil vasthouden en
zijn linkerhand voor zijn linkeroog houdt, terwijl zijn rechteroog
van geen wijken kan en wil weten voor de aanblik van wat hem tot
verschrikkens toe verbijstert, terwijl de sensatie van een serpentenbeet in zijn dij en de neerwaarts trekkende greep van duivelshanden
om zijn benen zijn mond op halfopen heeft gezet.
‘Even naar het toilet,’ zei Prahl.
Hij had een volle blaas maar kon niet plassen.
Toen hij terugkeerde was niet alleen haar glas maar ook haar stoel
niet meer bezet.
Prahl roerde werktuiglijk in zijn drank. Haalde het rietje en het
roerstaafje eruit. Nam een slok. Verwachtte haar elk moment terug.
Valli kwam als toevallig langs om naar de stand van zaken te informeren en liet Prahl met een knipoog achter. Prahl vroeg de pot aan
het tafeltje naast hem naar de tijd, alsof dat van enig belang was. Hij
overwoog aan de bar te gaan informeren naar het uitblijven van
zijn, ja, van zijn wat, van wie, hoe noemde je dat, hoe heette ze trouwens?
Toen stond de uitsmijter voor zijn tafeltje en legde een klein
kaartje voor hem neer. ‘Ik wacht buiten. Mira.’
In het kielzog van de kleerkastbrede jongen spoedde Prahl zich
naar de uitgang, stak nog een hand op naar Blan, zonder er zeker
van te zijn dat die zijn gebaar waarnam.
Er stonden twee taxi’s. Beide met open voorportieren, beide met
hun chauﬀeur wachtend aan de passagierszijde. En bij de eerste auto stond Mira. Ze stapte in op het moment dat ze zag dat Prahl haar
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had geschoten. Haar chauﬀeur sloot het portier en begaf zich achter
om zijn wagen heen naar zijn plaats. De chauﬀeur van de tweede
taxi verzocht Prahl met een uitnodigend gebaar bij hem in te stappen.
‘Waar gaan we heen?’ vroeg Prahl.
Uit het handgebaar en de mimiek van de taxichauﬀeur maakte
hij op dat de man zijn taal niet verstond. Prahl probeerde het met
Engels.
‘Seguire,’ zei de man, en hij wees naar de achterlichten van Mira’s
taxi, ‘follow!’ Toen haalde hij zijn schouders op.
Prahl deed zijn best om de route door het donker te kunnen volgen. Alras werden de herkenningspunten twijfelachtig. En binnen
tien minuten was hij de oriëntatie kwijt. Hij herkende niets van de
buitenwijk waar ze doorheen reden. De buitenwijk van een grote
stad, dat was zeker. Woonkazernes. Waren het eucalyptusbomen die
de weg omzoomden? Hier en daar een oude fabriek of een autowerkplaats. Een palmboom in een parkje? En het ging richting centrum, want het verkeer werd drukker, er doken verlichte ramen op
van bars, stoplichten. Prahl wees toen de chauﬀeur even de aansluiting dreigde te verliezen. Opeens ging het daarna de diepte in, vervolgens door een tunnel. Toen volgden er aan de rechterhand uitzichten op afgesloten, verlaten, oranje verlichte terminals, silo’s,
walkranen, spoorbundels, iets als een douanekantoor, loodsen, een
huizenhoog vrachtschip, terwijl links de stad steil en dicht gestapeld
opliep.
Ogenblikkelijk toen Prahl uitstapte werd hij plagerig besnuﬀeld
door een warme, naar kelp en zout geurende bries van de donkere
zee. Hij streek zijn haar weg voor zijn bril. Taxiritten waren niet opgenomen in de begroting van een kunststudent, maar wat moest hij
anders dan zijn portemonnee pakken? De chauﬀeur vormde echter
met zijn armen drie keer achter elkaar een andreaskruis. En Prahl
zag nog net Mira in een straatje verdwijnen.
Ze leek allang niet meer op Chiara. Al aan het tafeltje in d e
t r e i n was ze minder op haar gaan lijken, ras almaar minder.
Waarbij Prahls indruk dat hij haar kende, dat hij al zo vaak in haar
ogen had gekeken, dat hij haar lippen al zo vaak had willen kussen,
dat hij haar hele lichaam kende, en niet alleen het moedervlekje aan
de binnenzijde van haar linkerknie, niet afnam, integendeel.
Waar was de heerlijkheid in het korenbloemenjurkje gebleven?
Waarom had ze zo’n haast? Waarom wachtte ze niet even op Prahl?
Waar bevond Prahl zich? Hoe heette het straatje? Het straatje kwam
uit op een brede corso. Links en rechts geen Mira te bekennen. Dus
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stak hij maar over, een ander smal straatje in. Daar ging ze, aan het
eind, voor een kerk rechtsaf. Rechts van het barokke gebouw gingen
trappen omhoog. Toen liep Prahl zo’n twintig meter over een vlak
gedeelte, daarna ging het opnieuw met traptreden omhoog. Hij
kwam op een klein donker pleintje tussen hoge grauwe woningen.
Beneden waren de muren wit beklad met leuzen waarvan hij de zin
niet begreep. na z i t v ov e r c o m a , las hij en m o z a rt v i c e
n ova . En het had er alle schijn van dat hij Mira al kwijt was. ‘Amore!’ hoorde hij toen roepen, ‘Amore!’
Overal in de hoogte van de steeg van waaruit haar roep afkomstig
was geweest hing wasgoed, aan dubbele lijnen die de verdiepingen
aan de ene kant verbonden met die aan de andere zijde. ‘Mira,’ riep
Prahl, ‘Mira, wacht!’ Hij hoorde haar lachen en vernam toen het
snelle, echoënde geklik van hakjes op granieten plaveisel. De steeg
liep almaar omhoog, maakte toen een knik en liet hem op een volgend plein uitkomen, een wat groter plein, met een kleine buurtbioscoop met een gescheurd aﬃche van Vampirella op de gesloten
toegang. ‘Hier…’ meende hij te horen. Vanuit een woningportiek.
Maar toen hij er ging kijken zag hij niet veel meer dan een eveneens
gesloten deur. Een roestige punaise hield een stuk papier op zijn
plaats. va n c a n z a v i a r e m o n o stond er met hanenpoten op
geschreven. Het stonk er indringend naar kattenpis. Prahl keerde
zich om. Daar stond ze, Mira, op een andere hoek! ‘Wacht op me!’
De tweede barokkerk diende zich aan. Wit bescheten verweerde heiligenbeelden keken samen met een smal strookje sterren op hem
neer. Ook hier hingen weer grote hoeveelheden wasgoed boven de
straat. Prahl schrok en voelde zich ogenblikkelijk beroerd toen hij
het naambordje zag van een volgende steeg: Pallonetto Santa Chiara. En hij besefte daar ook dat hij tot dan geen sterveling was tegengekomen. Het beangstigde hem. Schichtig keek hij om. Mira stond
hem te wenken, stevig hoog op beide benen, met een hand in haar
zij. ‘Ja, ja, ik kom al, o, ik kom al,’ lispelde Prahl. Het kon nu toch
niet lang meer duren, anders had ze de taxi’s immers naar een andere plek laten rijden. Via Cremavono Zone. Via Canzone Avremo.
Vreemdsoortige benamingen. Via All Prem. Liep ze onder een poort
door? Ja, ze ging onder een poort door. De geur van kattenpis werd
onderdrukt door die van een riool. vac a n z a e n o r m i ov e stond
er op een winkelruit waarachter hij alleen duister ontwaarde. ‘Míra!’ Hij schrok van het geëcho van zijn stem. Verwachtte dat er elk
moment luiken zouden worden opengestoten, dat er schuiframen
werden geopend en er een pispot boven zijn hoofd werd geleegd.
Hij hoorde opnieuw alleen haar hakjes. Klom weer verder omhoog
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door een trappensteeg. Sloeg de zoveelste hoek om. En daar moest
het dan eindelijk zijn, want het straatje liep dood. o m b r e t u !
stond er echter als een mene-tekel op een muur gekalkt. In de
schaars verlichte cul-de-sac stond een hoopje schroot in de vorm
van een cinquecento zonder wielen. Prahl bedacht dat het voor een
autootje mét wielen misschien nog moeilijker was om hier terecht
te komen. Toen vernam hij van achter het wrak gegnuif en gegniﬀel.
Hij was op nog geen meter genaderd toen twee kwajongens tevoorschijn sprongen, langs hem heen schoten en er luid lachend vandoor gingen. Achter de cinquecento lagen drie, vijf, zes tijdschriften. Prahl zou geen moment op de gedachte zijn gekomen om er
een, laat staan om ze alle zes op te pakken wanneer hij niet, in het
zwakke schijnsel van een gevellantaarn, Mira had herkend, Mira, op
alle bladen, zes keer op de voorkant, Mira halftotaal met blote borsten, Mira in close-up met loshangend haar, halfgeloken ogen en
sensueel vochtige mond, Mira in schaars wit kant op een bed met
glimmende nepkoperen stangen, Mira in zwart corset en op hoge
hakken op een straathoek, Mira in halftotaal met haar tepels bedekt
door verticaal gestreepte bretels, l a s p l e n d i da stond erboven,
Mira met netkousen, met opgetrokken en ietwat gespreide benen
op een bureaustoel, r e g i na i n c o n t r a stata. Opgewondener
dan hij al was sloeg Prahl de tijdschriften open, bladerde er gejaagd
in, zag ﬂitsen van Mira in allerlei uitdagende en uitnodigende poses
aan zich voorbijtrekken. Alleen werd ze nergens aangeduid als Mira. ‘Veronica’, heette ze, hier, met opgetrokken blote benen in een
bergère, Veronica, met alleen nog witte gympen aan, gestrekt op een
bed, Veronica, vooroverhangend… Prahl meende weer het getik
van dameshakjes te horen. Keek om. Las o m b r e t u ! een fractie
van een seconde als stond er ru b m e to . Haastte zich met de bladen het doodlopende straatje uit. Holde het eerstvolgende zijsteegje
in. o m b r e t u ! De muren leken hem in toenemende mate te willen
vermanen. Toen gaf dat kronkelsteegje uit op een largo. Er stond een
grote boom met een dichte en donkere kruin. Een pui erachter werd
door twee kleine buitenspots verlicht. Een bar. Prahl meende het
geluid van regendruppels te horen. Maar de nacht was klaar als tevoren. Hij liep onder de boom door en zag dat hij er door en over
talrijke kleine spetters vogelpoep ging. Vandaar de naam van wat
niet alleen een bar maar een bar-hotel bleek? pe r sto r n o . Eén
ster.
Met de tijdschriften nog steeds in zijn hand stapte hij het etablissement binnen. Vier jongens die in hun ondergoed in het groene
kunstlicht zaten te pokeren schonken hem niet de minste aandacht.
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Een omaatje achter de bar ging onverstoorbaar verder met glazen
drogen. Maar een man, vijftiger schatte Prahl, met een soort safarivest over zijn t -shirt, kwam vanachter zijn tafeltje en wees op
Prahls tijdschriften.
Prahl begreep niet wat hij zei, maar nieuwe hoop vlamde in hem
op en met een vragende uitdrukking op zijn gezicht toonde hij de
man nu demonstratief de omslagfotograﬁeën.
‘I did spoke to her,’ zei de man op soevereine toon ondanks zijn
sterk Italiaanse accent.
‘Spoke?! And where is she now…?’
De man nam de bladen uit Prahls hand, inspecteerde ze, sloeg er
een open en wees op een naam onder een tekst. l e o na r d l i e b e zeit.
‘You?’ vroeg Prahl.
De man knikte.
‘Your name?’
De man lachte. ‘Come, have a drink.’ Hij liep terug naar zijn tafeltje, ging zitten en klopte als voor een circushondje op de zitting van
de stoel naast hem en ordonneerde: ‘Due limoncelli!’
Peinzend bladerde hij door de fototijdschriften die hij voor zich
op tafel had gelegd. ‘Indeed,’ zei hij na een diepe zucht, ‘Mira Pavell
is one of the world’s most sought after soft-porn models. Her ambitions were behind the camera, not in front, and she made a modest
living as a photographer until one night all her equipment was stolen out of a cab. When the calls with the police for the equipment
became threatening she took an oﬀer from a make-up artist she
worked with to take part in an erotic assignment. Though the photographer assured her that it was a simple photo shoot she wound
up at an s & m castle in Moravia. You like the limoncello?’
Prahl knikte als een kleuter die met zijn papa op café mag en nam
een extra slokje van het gele, inderdaad welsmakende drankje met
citroenessence. De man sloeg een ander blad open, bladerde erdoorheen.
‘She spent three days there with the mainly German men who
paid huge sums of money to be abused by Czech women. Dressed in
leather, tall and statuesque, Veronica whipped them constantly as
the men acted out bizarre fantasies. “I would ash from my cigarette
in their mouths. They would lick my shoes. They played like they
were animals; like they were dogs or horses,” she told me.’
‘Veronica?’ vroeg Prahl, ‘Mira?’
De man keek hem even meewarig aan en vervolgde zijn relaas.
‘While it all went on she was photographed. Bewildered but with
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six thousand crowns, she was nevertheless still deeply in debt and
she took another assignment where she was again misled. Flown
down to Italy she was taken right to the agency owner’s apartment.
He was like maniac for sex, for women. She did not know English.
She could just say “yes” and “no”. He gave her a camera and told her
to shoot him. She began to shoot him as he undressed and began
masturbating in front of the camera.
After these two awful experiences she wanted nothing to do with
the business. But her name and image were out there. Other models
and agents began contacting her, oﬀering her big money and assuring her that it was professional. And now you want to fuck her.’
Liebezeit keek Prahl allerminst vragend maar doordringend aan.
‘Is she in the hotel?’
De man schoot in de lach. Begon te bulderen van het lachen. De
vier jongens begonnen eveneens te lachen, luid te lachen, zonder op
of om te kijken van hun spel, en het omaatje gierde het uit terwijl ze
een glas ter inspectie tegen het groene licht hield.
Prahl verontschuldigde zich. Stond erop de twee citroendrankjes
te betalen. Het omaatje was gekomen om hem zijn portemonnee uit
handen te nemen en er alleen het rinkelgeld in achter te laten.
‘Your magazines…’ riep de man in de deuropening. Hij zwaaide
met de bladen. Prahl maakte een afwijzend gebaar. ‘Realize: bleed
on it!’ zei de man nog, bij wijze van raadgeving voor onderweg,
hoewel Prahl er werkelijk geen idee van had wat hij ermee aan
moest.
De druk van zijn blaas was langzaam maar zeker zo toegenomen dat
Prahl alleen nog op zoek was naar een geschikte plek om te urineren. In tegenstelling tot het eerdere gedeelte van zijn tocht kwamen
er nu steeds mensen op zijn weg en dat vooral wanneer hij een geschikte nis, hoek, boog of onderdoorgang meende te hebben gevonden. Zo gebeurde het dat hij, naarstig speurend en daarbij voortdurend gefrustreerd als in een loop van een koortsdroom, de brede
trappen bereikte die naar een park boven de stad leidden. Zelfs achter en in de duistere bosjes van het park bleek het heimelijk vergeven van menselijke aanwezigheid. Alleen een betegeld, boomloos,
tegen de duizelingwekkende sterrenhemel onbeschut uitzichtsterras met bankjes was geheel en al verlaten. Daar opende Prahl zijn
broek. En over de kniehoge stenen balustrade plaste hij op de twinkelende stad aan de inktzwarte zee, minutenlang, en terwijl hij zo
tot zalige verlichting kwam werd hij gefascineerd door het imposante silhouet van een kegelvormige berg dat ter linkerzijde, in
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zuidoostelijke richting, was opgedoemd zonder dat hij er erg in had
gehad. De top van de kegel was afgeknot en vanuit het binnenste
van de berg of van nog veel dieper leek een geweldige schijnwerper
de nachtelijke hemel pioenrood aan te stralen. Of was het Aurora
die zich reeds aankondigde? Het geluid van het dichttrekken van
Prahls rits viel samen met gerommel als van een ver onweer, niet in
de uitgestrektheid van de onbewolkte hemel maar in de diepte van
de aardkorst, waar het maalvlak tussen twee schollen miniem verschoof.
Prahl besloot in zuidoostelijke richting uit het park af te dalen om
de berg of de zonsopkomst of beide zo lang mogelijk te kunnen blijven gadeslaan.
Prahl liep door fruitplantages waar arbeiders hun pick-up trucks
aan de kant zetten en hekpoorten ontsloten. In een laan probeerde
de nacht nog op het breukige asfalt stand te houden door zich al te
opzichtig te verbergen achter hoge stammen van dropwatergeurige
eucalyptusbomen. Op talrijke straattrappen in een volkswijk rook
het naar lysol en er werd met geluiden van schrobbers over weerbarstige steen geëchood en het geluid van een stuiterbal werd erdoorheen gekaatst.
Veel vlugger dan hij had verwacht bereikte hij het buitengebied
van de benedenstad. Hij stak een spoorweg over en keek nog eens
om, naar de berg die inmiddels een goudvale tint aangenomen had
en naar de zon die er gaaf aan ontstegen was.
Prahl liep door het losse ﬁjne zand van een breed zeestrand langs
de kalm bewegende en licht schuimende waterlijn. Hij ontmoette er
een man die een witte, ongezadelde arabier bij zijn hoofdstel hield.
Een al wat oudere, maar zichtbaar vitale man, met een dos wit haar
waar slag in zat. De man stond blootvoets in een witte pantalon en
crèmekleurige pullover met v -hals over een ook weer wit hemd. De
manchetten van zijn hemd had hij over de boorden van de pullover
geslagen en de mouwen zo tot aan zijn ellebogen opgerold. Hij
droeg een polshorloge.
Man en paard wierpen gezamenlijk een langgerekte, bizar gevormde zesbenige schaduw waarvan het einde steeds opnieuw overspoeld leek te worden door de zee, maar telkens hield hij het hoofd
boven water door zich als het ware op te delen in schier ontelbare,
elkaar bij de hand houdende partikels over het lichte bruisen van
het zachte schuim.
Prahl had op enige afstand van het tweetal halt gehouden, bezag
de langgerekte vroeg-Etruskische gestalte van zijn eigen schaduw en
huub beurskens Batteurs en frotteurs

571

bedacht dat niet-zich-zijn alles was wat er te zien was, ombre tu!, of
iets in zo’n quasi ﬁlosoﬁsche trant. Toen richtte de man zich met
een rustige blik en op kalme toon tot Prahl, als had hij zijn woorden
duizenden keren gewogen en al honderden keren in bijna negentien
eeuwen gesproken, als waren zijn woorden minder vergankelijk dan
hijzelf.
‘La catastrofe, alla quale soccombono uomo e animale, eguaglia
quella che ha distrutto Pompei e Sodoma!’
Met een soepele beweging sprong hij op de rug van de schimmel
die op slag bronsbruin kleurde onder de man die nu, zonder zich te
hebben ontkleed, geheel naakt zijn armen opzij en zijn geslacht
voorwaarts strekte. Alleen zijn horloge was achtergebleven in het
zand. Toen Prahl de stand van de wijzers zag, repte hij zich landinwaarts en het voorheen zo dominante bergsilhouet zakte gaandeweg en verdween ten slotte geheel achter volle boomkruinen.
In dezelfde boomkruinen deden de eekhoorns al wat de meeste
mensen voor grappig spelen houden: hard over takken rennen,
overspringen, vliegensvlug tegen de stam omhoog of omlaag klauteren. Siberische eekhoorns, nakomelingen van een geïmporteerd
stel dat ooit was ontsnapt. De Warande was er inmiddels van vergeven.
De dierentuinpoort was gesloten. Prahl snoof een vleug muskusgeur diep in zich op. Op het met asfaltpapier beklede dak van het
kassahuisje riep de witte pauw zijn kreet die indien hij door een
mens zou zijn uitgestoten op geplaagdheid door ongeduld zou hebben geduid.
In een straat in De Reit gebeurde iets wat verder op de dag niet
noemenswaard zou zijn geweest. Een man in pak trad uit een eengezinswoning, stapte in een auto en trok het portier achter zich
dicht. Het geluid ervan verwachtte men alleen in een stil besterde
nacht. Even vermengde zich de zoete geur van gas met die van voortuinrozen.
De eerste personentrein richting Zeeuwse eilanden reed weerspannig snerpend en kreunend over het Gasthuistringviaduct. Bij
het Wilhelminapark rook het naar warme beschuitbollen. Een oude
vrouw met witte werkschort gooide met haar ene hand een dode
huismuis in de straatgoot, sloeg en draaide met haar andere hand
een plumeau en verdween weer achter haar woningdeur.
Het uurwerk op de toren van de Hasseltsekerk gaf tien over zeven
aan toen Prahl zo geruisloos mogelijk het studentenwoninkje ertegenover betrad. Op zijn tenen liep hij door Blans kamer en stelde
vast dat zijn medebewoner in diepe slaap lag. Op de planken vloer
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naast Blans bed rustte, als verongelukt, de lijvige, grijze, gebonden
uitgave van Jansons History of Art, met de rug ietwat obsceen omhoog, drukkend op eigen aan weerszijden dubbelgeknikte pagina’s,
open- en uitgeklapt ergens omtrent ‘Mannerism and Other Trends’,
schatte Prahl.
Toen Prahl met grote omzichtigheid de sleutel in de deur van zijn
eigen kamer wilde omdraaien, bleek de deur niet op slot. Op zijn
bed, boven op de sprei en gekleed in haar bruine ribbroek en bruine
coltrui, met haar kleppers aan, lag Chiara. Ze werd wakker en richtte zich half op.
‘Waar kom jij vandaan?’ vroeg ze.
‘Wat doe jij hier?’ vroeg Prahl. Zijn hart begon te bonken. Hij zou
haar op zijn minst eens kunnen vragen haar haar op te steken en
make-up op te doen, al was het maar voor één keer, gewoon om te
kijken hoe het stond.
‘Blan, Salve, Valli, ze zijn alle drie allang…’
‘Sst,’ zei Prahl, ‘ze slapen…’
Chiara dempte haar stemvolume maar haar geagiteerdheid nam
evenredig toe: ‘Ze zijn alle drie allang binnen, ze slapen, inderdaad,
al uren! Maar jij? Waar heb je gezeten?!’
En als ze make-up zou gaan opdoen, zou blijven opdoen, omdat
ze inzag hoe goed het haar stond, zou ze gaandeweg ook anders gekleed willen gaan, bedacht Prahl, en op pumps willen lopen, en hij
zei: ‘Ik weet het niet.’
‘Je weet het niet? Verzin in vredesnaam een betere smoes!’
Prahl zag dat de zwarte mieren inmiddels aan hun dagelijkse
marsroute dwars door zijn kamer waren begonnen. De twee loodbekjes hipten van het ene zitstokje op het andere in hun kooitje.
Prahl haalde een keer diep adem uit de kamerlucht met het waterig
groene ochtendlicht dat door de nooit meer te ontmossen ramen
binnenviel.
‘Ik herinner me een vogel. Een duif. Een duif op een mast. Op een
houten telegraafpaal. Een oude telegraafpaal zonder draden. Althans…
‘Dat kan niet, Prahl, dat is onmogelijk! Dat is precies wat ik gedroomd heb, net voordat je binnenkwam. Een duif op een telegraafpaal. Een houten paal zonder verbindingen. Er bungelden alleen enkele losse stukken draad aan. Het was heel vroeg in de ochtend. Nog iets vroeger dan nu. Ik keek omhoog naar de duif. En ik
had de indruk dat de duif naar mij keek, dat de vogel me aankeek.
Toen klapte iemand in zijn handen, in heel grote handen. Een enkele keer, maar knallend. Hoewel de wereld verder leeg was. En daarop
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zette de duif zich af, boven op de paal. Maar hij sloeg zijn vleugels
niet uit, hij was kennelijk niet bij machte om zijn vleugels uit te
slaan en tolde zomaar naar beneden, kwakte pal voor me neer om er
half verdwaasd te blijven liggen scharren. Het was een verschrikkelijk gezicht. Het schoot door me heen dat ik de vogel zou moeten afmaken… Zeg op, man! Waar zat je?’
Prahl stond aan de rand van het bed. ‘Je zou toch het hele weekend studeren?’
‘Ik verlangde opeens zo naar je.’
‘Chiarina…’ lispelde Prahl. Hij nam zijn brilletje af, legde het op
het nachtkistje, een op zijn korte kant gezet, wit geschilderd krat, en
maakte aanstalten om naast haar te gaan liggen. Met een paar ﬁkse
meppen weerde ze hem af.
‘En sta niet zo te grijnzen…’
Prahl stond niet te grijnzen, maar bemerkte oncontroleerbare vibraties in zijn gezichtsveld, een krimpen van zijn visuele periferie
en hij werd gegrepen door een angst om zijn zinnen en woorden
niet langer in hun juiste volgorde uit te kunnen spreken.
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VINCENT OVEREEM

Badgasten

k sta boven aan het pad en kijk uit over zee. Op het strand is het
nog drukker dan gisteren. Mijn broer Pier en mijn neef Hubert
smoezen gespannen. Ik weet waar het over gaat, maar ik mag
niet mee, Pier heeft het verboden. Steeds als ik bij hen wil gaan
staan, doen ze een stap naar achteren.
Het is wachten op oom Kees, die is pas halverwege. Oom Kees
met zijn bleke, haarloze benen. Terwijl hij nadert, wijst hij almaar
omhoog.
‘Die zon is verschrikkelijk,’ hijgt hij als hij eindelijk boven is gekomen. ‘Waar ben ik aan begonnen? Hier is alleen zon, niks anders.
Jullie hebben het weer mooi voor mekaar.’
Hij graait in de achterzak van zijn zwembroek, haalt een pakje tevoorschijn en deelt gekreukte sigaretten uit. Van tante mag hij niet
roken. Hij steekt zijn sigaret op, inhaleert diep en gooit ons met een
verlekkerd gezicht de aansteker toe. ‘Niet aan de anderen vertellen.’
De scherpe smaak van de sigaret maakt me misselijk. Ik kijk van
Hubert naar Pier, hun gezichten verraden niets.
‘Schoenen uit!’ beveelt oom Kees. Hij verzamelt ze, knoopt de veters aan elkaar en gooit de schoenen over zijn schouder. ‘Oké
schooiers, jullie je zin, laten we gaan.’
Hubert trekt Pier naar zich toe. ‘Het wordt hartstikke heet, het zit
bomvol met mensen,’ hoor ik hem opgewonden zeggen. Als ik me
bij hen aansluit, zwijgen ze. Op hun hoede.

I

We sjokken door het zand, op zoek naar een plek; vanuit mijn ooghoek zie ik de zee, de golven zijn hoog. Altijd als je kijkt, duiken de
waterwezens juist kopje-onder. Je ziet ze nooit, ze zijn er altijd, dat
weet ik. Ik weet alleen niet of ze ons goedgezind zijn.
‘We kunnen bij de duinen gaan liggen,’ zeg ik.
Pier en Hubert kijken me met een gemeen lachje aan. ‘Vic-bangerik!’ roept mijn broer.
Oom Kees strekt zijn arm uit naar de zee. ‘Nou jongens, hij heeft
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anders groot gelijk. Moet je die golven zien.’ Ik zie dat hij Pier een
knipoog geeft.
Een eind verderop worden twee jongens door een golf hardhandig op het strand gesmeten, ze krabbelen lachend weer op. De ene
trekt zijn zwembroek omlaag en schudt het stroperige zand uit het
kledingstuk, de ander wijst naar hem en schatert het uit.
‘Hier maar?’ oppert oom Kees. Met zijn tenen begraaft hij alle afval
die hij in het zand om zich heen kan vinden – een blikje, wat plastic
papiertjes, hier en daar een sigarettenpeuk –, gooit de schoenen
naast zich neer en spreidt zijn handdoek uit. Zoals altijd houdt hij
zijn t -shirt aan. Met de handen in zijn zij kijkt hij om zich heen.
‘Geen parasols te huur. Niks dan zon en geen parasol te zien. Ze
denken dat het geen kwaad kan, die zakkenwassers.’ Hij steekt een
hand omhoog en knippert met zijn ogen. ‘Aiaiai. Wat denken jullie?
Is er nog kans dat het betrekt?’
Pier schudt nee. ‘Wedje van niet?’
Oom Kees’ ogen beginnen te glinsteren. ‘Om de eer?’
‘Drie francs?’ Piers gezicht staat brutaal.
Mijn oom gaat op zijn handdoek zitten en steekt zijn hand uit.
‘Alla dan maar weer. Drie francs.’
Er volgt een handjeklap.
‘Dat ga je verliezen, pap,’ zegt Hubert.
Oom Kees gaat er niet op in, strekt zijn arm uit naar de strandtas
en pakt zijn portemonnee. ‘Ik geef jullie alvast wat geld, anders zeuren jullie daar straks weer om… Dat staat los van onze weddenschap, uiteraard,’ zegt hij tot Pier.
Hij reikt Hubert een briefje aan. ‘Jij bewaart het, jij bent tenslotte
de oudste.’
‘Zo weinig?’
‘Zeg, pas op jij.’
Hubert stopt het geld in de achterzak van zijn zwembroek.
‘Gaan jullie soms niet zwemmen? Want zo verlies je het gegarandeerd.’
‘Ja, straks,’ antwoordt Hubert vaag.
Mijn oom haalt zijn schouders op. Hij zoekt opnieuw in de
strandtas en haalt er zijn petje uit. ‘Tenminste nog iets.’ Hij gaat liggen en legt de pet op zijn gezicht. ‘Gaan jullie doen wat jongens van
jullie leeftijd behoren te doen,’ klinkt het eronder vandaan.
Mijn broer en mijn neef lachen ingehouden. Met zijn rug naar
oom Kees toe vouwt Pier zijn handdoek voorzichtig open: pa’s verrekijker, die heeft hij meegejat. Ze sluipen een eindje weg en bestu576
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deren het apparaat als een kostbaar bezit. Als Pier doorheeft dat ik
naar hen kijk, schudt hij zijn hoofd en houdt hij een wijsvinger
waarschuwend naar mij omhoog. De twee lopen haastig weg. ‘Zouden er al mensen liggen?’ hoor ik Pier nog vragen. ‘Wat dacht je? Die
gekken staan vroeg op,’ is het antwoord.
Ik spreid mijn handdoek uit. Mijn oom beweegt niet, ik buig me
wat over hem heen, maar de geluiden van het strand overstemmen
zijn ademhaling. ‘Doei, oom Kees.’
Alleen zijn hand gaat even omhoog. Snel ga ik mijn broer en mijn
neef achterna.
Ik weet waar ze heen willen. Gistermiddag, bij de stranddouche,
hebben ze een Nederlands jongetje gesproken. Ik kon het gesprek
onopgemerkt van een afstand volgen.
Het joch had een naaktstrand ontdekt. ‘Allemaal blote mensen!’
Hij had een merkwaardig vierkant hoofd vol sproeten, en opvallend
dikke lippen die hij voortdurend met zijn tong bevochtigde.
‘Waar?’ vroeg Pier.
Het joch wees. ‘Daar! Een heel stuk verderop!’ Hij kneep zijn
ogen tot spleetjes en lachte geniepig, alsof hij wist dat geen ander
het ooit zou kunnen vinden.
Toen aan het ontbijt werd besloten dat we vandaag gingen ﬁetsen, bleven Hubert en Pier net zo lang om een stranddag zeuren tot
oom Kees zich opoﬀerde. Ik zei dat ik ook meeging, maar kreeg een
schop onder tafel. Na het ontbijt trok Pier me mee naar buiten.
‘Jij gaat niet mee. Jij verklikt altijd alles.’
‘Als ik niet mee mag, vertel ik dat jullie naar het naaktstrand
gaan.’
Mijn broer gaf me een stomp en liep weer naar binnen.
De zee is een donkere, deinende watermassa; de golven, vol schuim,
worden met ﬂink kabaal op het strand gekwakt. Ik loop Pier en Hubert achterna over het natte zand, vlak naast het water. Overal vrolijk schreeuwende kinderen, in het water zwemmers, uitgelaten. Nu
en dan richt Pier een boze blik op mij, ik doe of ik het niet merk. Iets
verderop buigt hij zich over een hoop zeewier en ik zie aan zijn blik
dat hij overweegt me onder te gooien, maar Hubert zegt hem verder
te lopen, wat hij aarzelend doet.
Enige tijd later blijven ze staan; als ik dichterbij kom, wijst Hubert naar de duinen.
‘Volgens mij kunnen we beter over de duinen gaan, dan snij je
een heel stuk af,’ zegt hij.
vincent overeem Badgasten

577

Pier knikt alsof hij er verstand van heeft. Hij pulkt aan zijn vervellende schouders, stopt een huidschilfertje in zijn mond. Hij stapt
op me af en zegt: ‘Jij kan maar beter niet meegaan, huilebalk! In de
duinen zijn distels. Giftige distels.’
‘Ik ga wél mee.’ Ineens lig ik op de grond, het grijnzende smoel
van Pier boven me.
‘Je weet toch wat er gebeurt als je niet luistert.’ Hij pakt me bij
mijn polsen en drukt ze in het zand. Zet zijn knieën op mijn bovenarmen. ‘Dan gaan we spierballenrollen!’ Heel even beweegt hij zijn
knieën. ‘Zweer dat je niet meegaat!’
Ik houd mijn mond stijf dicht.
Nog eens beweegt hij zijn knieën, wat langer nu. ‘Zweer het!’
‘Nee!’
‘Hou je van spuug, Vic? Nee, toch?’ Hij haalt zijn neus op en rochelt.
‘Oké, ik zweer het!’
Hij staat op en kijkt lachend naar Hubert. Die gebaart ongeduldig.
Als ik naast oom Kees op mijn handdoek plof, schrikt hij op. Zijn
ogen zijn dik, hij is weer eens in slaap gevallen. Hij klopt het zand
van zijn pet, zet hem op zijn hoofd en trekt gapend de tas naar zich
toe. Hij pakt de zonnebrandcrème eruit en begint zich grondig in te
smeren, zijn gezicht als eerste.
‘Je bent niet mee?’ vraagt hij na een tijdje. Een witte zweetdruppel loopt langs zijn slaap naar beneden.
Ik geef geen antwoord.
Hij haalt een boekje tevoorschijn en kijkt met een moeilijk gezicht om zich heen, veegt het zand van zijn knieën en slaat het boekje open. Het grassprietje dat hij als boekenlegger gebruikt, steekt hij
in zijn mondhoek. Oom Kees doet niet veel meer dan luieren en lezen. En weddenschappen afsluiten. ‘Moet je nu toch eens zien. Als
het zo warm is doen mensen de gekste dingen,’ zegt hij en legt zijn
boek opzij. Een eind verderop zijn enkele jongens bezig iemand tot
aan zijn hals in te graven.
‘Dat heb ik ook wel eens gedaan,’ zeg ik. ‘Da’s grappig.’
‘Het is maar wat je grappig noemt. In de tropen gebruiken ze dat
als marteling, of als terechtstelling. Het is gruwelijk. Mensen denken dat de zon je vriend is, maar heb je wel eens iemand gezien die
te lang in de zon heeft gezeten?’
Ik schud mijn hoofd.
‘Een sinaasappelhuid krijg je d’r van. Heb ik ooit een foto van ge578
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zien, verschrikkelijk. ’t Komt nooit meer goed ook.’ Hij wijst naar de
jongens. ‘Maar ja, ga dat hun vertellen. Als het zo warm is, doen
mensen de gekste dingen.’
Ik kijk over mijn schouder: Pier en Hubert zijn aan de klim begonnen.
‘Vroeger heeft je vader eens een zonnesteek gehad. De hele dag
met z’n bolle harses in de zon gezeten. Het was hem nog zo gezegd:
doe toch een petje op. Maar nee, vooral niet doen. Dat heeft hij geweten. Hij heeft drie dagen in een volledig verduisterde kamer gelegen, hij kon geen licht verdragen. Kóppijn! Overgeven! Meer dan
veertig graden koorts! Hij wilde niemand zien, behalve mij. Hij
jammerde steeds: “Ik ga dood!” Daar was hij van overtuigd. Zo ziek
voelde hij zich.’
Ik knik zonder mijn oom in het gezicht te zien, hij heeft het verhaal al honderd keer verteld. Ik volg Pier en Huberts tocht naar boven.
Oom Kees stoot me aan. ‘Zeg, als je met die twee mee wilt, moet
je dat gewoon doen. Let maar niet op wat ze zeggen.’
Ik graaf een kommetje in het zand en peur daar met een stokje in.
Zo makkelijk ligt het niet. ‘Het is Pier,’ zeg ik. ‘Ik mag nooit –’
‘Weet je wat ze geweldig vinden?’ zegt hij opeens.
‘Nou?’
‘Weddenschappen. Daar kunnen ze geen genoeg van krijgen.
Wedje dit, wedje dat. Meesterlijk. Vooral die broer van je heeft de
smaak behoorlijk te pakken. Wed om iets waarvan je vermoedt dat
ze het niet durven en je hoort er voor altijd bij, neem dat maar van
je oom aan.’
Ik moet denken aan laatst thuis met Pier. Ma vroeg ons of we een
paar boodschappen konden doen, met de ﬁets. Tijdens de rit door
het dorp begon Pier vlak voor een kruispunt opeens met losse handen te ﬁetsen, zijn ogen hield hij gesloten. ‘Er komt geen auto aan,’
zei hij en stak zo over. Op de terugweg zei hij: ‘Nu jij!’ maar ik had de
moed niet. Toen deed hij het nog een keer.
‘Die twee durven alles,’ zeg ik.
‘Niemand durft alles, dat bestaat niet. Ga ze maar snel achterna.
Je zult zien dat het werkt. Wedden?’
Hij pakt zijn boek weer op en blaast het zand eraf. ‘Hup, maak dat
je wegkomt, jij. Laat je arme oom alleen in deze bloedverziekende
hitte. Sterven doet hij liever in zijn eentje.’
Hubert en Pier staan boven aan de duinen, turen omstebeurt door
de verrekijker en lijken te overleggen – dat ik aan de voet van de
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duinen sta, merken ze geen van beiden.
Waar kan ik een weddenschap over sluiten? Pier zal me onmiddellijk weer terugsturen, zo gaat het altijd.
Toch krabbel ik zo snel als ik kan omhoog, me hier en daar optrekkend aan het helmgras. Het is een hele klim, boven gekomen
ben ik helemaal buiten adem en het zweet prikkelt op mijn rug. Hubert en Pier nemen me verwonderd op.
‘Misschien dat hij het weet?’ vraagt mijn neef tot mijn verbazing.
Pier kijkt moeilijk. ‘Die suﬀerd?’
Hubert geeft me de verrekijker. ‘We hebben gehoord dat je met
helder weer Engeland kan zien,’ zegt hij. ‘We zien noppes.’
Ik wil zeggen dat dat punt veel meer in het noorden van Frankrijk ligt, maar bedenk me net op tijd. Pier zou me meteen weer wegjagen. Hij vindt het vervelend als je iets beter weet. En meestal wéét
ik het beter.
‘Dat is vreemd,’ zeg ik peinzend, ‘het moet te zien zijn.’ Ik draai
me om. Het strand en de zee strekken zich eindeloos uit, van hieruit
zijn de golven gekke kromme krijtstrepen. Links zie ik de donkere
rotsenpartij die een eind de zee in steekt, en net als gisteren staan er
vissers op.
‘Ik weet wat het is,’ zeg ik. ‘Het is té helder, dan werkt het weer
averechts, dan is de zon een soort scherm.’
Ik wil de verrekijker aan mijn ogen zetten, maar Pier grist hem
uit mijn handen en hangt het ding om zijn nek. ‘Vic lult maar wat.’
De zon staat nog niet erg hoog aan de hemel, toch voelt het zand
onder je voeten al warm. We zijn een ﬂink stuk de duinen in gelopen. Achter ons klinkt het geluid van de branding, wanneer ik omkijk is van de zee niets meer te zien. Er is geen levend wezen te bekennen, hier alleen heuvels van zand, helmgras, distels, en boven
ons niets anders dan die felblauwe lucht. Ik loop achter Hubert en
Pier, en denk aan de marteling waar oom Kees over sprak. Hoe lang
zou je zoiets vol weten te houden? Een dag? Twee dagen? Drie? Hoe
lang zou Pier het volhouden? Als je het hem vroeg minstens een
week, maar in werkelijkheid misschien helemaal niet lang. Ik zie het
voor me: een broeiige, stovende hitte, uitgedroogde grond, vol
scheuren, en Piers kop die boven die grond uit steekt, een vuurrooie, opgeblazen kop, kletsnat van het zweet. Naar me opkijkend
zegt hij iets wat ik niet versta, ik buig me dichter naar hem toe en nu
smeekt hij om genade, zijn uitgedroogde lippen vol kloven. En ik zal
in kleermakerszit naast hem gaan zitten en wachten, want pas wanneer hij zijn kop laat hangen, zal ik hem uitgraven.
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‘Lopen we wel goed?’ vraag ik.
Pier laat me passeren, kijkt ondertussen achterstevoren door de
verrekijker. ‘Hier komt Vic-bangerik,’ zegt hij met commentaarstem.
‘Pier-klier!’ zeg ik, maar die naam hindert hem allang niet meer, hij
laat de verrekijker zakken en kijkt me uitdagend aan. Zijn vlezige gezicht is bezweet. Zo’n kop zal snel gaan hangen, bedenk ik tevreden.
We lopen onder pijnbomen, de grond is harder geworden, de gevallen naalden die tussen het zand liggen, prikken gemeen in je voeten.
Pech dat onze schoenen bij de handdoeken liggen.
Ineens heft Hubert zijn hand op en loert langs de bomen. ‘Een
camping!’ ‘Naakters!’ weet Pier. Zijn blik is begerig.
‘Nee joh, gek!’ zeg ik.
Hij geeft me een tik op mijn achterhoofd. ‘Kijk uit tegen wie je
het zegt!’
We sluipen langs het hek. Het is een grote, chique camping, met
asfaltpaden. Er staan heel wat tenten opgezet, maar we zien niemand. De overhellende naaldbomen die tussen de vakken staan lijken wachters, het is net of ze je nauwlettend in de gaten houden, nu
en dan hoor je het hout zacht kraken.
Achter een bungalowtent staan we stil, Hubert bekijkt het hekwerk. ‘Hier dan maar.’ Hij klimt behendig over het hek. Het lijkt een
koud kunstje, toch wacht ik mijn broer af. Die haalt de verrekijker
van zijn nek. ‘Hier!’ Hij gooit het ding in een mooi boogje over het
hek, Hubert vangt hem. Even moeiteloos als mijn neef klimt Pier
eroverheen; als hij met een plof neerkomt, kijkt hij spiedend om
zich heen. ‘Nu jij.’
Ik mag niks laten blijken, denk ik. Je bent eindelijk mee, nu moet
je laten zien dat je ook wat kan. Ik spuug in mijn handen, spring,
pak de stang vast, trappel met mijn voeten en weet me op te trekken. Ik voel het bloed naar mijn hoofd stijgen. ‘Hij kan het vast niet,’
hoor ik Pier zeggen. Gegiechel. Ik zwaai mijn ene been over de
stang, dan het andere. Niks an, denk ik nog, maar wanneer ik me
laat zakken, hoor ik iets scheuren. Pier en Hubert schieten in de
lach. Ik trek me weer op, probeer mijn zwembroek los te wurmen,
laat me weer zakken, maar de zwembroek scheurt nog meer. Ik bekijk de schade: een ﬁkse winkelhaak in een van de pijpen en een
schram aan de binnenkant van mijn dijbeen. Het bloedt en brandt
een beetje, ik bedek het met wat spuug.
‘Dat krijg ik van mam te horen,’ zeg ik.
Pier trekt me mee het asfaltpad op. ‘Word je hard van,’ zegt hij.
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We hangen wat rond in de schaduw van een boom; het brengt nauwelijks verkoeling. Tegenover ons bevindt zich een kleine campingsupermarkt. Het is er heel rustig. Soms gaat er iemand naar
binnen. Dat we insluipers zijn lijkt niemand op te merken.
‘Jammer hè, Pier?’ zegt Hubert. ‘Geen naakters.’
‘Het had zo gekund. Het stikt hier van dat soort campings.’
‘Wat voor soort campings?’ vraag ik.
Pier draait zich naar me toe. ‘Nudistencampings. Da’s nog wel
even anders dan zo’n simpel naaktstrand. Daar doen ze echt álles in
hun nakie.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Wat ik zeg: alles. Rondlopen, badmintonnen.’
‘Jeu-de-boulen,’ zegt Hubert.
‘Boodschappen doen. Afwassen.’
‘Ook het koken op zo’n pitje zeker,’ zeg ik.
Pier grijnst. ‘Juist met het koken op zo’n pitje,’ hij duwt zijn onderbuik naar voren, ‘lekker warm voor je pikkie.’
Daar moeten we alle drie erg om lachen. We krijgen het er warm
van.
‘Pﬀf…’ zegt Pier, ‘veelste heet!’
Opeens verschijnt op Huberts gezicht een ernstige trek. ‘Die
mensen zijn zielig. D’r zit een of ander stofje in hun hersens, dat
maakt ze niet helemaal goed.’
De campingsupermarkt krijgt al een tijdlang geen klanten. De winkelier – een dikke vent, in blote bast – komt buiten staan, hij steekt
een sigaret op, knikt ons toe, wijst omhoog en zegt iets wat we niet
begrijpen; als we niet reageren, mompelt hij in zichzelf.
Zou een van de twee blikjes fris durven jatten? Vast niet. Die vent
zijn nek bestaat uit drie banden van vlees, zijn buik is rond, hard,
behaard. Langs zo’n kolos kom je niet een-twee-drie. Nee, zoiets
doen ze niet.
Pier pakt Hubert bij de arm en ﬂuistert iets in zijn oor.
‘Het geld van pa,’ zegt Hubert, hij graait in zijn achterzak.
‘We moeten ook vuur hebben,’ ﬂuistert mijn broer.
Ik doe een stap in hun richting. ‘Wedden dat jullie geen prik durven jatten?’
Eerst kijken ze me aan, dan beginnen ze te lachen.
‘Wacht jij maar,’ zegt Hubert. De winkelier groetend gaat hij de
supermarkt binnen. De man volgt hem niet direct, maar rookt op
zijn gemak zijn sigaret op. ‘Nu zou het kunnen,’ mompelt Pier. De
man trapt de sigaret uit en sloft naar binnen.
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Hubert blijft lang weg, Pier en ik wachten af. Als hij naar buiten
komt lopen, heeft hij drie blikjes en een zak chips in zijn handen.
‘Het is voor mekaar, hij heeft niks gemerkt,’ zegt hij kalm. ‘Kom, we
gaan. Maar normaal lopen, anders is het verdacht.’
We wandelen het pad naar de ingang af, gaan onder de slagboom
door en lopen de duinen in. Hubert gooit de zak chips in Piers handen en draait zich naar me toe. ‘Zomaar van zo’n vent jatten is hartstikke stom. Daar let hij te goed voor op, hij pakt je geheid. Voor het
drinken en de chips betaal je dus…’ Hij trekt zijn zwembroek iets
omlaag: er zitten twee pakjes sigaretten achter het elastiek, en een
aansteker. ‘… Maar je gapt sigaretten.’
‘En vuur,’ zegt Pier.
Ik bedenk dat Hubert evengoed alles betaald kan hebben, maar
kijk wel uit om erover te beginnen.
We zitten in een duinpan, een heel eind van het pad af. We trekken
de blikjes open en drinken, af en toe graaien we in de zak chips. Pier
laat een boer en moet daar zelf erg om lachen. Ik leun achterover,
kijk omhoog naar de lucht en sluit mijn ogen, ondanks de wind voel
je de zon branden. ‘Sinaasappelhuid,’ mompel ik.
‘Krijg vast drie francs van je vader,’ hoor ik Pier dromerig zeggen.
‘Het gaat niet betrekken. Geen wolk te zien.’
‘Ik heb pa ook gewaarschuwd,’ zegt Hubert. ‘Zullen we het geld
splitten?’
‘Jij hebt hem ook gewaarschuwd,’ antwoordt Pier, ‘maar d’r
wordt niet gesplit.’
Vergenoegd bedenk ik dat ik de hele tijd al bij hen ben. Enige tijd
zwijgen we, ik zak een beetje weg. Dan hoor ik geﬂuister, open ik
mijn ogen en richt me op. Pier en Hubert kijken me met strakke gezichten aan.
‘Het is tijd voor de eed,’ zegt Hubert. Hij zoekt om zich heen, pakt
een stokje en schuift op zijn knieën naar me toe.
‘Wat voor eed?’
‘De spuugeed. Je bent al een hele tijd bij ons.’
Hij graaft een kuiltje in het zand, kijkt me vriendelijk aan en zegt:
‘En we vinden dat je erbij hoort…’
‘… maar zoiets wordt natuurlijk pas wettelijk door een eed,’ vult
mijn broer aan.
Mijn neef buigt zich over het kuiltje en spuugt erin.
‘Nu jij,’ zegt hij tegen Pier.
Mijn broer buigt voorover, haalt zijn neus op en spuugt.
‘En jij.’
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Ook ik laat een klodder in het kuiltje vallen.
‘Nu het stokje,’ zegt Hubert. Hij roert het speeksel door elkaar.
‘De eed is begonnen!’ zegt hij plechtig, en hij reikt mij het houtje
aan.
‘Wat moet ik doen?’
‘Het stokje erin dopen en een lik nemen,’ antwoordt Hubert.
‘Waarom?’
‘Dan is het echt. Zo werkt een eed.’
Pier legt een hand op mijn schouder. ‘Heus, we moeten alle drie.’
‘Iemand anders kan toch ook best eerst?’
‘Nee,’ zegt Hubert beslist. ‘Het moet op leeftijd. Zo hoort dat.
Eerst jij, dan Pier, dan ik. Ik kan het ook niet helpen.’ Hij strekt zijn
rug en sluit zijn ogen, Pier doet hetzelfde.
Ik bekijk de twee wantrouwend, maar ze vertrekken geen spier.
Dan haal ik het stokje door het speeksel, sluit mijn ogen en neem
een lik. Het slijm proeft zoet, ik weet het met moeite weg te slikken.
Wanneer ik mijn ogen weer open en het stokje aan Pier wil geven,
richten ze zich proestend op en rennen weg. ‘Als je over het jatten
klikt, zullen we vertellen dat je van spuug houdt!’ schreeuwt Pier
nog.
Ik heb genoeg van die twee. Ze lopen een eind voor me uit, af en toe
kijken ze wat bezorgd om en roepen ze iets, maar ik heb geen zin me
aan te sluiten. Hoe lang moeten we nog naar dat rotstrand zoeken?
Het wordt warmer en warmer. Wat zou het voor zin hebben als we
het strand vonden?
Opeens hoor ik een schreeuw. Pier en Hubert laten zich vallen en
kruipen naar voren. Mijn broer kijkt om, hij glundert. ‘Gevonden!’
roept hij.
Dat stomme naaktstrand kan me gestolen worden, wil ik nog terugschreeuwen, maar hun gegiechel maakt me nieuwsgierig. Snel
ren ik naar voren en laat me naast hen neervallen. We kijken uit op
een kleine baai, met een beschut stuk strand.
‘Het is loeidruk,’ zegt Pier verrukt.
Hubert heeft de verrekijker aan zijn ogen. ‘Ja hoor. De viezerds.’
‘Iedereen?’
‘Van top tot teen.’
‘Laat mij eens!’ Hij pakt het ding uit Huberts handen, kijkt en
gniﬀelt.
‘Mag ik?’ vraag ik.
Pier doet of hij me niet hoort.
‘We moeten roken,’ vindt Hubert. Hij scheurt een pakje open en
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deelt uit. Het zijn sigaretten zonder ﬁlter.
‘Had je geen andere kunnen gappen? Deze zijn zwaar,’ zegt Pier.
‘Was dan zelf gegaan.’
We steken op en nemen een trek. De sigaret is vies, en we moeten
er alle drie van hoesten. ‘Kleine trekjes nemen,’ zegt Hubert. Hij
blaast de rook uit en trekt een gezicht of hij het heerlijk vindt.
Eindelijk krijg ik de verrekijker en ik speur het naaktstrand af. De
meesten liggen op hun buik, glimmend van de zonnebrandolie.
Hier en daar staan parasollen schuin in het zand. Ik zie een vrouw
met een kont zo groot als ik nog nooit heb gezien, haar man zit er,
een borstelig hondje aaiend, wijdbeens naast. De kijker scherp stellend volg ik een man die juist de zee uit komt lopen. Het is een diepgebronsde, kwabbige man. Zijn piemel, kort en dik, beweegt niet
veel. Hij strijkt zijn haar naar achteren en loopt heel normaal, alsof
hij helemaal niet bloot is. Zou Huberts verhaal over dat stofje kunnen kloppen? Is er iets met deze man zijn hersens? Ik richt op zijn
gezicht, maar kan niks abnormaals ontdekken. Misschien is eerder
waar wat oom Kees zei: als het warm is, doen mensen de gekste dingen.
‘Zouden ze wel alles goed hebben ingesmeerd?’ vraagt Pier zich
giechelend af.
‘Natuurlijk. Wat dacht je? Die lui zijn profs,’ zegt Hubert.
Het uitzicht verandert amper, we zijn gauw uitgekeken, de mensen
liggen daar maar. Er hangt een lome stilte, je hoort alleen het geluid
van de branding en het zachte ruisen van de wind.
‘Ze doen niks. Het is te warm,’ klaagt Pier.
‘Luie viespeuken zijn het, luie klootzakken,’ vindt Hubert.
Ik richt me op. ‘We zouden ze wakker moeten schudden.’
Pier loert zonder veel overgave door de verrekijker. ‘Ja, maar
hoe?’
‘In je zwembroek mag je daar niet komen, dat is natuurlijk verboden.’ Ik wacht even. ‘Wie van ons gaat toch naar beneden?’
Hubert kijkt zwijgend naar de baai, Pier laat de verrekijker hangen. ‘Bij die gekken? Mooi niet.’
‘Drie francs.’
‘Heb je die dan bij je?’
‘In het huisje.’
Allebei wenden ze hun gezicht van me af. Het is duidelijk: ze durven niet. Met een voldaan gevoel sta ik op. ‘Kom, we gaan. Het is een
stom idee. Laten we maar naar oom Kees teruggaan.’
‘Wacht!’ Het is Huberts stem. Ik draai me om: hij is opgestaan.
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‘Vijf francs?’
‘Als ze je pakken ben je de pineut,’ zeg ik.
‘Alleen als je je zwembroek aanhoudt.’
Hij gaat op de rand van de duin staan en gooit de pakjes sigaretten in het zand. ‘Let erop.’ Hij trekt zijn zwembroek tot zijn enkels
naar beneden en stapt uit het kledingstuk. ‘En op mijn zwembroek.’
Hij loopt in lange passen de duin af en wanneer hij het strand op
komt, slaakt hij een luide kreet. De mensen kijken op. Hubert begint te rennen, slingerend tussen de liggende mensen door.
‘Klootzakken!’ schreeuwt hij. ‘Wakker worden, viezeriken!’ Hij
blijft even staan en maakt een lange neus. Ik pak de kijker: ik zie dat
een enkeling erom moet lachen. Hubert begint weer te rennen,
grijpt naar een parasol, sleurt hem een eindje mee en laat hem vervolgens vallen. De eigenaar springt op en komt Hubert achterna.
Mijn neef zet het op een sprinten, langs het water, weg van het
naaktstrand.
Iemand schreeuwt en wijst naar mij en Pier, al snel komen een
paar mensen onze kant op.
‘Wegwezen!’ Pier pakt de verrekijker uit mijn handen en rent
halsoverkop de duin af. Ik kom hem onmiddellijk achterna, maar
halverwege de duin bedenk ik dat we Huberts zwembroek en de sigaretten vergeten. Ik klim weer omhoog en graai de spullen weg.
Dan merk ik hem op: verderop, op het duinpad, wandelt iemand, de
eigenaar van de campingsupermarkt. Zo rap als ik kan daal ik
schuivend opnieuw de duin af. Bijna struikel ik voorover. Een oude
vent is dichterbij gekomen, een lange, dunne man, met haar als van
een strijkstok. Hij bijt me iets toe, het scheelt niet veel of hij heeft
me te pakken, maar hij is oud en langzaam. Hij komt me nog even
achterna, dan hoor ik een vrouwenstem en staakt de man zijn achtervolging.
In de verte staan Pier en Hubert me op te wachten. Als ik bij ze
ben, grist Hubert zijn zwembroek uit mijn handen.
‘En de sigaretten?’ vraagt hij.
Ik klop op de zak van mijn zwembroek.
‘Hou ze maar.’
‘Ik zag die vent van de supermarkt.’
‘Zag hij jou?’ vraagt Pier.
‘Ik geloof het niet. Maar wie weet zoekt hij ons.’
Hubert slaat een arm om mijn schouder. ‘Nee hoor, die zoekt ons
niet. Hij is gewoon ook zo’n vieze naakter.’
Pier neemt Hubert bewonderend op. ‘Je deed het.’
Mijn neef draait zich om en zet zijn handen als een koker aan zijn
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mond. ‘Klootzakken!’ Hij kijkt me trots aan. ‘Vijf francs voor mij, hè
Vic?’
De zee lokt, je zou er zo in willen duiken, maar de rode vlag wappert, je mag niet zwemmen. De zon staat op zijn hoogst en brandt
op je schouders. Je krijgt koppijn van het knijpen met je ogen, het
zout bijt op je gloeiende wangen.
‘Je ﬁkt hier levend weg,’ zegt Pier.
We zijn nu niet ver meer van oom Kees verwijderd, we komen al
langs de rotspartij. De groep vissers is verdwenen. Hoge golven
slaan tegen het donkere gesteente, het zeewater spat geweldig op.
Met ontzag blijven we enige tijd staan kijken. Een paar grotere jongens proberen op de rotsen te klauteren, maar een strandwachter
merkt het voortijdig op en ﬂuit hen terug. Ze gehoorzamen zonder
al te veel protest.
Bij de stranddouche is het een drukte van jewelste. Hubert kijkt
met een ontevreden gezicht hoe de strandgangers om de beurt onder de waterstraal gaan staan. ‘Het duurt wel een uur voor je aan de
beurt bent,’ zegt hij.
Pier tikt ons aan. ‘Moet je zien wie daar loopt!’ Hij wijst voorzichtig. Het is de winkelier. Hij wandelt onze kant op en kijkt speurend
om zich heen.
‘Zie je wel, hij heeft het gemerkt. Hij zoekt ons!’ zeg ik.
‘Nee joh,’ zegt Hubert, ‘die komt gewoon zwemmen.’
‘Dat mag nu niet eens.’
‘Kom,’ ﬂuistert Pier, ‘Rustig doorlopen, hij heeft ons nog niet gezien.’
‘Ik heb die sigaretten nog,’ zeg ik.
‘Die moeten weg,’ zegt Pier.
Zij aan zij lopen we verder; zo onopvallend mogelijk gooi ik de
pakjes in een prullenbak. Hubert kijkt toe en begint te lachen. ‘Zonde hoor, bangeriken. Die papzak zit al op zijn handdoek, kijk maar,
hij weet van niks.’
Inderdaad, vlak bij de douche is de winkelbaas op zijn handdoek
gaan zitten. Ik draai me naar Hubert toe. ‘Jij bent ook niet gauw
bang. Weet je wel zeker dat je niet gewoon voor die sigaretten betaald hebt?’
Hij geeft geen antwoord, staart glimlachend voor zich uit.
Pier grijpt me bij mijn bovenarm. ‘Hoe kan hij dat dan gedaan
hebben? Zoveel geld heeft oom Kees ons niet meegegeven.’
Ik sla mijn arm los. ‘Fransen zijn echte paﬀers, sigaretten zijn hier
heel goedkoop.’
vincent overeem Badgasten
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‘Het zou anders meer iets voor jou zijn. Kwijllikker! Jíj bent hier
Vic-bangerik!’
Ik blijf staan, Pier en Hubert lopen door en ik staar ze na. Hubert
zegt iets, Pier schokschoudert. Die dikke rug, denk ik, die vieze paddenrug.
‘Wat heb jíj eigenlijk gedaan?’ roep ik Pier toe.
Hij staat stil.
‘Huub deed steeds alles. Sigaretten jatten, rennen over het naaktstrand.’
Hij draait zich om, slaat zijn armen over elkaar.
‘Moet jij niet ook eens wat doen?’ roep ik en loop op hem toe, in
mijn ooghoek zie ik de zee.
Hij grijnst. ‘Waar wil je om wedden?’ vraagt hij als ik tegenover
hem sta.
‘Wedden dat je…’ Ik zwijg nog even. Luister naar het kabaal van
de golven.
‘Nou?’
‘Dat je het water niet in durft.’
Onmiddellijk verdwijnt de grijns van mijn broers gezicht.
Hubert komt tussenbeide. ‘Dat is veel te link.’
‘Jíj zou het anders zo doen. Hij niet. Hij laat jou alles doen.’
Pier en ik kijken elkaar aan. Hier kan ik hem de hele vakantie mee
treiteren, en nog weken daarna, denk ik. ‘Pier-klier durft niet,’ zeg ik.
Er verschijnt iets op zijn gezicht, iets wat het midden houdt tussen spot en trots. Langzaam haalt hij de verrekijker van zijn nek en
met een lachje op zijn lippen reikt hij mij het ding aan.
‘Niet doen!’ zegt Hubert, maar hij luistert niet, zonder nog iets te
zeggen rent hij al op het water af .
Pier duikt onder een hoge golf door, komt weer boven en zwemt
in borstcrawl verder. Hubert kijkt hem na en vloekt. Mijn broer
zwemt een eind de zee in, dan draait hij zich watertrappelend naar
ons toe en zwaait.
‘Kom terug! Het is goed zo! Je hebt gewonnen!’ schreeuwt Hubert. Pier antwoordt, we verstaan hem niet. Hij duikelt kopje-onder, en komt met een olijk gezicht weer boven. Een aantal strandgangers komt bij ons staan, hun gezichten staan bezorgd.
Pier roept mijn naam. Hij zwaait opnieuw.
‘Ga toch niet zo ver,’ zegt Hubert. Hij zucht opgelucht als hij ziet
dat Pier terugzwemt. Maar dan – we hebben het niet ogenblikkelijk
door – hoe Pier ook zijn best doet, het water trekt hem steeds verder
schuin van het strand af, de kant van de rotsen op. De Fransen naast
ons mompelen.
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‘Stromingen!’ zegt Hubert. Hij wil de zee in rennen, maar een
man houdt hem tegen, snauwt en tikt met zijn wijsvinger tegen zijn
voorhoofd. Hubert rukt zich los.
‘Blijf hier! Ik ga pa halen!’ zegt hij.
Pier zwemt wat hij kan, maar meter voor meter drijft hij af. Meer
strandgangers merken de situatie op en kijken vanaf de rand van
het water toe. Af en toe is Pier niet te zien, benemen de golven het
zicht. Ik wil door de verrekijker kijken, maar durf het niet. De man
naast me brengt naderende strandgangers op de hoogte, nu en dan
wijst hij naar mij. Tussen de mensen door zoek ik naar de strandwachter die we zo-even nog zagen, hij is nergens meer te bekennen.
Hubert komt terug met oom Kees. Mijn oom kijkt zoekend over
het water, dan ziet hij Pier in moeilijkheden. ‘Christus!’ roept hij uit.
Pier drijft nu vlak bij de rotsen. Hij zwemt niet meer, het heeft
geen zin, hij laat zich drijven. Ik verberg mijn gezicht in mijn handen. Ik weet het, het is allemaal mijn schuld, ik wilde hem tot zijn
hals in de grond stoppen. De geluiden van de branding zijn gonzende stemmen, stemmen die schreeuwen, bulderen, lachen. Ik probeer
het niet te horen, wil dat alles om me heen verdwijnt.
Door mijn vingers heen kijkend, zie ik Pier de rotsen op klauteren. Met kracht slaat een golf op hem neer. Het zeewater smakt hem
tegen de donkere stenen, uit de menigte stijgen kreten op. Pas als het
schuim weg is, is hij weer te zien. Hij krabbelt verder, kijkt om: een
tweede golf nadert. Zo gaat het steeds: hij zet zich schrap, wordt opnieuw overspoeld, tegen de stenen gesmakt, het water deint terug en
hij krabbelt verder.
Beetje voor beetje, op handen en voeten, lukt het Pier om over de
rotsen te klauteren. Twee mannen komen hem tegemoet, weten
hem te bereiken en pakken hem beet. Pier aan beide armen ondersteunend brengen ze hem terug. Om ons heen wordt geapplaudisseerd. We rennen er snel naartoe.
Oom Kees komt op mijn broer af. Pier zit onder de sneeën en
schrammen, ik durf amper naar hem te kijken. Ik verwacht dat mijn
oom hem zal omarmen, maar hij sleurt hem mee en geeft hem een
harde mep. Pier is te zwak om zich te verweren, houdt nog een arm
half omhoog.
‘Klotejoch!’ Hij duwt hem hardhandig vooruit. Om ons heen reageren de Fransen verontwaardigd.
‘Jij had het zeker warm! Jij ging wat zwemmen!’ Terwijl hij blijft
meppen, begint hij te huilen.
‘Rotjong!’ De tranen stromen uit zijn ogen. Hij kijkt naar mij,
naar Hubert.
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‘Naar de auto!’ gilt hij ons toe.
Iedere blik mijdend loop ik haastig door het zand. Door mijn tranen kan ik nauwelijks iets ontwaren, de strandgasten die ik voorbijloop, vervormen tot afzichtelijke wezens. Ze lijken me uit te lachen,
ze lijken óns uit te lachen: mij, Pier, Hubert, oom Kees, met hun vissenogen kijken ze ons aan, strekken hun smerige, druipende vingers
naar ons uit. Ik begin te rennen, de verrekijker slaat op en neer tegen mijn borst, ik ren het pad op, zo hard als ik kan. Drie francs,
Pier krijgt drie francs. Als ik boven aan het pad ben, sta ik stil en
probeer op adem te komen. Ik kijk naar de lucht en veeg het zweet
van mijn gezicht. Het is waar, de lucht is wolkeloos en zal niet betrekken, zoiets laat die verschrikkelijke zon nooit toe.
Mijn oom smijt de schoenen, met de veters nog aan elkaar, in de
achterbak van de auto en gooit de klep met een smak dicht. Er
wordt gezwegen.
Pier zit nog onder het bloed. Hij rilt, zegt niks.
‘Instappen!’
In de auto hangt een verstikkende warmte. Als oom Kees achter
het stuur wil gaan zitten, horen we iemand roepen. Door de achterruit zie ik de man van de campingsupermarkt. Mijn oom stapt uit
en loopt op hem toe.
De winkelier praat, mijn oom zegt niets, staart in het zand en
knikt af en toe. Hubert volgt het gesprek met ingehouden adem.
Pier wrijft met een lege blik over een wond op zijn knie.
Eindelijk nemen de twee afscheid en schudden ze elkaar de hand.
Oom Kees zet zich achter het stuur, zucht diep en start de motor, de
auto trekt op. Door de achterruit zie ik dat de winkelier me groet.
Nu mogen we niet meer naar het strand, ik zal hem niet stiekem
kunnen terugbetalen, denk ik als ik aarzelend mijn hand opsteek.
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ARJEN MULDER

Het schot

ls ik nu de trekker overhaal schiet ik hem recht door zijn
hoofd, hij valt van zijn paard, dat wegholt, ik zal nog even
wachten om te zien of hij nog beweegt, dan ben ik weg, niemand zal weten dat ik het was die hem het genadeschot heeft gegeven, gevallen in actieve dienst of iets in die sfeer, vermist eerst en na
een paar dagen teruggevonden, of nee, de dorpelingen van verderop
zullen na de knal vanmiddag of morgen wel komen kijken wat hier
is gebeurd, ze vinden zijn lichaam, begraven het ter plekke na verwijdering van zijn uniform en papieren, brengen zijn compagnie of
waar hij ook deel van uitmaakt op de hoogte, richten een voorlopig
gedenkteken op, een houten kruis of stok in de grond met zijn pet er
schuin op, en als de oorlog voorbij is komen zijn inmiddels ingelichte ouders en familieleden hierheen voor een herbegrafenis, de
plaatsing van een permanente gedenksteen, een naam, wat data, een
tekst uit een heilig boek, en dan zand erover, schluss, vorbei, alleen
zijn vrouw of verloofde komt de eerste jaren nog langs om bloemen
op zijn sterfplek te leggen, met de opgroeiende kinderen wellicht
die rond de steen gaan spelen op wat voor de kleintjes al snel niet
meer zal zijn dan een lichte open plek in een overigens donker bos
ergens halverwege een heuvel, de vrouw zal om zich heen kijken,
zich afvragen waar ik lag, hoe het haar zou zijn vergaan als ik er niet
had gelegen, wat hij die dag had gedaan om dit domme einde te vinden, dit noodlot dat amper uitstijgt boven stom toeval, en dat is het
hele verhaal, zij vindt een ander, de kinderen hebben hem nooit gekend, zijn moeder rouwt niet alleen om hem maar om nog wat familieleden, misschien heeft hij een goede vriend die overleeft en
zich hem herinnert, de lol die ze trapten, hun aanmelding bij de
troepen van wat ze het bevrijdingsleger zullen hebben genoemd,
hun provisorische training, de jaren daarna, moordend en brandschattend en verkrachtend het land doortrekkend, hij houdt zijn
mond tegen zijn ouders en de weduwe en haar wezen, nee, altijd een
prima vent geweest, je kon op hem bouwen, maar in de kroeg heet
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het: onbegrijpelijk dat nou juist hij van de troepen afdwaalde en
hier, in zijn eentje, wie weet door zo’n boertje uit de buurt is omgelegd omdat die de diverse strijdende partijen niet uit elkaar kon
houden, of gewoon kwaad was omdat zijn zaaigoed was gejat, of
zijn dochter aangerand, de schoft, maakte niet uit bij welke groep
hij hoorde, geen enkele strijder deugde in deze oorlog waarin
schurk schurk bevocht om het grootste deel van de buit en degenen
die wonnen tot hun eigen verbazing achteraf gehermodelleerd zouden worden tot voorbeeldige soldaten van een leger met een legitieme missie, volkenrechtelijk erkend, alsnog opgenomen in de broederschap der beschaafde naties en dat was het dan, de standaardversie van het oorlogsverhaal werd al geschreven door een professor eigentijdse geschiedenis in de hoofdstad ver van hier, een generatie
later verschenen nog enkele corrigerende deelstudies waaruit bleek
dat ook de eigen troepen het onderscheid tussen goed en fout niet
altijd even helder hielden, maar dat maakte het de nakomelingen alleen maar makkelijker zelf de juiste positie te vinden van waaruit de
strijd der voorouders zuiver te beoordelen was, en ondertussen
groeit er mos over de herdenkingssteen hier en vinden padvinders
op een zaterdagmiddag een vreemde bobbel op een met struiken
overwoekerde plek in het bos, dat ondertussen beschermd natuurgebied is geworden sinds houtvesters na omzagen van alles wat
overeind was blijven staan in de dalen allengs heuvelopwaarts waren gaan kappen, habitat na habitat omleggend tot de kwinkelerende vogeltjes van dit voorjaarsmoment zeldzame waarnemingen
voor opgewonden natuurvorsers waren geworden, en die padvinders ontdekken onder de varens en mosjes een steen, kijk een inscriptie, wat staat er, messen en zaklantaarns bieden uitkomst en
dan snappen ze het opeens, en ontzag maakt zich meester van hen:
dit is geen ongeschonden natuur, hier is ooit een mens gedood.
Hij is ondertussen van zijn paard geklommen en op de grond
gaan zitten, op het enige plekje waar de zon ongeﬁlterd door takken
en bladeren de bodem bereikt. Hij heeft zijn riem afgedaan, zijn jasje opengeknoopt, de bovenste knoop van zijn broek losgemaakt, en
nu trekt hij zijn linkerlaars uit. Met dat licht op zijn gezicht kan hij
nog minder zien dan toen hij nog hoog op zijn rijdier zat. Hij blijft
midden in mijn vizier. Zijn andere laars gaat ook uit. Hij moet er
stevig aan sjorren, alsof zijn voet gezwollen is. Hij maakt op geen
enkele manier de indruk in de gaten te hebben dat hij niet alleen is,
dat hij bedreigd wordt, dat zijn leven op het punt staat te worden
beëindigd. Ook zijn paard lijkt te moe te zijn zich druk te maken
over eventuele tekenen die op onraad wijzen. Hij zit er op zijn ge592
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mak bij, zich koesterend in de warmte, begint zijn voeten te kneden,
eerst over de sokken heen, maar die gaan ook uit nu, ik kan bijna
ruiken hoe ze stinken. Hij trekt er zelf een vies gezicht bij. Na een
minuut of wat masseren veegt hij zijn handen schoon aan het natte
gras op een schaduwplek naast zich. Hij rekt zich uit om zijn tas te
pakken die hij achter zich op de grond had gelegd. Ik wacht of hij er
een revolver uit tevoorschijn zal halen, maar nee, het is een lunchpakket, verpakt in een dichtgeknoopte theedoek. Hij bekijkt aandachtig wat erin zit. Dikke plakken donkerbruin brood, geitenkaas,
een tomaat, een ei, dat zit hij nu te pellen, en daar is ook de waterﬂes. Dit is de vijand, deze dagjesmens, een toerist. Hij lijkt geen
wapen bij zich te hebben, ook aan zijn zadel hangt geen geweer. Het
zakmes waarmee hij de tomaat doorsnijdt is nog het gevaarlijkste
dat hij bij zich zal hebben. En toch is dit de vijand. En ik kan hem
doden, ongestraft, ongeweten, onvoorzien. Maar deﬁnitief niet alleen zijn leven verwoestend, maar ook het mijne, want al zal ik altijd
mijn kop houden, altijd zal ik weten dat ik een moordenaar ben.
Het zal me op een afstand van anderen plaatsen, het zal me niet superieur maken, eerder bescheiden, maar het eﬀect van het schot zal
nooit doven. Ik zal voorgoed iemand anders zijn geworden. Niet
door een noodlottige samenloop van omstandigheden, niet omdat
het mijn plicht was iemand te doden die mij en de mijnen, ons en de
onzen zou hebben gedood als ik hem niet voor was geweest, maar
omdat ik het wilde, bij volle verstand, alle consequenties vooraf
overziend.
Wat voor functie heeft hij? Verkenner? Is hij verdwaald? Hij lijkt
me geen boerenpummel. Eerder iemand die gestudeerd heeft. Een
ingenieur misschien, niet iemand die met zijn handen werkt. Iemand die bevelen geeft. Of is hij gedeserteerd? Een wolf die van de
roedel is weggezworven en op een gegeven moment een eigen pad
heeft gekozen? In dat geval zouden zijn eigen mensen hem mogen
omleggen. Hoe kan hij zo rustig blijven, zo goed van vertrouwen, zo
ongeïnteresseerd in zijn omgeving? Zit hij te wachten op de rest van
zijn eenheid? Het bos is te dicht voor grote troepenbewegingen. Het
is meer iets voor enkelingen die zich door de takkentroep heen weten te slaan. Al ken ik het pad waarlangs hij hierheen is gekomen
niet erg goed. Toen ik het vannacht opliep was het in het licht van de
halve maan net te onderscheiden. Blijkbaar kan er met een paard
worden gereden. Of is het dat juist niet en is hij daarom zo op zijn
gemak, in de schijnzekerheid dat niemand anders hem dit na zal
doen, zodat hij met deze afsteker naar een ondoordringbaar woud
voor zichzelf de gelegenheid heeft geschapen eindelijk wat minder
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alert te hoeven zijn, de teugels te laten vieren, uit te rusten, bij te komen, zijn menselijkheid te hervinden. Het ﬂesje wijn ontbreekt er
nog aan, gevolgd door een snurkerig dutje. Wat heeft die vent op
zijn geweten dat hij zo onbekommerd kan genieten van een twaalfuurtje op een nazomerdag? Heeft hij geen bloed aan zijn handen,
geen nachtelijke overvallen op dorpen en eenzame boerenhoeves
op zijn kerfstok, geen salvo’s op vredelievende dorpelingen die soms
met witte vlag en al werden neergemaaid, geen beschietingen van
kerken vol bejaarden en baby’s? Ik hoef niet kwaad op hem te worden. Hij is in mijn vizier gelopen, dat is alles. Ik kan hem zien voor
wat hij is, een vermagerde man van ergens in de dertig met wallen
onder zijn ogen. Dat lunchpakket – van wie heeft hij dat gestolen?
Heeft hij daar iemand voor moeten doden op een hooiland? Het
lijkt me sterk. Ik weet niets van hem dan dat hij zich hier op zijn gemak voelt, en hij weet niets van mij. Hij heeft net zomin insignes en
andere militaire parafernalia op zijn uniform als ik op mijn jasje
heb. Alleen op zijn pet zit iets dat zou kunnen doorgaan voor het
wapen van een bataljon of vechtgroep. De enige reden dat ik hem
doodschiet zal zijn dat zijn huidskleur, de stand van zijn ogen, zijn
jukbeenderen duidelijk genoeg maken bij welke partij hij hoort.
Het gaat hier niet om hem. Ikzelf sta hier terecht. Ik ben in de val
gelokt door mijn verstand dat al dagen geen slaap heeft gehad en nu
een helderheid heeft bereikt waarin ik van alles wat ik kan doen inzie dat het ook anders zou kunnen. Het is niet hij of ik. Het is ik of
ik, deze of gene, iemand die zijn leven lang een moordenaar blijft, of
iemand die aarzelde en een sukkel zal zijn.
Ik moet de herinneringsbeelden onderdrukken om op elke eventualiteit een reactie te kunnen hebben. Ik zie ons het bos uit komen,
vrolijk haast, een zachte zomerochtend, op de weide stonden de
houten stellages waarop de boeren hun hooi lieten drogen onder
een afdakje, en eerst snapten we niet wat we zagen, maar naderbij
komend beseften we opeens dat er geen grasmassa’s of graanschoven over de dwarsbalken hingen, maar mensen, of wat daarvan over
was. Nu pas vielen de vele kraaien en raven en roeken op die verspreid over het veld stonden te wachten, de roofvogels in de bomen
aan de bosrand verderop. We holden naar de lichamen, zagen het
bloed uit de holte druppen waar ooit hun oren hadden gezeten, we
tilden ze nog levend over de balk op de grond, zagen hun oogloze
gezichten, en toen begon het schieten, de salvo’s laag over het veld,
we doken neer, het bloed spatte op mijn gezicht. Hij steekt een sigaret op. Hij kijkt me recht aan, alsof hij wil zeggen: ook eentje? Hij
kan mij niet zien, zoveel is zeker, maar de laatste vijf minuten heeft
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hij wel veel mijn kant op gekeken. Hij gaat op zijn rug liggen, blaast
rook in het zonlicht, waarin ik de muggen zie dansen. We hadden
op aanwijzingen van een boer het bovenpad naar het eind van het
dal genomen, dat niet uitkwam bij de grote poort van het kerkhof
maar naar het kosterspoortje achter de cipressen voerde, waar altijd
kalkoenen rondpikten voor de wand met de armengraven, en toen
we het ellendig krakende deurtje door waren en gebukt naar de
voorzijde van het terrein holden zag ik het pas, toen ik omkeek waar
de anderen bleven: de doden waren de muur uit gekomen. Hun kisten lagen op stapels onder aan de grafwand, waren soms voor de
helft naar buiten getrokken maar dan desondanks met een bijl bewerkt, de halfvergane lijken hingen in voddige zondagse kleren over
de kromgetrokken planken en nu begreep ik ook wat die stank was,
waar dat gezoem vandaan kwam, tegen wie wij vochten. Hij gaat
weer rechtop zitten en kijkt strak in mijn richting.
Ik begrijp dat er iets te gebeuren staat. Hij heeft wat gehoord, nee,
dan zou het mij ook moeten zijn opgevallen. Hij heeft iets gezien,
een schaduw die niet natuurlijk is, alsof zijn ogen ondanks het felle
zonlicht gewend zijn aan het donker van de bosrand en een beweging bespeuren, misschien alleen met dat zesde of zevende zintuig
dat iedereen ontwikkelt in een oorlog als deze. Hij is nu uitgerust,
hij heeft gegeten, zijn lichaam begint weer te werken zoals het behoort. Wat ziet hij? Hij maakt geen aanstalten zijn sokken en laarzen weer aan te doen, zijn pet op te zetten, weg te duiken desnoods.
Snel door mijn vizier kijkend zie ik hoe hij zijn neusvleugels openspert. Hij heeft zijn hand bij de tas waaruit hij zijn gestolen lunch
had gehaald en beweegt zich niet, minutenlang lijkt het. Ook ik
houd mij volkomen roerloos. Ik hoor de wind zacht door de bomen
ruisen, ik zie de grassprieten op de open plek heen en weer deinen,
ik begin langzaam maar zeker elke tor te horen die hier rondkruipt,
klimt, graaft, siddert. Hij zal exact hetzelfde horen. Hij zit niet ideaal, maar nog altijd kan ik hem met zekerheid doden als ik de trekker overhaal. Ik zou hem moeten doden maar ik zal het niet doen,
ook niet nu hij mijn aanwezigheid lijkt te ontdekken. Ik sta desnoods op en spreek hem aan. De enige manier om uit de betoverde
kring te breken waarin niet alleen hij en ik volkomen verstard zitten
te wachten op de volgende wandaad, maar waarin dit hele land,
mijn volk en het zijne vastzitten, muurvast en gespannen uitziend
naar alles wat we de ander kunnen verwijten, is hem niet te vermoorden, zijn recht op bestaan te erkennen, en zo niet te vergeten
dan toch te vergeven, schluss, vorbei, andere spelregels, de wereld is
groot. We verzinnen wel iets.
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Dan springt hij overeind, richt het pistool dat hij razendsnel uit
zijn tas heeft getrokken op mij, maar te hoog, en tegelijkertijd hoor
ik een enorm geraas achter mij dat zich denderend van mij af beweegt en ik zie zijn pistool het kabaal volgen en hij vuurt – een
dreun die mijn trommelvliezen lijkt te scheuren en mij verdooft, al
blijf ik toekijken hoe hij naar de rand van de open plek spurt waarop hij geschoten heeft en ik schiet niet, ik heb niet geschoten, ook
niet in een reﬂex die niet meer dan natuurlijk zou zijn geweest, en ik
zie hoe hij een groot geval uit de struiken trekt, de open plek op en
in één moeite door naar de plek in het licht waar zijn laarzen nog
staan en zijn spullen nog liggen, het paard heeft gesteigerd maar is
blijven staan, hij spreekt het toe al hoor ik niet wat hij zegt, en dan
zie ik wat er gebeurd is: hij heeft een hert gedood, een groot en
zwaar wijfje van een edelhert, met één kogel in het achterhoofd zo
te zien, wat eens temeer bewijst hoe gevaarlijk hij is, niet een of andere vage ﬁguur uit een schimmig leger, maar een goed getrainde
elitesoldaat, iemand met veel ervaring, een hoge ome, is dat geen
generaalspet? Niet hij is degene die heeft zitten suﬀen, ik, ik had niet
gehoord of bemerkt dat er vlak achter mijn rug zo’n groot dier
stond te grazen en zijn richting op keek, of de mijne, en nu zie ik
hem het zware lichaam aan de poten over het gras voorttrekken, het
kost de nodige inspanning al verschijnt er geen zweet op zijn voorhoofd, ik richt mijn geweer niet meer op hem maar kijk alleen nog
aandachtig toe hoe de man volledig opgaat in de situatie die hij zelf
heeft gecreëerd: hij kijkt tevreden naar zijn prestatie. Dat hij met het
schot de aandacht op zichzelf heeft gevestigd in deze contreien
schijnt hem niet in het minst te deren. Zo hij zich al bewust is van
enig risico waaraan hij blootstaat, ondanks de zekerheid van een
boerenbevolking die aan zijn kant staat, heeft hij daar lak aan. Hij is
elke voorzichtigheid voorbij, alleen nog geïnteresseerd in wat hijzelf
voor werk of taak heeft geschapen. Hij legt het dier zo dat het met
de lichtgekleurde buik mijn kant op ligt: de kant waar de zon vandaan komt. Hij trekt zijn sokken en laarzen aan, zijn uniformjasje
heeft hij aan een boomtak gehangen, zijn tas ligt naast het edelhert.
Hij heeft zijn paard een eindje weggeleid en de teugels vastgebonden rond een boomstam. Terugkerend bij het hert in het licht pakt
hij uit de tas waarin hij zijn pistool al eerder heeft teruggeschoven,
het zakmes waarmee hij een halfuur terug een tomaat heeft doorgesneden, zet het aan de hals van het dier en haalt het in één vloeiende
beweging over de volle lengte van de buik tot aan de anus en zonder
de minste aarzeling duwt hij de buikwand open en begint de ingewanden tevoorschijn te trekken, zonder iets stuk te maken, geen
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darm, geen galblaas. Ik herken lever en nieren en darmen en maag
terwijl ze over de bodem blubberen. Het stinkt niet, ik bespeur eerder een prettig soort warme geur waarvan ik het bijbehorende beeld
wegduw (de fel verlichte slachtkamer van mijn oom die, in blauwe
stofjas en met laarzen aan, een koe openritst boven een blauwe teil
waarin het bloed neerpletst tot het bijna overstroomt). In minder
dan vijf minuten heeft hij het dier volledig ontweid. Hij smakt en
likt met zijn tong zijn lippen af. Ik geloof dat ik het begin te begrijpen, wie hij is, wie ik ben, onze plaats in de wereld. De man veegt
zijn handen en laarzen schoon aan het gras. Hij trekt zijn uniformjas aan, zet zijn pet op, trekt hem recht. Hij loopt naar zijn paard,
dat hij terugbrengt naar de plek waar het hert is blijven liggen. Hij
tilt het hanteerbaar geworden hertenvlees op en zwiept het over de
bil van zijn rijdier, trekt een touw uit een zadeltas die ik nog niet
eerder heb gezien en bindt behendig de kop en poten van het hert
aan elkaar. Hij schudt nog eens aan het beest om te zien of het stevig
zit, zet zijn voet in de stijgbeugel en in het zadel recht hij zijn rug,
klaar om te vertrekken, zonder de berg ingewanden die nog altijd
op de grond ligt te dampen een blik waardig te keuren. Het pad
waarover hij aan kwam zetten ligt achter hem en hij trekt aan de
teugels van het tegenstribbelende paard om het te keren. Halverwege deze manoeuvre krijg ik het stekeltjeshaar op zijn achterhoofd
onder de pet in het vizier. Ik vuur. Ik zie de vlam uit de loop van het
geweer slaan.

arjen mulder Het schot
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Een sterk staaltje

e derde persoon liep op een dag over straat. De zon scheen,
de auto’s raasden voorbij, de ﬁetsers reden door rood en de
mensen liepen gehaast aan elkaar voorbij. Het was geen
noemenswaardige dag. Althans, zover zijn oog reikte.
Want wat gebeurde er?
Waardoor werd deze niet-gedenkwaardige dag opeens een dag
om nooit te vergeten, een met andere woorden hoogst merkwaardige dag?
Derde persoon wreef in zijn ogen en probeerde geconcentreerd
naar de overkant van de straat te kijken. Dat was geen gezichtsbedrog meer. Dat was warempel werkelijkheid! Het speelde zich zomaar op klaarlichte dag recht voor zijn ogen af. Zonet nog had hij
een man van links aan zien komen en ongeveer tegelijkertijd was er
een man van rechts in zijn blikveld verschenen. Ze liepen op elkaar
toe, dat wil zeggen in elkaars richting, maar niets leek op een ontmoeting vooruit te wijzen. De man die van links aan kwam lopen
liep naar rechts, en de man van rechts bewoog zich naar links. Ze keken bovendien zoals de anderen, gedachteloos voor zich uit starend.
Dat was de situatie geweest. Meer viel er niet over te zeggen. Maar
net op het moment dat beide stevig stappende heerschappen elkaar
zouden kruisen, leken ze als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen.
Maar dat kon toch niet! Zou Derdes aandacht even verslapt zijn
geweest? Zou hij even achterom hebben gekeken toen hij daar iets
hoorde? Of reed er net een vrachtwagen voor hem langs, waardoor
hij wel wiebelig ‘Multi-Focal meerfocuslenzen’ las, maar in feite
toch niets had gezien? Nadat hij zich dus in de ogen had gewreven
om opnieuw het beeld scherp te stellen, stak hij snel de straat over
en rende bij een paar speciaalzaken naar binnen. Maar ook daar waren de mannen niet! Wat was er dan aan de hand? De twee konden
toch niet in rook zijn opgegaan, zomaar in het niets verdwenen?
Derde, die bekendstond om zijn grote fantasie, begreep er niets van.
Hij sloot de laatste winkeldeur achter zich en liep naar de plaats

D
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op het trottoir waar niets te zien viel maar waar iets heel vreemds
zou zijn gebeurd. Al was het weliswaar niet volgens eigen waarneming, toch had hij het idee er getuige van te zijn geweest. Hij bestudeerde de stoeptegels nauwkeurig, keek een paar keer recht omhoog, alsof hij kon zien of er iets in de lucht hing, knielde neer om
elk detail op de tegels en in de voegen te kunnen waarnemen, legde
zijn oor op de grond, in de hoop dat er nog iets te horen kon zijn.
Het was duidelijk dat hij handelde zonder voorkennis. Wat Derde
namelijk niet wist, was dat de twee mannen elkaar een uur daarvóór
daadwerkelijk tegen het lijf waren gelopen.
‘Goedendag,’ had de van rechts komende man beleefd gezegd.
‘Goedendag,’ had de ander teruggegroet, want hij was de man die
overal op inging. ‘Hoe maakt u het?’


De man die overal op inging was die ochtend bijtijds opgestaan. Hij had zijn nette pak aangetrokken, want vandaag
was het de dag van de opening waarvoor hij al een week of
twee een uitnodiging thuis had liggen. Hij was even broodjes gaan halen bij de bakker om de hoek, al gaf hij grif toe
dat dat ‘even’ behoorlijk uit de hand gelopen was aangezien
hij zich weer door mevrouw de bakker beet had laten nemen. Haar terloopse vraag naar hoe het met hem was,
moest zorgvuldig beantwoord worden. Zo’n vraag kon hij
nooit laten voor wat ze was, en ook nu deed hij zijn uiterste
best de vrouw een gedetailleerd antwoord te geven. Haar
tussenwerpingen als ‘ik moet weer naar achter’ of ‘de oven
roept me’ haalden hem uit zijn eigen verhaal, waardoor hij
slechts even stokte en vervolgens meteen zijn kans greep
een ander onderwerp aan te snijden. Voor de vrouw het
wist stond ze, uitvoeriger dan ze zelf wenselijk achtte, te
vertellen over hoe brood het beste gebakken kon worden, in
wat voor soort oven, welk systeem en welk merk het betrouwbaarste was, en wisselde hij belangstellende vragen
met betweterige opmerkingen af. En toen zij ten einde raad
dan maar de volgende klant ging helpen, omdat ze ook niet
wist hoe ze anders van hem af kon komen, en hij die klant
nog even toe wist te ﬂuisteren dat volkoren veel gezonder
was dan de zojuist door de klant bestelde witte kadetjes,
trok een grote kop op de voorpagina van een krant zijn volledige aandacht. Hij legde het geld voor de krant op de
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toonbank neer, weerstond de neiging uitvoerig op de prijs
daarvan in te gaan, nam hem mee en ging naar huis om te
lezen.
Aan de ontbijttafel, in keurig kostuum met de krant
naast zich, las hij het ene bericht na het andere achtergrondartikel. Hij moest wel: het was niet alleen zijn
nieuwsgierigheid die ervoor zorgde dat hij meer en meer
las en kennis opdeed, hij moest ook te allen tijde beslagen
ten ijs komen, wilde hij niet met zijn mond vol tanden
staan.
Er was alweer bijna een halve dag om en het moment
waarop hij naar buiten moest gaan, diende zich naar zijn
idee veel te snel aan. Niet dat hij geen zin had in de feestelijke opening, maar hij zag op tegen de weg daarnaartoe. De
laatste tijd werd die weerzin steeds groter: al de ﬂarden die
hij op straat opving, al de halve gesprekken, al de aanspraak
die op hem gemaakt werd, waardoor hij van gekkigheid
niet meer wist waar te beginnen om aan de vraag te voldoen. Iedereen diende hij van repliek, gewenst en ongewenst, en onder de pedante vragen op reclameborden kalkte hij zelfs zijn antwoorden. ‘Last van acne?’ Nee! ‘Pensioenbreuk?’ Lach me een deuk.
Achteraf gezien waren deze reacties van hem nog hanteerbaar geweest, maar sloegen de stoppen pas echt door
toen hij zo op reclameslogans inging dat hij onmiddellijk
kocht wat hem bevolen werd. U vraagt, wij graaien. Even
een ommetje maken zat er voor hem niet meer in: een paar
straten om en hij sjouwde zich een ongeluk aan handige
koopjes en niet te missen voordeelpakketten.
De andere man, de man die vanuit Derde gezien van rechts
was komen lopen, verheugde zich die morgen op de voor
hem liggende dag. Het was nog vroeg in de ochtend en als
hij zich voorstelde wat de dag hem vandaag brengen zou,
werd hij helemaal gelukkig en warm vanbinnen. Wat was er
een hoop te doen, wat was er veel te zien, door de overdaad
kon hij bijna geen keuze maken. Hij wist niet waar te beginnen. Gelukkig bleek het geen al te groot probleem, want
toen hij zijn boterhammen had gesmeerd, koﬃe had gezet
en voor de televisie zat voor het ochtendnieuws, keek hij
pas twee uur later weer op, zich verbazend hoe boeiend de
bewegende beelden waren geweest. Pas bij de reclame voor
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brillen en lenzen had hij zichzelf zien zitten kijken. Hij
moest in een oeverloos praatprogramma verzonken zijn geweest, hoe zonde van de tijd. Er was al bijna een halve dag
om en hij was nog niet eens buiten geweest. Niet dat hij
geen zin had in frisse lucht, maar hij zag op tegen het gevecht dat hij bij elke stap buiten de deur moest leveren:
voor hij het wist had hij zich overal en nergens in verloren.
Geradbraakt en vol van alle indrukken kwam hij dan na
aﬂoop weer thuis, en die vermoeidheid nam, evenredig aan
zijn eindeloos opgaand vermogen, de laatste tijd schrikbarend toe.
Er hoefde niet eens iets spectaculairs te gebeuren om hem
zo moe te krijgen dat hij nog maar net zijn huis wist te bereiken. Hij kon doodnormaal over straat lopen om dan
binnen de kortste keren zijn ogen niet meer te geloven. Hij
zag zichzelf als de mensen die hij tegemoet trad, als de
vrouw die het zebrapad overstak, als haar hoofd dat met
een ruk naar links draaide. Of hij trof zichzelf aan als de
kranten op de stapel in de kiosk, op de foto bij het artikel,
als degene die op de foto stond, als nabestaande van degene
die gememoreerd werd. Hij hoefde maar een auto te zien
rijden, of hij was de automobilist die achter het stuur zat,
de auto die aan kwam rijden, het pedaal waarop hard werd
getrapt, de remblokken die verhit aanliepen, de wolkjes die
daarvan opstegen, de in de lucht oplossende rook.
De man die overal in opging stond versteld van wat hij allemaal aantrof. Nooit eerder had hij zoveel gezien! Hij
stond altijd open voor alles en iedereen, daar niet van. Hij
zag nooit zomaar een buitenkant alleen, hij zoomde in op
een detail en daar weer een detail van en zo verder, in de
hoop ergens te belanden waar hij gestopt werd. Maar het
leek wel alsof hij steeds meer met zijn blik wist te doorgronden, en er geen einde aan kwam.
Aan de andere kant vond de man die overal op inging dat
hij een essentiële eigenschap in het leven miste, en dat was
het feit dat hij zich nergens in kon verliezen. Hij moest
overal zijn zegje doen, gaf op alles vliegensvlug antwoord
en schafte aan wat er maar van hem verwacht werd. Maar
zich ergens in verliezen, nee, dat zat niet in hem en dat vrat
aan hem. Kranten kon hij scannen, in tegenstelling tot een
boek, daarvoor had hij geen rust. Hij had gedacht, als ik
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maar meer op de zaken inga, komt die concentratie vanzelf
wel. Maar het tegendeel bleek het geval, alles werd oppervlakkig, want het ene leek niet belangrijker dan het andere.
Hij kon zich niet geven. En als je je niet geven kunt en je je
nergens in kunt verliezen, vroeg hij zich af, zou je dan vervliegen? Alles wat hij zei of deed vervloog. Hij nam een hap
adem, bracht iets te berde, en weg was het weer. Was hij
even vluchtig, even voorbijgaand als de woorden die hij tegen mensen sprak?
Hij deinsde ervoor terug alleen maar taal te zijn. Alsof hij
alleen maar tijdelijk in de geopperde woorden bestond en
er verder geen leven op nahield. Als een voortvluchtige zag
hij zichzelf van de hak op de tak springen en nergens voor
lang landen. Straks, op de opening, zou hij het eens anders
aan gaan pakken.
Daarentegen leed de man die overal in opging aan het feit
dat hij geen maat kon houden. Alles wat hij zag, iedereen
die hij ontmoette, boeide hem zo erg dat hij er haast in leek
te verdwijnen. Hij kreeg het niet voor elkaar om oppervlakkig contact te leggen en het daarbij te laten.
Waarom kwam hij toch nooit los van de mensen? Hij zette
een stap opzij en probeerde ze heldhaftig van een afstand te
bekijken. Maar zelfs het banale van de mensen, het stomme, de lelijke trekken, hun domme vragen en opmerkingen
veroorzaakten geen enkele rimpeling in zijn onverzadigbare inlevingsvermogen. Even makkelijk verplaatste hij zich
in hun geagiteerdheid, haast, woede en zelfs in hun onbegrip, en in het onvermogen van degene die dat dan weer
niet van hem begreep – het was zo gek niet te bedenken, of
hij had zich er in een mum van tijd in verloren.
Ondanks de oplopende vermoeidheid die zijn opgaan in
anderen met zich meebracht, ging hij regelmatig de deur
uit. Hij verlangde ernaar verrast te worden. Van alles had hij
ondernomen om dat voor elkaar te krijgen, maar niets
mocht baten. Iemand had hem wel eens proberen te verbazen met een nieuwe invalshoek, maar ook daar had hij niet
van opgekeken.
De man die overal in opging raakte, hoe hij zijn best ook
deed, van niets en niemand ooit nog verlost. Alles begreep
hij, alles kon hij navoelen, naleven.
Wanneer hij een boek las, dan verdween hij er helemaal in.
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Het leek wel alsof hij de woorden werd! Tijdens het lezen
bekroop hem vaak het angstige idee dat hij van taal werd.
Dat klonk een ander wellicht wat vreemd in de oren, hij
wist zich helaas niet altijd goed uit te drukken. Ik luk me
steeds beter in het verwoorden, frommuleerde hij laatst, dat
wel, maar het kan beterder.
De ongelukkige uitdrukking mocht deels te maken hebben
met zijn taalvermogen, dat te wensen overliet, maar meer
nog met zijn inlevingstalent: dat groeide en groeide en was
haast niet bij te benen. Hij kon zich zoveel meer voorstellen
dan hij verwoorden kon.
Vastbesloten zijn mond te houden, zich nergens mee te bemoeien en vooral niets te kopen, stapte de eerste man, de
man die overal op inging, in zijn mooie pak de deur uit, op
weg naar de feestelijke presentatie. Hij zou vandaag zijn
beste beentje voorzetten en niet in de hem bekende valkuilen trappen.
Met licht gebogen hoofd en ogen neerwaarts gericht om
toch zoveel mogelijk aansprekende reclames te mijden en
de naar zijn idee vragende blikken van mensen, liep hij zijn
straat uit. Na een paar minuten bij de halte te hebben gewacht, stapte hij in de tram, en was de vrouw die hem vroeg
of deze lijn richting station ging innig dankbaar. Beleefd en
afgepast gaf hij antwoord, en was daarna ongelooﬂijk trots
op zichzelf. Hij was niet gaan uitwijden, maar had rustig
plaatsgenomen. Bij elke aanvechting die in hem opwelde
verbeet hij zich en kneep zijn knokkels wit in de metalen
leuning van de zitplaats voor hem.
Hij naderde zijn plaats van bestemming, stapte daar uit
en liep tegen de rijrichting van de tram in een stuk terug.
Na honderd meter sloeg hij linksaf de drukke winkelstraat
in. Dit was het moeilijkste moment: hoe kon hij zich wapenen tegen zoveel mensen en aanbiedingen in etalages? Hij
hield zijn ogen strak op het trottoir gericht en zette er stevig
de pas in. Doorlopen, de verleiding weerstaan, gewoon
doorlopen, links, rechts, links, rechts, niet op- of omkijken,
zo ver was het nou ook weer niet naar de galerie. Wanneer
hij per ongeluk tegen iemand opbotste, wist hij zich redelijk
in toom te houden. Hij verontschuldigde zich vriendelijk
maar kort. Hij moest die afstand naar de tentoonstelling
kunnen overbruggen zonder op alles in te gaan. Voort,
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vluchtige!
Kort daarvoor was de ander, de man die overal in opging,
van huis gegaan. Hij was niet op weg naar iets speciaals, hij
zou wel zien waar hij terechtkwam. Uiteindelijk boeide alles
hem, dus waarom zou hij van tevoren kiezen? Daarbij was
zijn enige doel verrast te worden door deze of gene, dat
moest hij wel kunnen laten gebeuren. Hij sloeg een drukke
winkelstraat in. De overdaad aan mensen en handelswaar
zou hem hopelijk weerhouden van zijn mateloos overal in
opgaan. Het was een poging waard.
Binnen zou hij toch maar zitten piekeren. Al was het vanmiddag nog maar de vraag of hij zijn onheilspellende voorgevoel wel in de wind had moeten slaan. Hij zat in een boek
verdiept en opeens werd hij getroﬀen door existentiële vragen: als je je in anderen verliest, ben je dan zelf weg? Kun je
verloren raken in woorden?
Soms kon hij zich voelen als het aanmaakhoutje dat door
het haardvuur verzwolgen wordt, als waterdamp die in de
lucht opgaat, als een regendruppel die in het open water
verdwijnt.
Die angst had hem vanmiddag opeens te pakken gekregen
en daarom was hij de deur uit gevlucht. Het vloog hem naar
de keel, hij begon sneller te lopen om dat gevoel achter zich
te kunnen laten, benauwd kreeg hij het ervan. Het feit dat
hij wist hoe het is te zijn als de zee, de lucht, het vuur toonde ten overvloede aan dat hij werkelijk overal in opging, en
als hij niet oppaste de daad bij het woord voegde.


Derde had bepaald niet zijn dag. Hij stond al een tijdje zoekend om
zich heen te kijken, liet zijn blik vorsend langs de mensen in de volle
winkelstraat gaan, en verdomd, in de verte meende hij opeens een
glimp te zien van de rug van een van die twee spoorloze mannen.
Hij tuurde en net toen hij de rug scherp kreeg, sloeg de man de hoek
om. Hij leek wel te rennen. Ha! Dat was verdacht! Ook Derde zette
er stevig de sokken in. Hij zou erachter komen wat hier aan de hand
was! Wie wegrent laadt de verdenking op zich, wist hij, want behalve een grote fantasie beschikte hij ook over de nodige kennis aan
zegswijzen.
Hij spurtte de rug achterna, duwde af en toe mensen die hem in
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de weg liepen hardhandig opzij, riep hier en daar sorry, en bleef
rennen en zijn blik op de verte richten. Hij sloeg dezelfde hoek om,
zag een stuk verderop de man voor een etalage staan, dat was de jas,
dat was de hoed, hij herkende hem, tikte de man op zijn schouder,
waarop die zijn hoofd omdraaide… en een ander bleek te zijn.
Teleurgesteld in zijn eigen onderscheidingsvermogen besloot
Derde terug te gaan naar de plek in de winkelstraat waar het allemaal begonnen was. Hij slenterde die richting op, terwijl het raadsel
in zijn hoofd groter en groter werd. Hij telde tot tien, wie niet weg is
is gezien. Wie waren die mannen toch die hij aan had zien komen
lopen? En belangrijker nog, waar waren ze gebleven?
Derde had zijn dag niet. Dat drong tot hem door toen hij op de
stoep stond waar zo-even schijnbaar een en ander was gebeurd. Om
alles goed na te gaan en niets over het hoofd te zien, keek hij voor de
zekerheid nog eens recht omhoog, alsof de mannen zouden zijn opgestegen, en legde hij zijn andere oor op de tegels te luisteren.
Een uur eerder:
De van links komende man en de van rechts komende man liepen in rechte lijn op elkaar af en beiden dachten dat de ander wel
zou wijken, zoals een zeeman die na maanden thuiskomt, keihard
tegen zijn vrouw aan kan lopen, omdat hij denkt: ik ben de kapitein,
zíj gaat wel opzij, terwijl zij denkt: ik ben hier de baas in huis, híj
doet wel een stapje opzij. Zo vonden beide mannen op straat dat zij
daar in hun volste recht liepen en zo gebeurde het dat de een niet
voor de ander week en dat ze frontaal botsten.
Na de al vermelde beleefde wederzijdse begroeting, waarbij beide
heren hun vergissing inzagen en voor de ander de hoed afnamen,
licht knikten en ‘Goedendag’ zeiden, waarop de van links komende
man dus nog gevraagd had: ‘Hoe maakt u het?’, bleef de man die van
rechts kwam het antwoord schuldig. Het leek alsof er op dat moment iets in hem knapte, alsof die vraag nou precies de woorden
waren waar hij niet op had zitten wachten. Hoe moest hij kiezen uit
de talloze antwoorden die er op zo’n vraag mogelijk waren? Wat zou
hij al niet kunnen zeggen: goed, prima, beter, best? Of zijn gangetje,
het gaat wel? Ongepast leek hem: beroerd, niet zo, slecht. Welk
woord paste het beste bij zijn gemoedstoestand? Wist hij maar meer
van taal en geëigende uitdrukkingen, dan wist hij het wel. Maar nu
kwam hij niet uit zijn cirkelredeneringen. Kwaad dat hij in verlegenheid was gebracht en niets wist te zeggen, dacht hij: dat loopt
maar over straat zonder uit zijn doppen te kijken, weet van geen
wijken, knalt keihard tegen je aan en meent dan ook nog te moeten
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vragen hoe het met je gaat. Dat kunnen ze hem niet vragen! Hoe
zou hij het weten? Hij is wie of wat hij ziet.
De man van links, de man die overal op inging, zag de machteloosheid bij zijn tegenligger en wilde hem tegemoetkomen. De man
hoefde maar één woord te zeggen, daar kon hij al op ingaan! Meer
had hij niet nodig. Maar er kwam niets, helemaal niets. En elke poging tot hulp had iets weg van ongewenst voorzeggen, het leek in elk
geval averechts te werken. De man begon radeloos te worden.
Alle twee, welteverstaan.
Feit is dat een gesprek niet van de grond kwam.
Het werd een krachtmeting met het overredingsvermogen van
hun vuisten.
Er volgden rake klappen, de ene rechtse na de andere. Een botsing van karakters, waarbij ze om het hardst knokten: de man die
overal op inging en de man die overal in opging.
Voorbijgangers, winkeliers en hun klanten, iedereen stond er in
een kring omheen en niemand ondernam iets. Zelfs niet toen er
harde woorden begonnen te vallen. De vuisten staakten, maar de
monden niet. De mannen riepen de grofste dingen tegen elkaar, en
in het heetst van de strijd werden hevige scheldkanonnades afgevuurd. Trapten ze in hun eigen valkuil? Werd hun ergste vrees waar
en gingen ze in woorden op? Het leek haast echt te gebeuren. De
omstanders, die zich niet eerder tussen de vechtersbazen mengden,
begonnen nu onverholen aanmoedigingen te roepen.
‘Breek hem af!’
‘Zet er een punt achter!’
‘Haal er een streep door!’
De mannen ondervonden aan den lijve welk gevaar er in woorden schuilt. De man die overal op inging liet niet los en de man die
overal in opging wist van geen ophouden. Dat zat nu eenmaal in
hun aard. De strijd leek in het voordeel van de taal beslist te worden.
Derde, die dus een uur later op straat stond te kijken en van het hele
gevecht geen weet had, zag daar aan de overkant iets volslagen onbegrijpelijks gebeuren. Hij kon het niet bevatten. Hij wist wat beide
mannen op dat moment achter de rug hadden of dachten terwijl ze
elkaar opnieuw voor de boeg hadden. Hij zag twee mannen op elkaar toe lopen, en…
Het feit dat iets zich aan zijn oog onttrok ook al meende hij het te
zien, achtervolgde hem al zijn leven lang. Hij had er zogezegd een
neus voor altijd precies dat te missen waar het om ging. Hij ver-
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stond de clou van een verhaal niet of viel voor het eind van de ﬁlm
in slaap. En zou hij dan nu ook nog eens als klap op de vuurpijl het
moment missen waarop de verbeelding werkelijkheid werd?
Precies dát overkwam beide heren die namiddag daar op straat.
‘Goedendag,’ zei de van rechts komende man beleefd.
‘Goedendag,’ groette de ander terug, want hij was de man die
overal op inging. ‘Hoe maakt u het?’
Wijselijk hielden ze het deze keer bij een hoﬀelijke begroeting, en
bijna gelijktijdig wisten ze hun bezwete voorhoofd af. Nu spande
het erom. Voor de een boden woorden te weinig houvast, de ander
gaf er te veel betekenis aan. Beiden waren zich bewust van de mogelijke vergaande gevolgen, het gevecht zat nog vers in hun geheugen.
Welk gewicht zouden hun woorden in de schaal leggen? En hadden
die wel gewicht of zouden ze vervliegen waar ze bij stonden, evenals
zijzelf?
Het enige wat Derde zag toen de vrachtwagen hem geheel was gepasseerd, en er even een doorkijkje viel voordat de stadsbus pal
voor zijn neus zou stoppen, het enige wat hij toen had gezien was
een rookpluim en een paar leestekens op de grond, een afbreekstreepje, een punt, een doorhaling. Meer niet.
Hij kon zich zijn haren uit zijn hoofd trekken. Zo vaak kreeg zijn
grote fantasie immers geen echte vleugels. Waardoor had hij deze
kans weer glorieus weten te missen?!
De man die overal op inging is nooit op de opening van de tentoonstelling beland. Hij had goede voornemens, maar ging stom genoeg
even in op de man die overal in opging, die op zijn beurt ook niet
verder kwam, zo ging hij op in de man die overal op inging.
Derde stond erbij en keek ernaar. En daarmee groeide hij van
aangever uit tot enig personage van vlees en bloed. Ook dat is een
sterk staaltje.
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F R A N K L I G T VO E T

De maquette

Er versicher te mir, daß ihm die Pantomimik dies er Puppe n
v iel Verg nüge n machte, und ließ nicht undeutlich mer ke n,
daß e in Tänzer, der sich ausbilde n wolle, mancher le i von ihne n ler ne n könne.
– Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater

e telefoon gaat. Op het schermpje van het toestel verschijnt
‘CdP’, Chef de Poste. Gewoonlijk krijgt hij eerst de secretaresse, die de ambassadeur aankondigt, dus Henk Plak
neemt meteen aan.
‘Henk?’ schettert het in zijn oor. De ambassadeur spreekt niet in
de hoorn, maar in de speakerphone, zodat hij zijn handen vrij kan
houden. Voor wat, vraagt Henk zich even af. De stem klinkt hard en
metalig, te luid in ieder geval voor iemand met zo’n bescheiden postuur.
‘Henk, ik heb toestemming gekregen.’
‘Gefeliciteerd, Han,’ zegt hij. Ze noemen elkaar op de ambassade
in weerwil van de verhoudingen bij de voornaam.
Na eindeloos bakkeleien met Den Haag, waarvan wekelijks uitvoerig verslag werd gedaan in de stafvergadering, is het Han gelukt.
Henk laat het feit in zijn hoofd weerklinken: Hare Majesteits Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Washington, dr.
Han Claessens, heeft van het ministerie van Buitenlandse Zaken
toestemming gekregen zijn residentie te verbouwen! Welke bezwaren er aan diens huidige huisvesting kleefden had hij zo gauw niet
geweten, maar misschien waren die alleen te begrijpen door hen die
in schaal achttien en hoger waren ingedeeld.
‘Jij,’ zegt de ambassadeur alsof het om een beloning gaat, ‘zal natuurlijk een grote rol spelen. Jij en Cathy.’ Cathy is Hans tweede
vrouw en Henk is wat met een Duits aandoende titel oﬃcieel heet:
Ambassaderaad voor Pers en Culturele Zaken, maar in de wandeling cultureel attaché wordt genoemd. (‘p c z ’ lichten de schermpjes

D

608

de gids juli/augustus/september 2004

van de telefoontoestellen van de anderen op, als hij ze belt. Schaal
veertien, denken ze dan.)
‘Graag,’ zegt hij, ‘weet Cathy het al?’
‘Ja,’ antwoordt Han, ‘ze is dolblij. Ze heeft al allerlei ideeën voor
de keuken.’
Hij zegt dat laatste achteloos en dat verbaast Henk, omdat Cathy’s ongenoegen met het keukenpersoneel en in het bijzonder met
de Belgische chef zo hoog is opgelopen dat er sprake was van een
klein schandaal dat zelfs De Telegraaf heeft gehaald.
‘Morgen om negen uur zie ik je op mijn kamer. Cathy is er ook.’
Hij verbreekt de verbinding. Henk legt de hoorn op de haak.
‘Ida,’ roept hij door het gat van de deur naar de kamer van zijn secretaresse, ‘bel jij Wheelock van de National Gallery voor morgen
af? Ik moet bij de ceedeepee zijn. De verbouwing gaat door.’ Hij
moest eigenlijk met de conservator Nederlandse kunst overleggen
over de receptie bij de opening van de Albert Cuyp-tentoonstelling.
Even later hoort hij haar met haar dikke accent: ‘I am sorry, sir, but I
have to cancel Mr. Plak’s appointment with you for tomorrow. He
has an important meeting with the ambassador about the renovation of the ambassador’s residence.’
Verdomme, denkt hij. Als ze uitgesproken is, laat hij haar weten
dat ze de reden er niet bij had hoeven zeggen. Verschrikt steekt ze
haar hoofd om de deur.
‘Sorry, hoor.’
De borrel bij de Duitse collega’s gisterenavond is uit de hand gelopen en hij zit verkaterd in een stoel van het enorme ivoorkleurige
bankstel in Hans werkkamer. Aan de muur hangen werken van aboriginals, die de ambassadeur heeft meegetroond van een eerdere
post aan de andere kant van de wereld. De duizenden vlekjes en
puntjes waaruit de schilderijen zijn opgebouwd maken Henk misselijk, maar hij kan daar niet aan toegeven. Hij concentreert zich op
het echtpaar op de bank onder de schilderijen. Wat klein zijn ze
toch, denkt hij, en het lijkt alsof ze tijdens het gesprek steeds kleiner
worden. Hij vervloekt de schnaps.
Cathy spreekt en Han spreekt. Het lijkt een toneelstukje dat ze
gisterenavond hebben gerepeteerd en nu voor hem opvoeren. ‘We
denken aan…’ zegt zij, of: ‘We willen…’ zegt hij, en dan volgt een
reeks kleuren, meubelstukken, kunstwerken, stoﬀen, maten of wat
er maar net aan de orde is. Als er voor Henk in dit huis-, tuin- en
keukentheater nog een rolletje is weggelegd, is het dat van de bode
of de aangever. Hij noteert zo af en toe wat.
f r a n k l i g t vo et D e maque tte
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‘Laten we afspreken dat Cathy en jij volgende week naar Den
Haag gaan om de dingen een beetje in detail te bespreken,’ wil Han
het gesprek afsluiten. Als Henk tegenwerpt dat hij een reis naar New
York heeft gepland en dat hij zijn afspraken al gemaakt heeft, geeft
de ambassadeur geen haarbreed toe: ‘Ach, dan gaat, hoe heet ze,
Marloes toch, of Ida.’
Marloes, zijn vice-consul (schaal twaalf), is zo’n optimistisch,
blond b z -meisje van middelbare leeftijd, dat hij voor mensen die er
werkelijk toe doen altijd verborgen houdt. Dat zij naar New York
zou gaan, kan hij zich niet voorstellen. Wat een schade zou dat betekenen voor de contacten die hij in drie jaar heeft opgebouwd en gekoesterd. Wie zou hem daarna nog serieus nemen! Van Ida kan al
helemaal geen sprake zijn. Zij is niet eens een uitgezonden medewerkster, maar een ‘lokaaltje’, zoals het ter plaatse geworven personeel wordt genoemd.
Wanneer hij het ambassadeursechtpaar verlaat, zegt Han: ‘Ja, die
moﬀen hebben de naam niet, maar ze weten er wel raad mee.’ Hij
geeft hem een schouderklopje. Hoe weet hij dat Henk bij die receptie was?
Hij zit achter zijn bureau en weet niet goed wat hij met zijn reis naar
New York aan moet. Naar Barbara Hunt van Artists Space, naar Paola Antonelli van het Museum of Modern Art of naar Mary Sabbatino van Galerie Lelong kan hij Marloes toch niet laten gaan. Walter
Liedtke van het Metropolitan gaat nog net, denkt hij, die heeft al
heel wat diplomaten voorbij zien komen, die is wel wat gewend. De
dienstreis moet maar worden uitgesteld, denkt hij op het moment
dat Marloes binnenkomt. Hij heeft met haar te doen. ‘Ledig’ noemen de Duitsers iemand die ongehuwd is en dat is zij: zij is volkomen ledig gebleven, terwijl haar hele volle rozige lichaam ervoor gemaakt lijkt te zijn om gevuld te worden, en niet alleen met voedsel,
zoals zij denkt.
Ze doet haar mond open en door zijn kloppende hoofdpijn heen
hoort Henk: ‘Ik liep net Han tegen het lijf en hij vroeg me je reis
over te nemen. Geweldig, dank je wel. Wat een uitdaging. Ik vroeg
Ida even me je schema door te mailen. Wanneer kun je me briefen?’
Wanneer kun je me briefen? Wat valt er te briefen? denkt Henk.
Marloes heeft rechten gestudeerd in Utrecht. Bij b z heeft ze handelswerk in Singapore gedaan, Westelijk Halfrond in Den Haag,
Vijfde Commissie bij de v n en nog zo wat in de wereld. Ze weet
niets van cultuur en helemaal niets van de mensen in de kunstwereld en hun mores. Er is geen beginnen aan dit ledige oude meisje te
610

de gids juli/augustus/september 2004

informeren over wat dan ook. Word ziek, denkt hij. Ga dood, denkt
hij. ‘Laten we morgen maar even praten,’ zegt hij.
Cathy grijpt hem met haar kleine linkerhand bij zijn pols, terwijl ze
met de rechter het plastic glaasje champagne in de lucht heft. Ze zitten naast elkaar op het bovendek van de 747 van de k l m op weg
naar Nederland. Hij aan het gangpad, zij aan het raam.
‘Op de goede aﬂoop,’ zegt ze. Hij lacht en hij knikt.
‘Weet je,’ zegt ze, ‘ik voel me altijd zo op mijn gemak bij jullie. Gewoon gezellig, en gemakkelijk.’ Ze zucht.
‘Jullie?’ vraagt hij.
‘Nou ja, je weet wel. Je hebt toch vriendjes?’
‘O, dat bedoel je,’ zegt hij.
Zo zitten ze dus naast elkaar. Zij een uitgezonden secretaresse die
een ambassadeur aan de haak heeft geslagen en hij een homoseksuele diplomaat van bijna vijftig die ‘kunst doet’ en dus nooit ambassadeur zal worden. Hij heeft zich daarbij neergelegd en zich niet helemaal tegen zijn zin tot kunstpaus binnen b z ontwikkeld: na zo’n
vijfentwintig jaar kent hij vrijwel iedereen in Nederland en via hen
weet hij meestal snel wie ertoe doen in de steden waar hij terechtkomt. Het is dan misschien geen serieuze positie binnen de dienst,
erbuiten heeft het wel enig aanzien, gelooft hij.
Cathy slaat een Architectural Digest open en toont een foto van
een interieur.
‘Dat is een goed idee met die gordijnen. Vooral in de keuken.’ Met
haar roodgelakte nagel gaat ze over het papier om het detail aan te
wijzen. Hij ziet niet wat ze bedoelt.
‘Een geweldig goed idee,’ zegt hij.
Hij denkt aan Marloes die nu haar intrek wel genomen zal hebben in Plaza Fifty, een non-descript hotel in Midtown bij Lexington Avenue. Iedereen zit er altijd, ook ‘de collega’s die bij de p v
moeten zijn’, had ze doelend op de Permanente Vertegenwoordiging bij de v n gezegd, en daarom zit ze er. Morgenochtend ziet ze
Paola Antonelli, die wil spreken over de mogelijkheid om het nieuwe café van het MoMA net als het oude in te richten met Nederlands design. Hij heeft ontwerpster Hella Jongerius en de directeur
van het Nederlands Architectuurinstituut, Aaron Betsky, als adviseurs genoemd.
(Hij herinnert zich hoe ze alles wat hij zei heel precies opschreef:
‘Betsky, hoe spel je dat?’
‘B, e, t, s, k, Griekse y,’ zei hij, ‘en voor geld moet ze dan praten
met de Mondriaan Stichting.’
f r a n k l i g t vo et D e maque tte
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‘Met Melle Daamen,’ zei ze tevreden omdat ze de naam van de directeur kende.
‘Nee Gitta Luiten, de nieuwe directeur.’
‘O, ja,’ zei ze, ‘met ui?’)
Cathy lijkt zijn gedachten te hebben gelezen: ‘Denk je dat de Mondriaan Stichting uit hun internationale potje subsidie voor ons project heeft? Wie komt er al niet bij ons over de vloer? Directe kunstpromotie zou ik zeggen.’
‘Ja, wie weet,’ houdt hij af, zonder resultaat.
‘Laten we als we terug zijn maar schrijven. Of wou je bellen?’
Hij hoopt dat deze gedachte voor ze terug in Washington zijn
vergeten is, zoals veel van haar ideeën opkomen, bloeien en dan
voor eens en altijd vergaan. Hij hoort het hoongelach van de commissie internationaal al: ‘Vraagt Plak geld aan voor de verbouwing
van een huis van een ambassadeur!’
Ze spreken op het ministerie over de mogelijke architecten voor de
verbouwing. Cathy heeft zich goed voorbereid en praat over de kandidaten alsof ze er iets van weet.
‘Winy Maas, een moeilijke jongen die helemaal in concepten
denkt,’ zegt ze tegen De Beers, de baas van de Dienst Huisvesting
Buitenland. ‘Ik weet niet,’ speelt ze, ‘of ik in een concept wil wonen.’
Dan kijkt ze Henk aan: ‘Trouwens wel een lekker ding, die Winy.’
Serieus gaat ze tegen De Beers verder over Winka Dubbeldam,
Ben van Berkel en Rem Koolhaas. Dan laat De Beers de naam van
een zekere Walter van Kralingen vallen, die volgens hem ook prachtig werk heeft verricht in Delhi en Caïro. Hij laat wat foto’s zien: veel
donkerblauw en veel licht hout, ziet Henk, smaakvol op de manier
van de business-classlounge van de k l m op Schiphol. Dodelijk saai
dus, maar hij houdt zijn mond. Ondanks Cathy’s reserves komen ze
niet van die naam af. Er ontstaat een heen en weer waar Henk voor
spek en bonen bij zit. Gedachteloos schenkt hij zichzelf nog maar
eens koﬃe in uit een witte kan.
‘Wij ook,’ zegt Cathy.
Wie wij, denkt hij, waren wij tot nu toe niet steeds wij? Hij vervult zijn taakje een beetje aangeslagen en kijkt daarna naar buiten:
over het Malieveld hangt een wollige mist die het late zware groen
van de zomer verzacht. Cathy en De Beers praten over keukens, over
fornuizen en ovens. ‘Van Kralingen is een meester waar het keukens
betreft,’ sluit De Beers af. Dan wordt het woord weer tot Henk gericht.
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‘Voor de keuze van de aannemer kom ik graag over,’ zegt De
Beers. ‘Kun jij te gelegener tijd oﬀertes aanvragen bij drie aannemers ter plaatse. Ik zal dan met ze spreken.’
‘Aannemers zoeken?’ vraagt hij. ‘Dat lijkt me meer iets voor de
kanselier.’
‘Nee, gekkie,’ zegt Cathy, ‘dat kun je toch niet overlaten aan iemand in schaal tien. Het gaat om onze residentie!’
‘Misschien heb je wel gelijk,’ hoort hij zichzelf zeggen.
Als ze later op het binnenterras van winkelcentrum Babylon samen koﬃe drinken, sist Cathy plotseling: ‘Mathilde, daar komt Mathilde.’
Ze pakt de menukaart en draait haar hoofdje erin, zodat ze niet
door Mathilde gezien kan worden. Maar het is te laat. De statige
vrouw, de ex-vrouw van Han, loopt kaarsrecht langs hun tafeltje en
zegt zonder haar pas te vertragen en zonder naar Cathy te kijken
zacht maar verstaanbaar: ‘Kleine hoer.’
Cathy zit versteend op haar stoeltje, wordt dan rood en verheft
zich langzaam: ‘Kleine hoer? Kleine hoer? Wat…’ Haar stem zwelt
aan. Er beginnen mensen op te kijken. Henk pakt haar bij haar
schouders en duwt haar terug in haar stoel.
‘Hou je mond,’ zegt hij, ‘hou je mónd. Je hébt hem toch? Jíj hebt
hem toch?’
Hij ziet de majestueuze rug van de vrouw bij de bloemenstal naar
links draaien en richting station verdwijnen. Jezus, denkt hij, Han
had wel een kolossale vrouw. Wat dat betreft past Cathy wel beter bij
hem.
’s Avonds doet Marloes telefonisch verslag van de eerste dagen in
New York. Het gaat uitstekend, beter dan hij ooit had kunnen denken, beter dan hij eigenlijk wil.
‘Wat een enige meid, die Paola. Ze nodigde me uit voor een lezing
van Calatrava op Columbia.’ Paola kende de architect en na aﬂoop
was Marloes mee geweest naar een kleine receptie bij iemand thuis:
‘Iets van Gun heette ze, geloof ik. Ze deed iets bij het MoMA. In een
geweldig appartement op Park Avenue.’
‘Gund, zal het wel geweest zijn, Agnes Gund, de presidente van de
Board,’ zegt hij gelaten.
Ze verhaspelt nog een aantal namen van mensen die hij graag
had leren kennen. Terwijl ze enthousiast voortspreekt over haar
successen, die zij niet als zodanig inschat maar hij des te meer op
hun waarde kan bepalen, voelt hij hoe jaloers hij wordt. En hoe onzeker. Als Marloes, of all people Marloes, in de smaak valt bij al die
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mensen, wat betekent dan hun waardering voor hem? Wint Marloes
in één dag wat hij in drie jaar dacht te hebben veroverd?
Hij vertelt haar over Cathy, De Beers en natuurlijk over Mathilde
en daarna over wie hij in de gangen van het ministerie allemaal is
tegengekomen en wat die hebben gezegd en wat ze over anderen
hebben gezegd en wat er op hun beurt weer door nog weer anderen
over hen werd gezegd, een b z -roddeltraditie waar hij niet aan kan
ontsnappen.
‘Het is altijd ﬁjn om op het ministerie te zijn,’ zegt Marloes zonder een spoor van ironie. ‘Ben je nog bij personeelszaken langs geweest?’ vraagt ze.
Cathy en Henk lopen de volgende dag over de Keizersgracht van
Metz naar het Vormgevingsinstituut.
‘Dat is niet veel meer,’ zegt ze over warenhuis Metz. ‘Een soort
dure Bijenkorf. Het heeft toch niets van Harrods of Saks of het KaDeWe.’
‘Kaadeewee?’ vraagt hij.
‘Kaufhaus des Westens in Berlijn. Ken je dat dan niet?’ zegt ze verwijtend.
Na lang wachten gaan de deuren van het instituut open. Ze geven
toegang tot een grote hoge ruimte, waarin ze verdrinken. Omdat
Henk er eerder is geweest, weet hij dat ze onder de industriële trap
door moeten en de reusachtige, metaalkleurige deuren daaronder
moeten openen om in een volgende ruimte terecht te komen, die
dienstdoet als secretariaat en als leeszaal. Van de mensen die her en
der verspreid zitten valt niet uit te maken wie hier werkt en wie op
bezoek is: iedereen is in het zwart gekleed en niemand kijkt op.
Henk heeft een tweed jasje aan en Cathy een groen mantelpakje.
‘De enige die zich hier op haar gemak had gevoeld was Leni Riefenstahl,’ ﬂuistert hij bemoedigend tegen de hier helemaal petieterige Cathy. Zelfs hij die een normaal postuur heeft, voelt zich hier een
dwerg. Ze reageert niet.
Directeur Jan Staal komt nadat ze een tijdje verloren hebben
staan wachten joviaal op Henk af. Ze kennen elkaar van de jaarlijkse
p c z -conferentie, waar de culturele mensen van de consulaten en
ambassades vertegenwoordigers van de kunstwereld ontmoeten. Na
het gewone introductieritueel neemt hij de gasten mee naar zijn
kantoor – iets kleiner dan de vorige ruimtes – dat voor de helft gevuld is met een oversized bureau, waaraan hij aan de tuinkant gaat
zitten en de bezoekers zonder schroom tegenover zich laat plaatsnemen zodat ze in het helle licht moeten kijken.
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‘Ja,’ zegt Staal nadat Cathy haar verhaal over de residentie heeft
gedaan, ‘wij zijn niet voor de dingen als zodanig, maar voor het
denken over de dingen. Meubels, materialen, stoﬀen, objecten dus,
vind je in winkels en catalogi. Wij vragen ons hier af waarom de
dingen zijn zoals ze zijn, van welk discours ze deel uitmaken, om het
zo maar eens te zeggen.’
Hij praat zo nog een tijdje door, maar Cathy die zich zichtbaar ergert, onderbreekt hem: ‘Dan hebben we dus niets, helemaal niets
aan dit instituut.’
Uit haar toon valt niet direct op te maken of zij met ‘we’ Henk en
zichzelf bedoelt of de hele Nederlandse samenleving.
Als Jan hen uitlaat, neemt hij Henk even terzijde en vraagt: ‘Wie
is toch die Van Kralingen?’
‘Geen idee,’ antwoordt hij.
Na een beleefdheidsbezoekje aan wat formeel zijn hoogste baas op
het ministerie is, Karel Bertrams, hoofd van de Dienst Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek, kortweg d co genoemd,
neemt hij de lift naar personeelszaken waar alleen Charles de Mol
op zijn kamer zit. Hij is van Henks leeftijd, heeft met hem het klasje
doorlopen en is na een rampzalig verlopen plaatsing in Marokko
hier even op deze afdeling gestald. Met zijn blauwe ogen kijkt hij
Henk door zijn stalen brilletje onderzoekend aan.
‘Zoooo,’ zegt hij, ‘de oude mevrouw Plak komt op visite.’
‘Ik kom even aanwaaien, Molletje,’ zegt Henk. ‘Waar is de rest?’
Hij geeft geen antwoord op de vraag, maar trekt Henk samenzweerderig aan zijn arm naar de gang. Hij wijst naar het kopieerapparaat waar een lange, mooie jongen aan het werk is.
‘Zo stomen wij de nieuwe generatie klaar,’ zegt hij. ‘Met veel
handwerk, heel veel handwerk.’ Hij gilt de gang in: ‘Ik heb straks
ook nog enige lichte handwerkzaamheden voor je.’ De jongen draait
zich langzaam om en lacht zijn tanden bloot. Henk geneert zich.
‘Dat loopt allemaal vrij rond. Je wordt er toch niet goed van,’ verzucht Charles.
Terug op de kamer zegt hij: ‘Ze zijn op cursus, computer of internet, weet ik veel.’
Henk vraagt hem na wat los geklets welke plekken binnen afzienbare tijd vrijkomen. Zijn overplaatsing laat immers niet al te lang
meer op zich wachten.
‘How ’bout Kiev? Helsinki?’ Charles noemt nog een paar weinig
aantrekkelijke plaatsen.
‘Parijs komt toch vrij?’
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‘Ja, dat komt vrij, maar dat is door die zak van Bertrams aan o c w
weggegeven, kunnen ze laten bezetten door kunstkenners. Samenwerking met het veld heet dat, nieuw beleid, de leuke plekken worden straks allemaal door niet-diplomaten bezet en onze mensen
moeten naar de apenlanden.’
Ze praten nog even over Marloes. Henk weet dat Charles ‘dol’ op
haar is, dus hij spreekt in lovende termen over haar. Hij vertelt zelfs
over haar succes in New York.
‘Geef haar een kusje op haar voorhoofd,’ zegt Charles als hij weggaat.
Het kan niet, maar het is echt waar: Cathy wordt steeds kleiner. En
haar man ook. Op de vlucht terug dacht hij het al, maar wanneer hij
ze, op weg van het vliegveld naar de ambassade, samen op de achterbank van de dienstauto ziet zitten, weet hij het zeker. Ze zijn zeker tien centimeter korter dan voor de reis. Hij kijkt naar opzij, naar
Arnold de chauﬀeur, maar die heeft blijkbaar niets vreemds opgemerkt.
‘Wat hadden we het heerlijk, hè Henk,’ piept ze.
‘En veel gedaan ook,’ antwoordt hij.
Als hij op zijn afdeling komt, ziet hij Marloes en Ida op zijn kamer. Het is aan het eind van de middag en ze hadden hem niet meer
verwacht. Marloes zit op zijn stoel en hij zegt als hij binnenkomt:
‘Zo, zo.’ Verschrikt staat ze op en excuseert zich. Daarna doet ze opgewonden verslag van haar New Yorkse avonturen. Het kost hem
moeite ernaar te luisteren.
‘Ik hoop dat je ook een geschreven verslag maakt,’ zegt hij koud.
Het lukt hem niet iets aardigs te zeggen. Teleurgesteld verlaat ze de
kamer. Die rug, denkt hij, met die afhangende schouders.
Hij luistert zijn antwoordapparaat af, maar na het tweede bericht
van zijn New Yorkse contacten ‘how nice’ en ‘how eﬀective’ Marloes
is, stopt hij ermee. Morgen kan hij dat hopelijk beter verdragen.
Hij belt de kanselier en krijgt een antwoordapparaat en spreekt
in: ‘Koos, ik heb drie aannemers nodig voor de verbouwing van de
residentie. Heb jij een paar namen?’
Van Kralingen is geweest en drie dagen zijn de gladde en charmante
architect, Cathy – die weer verder gekrompen lijkt – en Henk samen
opgetrokken. Als Henk het goed begrepen heeft, blijft alles zoals het
was, maar dan nieuw.
Cathy is heel enthousiast en vraagt hem waar hij steeds zo bang
voor is geweest: ‘We moeten een aanvraag bij de Mondriaan Stich616
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ting indienen voor subsidie van de inrichting. Doe jij dat?’
‘Ze doen alleen openbare dingen,’ sputtert hij tegen, maar er is
geen houwen aan.
’s Avonds belt Han hem thuis op. Hij heeft vermoedelijk van Cathy over Henks terughouding over de aanvraag gehoord: ‘Ik begrijp
je wel,’ zegt de ambassadeur vriendelijk, ‘maar die stichtingen en
fondsen zijn instrumenten van de overheid. De Mondriaan Stichting is toch geen vriendenclubje dat geld aan allerlei particulieren
uitdeelt. MoMA, de residentie van een ambassadeur, het gaat om
gebouwen met een uitstraling.’
Wat hij zegt heeft geen betekenis, of heeft zelfs een tegengestelde
betekenis, maar Henk belooft die brief te schrijven en Van Kralingen te vragen de tekeningen erachteraan te zenden. Hij vraagt zich
af of hij vóór de aanvraag de Stichting bereikt, Gitta Luiten moet
bellen om er afstand van te nemen. Na enig nadenken besluit hij dat
niet te doen; het risico is te groot dat zijn gebrek aan loyaliteit niet
geheim blijft en in Washington bekend wordt.
‘Ik had Mary net aan de lijn. Ze vraagt me of ik naar de opening van
Appel kom.’
‘Mary?’ vraagt Henk aan Marloes.
‘Mary Sabbatino van Lelong in New York,’ antwoordt ze. Het
steekt hem niet alleen dat de uitnodiging aan haar is gericht, ook de
gemeenzaamheid waarmee ze de galeriehoudster bij haar voornaam noemt ergert hem. Hij kan moeilijk zeggen dat zij niet mag en
dat hij gaat. En hij voelt er ook niks voor met haar mee te gaan.
‘Tja, dat moet dan maar,’ zegt hij ten slotte.
‘Vind je het goed als ik er nog wat afspraken aan vast plak?’ Ze wil
een paar mensen die zij vorige keer zijdelings heeft ontmoet beter
leren kennen: Ray Gastill van het Van Alen Institute, Laurie Uprichard van Danspace, George Steel van het Miller Theatre en zo
nog wat ﬁguren uit de kunstwereld. Hij staat versteld van de namen
en de instellingen die ze heeft opgeschreven; ze zijn allemaal goed,
echt goed.
‘Dat moeten we nog maar even laten,’ zegt hij dunnetjes. Hij kijkt
haar neutraal aan en geeft verder geen commentaar. Daar gaat ze
weer met haar rug. Even denkt hij haar terug te roepen en haar alsnog toestemming te geven, maar hij doet het niet.
Nog geen uur later staat Han in zijn deur. Henk hoort eerst niet
wat hij zegt, omdat ook hij weer kleiner is geworden; hij schat hem
nu op één meter twintig.
‘Dat kan natuurlijk niet,’ zegt hij.
f r a n k l i g t vo et D e maque tte
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‘Wat?’ vraagt Henk, ‘ik heb je niet goed verstaan.’
‘Marloes gaat niet voor een enkele opening naar New York, zei ik.
Ze liet me een heel aardig lijstje met namen zien van mensen die ze
kan bezoeken. Laat haar nou maar een paar dagen dollen met die
artiesten. Heeft ze ook eens wat.’
Hij draait zich om en loopt met kleine, felle pasje weg.
Als Ida met een brief aankomt die Henk moet tekenen, vraagt hij:
‘Heb je ook niet het idee dat Han steeds kleiner wordt?’
Ze kijkt hem verbaasd aan: ‘Helemaal niet.’
Weer een uur later staat Cathy in de deur. Ze is woedend: ‘Nu
krijg ik drie aannemers via de kanselier door. Jij had beloofd dat te
doen. Hoe kan ik nu weten of die goed zijn.’
‘Ik had zijn assistentie gevraagd,’ liegt hij. ‘Uit enthousiasme
heeft hij mijn taak blijkbaar overgenomen,’ slijmt hij.
‘Nou ja,’ zegt ze en loopt net als eerder haar man driftig weg.
Wat een dag, denkt hij, als hij om halfvijf de ambassade verlaat op
weg naar een receptie bij de Saudi’s. Alcoholvrij, dat wel.
Henk kijkt op de binnenplaats van de ambassade uit. Het sneeuwt.
De witte dienstauto rijdt naar de hoofdingang en dus weet hij dat
Cathy eraan komt. Ze weigert de personeelsingang aan de achterzijde van het gebouw te nemen. Arnold vindt het best. Van voor of van
achter, het is mij om het even, had hij Marloes gezegd, die niet begreep waar Henk om moest lachen, toen ze hem dat vertelde.
Ida geeft hem de post aan. Er is een kopie van een brief van Karel
Appel aan Han. Niets dan lof over Marloes. En er is een antwoord
van de Mondriaan Stichting dat er niet om liegt. Voor de gelegenheid heeft niet de directeur, maar de voorzitter van het bestuur, een
bankier, de afwijzingsbrief ondertekend.
‘Hebben Han en Cathy al een kopie?’ vraagt hij luidkeels.
‘Die zit in de interne post. Zoals afgesproken,’ roept Ida terug.
Meteen daarop gaat de telefoon. ‘CdP’ zegt het schermpje.
‘Henk, dat antwoord van de Mondriaan Stichting is schandalig,’
schalt het meteen, zonder introductie.
‘Ja, Han, schandalig.’
‘Zag je de ondertekening? Die lul zat in Beets, een ﬂikkerdispuut.’
Na een korte pauze gaat hij door: ‘Jouw verzoek indertijd vond ik
trouwens ook niet goed. Stom dat ik dat uit heb laten gaan.’
Henk zwijgt. Wat moet hij zeggen? Een paar maanden geleden
was het nog een geweldige brief.
‘Ik zal Marloes vragen in mijn naam een bezwaarschrift op te
stellen.’ Henk slikt even. ‘Zag je dat briefje van Appel trouwens? Je
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de gids juli/augustus/september 2004

hebt goud op je afdeling, puur goud.’ De ambassadeur verbreekt de
verbinding. Hij blijft met de haak in zijn handen zitten tot het monotone gepiep uit de hoorn tot hem doordringt en hij ophangt.
‘Er zit een kist bij de post,’ zegt Ida die iets van zijn stemming
heeft gevoeld en bezorgd haar hoofd om de hoek steekt. ‘Arnold
bracht hem zojuist.’
Hij loopt haar kantoortje binnen en ziet een enorm houten krat.
De afzender is ‘Van Kralingen, Architecten’. Het is de maquette van
de residentie, weet hij. Arnold moet terugkomen om met een breekijzer het deksel van het gevaarte af te krijgen.
Voorzichtig proberen Ida en hij het schaalmodel aan het dak omhoog te trekken. Als ze het kartonnen huis er tot de helft uit hebben,
breekt het dak los en zuigt het bouwsel zich weer terug in de kist. Ze
kijken in de bovenverdieping met de slaapkamer voor de ambassadeur in de ene vleugel en het appartementje voor Hare Majesteit de
Koningin, dat elke ambassade van enig belang dient te hebben, in de
andere. Nu kunnen ze niet anders dan het schaalmodel aan de muren optillen, maar ook die breken een voor een af.
Marloes is uit haar kamer gekomen om het spektakel te aanschouwen en ziet de singels zitten die om het huis zijn geslagen en
die Ida en Henk nu ook plotseling opvallen: ‘Moet je niet aan die
linten trekken? Kijk, hier en hier,’ wijst ze ze aan. Ze heeft gelijk.
Zonder moeite verschijnt het zwaar gehavende huis uit zijn omhulsel.
‘Ida, lijm,’ beveelt hij.
Juist als hij de onderkant van de eerste muur heeft ingelijmd en
op zijn plaats probeert te zetten, komt Cathy binnen.
‘Weet je wie je gaat opvolgen?’ Charles de Mol laat in Den Haag aan
de andere kant van de lijn een lange stilte vallen. ‘Je houdt je bek,
hè,’ zegt hij dan. Na weer een stilte zegt hij eindelijk: ‘Marloes! Marloes volgt je op. Op uitdrukkelijk verzoek van de ceedeepee.’
Henk kijkt naar het provisorisch in elkaar gelijmde model van de
residentie.
‘Ach, waarom ook niet,’ zegt hij mat.
‘En weet je al iets over mij?’ vraagt hij na een tijdje. Hij had uiteindelijk maar op p c z Helsinki en Athene, en bij d co zelf gesolliciteerd, al zat hij voor al die plekken wel een schaal te hoog.
‘We konden je in de eerste ronde niet plaatsen,’ zegt Charles.
Dat betekent dat niemand hem wilde hebben, weet hij, en dat hij
maar moet zien wat er overblijft in de wereld, als er al iets overblijft.
‘Den Haag is ook leuk,’ zegt Charles.
f r a n k l i g t vo et D e maque tte
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‘Ja, Molletje, Den Haag is ook leuk,’ antwoordt hij.
Wat zal Han Claessens over me verteld hebben, denkt hij, toen
zijn collega’s uit Helsinki en Athene hem over mij belden? Het kan
niet veel goeds zijn geweest. En wat zullen Marloes en Charles tegen
Bertrams van d co hebben gezegd?
Bij de deur van zijn kantoor staan Han en Cathy. Ze zijn niet groter
meer dan zo’n dertig centimeter. De krimp heeft goed doorgezet,
denkt hij, als hij ze ziet.
‘Welkom,’ zegt hij, ‘hier is jullie huis.’ Hij geeft allebei een pink en
met hun kleine handjes rond de onderste kootjes lopen ze gedrieën
– Henk een beetje door zijn knieën gezakt – naar de gehavende residentie.
‘Mooi geworden, nietwaar,’ zegt Henk, terwijl ze voor de ingang
staan.
‘Die Van Kralingen, die kan wat,’ piept Cathy. Ze kijkt door het
keukenraam naar binnen. ‘De Beers had gelijk. Hij is een meester in
keukens.’
‘Fijn dat het toch gelukt is met de Mondriaan Stichting,’ piept
Han, ‘anders hadden we dit huis nooit zo mooi gekregen.’
Nu hij ze zo ziet staan, lijken ze hem nog net iets te groot voor de
maquette. Hij vermoedt dat ze nog wel wat verder zullen krimpen.
‘Ik heb nieuws,’ zegt Marloes. Henk doet alsof hij van niets weet.
‘Maar je hebt het al van Charles gehoord. Ik had hem net aan de
lijn.’
‘Het is een geweldige promotie voor je,’ zegt hij, ‘in één keer naar
schaal veertien.’
Ze kijkt naar de maquette: ‘Vind je het niet jammer dat je dit project niet af kan maken?’
‘Ach, het is in goede handen als ik weg ben,’ zegt hij, ‘misschien
wel betere.’
‘Gek hè, ik vond die contacten in de kunstwereld best wel leuk,
maar met zoiets voel ik me toch meer op mijn gemak.’ Zij wijst naar
de residentie.
Achter het keukenraam ziet hij Han en Cathy. Marloes kan hen
niet zien. Ze passen nu voortreﬀelijk. Ze zwaaien even naar Henk. Is
het een afscheid?
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MARCO KUNST

Waterloo

en anonieme cover van ‘Dancing Queen’ sijpelt uit de roosters
in de schroten betimmering. Topless Agnetha’s en Anni-Frids
serveren surrealistisch geprijsde cocktails. De barman kijkt
onverschillig toe hoe een van de bunny’s een fris gecoiﬀeerde Teutoon voorgaat naar de louvredeurtjes achter in het etablissement.
Ik zit aan de korte kant van de bar, niet ver van de ingang. Mijn
hoofd voelt sponzig van de alcohol.
Arthur is op de hoek van de bar in een geanimeerd gesprek verwikkeld met een would-be hippe vijftiger, een of andere lokale mediabobo waar we al de hele avond mee opgezadeld zitten, en heeft
mij inmiddels zijn rug toegekeerd. Typisch Arthur-gedrag, maar ik
vind het ook wel best zo, en laat mijn blik ronddwalen over de bar
en de goeddeels lege tafeltjes.
Het is dinsdagnacht en we zijn uiteindelijk in de a b ba r beland,
een sneue club in een voorstad van Hamburg, een van de locaties
waar Arthur zijn nieuwe ﬁlm wil gaan draaien. Mijn eerste indruk
was er een van vergane glorie, een ooit chique club die zijn beste jaren gehad heeft; maar het moet hier altijd al een net-niet-plaats geweest zijn: de kromgetrokken saunabetimmering van vet grenenhout, de vermoeide discobollen aan het plafond, het rookglas van
de bar, de armoedige meisjes; niets hier heeft kwaliteit, zelfs niet de
kwaliteit van te veel geld, nooit gehad ook.
De club ligt aan een grauw pleintje. Recht tegenover de a b ba r
staat het kerkje dat Arthur zo geweldig vindt vanwege de strijdbare
jaren-zestig-engelen in betonreliëf die metershoog de gevel sieren –
‘Perfect man… jezus, wat een heerlijke deprikitsch!’ riep hij uit,
toen ik hem in mijn rol van zijn locations manager het pleintje toonde.

E

Een van de bunny’s hijst zich op de kruk naast me en slaat haar in
netkousen gehulde benen over elkaar. Haar bunny-oren hangen tot
over haar wenkbrauwen, voorovergeknakt als verlepte tulpenbladem a r c o k u n s t Wa t e r l o o
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ren. Dat van die konijnenoren heb ik nooit gesnapt, maar ik beantwoord de plastic glimlach op haar gezicht met een vaag knikje. De
barman – nu wel alert – reikt onder de bar naar een koeler, duwt er
alvast een ﬂes champagne in en blijft onze kant uit kijken.
‘Hi, I am Bamby. From Sweden.’ Het meisje trekt haar glimlach
voor een moment wat breder – noemen ze dat geen ‘weekmakers’,
die chemische stoﬀen die ze aan plastics toevoegen om het buigzaam te maken? ‘Nice to meet you… Please, what is your name?’ Ze
spreekt een hees maar antiseptisch Scandinavisch-Engels.
Bamby was verdomme geen konijn, ik wil dat ze opdondert.
Maar in een benevelde reﬂex mompel ik mijn naam.
Het meisje negeert mijn non-verbale signalen. ‘Peter… how
nice… Your accent… You’re from Holland, I guess?’ gaat ze verder.
‘Buy me a drink… please.’ De glimlach die al die tijd in haar magere
wangen blijft hangen doet me denken aan onze poppenkast, vroeger thuis, en de rafelige lintjes waarmee we de gordijntjes van het
schouwtoneel opbonden.
Omdat ik te dronken ben om afwijzend te reageren, werpt Bamby
een snelle blik in de richting van de barman. Hij opent de ﬂes,
schenkt twee slordige glazen in, dumpt de ﬂes in de koeler op de bar
en trekt zich terug.
Wat kost die ﬂes? Honderd euro? Tweehonderd? Ik kijk even op
naar Arthurs rug. ‘Alles op de onkostencard,’ heeft hij gezegd. ‘Niet
lullen, maar poetsen.’
Bamby legt een sproetige hand op mijn onderarm. Haar nagels
vertonen witte halvemaantjes. Verdomme, wat doe ik hier, de
schoorsteen moet roken, maar dit is wel heel triest. Bamby heeft
slanke vingers met droge knokkels, een beetje eczemig. Locations
manager, bullshit, ik weet ook wel dat Arthur me uit medelijden
meevraagt, hij betaalt, ik lach om zijn grappen en als hij me betaalde om van die oren op te zetten zou ik het waarschijnlijk nog doen
ook.
Ik kijk op naar Bamby’s gezicht, de knaagdieroren, ze ontwijkt
mijn blik, ze doet ook maar haar werk, ze streelt mijn onderarm,
mijn hoofd zakt weer naar beneden, terug naar de halvemaantjes, ze
ontroeren me op de een of andere manier, en in mijn ontroering
vraag ik me af hoe ze mij ziet. Diﬀuse schaamte neemt bezit van me.
‘On a holiday? You don’t look like a businessman to me, Peter.’
In lange-tanden-Engels en met dikke tong leg ik haar uit dat we
een paar dagen in Hamburg zijn om locaties voor Arthurs nieuwe
speelﬁlm te zoeken. Bij het woord ‘movie’ zet Bamby grote ogen op,
er zichtbaar van overtuigd dat ik lieg, maar bereid om het spel mee
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te spelen.
‘Weet je… hij en ik,’ ik knik naar Arthurs rug, ‘hebben samen aan
de kunstacademie gestudeerd. Dikke vrienden toen, is alweer lang
geleden, maar wel gezamenlijk eindproject: The Great Landscape
Rape… bedoeld als afrekening met de oude Hollandse meesters uit
de zeventiende eeuw, Rembrandt, Hercules Seghers… Je kent ze
wel.’
Bamby glimlacht en knikt begrijpend. Ze verplaatst haar hand
naar mijn bovenbeen en leunt iets verder mijn kant uit, zodat haar
decolleté wat beter uitkomt. Ik kijk erin, meer sproetjes, weke huid,
en wend mijn blik weer af, ik wil immers helemaal niet van Bamby’s
diensten gebruikmaken. Voor het eerst kruisen onze blikken elkaar,
heel even. Er kleven kleine klontjes mascara aan haar wimpers.
‘I mean, you know… This is important…’ Hoe kan ik haar alles
duidelijk maken? Alle details zijn belangrijk – van die lieve klontjes
mascara in je wimpers bijvoorbeeld, en dat ík die opmerk – als je
wilt begrijpen hoe aardig en gevoelig ik eigenlijk ben.
Op een geleende brommer knetterden we door de provincie. Arthur
aan het stuur, ik achterop. We zochten een plek die Rembrandt en
Potter nog geschilderd zouden kunnen hebben. Het liefst iets met
een molen, een stuk of wat koeien, een rivier met dijk, en een kromgegroeide oude boom. Nooit eerder waren we hier geweest. Natuur
kenden we alleen van tv – herkauwende gnoes op de Serengeti-vlakte die verveeld naar de stem van David Attenborough luisterden.
Techniek en vervreemding, dát was volgens ons het ware leven.
Overal in het rivierengebied keken de autochtonen ons wantrouwend na: twee kaalgeschoren twintigers in lange zwarte jassen, die
bij ieder pittoresk doorkijkje langdurig stilhielden; die foto’s namen
van landhuizen, bloementuinen, bruggetjes en kromgegroeide
knotwilgen, met grote passen stukken land afbakenden, rond tuurden met verrekijkers, en ten slotte weer verder scheurden.
Uiteindelijk vonden we wat we zochten. Van alle kanten leverde
de plek zeventiende-eeuwse stillevens op, Oudhollandser kon het
niet. Herkauwende schapen, een rivierdijk met gerestaureerde molen, knoestige hoogstamfruitbomen, een dikke eik met een woeste
kruin, rietkragen met van die sigaren, scheve, zwartgeteerde
schuurtjes, en dat alles onder een oneindige blauwe hemel waarin
stapelwolken als heilige bloemkolen mediteerden boven gras dat
groener en madeliefdoorvlochtener was dan waar ook ter wereld.
We waren van plan de hele plek in te pakken in plastic en piep-
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schuim, beschilderd in ﬂuorescerende tinten. Het grasveld zou
hardroze worden, de molen gifgroen, de bijgebouwen feloranje, het
riet citroengeel, de schapen helblauw. Op de dag van de eindbeoordeling, met alle docenten van Autonome Vormgeving en ander publiek rondom verzameld, zouden we rookbommen ontsteken om
de beroemde Hollandse luchten bloedrood te verstikken, kleurstoﬀen in het water zouden de rivier hemelsblauw op doen lichten
en uit grote luidsprekers zou Kraftwerk weerklinken: ‘I am the operator with my pocket calculator. I am adding, and subtracting. I’m
controlling and composing. By pressing down a special key, it plays
a little melody…’ Op de maat van de muziek, gehuld in witte beschermingsoveralls en met gasmaskers op, zouden Arthur en ik een
eindeloos herhaald tribaal dansje opvoeren.
Om het plan uit te werken, keerden we meermalen terug naar de
plek. We maakten ruwe schetsen met onze magic markers op grote
vellen papier, blowden aan de oever van de rivier tot we gillend van
het lachen om het groteske, stupide malen van de molenwieken het
water in rolden en eigenden ons met vage gebaren de bomen, de
dijk, de schapen en de rivier toe, terwijl we met onzekere passen de
hoeveelheid plastic die we nodig hadden probeerden te berekenen,
en ik begon van de plek te houden – zonder dat ik het wist, zonder
dat ik het wilde toegeven.
De geuren van de rivier, het riet en de wilde vlier nestelden zich
in mijn dromen, mijn lichaam. De schitteringen op het water en de
zachte bocht in de rivier begonnen diep in mijn onbewuste mijn
bravoure te ontwrichten. En de stilte en de geluiden van de stilte
maakten me ongemerkt gelukkiger dan de stad.
We voerden het plan voor The Great Landscape Rape nooit uit –
het project zou kapitalen kosten en de eigenaar van de molen zag
het sowieso helemaal niet zitten. Bovendien hadden onze docenten
geen zin om naar zo’n afgelegen plek te komen. Ze vonden het meer
dan genoeg als we een maquette inleverden, en de collages, schetsen
en bouwplannen die we naar aanleiding van onze foto’s van de plek
bij elkaar knutselden.
Bamby’s hand glijdt over mijn bovenbeen in de richting van mijn
kruis. Met haar andere hand pakt ze de ﬂes uit de koeler en schenkt
me bij. Heb ik haar alles verteld? Ik kan me niet herinneren dat ik
mijn glas leegdronk. Ik denk dat Bamby een goed mens is, een lief
meisje, oprecht, we zitten in hetzelfde schuitje, rottige kruimels die
ons worden toegeschoven op de broodplank van het universum.
Geen mens is werkelijk slecht, als het erop aankomt, dat zeggen ze
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toch? En misschien vindt ze me zelfs nu al wel aardig, aardiger dan
al die anderen – haar hand rust nu heel zacht, bijna teder in mijn
lies, tegen mijn geslacht aan, helemaal niet agressief of verkooptechnisch, volgens mij. Ze is niet mooi, dus ze mag eigenlijk best blij
zijn dat ik haar zo haar gang laat gaan.
Ik kijk opzij en Bamby glimlacht. ‘You like Bamby?’ Haar glimlach wordt schalks. ‘Bamby thinks you’re a nice man, Peter. Kind
and tender. Maybe a bit shy.’
Ik knik bescheiden, pak met onvaste hand mijn glas en drink het
in één teug leeg om haar te laten zien hoe aardig ik het vond dat ze
me opnieuw inschonk. Zelfverzekerd veeg ik de druppels weg die
langs mijn kin lekken.
Bamby knijpt zachtjes, samenzweerderig, in mijn geslacht.
‘Waterloo’ klinkt het uit de gaatjesroosters – ‘Wa wa wa wa Waterloo’; het origineel van Agnetha, Anni-Frid, Benny en Björn zelf.
Ik neurie een beetje mee. Bamby glimlacht.
Op een snikhete avond, eind augustus, een paar maanden na ons afstuderen, keerden we nog een keer terug naar de plek aan de rivier.
Urenlang zaten we aan de oever en smeedden plannen voor de toekomst, die voor ons openlag. We blowden tot de lucht rood was, het
water dieproze, en de molen ons met zijn wieken moederlijk omhelsde. Gewichtloos giechelend vielen we op het veldje aan de rivier
in slaap en droomden van de jaren die komen gingen.
‘Don’t you think we can use some more privacy, Peter?’ Bamby
knijpt nu ritmisch, maar nog steeds heel teder, in mijn geslacht, dat
probeert zich op te richten en een bobbel in mijn broek vormt.
In een reﬂex kijk ik op naar Arthurs rug. Zijn rug is vlezig geworden de afgelopen vijftien jaar en in zijn bewegingen is hij steeds
meer op een roofdier gaan lijken – soepel en superieur, met onderhuidse agressie erin. Arthur lacht op dat moment luid om iets wat
de bobo heeft gezegd, hij gooit zijn hoofd in zijn nek en strijkt vervolgens met zijn hand door zijn warrige krullen. Vervolgens kijkt hij
om, naar mij en Bamby. Er verschijnt een scheve lach op zijn gezicht.
‘Alles oké?’ Zijn blik schiet naar Bamby’s push-up-decolleté en
dan weer naar mij.
Mijn mond zakt een beetje open, maar voor ik een antwoord op
zijn vraag kan bedenken, keert Arthur zich weer om naar zijn bobo.
Ik haal diep adem en schud mijn hoofd om de mist te verdrijven.
Bamby voelt mijn geslacht krimpen en verplaatst haar hand weer
m a r c o k u n s t Wa t e r l o o
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naar mijn bovenbeen. ‘Please, Peter, tell me some more about your
movie.’
Nukkig haal ik mijn schouders op. ‘It’s not my movie. It’s his movie.’ Weer knik ik naar Arthurs rug. ‘I’m only his locations manager.’
Arthurs doorbraak kwam toen hij clips ging maken en video’s die
overal op party’s en festivals op muren en megaschermen geprojecteerd werden. Sindsdien heeft hij het helemaal gemaakt.
Hij is onze idealen trouw gebleven. Hij gelooft erin. Nog steeds
wint bij hem techniek het van de natuur. Natuur – dat zijn voor
hem woekerende groeisels, erosie en imperfectie, zachte, zieke,
zwakke organen, gevuld met drassige, borrelende vloeistoﬀen. Arthur droomt van titanium en kinky rubber, en zijn werkelijkheid
loopt naadloos over in wat zich toont op glinsterende beeldschermen, en stroomt wrijvingsloos in wellustige bytes door sexy glasvezelkabels; het lichaam is voor hem niet meer dan een gadget dat je
optuigt en in vorm houdt met tatoeages, piercings, proteïneshakes,
sucties en workouts.
Al is mijn verhaal onsamenhangend, Bamby knikt begrijpend terwijl ze de laatste champagne uit de ﬂes in mijn glas schenkt. Haar
glimlach blijft intact terwijl ik werktuiglijk mijn zoveelste glas leegdrink, haar hand glijdt weer naar boven, mijn geslacht richt zich
aarzelend weer op, dat heeft niets met mij te maken, dat is gewoon
de natuur, borrelende vloeistoﬀen, eigenlijk wil ik alleen maar met
haar praten.
‘You are an artist too, Peter?’ ﬂuistert ze in mijn oor. ‘You make
your art with me?’ Ze pakt mijn hand, glijdt van haar kruk en voert
me mee naar achteren. ‘Come…’
Ik zwalk achter haar aan, zure boertjes van de champagne, ‘No,
wait…’ zoekend naar de juiste woorden om te zeggen dat ik dit niet
wil, maar ik wil niet onbeleefd zijn, ze is vriendelijk, alles gaat zo
snel, we hebben zoveel gemeenschappelijk, de louvredeurtjes klapperen en we treden een tl-verlicht en witbetegeld land binnen waar
de geuren van lysol en rubber ons verwelkomen.
De ochtend die volgde op die late zomeravond bij de molen, werd ik
wakker bij het eerste ochtendlicht. Webgrijs schepte het licht het bedauwde veldje aan de rivier op uit de nacht. Huiverend en katerig,
onuitgeslapen en stijf, kwam ik overeind. Arthur sliep nog, zijn gelaat
grauw, zijn ogen diepliggend binnen zwarte kringen, zijn mond wijd
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open. Een enkele ster ﬂakkerde nog na in het blauwgrijs van de lucht.
Ik liep naar het strandje, meer een drenkplaats, modderig ﬁjn
zand, en stak een sigaret op. Aan de overkant van de rivier tekenden
zich de silhouetten van schapen af op het dijklichaam. Alleen het
knisperen van de tabak doorbrak de stilte. Ineengedoken liet ik de
rook mijn longen verwarmen en terwijl ik rookte en mijn hersenen
begonnen te tintelen, veranderde de kleur van het licht van grijs in
geel in goud.
De schapen kregen een aura om zich heen – de opkomende zon
scheen door de bedauwde vachten –, het gras boven op de dijk begon te glinsteren, de rivier veranderde van een grauwe massa in een
groen beweeglijk, levend lichaam en voor ik het wist schoot ik mijn
peuk weg, trok ik al mijn kleren uit en liet me geruisloos het water
in glijden, kouder dan ik ooit gevoeld had, maar de kou deed me
niets, en met de lome slagen van een naakt dier dat in zijn element
is, zwom ik naar de overkant.
Ik ploeterde me een weg door het riet naar de oever. Zwart slik
glibberde tussen mijn vingers en tenen omhoog, takjes erin, en rotte bladeren van vorig jaar.
Naakter dan ooit, mijn vel nat en wit, bemodderd, beklom ik het
dijklichaam. Boven aangekomen richtte ik me in mijn volle lengte
op – het voelde pathetisch, abject negentiende-eeuws romantisch.
Schichtig keek ik om naar Arthur, maar hij had niets gezien, hij sliep
nog. De zon, nu half boven de horizon, gaf nog geen warmte.
Achter de dijk strekte zich een kale akker uit. De maïs die er gestaan had was geoogst. Wat restte was een zwartbruin veld met ruwe, gele stoppels die in lange rijen hun schaduw wierpen over de
aarde, alsof God zichzelf geschoren had met een bot mes. Her en
der was een verloren maïskolf achtergebleven en op een paar plaatsen was het patroon doorbroken, waar de oogstmachine gekeerd
was en de aarde had opengereten.
Hijgend van de inspanning bleef ik tussen de schapen staan en
keek toe hoe de zon zichzelf in honderd kleurschakeringen losmaakte van de horizon. Langzaam won ze aan kracht en begon ze
mijn witte, natte huid te verwarmen.
Nu zag ik dat ik dit landschap alleen maar wilde liefhebben – omarmen, teder inzaaien en koesteren. De geuren, het licht, de rust –
misschien had Arthur wel gelijk dat het allemaal gedoemd was te
verdwijnen, maar ik zag nu in dat dat een verlies zou zijn, en eindelijk drong tot me door dat ik anders was dan Arthur. Hij had werkelijk in onze Great Landscape Rape geloofd, terwijl ik achter hem aan
had gelopen. Arthur meende wat hij zei, ik wilde alleen maar aardig
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gevonden worden en had me door zijn enthousiasme mee laten slepen. Ik kneep mijn ogen tot spleetjes, een huivering doortrok mijn
lichaam, ik snoof de levende ochtendlucht diep mijn longen in.
‘Hé, laﬀe schapenneuker!’ doorbrak een wilde, lachende roep
achter me de stilte. ‘Bloteretenherdertje! Tijd om af te nokken!’
Ik draaide me om en in een reﬂex bedekte ik met mijn handen
mijn kruis. Ik herstelde me, maakte er een geintje van en rende
brullend en zwaaiend de dijk af, de schapen voor me uit jagend –
zoals Arthur gedaan zou hebben, zoals hij dat van mij verwachtte.
Ondertussen graaide Arthur mijn kleren bij elkaar en rende er joelend mee weg. ‘Zie maar dat je ze terugkrijgt, potloodventertje!’ Ik
dook de rivier in, zwom met maaiende slagen naar de overkant en
rende achter Arthur aan.
Het lukte me niet hem in te halen. Pas aan de rand van het bos,
vlak bij het dorp, kreeg ik mijn kleren van hem terug, mijn lichaam
gestriemd door takken en twijgen.
Ik ben nooit meer op die ochtend teruggekomen. Arthur ook
niet. Altijd zijn we samen blijven werken; hij een paar keer voor mij,
ik meestal voor hem, de laatste jaren meestal gewoon in loondienst.
‘Gek eigenlijk, dat ik daar later niets meer mee gedaan heb,’ zeg ik
tegen Bamby.
Bamby knikt afwezig en neemt me mee een van de kamertjes binnen, het is er lekker warm. ‘Artists are good lovers,’ zegt ze op de
toon van een lokettist die een postzegel verkoopt, en ze streelt over
mijn kruis. ‘You must be a good artist, you make Bamby very horny.’
‘It is almost like a hospital here,’ stamel ik, om de aandacht van
mijn kruis en mijn kunstenaarschap af te leiden. Alles is wit – de
plavuizen op de vloer, de tegels tegen de muren, het strak opgemaakte bed in een hoek, het in de vloer verwerkte bad in een andere
hoek, de kast, het stapeltje keurig gevouwen handdoeken, de pedaalemmer – en glanzend schoon. Het licht is fel als in een operatiekamer.
‘You want a nurse? Special treatment is possible. We have uniforms…’
‘No, please, Bamby, I… You must know…’
Bamby knoopt mijn broek los, voorzichtig, om haar nagels niet
te beschadigen, en stroopt hem samen met mijn onderbroek omlaag tot op mijn enkels. Ze wendt zich af, loopt naar de kast, pakt
een handdoek van de stapel en werpt hem op het bed. Dan begint ze
zichzelf uit te kleden, zonder verder op mij te letten. Waarschijnlijk
word ik verondersteld mezelf nu ook verder uit te kleden.
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Met mijn broek op mijn enkels schuifel ik in de richting van het
bed. Ik blijf ernaast staan en kijk toe hoe Bamby’s magere lijf aan
het licht komt. Ze heeft overal sproetjes, haar huid is dof. Het gevoel
bekruipt me dat ik niet meer terug kan – nu we zover gekomen zijn
zou ze vast kwaad worden als ik zeg niets van haar te willen. Wie
weet roept ze er zelfs een of andere bewaker bij die me in elkaar
ramt. Misschien kunnen we praten, we hoeven toch niets te doen?
Bamby houdt haar kousen en bh aan, loopt naar me toe en leidt
me naar het bed. Ik neem plaats op de rand, mijn broek nog steeds
op mijn enkels. Ze komt naast me zitten op de rand, haar benen wat
uit elkaar. Ze heeft haar geslacht geschoren, een week geleden, twee
weken – hoe snel groeit schaamhaar? – ruwe, donkerbruine stoppels met daartussen een vuurrode kerf, haar kleine schaamlippen
wijken uiteen, uitentreuren omgeploegd door de klanten die me
voorgingen.
Ze somt de huisregels op: ‘No kissing and please don’t touch my
face or hair. If you want to touch my breasts, you pay a supplement.
I only work with condom. Do you want a blowjob or to fuck?’ Ze
pakt een condoom uit een blikje naast het bed, scheurt de verpakking open en pakt mijn lid vast.
Ik heb nog steeds een stijve. Vagelijk wil ik me ervoor verontschuldigen, maar het lijkt Bamby wel goed uit te komen: zo rolt het
condoom er gemakkelijk omheen.
‘Blowjob or fuck?’ vraagt ze nog maar eens.
‘Can’t we… oh, shit, I don’t know… Please, I like you very much,
but…’ Ik buig voorover, weer van die zure boertjes, steun met mijn
armen op mijn bovenbenen en leg mijn hoofd in mijn handen. Ik
ben misselijk.
Bamby gaat op haar rug op het bed liggen, spreidt haar benen en
leidt mijn hand naar haar schaamstreek.
Ik voel de ruwe stoppels en haar kleverige schaamlippen op de
ronding van een harde venusheuvel. Ik weet niet meer wat ik moet,
het is haar werk, morgen is ze me vergeten, het is het makkelijkst
om het gewoon maar te doen, en ik heb die stijve toch niet voor
niets, dat is iets natuurlijks, onschuldige lust, en bovendien, Arthur
betaalt alles, dan zal hij het weten ook, altijd is hij degene die de
subsidies vangt en in de spotlights staat en ik zou geen eigen stem
hebben, geen visie, maar hoe kan ik als niemand me ziet of naar me
luistert, waarom ben ik Arthur altijd trouw gebleven, en zo verdient
Bamby tenminste nog wat en heeft ze ook een goede avond, want
wie zou haar anders willen zo’n vel-over-beenmeisje op dinsdagavond, terwijl ze mij juist wel een beetje geil maakt omdat ik medem a r c o k u n s t Wa t e r l o o
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lijden met haar heb, nee het is maar het beste zo, ze zou niet eens
wíllen praten, en bovendien leven we in zulke andere werelden, we
zouden elkaar niets te zeggen hebben, het is tenslotte ook lekker en
zij is het gewend, het is zuur in mijn mond, en de boer hij ploegde
voort, wat zou ik überhaupt tegen haar moeten zeggen – terwijl ik
op haar kruip brengt Bamby een veeg glijmiddel aan. Vervolgens
leidt ze me naar binnen en pomp ik ritmisch in haar op en neer en
staar naar de muur, wazig van de drank, wetend dat het niet mijn
schuld is, maar die van de alcohol, van mijn kruis, van Arthur en
Bamby, en al die anderen die ervoor gezorgd hebben dat ik hier terechtkwam, echt hiervoor gekozen heb ik immers niet.
Als ik even later tussen de louvredeurtjes door de club weer binnenloop, staat Arthur me op te wachten. Hij knikt naar waar ik vandaan
kom. ‘Hoe is het daar?’
Ik schrik, maar ik herstel me. ‘O, eh, wel bruikbaar voor die scènes in het bad volgens mij.’ Ik sla mijn ogen neer.
‘Kom, we gaan. Morgen weer vroeg dag.’ Arthur loopt naar de bar
en geeft zijn creditcard aan de barman. Zonder te kijken tekent hij
vervolgens het bonnetje en loopt naar de uitgang.
Ik steek mijn hand op naar de barman die me negeert, en loop
achter Arthur aan naar buiten.
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HANS HOENSELAARS

Generale

erman Verbergen trok de voordeur in het slot en controleerde of hij zijn sleutel bij zich had gestoken door zachtjes
op zijn zak te slaan. Anna die buiten op hem wachtte,
wenkte met haar roze schoudertasje dat hij haast moest maken. Dat
deed hij vandaag niet. Hij keurde de nog donkergrijze februarihemel, de dakgoot en de vensters aan de overkant; groette met twee
vingers aan zijn alpinopet de buurvrouw van nummer zes die juist
naar buiten keek. Hij draaide zich nog even naar de hippende rijstvogeltjes om, die in de kooi binnen op zijn eigen vensterbank stonden. Vol goede moed bood hij Anna zijn rechterarm voor de wandeling naar school.
‘Zeg, hou jij eigenlijk van barbies?’ vroeg Anna nog voor zij de
straat uit waren.
‘Ja, hoezo?’
‘Nou ja, je kunt ze verliezen.’
Herman keek niet zozeer op van Anna’s vraag als wel van het antwoord dat hij niet had verwacht uit de mond van een tienjarig meisje.
‘Verliezen. Maar dan zijn ze dus ook terug te vinden.’
‘O, natuurlijk. Nou, gelukkig maar, hè?’
‘Hmmm.’
Dergelijke ﬁlosoﬁsch getinte onderonsjes had Herman vaker met
Anna. Ze gaven hun een band. Ze gaven de ochtendlijke wandeling
een charme die niet kon worden bedorven door regen, storm of vergeten broodtrommeltjes.
Voor school kusten zij elkaar. Anna omhelsde Herman, klopte
hem daarbij droogjes met twee handen op de rug terwijl ze ‘makker’
zei. Ze rende vrolijk weg. Ze was geestig, vond Herman. Hij had de
gewoonte haar na te kijken tot ze in de hal van de school was verdwenen. Ondertussen ademde hij haar dan in. Dat was voor hem
een nuttig ritueel: hij kon zich Anna daardoor te allen tijde voor de
geest halen, precies zoals hij haar voor het laatst had gezien. Hij
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wachtte nog even met weggaan omdat Anna als een verrassende
clown opnieuw in de deuropening kon verschijnen voor haar zogenaamde bonusgroet. Die gaf ze niet. Herman slikte met zijn ogen
dicht en vond dat hij het er tot dusver goed van af had gebracht.
Herman stond vandaag niet op zijn strepen bij de zebrapaden. De
voorrang waar hij recht op had gaf hij dit keer vrolijk aan alle andere weggebruikers, zodat het leek alsof hij jarig was. Van verre was de
pui van zijn kantoor te onderscheiden. Om en om knipperden er
boven de voordeur vrolijke neonwoorden. a l fa a s s u r a d e u r s,
a l fa a s s u r a d e u r s. a l fa , rood, a s s u r a d e u r s, groen. Het
knipperen ging de hele dag door, zodat er op donkere dagen als deze
non-stop bonte ﬂitsen over het plafond van zijn kantoor schichtten.
Herman had in een vergadering de vraag opgeworpen of de drukke
lichtreclame wel paste bij zijn bedrijfstak. Zou een eenvoudig parapluutje niet veel passender zijn? Maar alles was bij het oude gebleven. Door de vertraging die Herman bij de zebra’s had opgelopen,
kwam hij deze morgen niet als eerste op het kantoor aan. Terwijl hij
de trap naar de eerste etage opging, hoorde hij boven geschuifel en
kon hij ruiken dat Fatima en haar zoete Franse geuren hem waren
voorgegaan.
‘Morgen, mijnheer Herman,’ zong ze met een Gooise r, ﬁt als een
uitgeslapen secretaresse.
‘Morgen. Goed geslapen?’
‘Absoluut.’
‘Mooi. Mooi,’ zei Herman, en bedacht dat Fatima een goed voorbeeld van geslaagde integratie was. Dat stelde hem gerust.
Zijn bureau maakte een ongewoon ordelijke indruk. Hij was dan
ook een aantal dagen aan het opruimen geweest, zonder dat iemand
het ook maar had opgemerkt. Het had natuurlijk geleken alsof hij
aan het werk was. Ook zijn afwezigheid had trouwens niets opmerkelijks. Herman was voor zijn werk regelmatig op pad. Hij was
hoofd van de afdeling Opstal. Hij ging elke week wel een paar keer
de stad in om de voorlopige herbouwwaarde in te schatten van panden die verzekerd dienden te worden. Hij had daarbij een zwarte
map mee, die hij bij het kijken onder zijn linkerarm tegen zijn lichaam drukte terwijl zijn beide handen op elkaar, net onder de
plaats van zijn navel rustten; een pen stak aan weerszijden uit zijn
mond als een bit bij een paard. Stil bleef hij dan voor de onderhavige woning of fabriek staan. Hij genoot terwijl hij alle details zoals de
bel, het hang- en sluitwerk, het type dakpannen en de precieze kleu632
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ren van het houtwerk zorgvuldig in zich opnam. Vervolgens beeldde hij zich de vreselijkste gasexplosies in, branden, stormen, modderstromen tot er uitsluitend fundamenten, dampend van historie,
braak bij lagen. De herbouw moest daarna zo authentiek mogelijk
gebeuren. Het getinte glas, de versierde bovenlichten en koperen
brievenbussen van de juiste makelij werden in gedachten aangebracht als voor het rampzalig noodweer. Na een kleine tien minuten
schreef Herman kordaat een bedrag in de map die hij even kordaat
sloot, verheugd over het creatieve gevoel dat met de herbouw gepaard ging.
Vandaag wachtte hem geen buitenwerk. Herman kon zich veroorloven tot slot de twee laden in het blok links van zijn draaistoel door
te nemen en te saneren, maar hij deed het niet alvorens nog één
keer, tussen nipjes zwarte koﬃe door, zijn kantoor te hebben bestudeerd.
Drie wanden waren met een synthetisch, crèmekleurig behang
bedekt, en gaven meer dan kale stenen muren een gevoel van beklemming. Herman dacht vroeger wel eens wanneer het werk niet
vlotte, dat hij zich in een beige condoom bevond. Maar mettertijd
had hij de last van de omgeving kunnen loslaten. Het was een geluk
dat de vierde wand, tegenover de deur waardoor hij zojuist was binnengekomen, geheel uit glas bestond en uitzicht bood over het Van
Scheltama-park, waar momenteel nog geen blad aan de boom zat.
Fatima, de kleine mollige Fatima, liep tegen de veertig. Ze tuurde
in een spiegeltje en dacht vast en zeker aan nieuwe grijsdekking met
verse kleurpigmenten of zelfs een uitgroeibehandeling. Haar bureau stond in het midden van de ruimte, precies tegenover het zijne,
zodat hij haar altijd goed kon opnemen. Zij had Herman, die volgens haar ‘jammerend kaal’ was, ooit de vreemdste haarbegrippen
uitgelegd. Hij was met stomheid geslagen geweest door de passie
waarmee Fatima (hoewel niet zonder blos) het seksuele nut van
haar verdedigde. Experimenten met een baard hadden Herman niet
tot meer inzicht gebracht. Herman vroeg zich af of zij hem werkelijk zou missen.
Achter Fatima hing een ingelijste achttiende-eeuwse gravure van
de straat waar a l fa was gevestigd (ze moest hem in haar spiegeltje
kunnen zien). Langs duidelijke karrensporen stond een lachend
meisje met een hoepel, en een hond die tegen haar linkerbeen
schurkte. Zij stonden precies op de plaats waar zich vandaag de dag
Hermans kantoor bevond. De eerste keer dat hij die prent zag, was
de geschiedenis als het ware voor hem opengegaan. Hij wist het nog
hans hoenselaars Generale
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goed; het was dertien jaar geleden geweest toen hij, vers aangenomen, werd voorgesteld aan zijn nieuwe collega’s. Ook locaties, begreep hij ineens, hadden hun verleden. Hij had Lizy ervan verteld,
maar verder niemand. Hij kende mensen die datzelfde trouwens
hadden beleefd bij het zien van de tandenborstel van Napoleon, of
het na honderd jaar nog krullende haar van Franz Liszt. Herman
dacht vaak aan het spelende kind met de hond. Hij meende de twee
persoonlijk te kennen, en geloofde dat de straat een geheugen had,
zoals water waarin stoﬀen zijn opgelost.
De koﬃe was op. Het was de hoogste tijd om te handelen. De bovenste lade was gevuld met schrijfgerei: tientallen vulpennen, bundeltjes geslepen en ongeslepen h b -potloden, stufjes, puntenslijpers
in alle kleuren (inclusief de aluminium slijper van Faber Castell die
als een dikke rijksdaalder zo lekker in de handpalm paste). In de la
bevonden zich ook drie notitieboekjes die hij van Anna had gekregen toen zij tien werd. Een traktatie van de jarige. ‘Voor mijn papie’,
had ze er op de eerste bladzijde met de datum ingeschreven. Twee
ervan waren tot op heden ongebruikt gebleven. Het leek erop dat
Anna zijn verslaving voor papier en pen ﬁjn aanvoelde. Herman
stak de drie boekjes in zijn zak, schoof de lade zonder te kijken langzaam dicht, en haalde zich ondertussen Anna voor de geest, huppelend met haar hemelsblauwe, ribﬂuwelen winterjas; haar haren
dansten als het schoudertasje met het woord co ol erop (hij hoorde het haar zeggen met de intonatie waarmee de Fransman
‘Hein?!’zegt). Herman bedacht dat Anna vandaag niet uit school gehaald hoefde te worden omdat ze bij Stijn ging spelen. Dat maakte
alles wel makkelijker.
De tweede en laatste la was de moeilijkste. Er zaten dagboeken in
uit de tijd dat Herman naar de hand van Lizy dong. Uit een rood
schrift viel een foto waarop hij en Lizy samen te zien waren. In een
fotocabine op het Centraal Station hadden zij zich in een dolle bui
laten fotograferen. Zo gelukkig had Herman zichzelf nog nooit gezien. Wat waren ze mooi geweest, allebei. Het moest in de lente van
’92 zijn geweest, op de dag dat Lizy uiteindelijk instemde om met
Herman in zee te gaan. Anna werd in ’93 geboren, twee jaar voor Lizy verongelukte met het vliegtuig naar Bolivia waar zij op een conferentie als kinderarts zou spreken over de zin van kinderziekten.
Zonder spoor was Lizy uit hun leven verdwenen. Herman sloot het
schrift, wilde het terugleggen maar bedacht zich. De foto stopte hij
bij de drie boekjes in zijn zak. Bijna kordaat haalde hij het schriftje
door de versnipperaar. Toen het als papieren spaghetti onleesbaar
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was geworden, volgden nog zeven schriften, terwijl Herman nagenoeg ongeroerd afwezig over de iepen in het park wegstaarde.
Op zijn plastic Dunlop-horloge van Zeeman zag hij dat het vijf
voor twaalf was geworden. Herman had behoefte aan buiten zijn en
besloot vroeg te gaan lunchen. Hij pakte zijn winterjas, zijn alpino
en zocht vervolgens Fatima om haar gedag te zeggen. Ze was even
geleden opgestaan en door de deur de gang in gelopen. Maar ze was
nu nergens te vinden. Op de tweede etage had niemand haar gezien.
Ze viel ook niet te ruiken. Herman schreef een kort briefje dat hij
onder Fatima’s nietmachine schoof, en liep de trap af naar de voordeur. Hij sprong over de post heen de straat op. De deur stond op de
veer en viel even na zijn vertrek met een traag gezoef dicht.
‘Een broodje gezond, graag,’ zei Herman, ‘en een ﬂesje a a .’
‘Meenemen of opeten?’
‘Ja, allebei.’
De dikke eigenaar van de snackbar keek op, en wilde weten of
Herman de leukste was thuis, maar die begreep de retorische vraag
niet meteen en zei afwezig ja. Hij legde vier euro neer en zweeg,
zwaar geworden van de gedachten aan Lizy.
In het park vond Herman na kort zoeken een droge bank en ging er
met zijn lunch zitten. Hij legde zijn baret rechts van hem en deed de
bovenste knoop van zijn jas open. Tegen de witte hemel tekenden
zich blauwe wolkjes af. Vanaf de plaats waar hij zat kon hij in de verte de gevel van zijn kantoor door de kale bomen onderscheiden. Boven het knipogende a l fa a s s u r a d e u r s waren de twee verlichte
etages waaruit het verzekeringsbedrijf bestond goed te zien. De bewegingen op de eerste etage moesten die van Fatima zijn. Herman
vroeg zich af of een gevoel van eenzaamheid vergroot werd door de
blikken die op je zijn gericht, zonder het te weten.
Hij brak een stuk van het broodje, dat hij met moeite uit het cellofaan had gepeuterd, stak het in zijn mond en kauwde er langzaam
en langdurig op. Ondertussen streek hij herhaaldelijk met zijn rechter ringvinger door het gleufje in zijn bovenlip dat de neus met de
mond verbond. Starend nam hij een slokje a a , zette het vochtige
ﬂesje terug en legde zijn handen in elkaar met een plofje dat deed
denken aan een minuscuul applaus. Hij keek ervan op als een verstoorde dirigent aan het einde van een oratorium.
Herman stond lenig op, stak zijn handen in zijn jaszak en verliet het
Van Scheltama-park door de enorme negentiende-eeuwse gietijzehans hoenselaars Generale
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ren poort die altijd openstond. Hij slenterde uren door de stad,
neusde tussen oude boeken op de Botermarkt en lachte stil om de
namen van vorige eigenaars die er trots en gulzig waren ingeschreven. In een boek trof hij een ongebruikte platenbon van ﬂ. 7,50 aan
die geldig was tot juni 1967. Hermans goede humeur keerde helemaal terug toen hij het Natuurhistorisch Museum met een klopje
op de beige gevel groette. ‘Makker,’ zei hij stiekem.
Bij de kleine groenteboer op het Achterom was de boerenkool
buiten al te ruiken. Hij stapte naar binnen.
‘Middag, Herman, goed weer, niet,’ riep de verweerde groenteman die snakte naar pensioen.
‘Middag, Jelle, bijna lente,’ zei Herman zonder zucht.
‘Wat wordt het?’
‘Mag ik die laatste drie appels van je, Jelle?’
‘Ik heb er achter meer.’
In een bruine papieren zak kreeg Herman twee glimmende groene Grannies mee. De derde, die was gewassen en waarvan het kleine
oranje stickertje niet zonder spoor met een nagenoeg bejaarde nagel was verwijderd, at Herman in de wandel op. Herman kreeg een
diep gevoel van vakantie toen de zon zichtbaar werd. Hij leek wel
aangeschoten als door een groot glas lauw bier. Toch bestudeerde
hij, hoewel ‘uiteraard geheel vrijblijvend’, dakgoten, vensters, sierlijsten en brievenbussen. Hij groette wildvreemden, praatte tegen
verdwaalde hondjes, zong onbekommerd een frase uit het Stabat
Mater van Boccherini en voegde er met de rechterhand soepele gestes aan toe. Herman leunde met zijn schouders tegen een blinde
muur in de Leliestraat en concludeerde dat deze dag tot zijn betere
moest worden gerekend.
Tegen vijven thuisgekomen, gooide hij zijn jas op een stoel in de
voorkamer en bemerkte hij dat hij al die tijd blootshoofds door de
stad had gelopen. Hij moest zijn alpino zijn kwijtgeraakt. Die had
hij natuurlijk op het bankje in het park laten liggen. Herman was
eraan gehecht geweest; hij hield van de handgeborduurde lettertjes
vrai basque op de koele blauwe zijde aan de binnenkant. Maar het
verlies was hem heden om het even. Hij keek door het raam naar de
huizen aan de overkant (op nummer zes waren de gordijnen al
dicht). Herman dacht onwillekeurig aan Anna met haar blauwe jasje en stelde zich voor hoe ze nu met Stijn buiten speelde of met hem
tv aan het kijken was.
Hij voelde in de linkerzak van zijn colbert en nam er de drie kleine boekjes plus de foto met Lizy uit. In de vorm van een waaier leg636
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de hij ze naast de zak appels op de grenen eettafel. Hij keek er knikkend naar, neigde melancholisch te worden, maar deed het niet.
‘Niet slecht,’ zei hij tegen de rijstvogeltjes in de vensterbank, en
meende nooit meer bang te zullen zijn.
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ang geleden was ik aan Schubert verslingerd geraakt, ik verzamelde platen en zakpartituren. Op een goede dag zonderde ik
mij in het geroezemoes van een universiteitskantine met mijn
koptelefoon af van de wereld om bij koﬃe en een broodje te kunnen
luisteren naar een cassette: zo ging er van een drukke dag niets verloren. In die kale lawaaierige ruimte leerde ik Erika kennen en zij
mij – Erika Crijns die aan mijn tafel neerplofte om uit te blazen van
het een of het ander. Ze zette haar schoudertas naast zich neer en ik
nam mijn koptelefoon af. Ze zei: ‘Sorry, het spijt me, ik wilde niet
storen, maar alles is al zo vol hier.’ Haar ogen brandden van geestdrift. ‘Het was niet de bedoeling,’ zei ze, omdat ik stil bleef. ‘Maar je
zat zo bezield mee te zingen en dan word ik meteen razend nieuwsgierig.’
‘Ik dacht dat je even kwam uitblazen van het een of het ander,’ zei
ik.
‘Is ook zo.’ Ze zuchtte.
Ze haalde koﬃe en slurpte een slok naar binnen. Ze had haar jas
opengeslagen, ze zei: ‘Als je verder wil luisteren, ga je gang.’ Ze trok
haar wenkbrauwen op boven een verbaasde blik, haar voorhoofd
rimpelde. Ze was beweeglijk en tenger en ze had springerig donkerblond haar. Haar neus leek inderhaast aan het gezicht toegevoegd,
klein en spits. We staken tegelijk een hand uit, we stelden ons aan elkaar voor. ‘Muziek heeft bij mij altijd voorrang,’ zei ze. ‘Waarom
vertel je me niet waarnaar je zo heftig zat te luisteren?’
‘Zat ik echt mee te zingen?’
‘Nou! Maar net niet zo hard dat ik de muziek kon herkennen!’
Schubert – bij de naam ontvlamde ze op slag. ‘Der Neugierige’ –
ook haar lievelingslied, of liever een van de vele, de zeer vele. Ze
neuriede het, om haar liefde te tonen, ze gaf gebarend de maat aan.
En van Fritz Wunderlich, de zanger, wist ze alles. Haar lichte stem
schoot omhoog. ‘Is het niet eeuwig en eeuwig doodzonde dat zo’n
man met zulke gaven zo jong – door zo’n stom ongeluk ….’

L
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We zaten tegenover elkaar alsof we elkaar al jaren hadden gekend
en om ons heen rinkelden kopjes, de stemmen raakten los.
‘Als het een ongeluk was,’ zei ik bedenkelijk. ‘Als het werkelijk zo
is gegaan als wordt beweerd op de hoezen van zijn platen.’
‘Hoe zou het dan anders zijn gegaan?’ vroeg ze verrast. ‘Maar
kom eens langs, als je zin hebt. Dan praten we verder, want ik moet
ervandoor. Misschien kunnen we wat uitwisselen of zo.’ Haar stem
was springerig als haar krullen.
Toen ze vertrokken was vroeg ik me af of ze haar haar had geverfd
– een beetje rossig, wat mooi afstak bij haar bleke huid. Ze had me
een hand gegeven en ze had nog even naar me gewoven. En niet zoveel later zocht ik haar op in haar huis tegenover de kerk in de rosse
buurt. Daar ontmoette ik haar vriend Onno die ze niet had genoemd – Onno Quint, een geruisloze computerdeskundige die even
geruisloos verdween als hij was gekomen, om zich verder te verdiepen in zijn computers.
Erika en ik dronken thee. Boven het razen van de rosse buurt
luisterden we naar pianosonates van Schubert. Was Brendel wel zo
goed als de oude Edwin Fischer? Een moeilijke keuze, we kwamen
niet tot een conclusie. Erika vertelde me dat ze redactiewerk deed
bij een grote krant, maar haar hart was in de muziek. Van de muziek
kreeg ze die donkerrode gloed – en opeens zat ze achter haar piano
en begeleidde ze haar galmen, feilloos uit het hoofd: ‘Das Wandern!
Das Wandern!’
Misschien sloeg ze er een paar keer naast en misschien riep ze
daarom: ‘Maar waarom schrijf jij geen boekje over Schubert? Jij
weet alles van hem! Jij hebt ideeën en ik heb er de rust niet voor, ik
kan alleen maar een paar losse zinnen aan elkaar rijgen. Maar jij…’
Ze hielp me in mijn jas op haar smalle gang. En omdat ik bij zoveel
eer met stomheid was geslagen, hield ze aan: ‘Ik meen het, heus. Ik
hoor het aan je stem! Jij bent de aangewezen ﬁguur voor zo’n boekje!’ Toen ik onder aan de trap was gekomen, riep ze me het nog eens
na: ‘Vergeet niet om het te schrijven! Ik weet wel een uitgever die het
meteen neemt!’
Ik ben gevoelig voor beloften en voor mensen die dwepen en zodoende gehoorzaamde ik. Ik zette mijn gedachten op papier over de
liederen die ik vroeger wel ‘muziek voor zwijmelende bakvissen’
had genoemd. Schubert als tijdgenoot zag het licht, al was het niet bij
een uitgever die Erika voor me wist. En al schreven welingelichte
vakkringen waarschijnlijk terecht dat Minco Slotemakers ideeën
vóór de oorlog al een baard hadden, toch behaalde het boekje een
zekere populariteit. Het gewone volk viel ervoor, een amateur, een
henk romijn meijer Rondzang
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beeldhouwer (zoals ik) die met zoveel gloed en geestdrift en toch
ook enige kennis van zaken over een geliefd onderwerp kon schrijven. Mijn boek raakte zo goed als uitverkocht.
De eigenaar van het literaire café in mijn geboortestad waar ik mijn
lezing over Schubert ging houden had mij gebeld: of ik een vriend
van hem uit Amsterdam een lift kon geven – ook een Onno, net als
Erika’s partner – een armlastige Schubert-vereerder van wie ik de
achternaam niet had verstaan. Laat hem komen, had ik gezegd, en ik
had op die jongen gewacht tot ik een ons woog. Daarna was ik vertrokken, zonder hem, een beetje ontstemd maar ook opgelucht,
want ik ben graag met mijn gedachten alleen. En misschien kwam
het door zijn afwezigheid dat ik dicht bij mijn natgeregende geboortestad door herinneringen werd overvallen? Dat ik in plaats
van het ‘O Wandern, Wandern meine Lust’ het razen van Wiersinga
in mijn oren hoorde, mijn heftige leraar natuurkunde aan het gymnasium dat ik zo meteen zou passeren.
Bestaan ze nog wel, die onverschrokken driftkoppen die te knap
waren voor de lessen die ze dag in dag uit moesten afdraaien voor
wazige alfaleerlingen die van ‘de bouw van de fundamentele deeltjes’ de eerste steen niet konden bevatten? Wanneer de tijd rijp was
brak de bui los.
Op de natte weg sisten de banden de verstikte woede in Wiersinga’s stem, zacht en dreigend. IJsberend voor de klas, gebarend,
woorden prevelend die hem nu zijn leven zouden hebben gekost –
en op het moment dat je dacht nu is het voorbij begon zijn vernietigend schelden opnieuw, waarbij hij zijn slachtoﬀer aansprak met ‘u’,
alsof hij een volwaardig student was (meisjes telden in zijn wereld
niet mee). En altijd eindigde zijn razernij in dezelfde toonaard: ‘Een
van ons tweeën is gek, maar ik ben het niet.’
Zijn stem was zo zacht als het sissen van mijn banden, zo zacht
als de stem waarmee hij de enige voldoende aankondigde die ik ooit
bij hem heb gehaald: ‘Slotemaker een zes, zowaar. Slotemaker heeft
zowaar een zes.’
Ik denk dat wij Wiersinga’s woede wel begrepen, al deed ze ons
sidderen: in de grond hadden we niet beter verdiend. Wij droegen
geen messen, geen geladen pistool.
Aan Schubert, niet Wiersinga had ik onderweg willen denken –
Schubert, die merkwaardig saaie man die zei: ‘Ik componeer iedere
morgen en als een stuk af is, begin ik aan een ander.’ (Beethoven kon
zijn dovemansoren nauwelijks geloven toen hij op zijn sterfbed vernam hoeveel Schubert had gecomponeerd in zijn paar jaar op aar640
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de. Tegen Anton Schindler zei de grote componist: ‘Schubert heeft
werkelijk het heilige vuur in zich.’)
Ik parkeerde op het plein dat ik nog zo goed kende van vroeger,
dicht bij het literaire café. Ik ben beeldhouwer, ik maak beelden
vanuit een oude traditie, ik houd van klassieke muziek – moest ik de
mensen aanstonds wijzen op het verband, hier, in de stad die mij,
ondanks mijn toenemende bekendheid, mijn zesenvijftig jaar, nooit
een opdracht had verstrekt?
Ze ontvingen me hartelijk, bijna uitbundig. ‘We stonden al klaar,
we dachten zou hij het halen?’
‘Ben ik zo laat?’
‘Nee, schat, je bent keurig op tijd.’ Ze brachten me naar het zaaltje. ‘We hebben alles voor je klaargezet.’ Ze bracht me bij de tafel
en zei: ‘Het is me een groot genoegen bij u in te leiden onze oudstadgenoot die als beeldhouwer zijn sporen verdiend heeft en –’
Ik wachtte tot het applaus was weggestorven. Er zaten misschien
vijfentwintig mensen voor me in de zaal. Tegen die mensen zei ik:
‘Beethoven stierf in 1827, Schubert een jaar later, eenendertig jaar
oud. Op die onvoorstelbaar jeugdige leeftijd doofde wat Beethoven
het heilige vuur heeft genoemd. Maar is dit nu de meest aangrijpende manier om mijn verhaal vanavond te beginnen? Dat zou ik van u
willen weten!’
Een paar mensen lachten, en ik vervolgde: ‘Een geleerde schreef:
“Een ﬁjner kenner van het menselijk zieleleven, een welsprekender
vertolker ervan is er nooit meer geweest…” En al zouden wij moderne mensen misschien andere woorden kiezen voor onze bewondering, de geest van zo’n hartenkreet zal ons vanavond waarschijnlijk meer aanspreken dan de hooghartigheid waarmee de schuchtere componist meer dan eens is bejegend. Denk aan het vernietigend
oordeel van Wagner!’
Zo schudde ik de gedachte aan Wiersinga van me af, zijn ‘een van
ons tweeën is gek’ enzovoort – spinrag van het verleden, hoe verbreek je zijn klittende draden?
Samen luisterden we ingetogen naar ‘Die schöne Müllerin’. We
wierpen elkaar een veelzeggende blik toe bij het roerende ‘wohin?’
van de onvolprezen Fritz Wunderlich, de begenadigde tenor die bijna even jong was gestorven als de componist, en we volgden in gedachten verinnigd de verliefde jongeling die van het ruisende beekje wil horen welk pad hij moet volgen om zijn geliefde te bereiken:
‘Zur Müllerin hin!’
Nu vertelde ik hoe het elfjarige jongetje Franz in Wenen ging
voorzingen bij hofkapelmeester Salieri (sic!) om mee te dingen naar
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de plaats van jongenssopraan in het keizerlijk convict. En al werd
Schubert gepest (vanwege zijn jas), hij werd terstond aangenomen,
zodat hij zijn belagers de ogen kon uitsteken met zijn betreste uniform.
‘Of hij die vorm van wraak ook toepaste, weet ik niet. Ik heb er
nergens iets over kunnen vinden.’
Ik praatte lichtzinnig en sprong van de hak op de tak: hoe onbegrijpelijk het was dat Schubert op één ochtend zes liederen componeerde van Die Winterreise – ‘zes liederen van zo’n diepe zwartgalligheid dat we de oorsprong ervan wel nooit zullen ontdekken’.
We luisterden naar ‘Der Neugierige’ uit Die schöne Müllerin –
mijn favoriet.
Terwijl ik het ontroerende moment nog eens liet horen, die overgang van ‘langsam’ naar ‘sehr langsam’, van 2/4 naar 3/4 – dat moment waarop de zanger in dromerige droefheid bij de zacht kabbelende piano zingt: ‘O Bächlein meiner Liebe,/ Wie bist du heut’ so
stumm’, viel de ongeschoren jonge man op die van achter uit het
zaaltje naar de tafel tegenover mij sloop waar de stoelen leeg waren
gebleven. Zoon misschien van Wiersinga die iets goed wilde maken?
(Wiersinga speelde indertijd verdienstelijk Schubert op zijn piano
die bij hem thuis voor het raam stond.)
Irritant dichtbij ging die jonge man ongevraagd zitten. Hij legde
een zakpartituur voor zich en verdiepte zich. ‘Wohin, wohin!’ zong
Fritz Wunderlich dringend en de jongen keek naar me op, glimlachend, vragend, alsof hij een parodie opvoerde van mijn vroegere
zelf. Om contact met hem te vermijden, hield ik mijn hand boven
mijn ogen, als om het uitlekken van mijn gedachten tegen te gaan.
Hoe kon ik raden wat hij van me wilde? Het gesproken gedeelte van
mijn lezing was afgelopen en nog voordat het triomfantelijke ‘Mein!’
had weerklonken, had de indringer me zijn groezelige hand toegestoken en zei hij zacht door de muziek heen: ‘Onno Nagelhout.’
Aangenaam! ‘Des Müllers Blumen’ vervloeide in ‘Thränenregen’,
maar ik had mijn hoofd er niet meer bij. Tegenover mij zat de Onno
die mij niet had opgebeld. ‘Maar dat durfde ik toch niet helemaal,
een gunst vragen van iemand die ik nog nooit had ontmoet.’
‘Ik heb op je zitten wachten tot ik een ons woog.’
Hij verontschuldigde zich en rommelde in zijn binnenzak. Grijnzend vertelde hij dat hij mijn Schubert als tijdgenoot in Amsterdam
tweedehands had gevonden, op de Kloveniersburgwal. ‘En er zit
nog een mooi verhaal aan vast,’ zei hij, ‘je zult erom moeten lachen!’
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Hij gniﬀelde.
De cyclus van rijmelaar Wilhelm Müller had zich opgelost in ‘Des
Baches Wiegenlied’ en het goedgemutste publiek bracht me een
ovatie, alsof het warme stemgeluid aan mijn eigen keel was ontsprongen. Ik wilde mij onder die mensen begeven, maar Onno
hield mij mijn Schubert als tijdgenoot voor, geopend op het titelblad. Ik schrok, ik herkende mijn handschrift, mijn opdracht: Voor
Erika die deze bescheiden hoofdstukken zelf zoveel beter had kunnen
schrijven, met veel liefs en dank voor de aanmoediging. Daaronder de
datum waarop ik het boekje, pas verschenen, was gaan brengen aan
Erika die ik als een hartsvriendin was gaan beschouwen (haar eigen
Onno verdiepte zich boven in het huis in zijn computers).
‘En dat vond ik zo leuk,’ zei Onno gniﬀelend. ‘Daarom heb ik erg
moeten lachen.’ En al die tijd waren er mensen die mij een compliment wilden brengen en ik stond ze in verwarring te woord. Een ijzeren tang had mijn keel dichtgeknepen.
Ik zat aan mijn noodlot gekluisterd. Deze Onno droeg zo’n brilletje als Schubert gedragen had in zijn tijd – ze lagen te koop op het
Waterlooplein. Hij had vuile nagels. Hij praatte nog steeds, de binnenpret verklarend die hem bezielde. ‘Toen ik dat “voor Onno” las –
omdat ik zelf Onno heet – toen dacht ik, als ik dat koop, tweedehands, krijg ik er ook nog een Erika bij cadeau, een bonus…’
Ik denk dat ik hem dreigender opnam dan Wiersinga zijn leerlingen, vlak voordat de bom barstte, want de tweede helft van de zin
slikte hij in en hij trok een bezorgd gezicht bij mijn stamelend: ‘Opde-Kloveniersburgwal…’
Hoe kon ik het tot deze aangewaaide onrustzaaier laten doordringen dat ik mijn boek met hart en ziel aan de hem onbekende
Erika had opgedragen, niet vermoedend dat ze achter mijn rug naar
de winkel zou rennen zodra ik mijn hielen had gelicht – naar de uitdragerij die er misschien twee kwartjes voor had gegeven? De Kloveniersburgwal was op vijf minuten afstand lopen van waar ze
woonde!
Ik verpletterde Onno met mijn blik en opnieuw zag ik Erika voor
me – gehurkt boven aan haar eindeloze trap, de afstand verkortend
met haar ‘wat enig, kom boven, wat ontzettend leuk dat je het komt
brengen!’ Bovenaan, op haar overloop de spontane omhelzing, de
felicitaties: ‘Wat ziet het er prachtig uit’ – zoveel geestdrift terwijl ze
een lafhartige verkoop beraamde!
Dat was dan het mooie verhaal waarom ik zou moeten lachen. Ik
was een razende Wiersinga, zijn gesmoorde stem en een van ons
tweeën is gek, maar ik ben het niet! De stad had mij vriendelijk onthenk romijn meijer Rondzang
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vangen en tegenover mij zat een idioot – gevaarlijk misschien – in
de waan dat ik om hem zou lachen.
Ik moest iets gaan drinken, ik verontschuldigde mij. Aan de bar
vroeg ik om een glas wijn en kreeg waarom ik gevraagd had. Ik begaf me in het gewoel en hoorde een donker meisje vragen: ‘Spinoza
punk, wat zou dat betekenen? Zeker een punkband of zo.’ Er waren
dus jongeren in mijn gehoor, ik had ze niet zien zitten. Schubert was
jong gestorven, veel te jong. De vrouw die me had ingeleid kwam op
me af, ze zei: ‘Dat heb je allemaal heel mooi gezegd, schat, heel erg
mooi, alleen moet je de volgende keer wat harder praten, dan horen
we ook nog de andere helft van wat je allemaal hebt te zeggen.’ Ze
hield me mijn Schubert voor. ‘Die heb ik lang geleden al voor mijn
broer Bert gekocht – Bert Hamer, ingenieur bij de Waterstaat. Kun
je er iets aardigs voor hem in schrijven, iets over Schubert en water
bijvoorbeeld, van een oud-stadgenoot, doe maar wat, hij vindt toch
alles mooi.’
En wilde de duivelse Onno straks met me terug? Ik ging zitten
om de opdracht aan Bert Hamer te verzorgen en hield mijn schrijvende hand vast om het beven in toom te houden (‘Aan Bert Hamer
– “Auf dem Wasser zu singen”’). Waar had Onno zich verscholen?
Ik verontschuldigde mij voor de piekerige letters en de vrouw zei:
‘Geeft niet, schat – als hij maar weet dat je je best hebt gedaan.’
Ze nam het boek van me aan en keerde mij de rug toe. En ik dacht
aan de schrijnende woorden waarmee de molenaarsknecht de onverschilligheid van de stralende molenaarsdochter tot zich laat
doordringen:
Ich möchte liegen vor ihrer Thür
im Sturm und Regen und Schnee
und singen ganz leise bei Tag und Nacht
das eine Wörtchen Ade!
Maar zo jong waren Erika en ik niet meer: het ergste was achter de
rug. Ik had de schoonheid van Schuberts melodieën zo jeugdig mogelijk bezongen, en ik had mijn gehoor vermaakt met mijn afkeer
van jagers die Schubert mogelijk deelde (‘Was sucht denn der Jäger
am Mühlbach hier?’ Antwoord: hij wil onder mijn duiven schieten).
Ik had de muziek laten spreken en daarmee had ik succes geoogst. Ik
had handtekeningen geplaatst en nu had ik de veerkracht van een
zinkend schip. Hoe verloste ik mij van al deze vriendelijke mensen in
de stad waar ik was opgegroeid? Ik dronk nog een schielijk glas dat
me aangereikt werd en ik zag dat de huidige Onno opgenomen in de
644
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drukte praatte tegen een man. Ik zag dat het de eigenaar was die Onno’s voorspraak was geweest. Ik woof een vluchtig en vaag afscheid,
maar ze waren te diep in elkaars gedachten verstrengeld. Ik haalde
mijn jas en wilde op de vlucht slaan, maar de vrouw voor wie ik de
avond lang schat was gebleven betrapte me en versperde me de weg.
‘Dank je nog wel, schat,’ zei ze innig en hield me af, omdat ik haar
ernstiger wilde omhelzen. ‘Schat, nu ga ik maar weer terug naar mijn
vijf kinderen, want die zitten alleen. We blijven hier aan je denken.’
Zou zo iemand weten dat haar (en mijn) stad nog nooit een opdracht had verstrekt aan de beeldhouwer Minco Slotemaker (ondanks zijn groeiende reputatie)?
Buiten zoemde het zacht en eentonig en het regende nog steeds
een beetje. Ik haastte me naar mijn auto en zette de radio aan, in de
hoop op verstrooiing. Een lezing die sprakeloos maakt, was daarvoor een naam? Bij aanzwellende stroperige violen zag ik Erika verrijzen, nuﬃg en vlug, en ik hoorde haar stem – licht als de stem van
Jane in het gedicht van Theodore Roethke: ‘once startled into talk,
the light syllables leaped for her,/ And she balanced in the delight of
her thought.’ Vond Erika ooit evenwicht in haar gedachten? Ze was
onevenwichtig, sloeg makkelijk op hol, als het paard van Jane misschien dat haar dodelijke val had veroorzaakt. Als Schubert wist
Roethke hoe je onuitsprekelijke liefde moest uitspreken.
Achter de knallende ruitenwissers zag ik mijzelf als de gekrenkte
molenaar, dag en nacht bij wind en regen voor de deur van zijn geliefde om daar dat ene woordje ‘Ade’ zacht te zingen. Ik zon op een
middel om Erika haar verraad blijvend in te peperen.
Het was harder gaan regenen, de wissers zwiepten gierend en
schrapend. Een onmenselijk hoge vrachtauto probeerde in golven
van oorverdovend kabaal mij in te halen en van de weg te zuigen in
een furie van ergernis en ik dacht aan Wiersinga die nog leefde – te
oud voor de broze Schubert misschien, zijn vingers te broos voor de
piano die hij zo verdienstelijk had bespeeld. Nu reed het monster
voor me en dekte mijn voorruit met zilverig ribbelend water en ik
remde, om een veilige afstand te verkrijgen. Ik was razend op Erika
– Wiersinga’s razernij, al was de inzet van andere aard. Had ik eindelijk mijn oude leraar leren begrijpen?
Het is een schokkende ervaring om een persoonlijke opdracht in
onpersoonlijke handen te zien, je gaat er te hard van rijden. Een tegenligger gaf waarschuwende lichtsignalen, dat er politie op de weg
was misschien – ik verminderde vaart. Dat het juist Erika moest zijn
die zoiets had beraamd – Erika die ik op een voetstuk had geplaatst,
Erika die zich zelf bij het minste gekwetst toonde in het diepst van
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haar ziel. Omdat haar vader haar haatte had ik haar gekoesterd met
warmte en sympathie! Was de tweede Onno door de duivel gestuurd om tweedracht te zaaien?
Een man op de radio zong iets uit een Duitse operette en de regen
kletterde op de motorkap. Een plotseling oplaaiend licht dreef me
naar de kant van de weg: politie. Ik draaide de radio zacht.
Ze stonden met zijn tweeën voor mijn geopend raampje: ‘Mag ik
uw rijbewijs zien?’
Terwijl ik het zocht, trok de tweede agent zich terug.
‘Waarom rijdt u hier met groot licht?’ vroeg de eerste gebogen.
‘U heeft gelijk, ik had het niet in de gaten.’
‘Ik probeerde u nog te waarschuwen. Ik had er zelf last van.’
‘Ik had de radio te hard aanstaan,’ verontschuldigde ik mij.
Hij gaf me mijn rijbewijs terug en liet me gaan met een waarschuwing. ‘Het spijt me,’ zei ik nog eens. Hoe zou ik hem kunnen
uitleggen wat mij had bezield om met groot licht te rijden?
Erika had me verteld van het kille venijn van haar vader waartegen
haar volgzame moeder nooit haar stem had verheven. Hoogbegaafd
was die man, op zijn tweeëntwintigste al solohoboïst in het concertgebouw en die baan had hij er algauw aan gegeven om te gaan tekenen. ‘En zijn kinderen heeft hij volledig kapot gemaakt!’ had Erika
uitgeroepen.
‘Maar jij bent toch niet kapot?’
‘Met mij is het hem gewoon niet gelukt.’
Nu, thuis, na aﬂoop van mijn lezing die mij met stomheid had
geslagen, overwoog ik: had Erika van hem geërfd – geen geld, maar
iets van zijn duistere inborst, dat ze genoopt was om vriendschap in
een bruut gebaar te verbreken wanneer ze te dichtbij dreigde te komen? Het bezoek aan mijn geboortestad had me in verwarring gebracht – Erika was kwetsbaar, geen dragonder, waarom die behoefte
aan een drastische breuk?
Na mijn succesrijke lezing wilde ik haar voorlopig het liefst maar
vergeten. Maar ze belde me alsof er niets was gebeurd. ‘Heb je gezien dat het Amadeus-kwartet hier weer komt spelen? Schubert op
het programma – Der Tod und das Mädchen…’
Ik was bezig om mijn schetsen van de jubilaris op waarde te
schatten – de Brabantse industrieel van wie ik een borstbeeld moest
maken – dat was de opdracht. Ik liet me door Erika’s geestdrift niet
van de wijs brengen.
Langzaam en beheerst zei ik dat ik de aankondiging had gezien
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en opeens was ik buiten mijzelf – alsof de oude Wiersinga nu in
ernst mijn innerlijk had veroverd. ‘Nu we het toch over Schubert
hebben,’ zei ik geknepen, ‘vertel me eerst eens waarom je mijn Schubert – waarop je zelf had aangedrongen! – bij de vuilnisbak hebt gezet zodat een of andere zwerver of een nieuwbakken Onno zich kon
vermaken met het boek dat ik aan jou – aan jou persoonlijk heb opgedragen! Vertel me dat eerst eens! En je wordt nog bedankt! Ik heb
je boodschap begrepen!’
Nu bleef het een hele tijd stil. Ik beefde, het duizelde mij. Ik maak
te zelden ruzie om de kunst te beheersen. Het bleef stil tot Erika’s
furie zich over mij uitstortte, haar stem geknepen en omﬂoerst, alsof een vaatdoek haar de adem benam.
‘En hoe durf jij zoiets te zeggen!’ ﬂuisterde ze slepend langzaam,
‘hoe-durf-je? En ik die nota bene dacht dat we bevriend waren!’
‘En dat is precies wat ik dacht!’
‘Ik jou bij de vuilnis gezet!’ hijgde ze. ‘Ik – die je altijd in alles
heeft aangemoedigd! Had ik het maar gedaan! Had ik je maar meteen bij de vuilnis gezet – bij het huisvuil! Want daar hoor je bij! Had
me maar eerder op het idee gebracht! Ben je zomaar opeens gierend
gek geworden? Ben je opeens helemaal niet meer snik?’
‘En misschien ben jij het,’ schreeuwde ik, ‘misschien ben jij het
zelf die opeens knettergek is! Want als jij dan zo geweldig goed snik
bent, vertel jij me dan eens…’
‘Ik ben razend!’ hoorde ik Erika razen. ‘Ik houd het niet meer!’
‘Vertel jij me dan maar voordat je het niet meer houdt – vertel jij
me dan maar hoe die vent – die rotte vis – die Onno aan dat door
mij aan jou – in mijn eigen handschrift aan jou opgedragen exemplaar van mijn boek – als jij het hem niet op een of andere rottige
manier hebt toegespeeld – om mij een trap te geven – voor iets dat
ik – voor iets…’
‘En hoe durf je – hoe durf je mijn Onno erbij te sleuren en door
het slijk te halen – mijn Onno die nooit iemand een strobreed in de
weg… Volgens mij ben je helemaal stapelgek aan het worden!’
‘En volgens mij ben je het al – helemaal knettergek!’
‘Dat boek waarover jij je schor staat te schreeuwen staat hier gewoon in de kast!’
‘Dan staat het op twee plaatsen tegelijk! De bilocatie van het moderne boek!’
Maar ze luisterde niet meer. Ze had de telefoon aan de draad laten hangen, je hoorde de hoorn onregelmatig zacht tegen iets stoten. Het verbaasde me dat ik was gaan schreeuwen, zo plotseling.
Mijn kwaadste gedachten waren Erika gevolgd naar haar boekenhenk romijn meijer Rondzang
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kast en tegelijk overviel me een heimelijke moedeloosheid. ‘Bestaat
er dan vrolijke muziek?’ had Schubert eens gevraagd, ‘ik ken ze
niet.’ Erika nam haar telefoon weer ter hand, vief als een viswijf.
‘Jouw boek staat zoals ik je al zei gewoon op zijn plaats in de kast
waar het altijd heeft gestaan en ik zal je de datum van de opdracht
voorlezen.’
Dat voorlezen duurde, waar bleef ze? Gedachteloos liet ik de
schetsen van mijn Brabantse industrieel door mijn vingers gaan –
een krans golvend grijs haar om een glimmende schedel, een guitig
gezicht, alsof de fabrikant een grap ging vertellen die hij net had bedacht. En opeens was Erika er weer, in alle staten. ‘Nou! Nou breekt
mijn klomp! Hoe is het mogelijk! Snap jij daar iets van? Nu zoek ik
die datum van die opdracht en snap jij daar nou –’ Ze moest diep
hebben ademgehaald voordat ze het zei: ‘Je had gelijk! Ik kan je die
datum niet geven, want het boek dat ik hier heb is helemaal niet opgedragen – aan niemand!’
Moedeloos en verdrietig zei ik: ‘Die vreemde eend, die klaplopende Onno is er kennelijk op uit om ons uit elkaar te drijven.’
‘En dat was hem al aardig gelukt. Je zou toch in het vervolg wat
minder overhaast in mijn kwade trouw moeten geloven,’ zei Erika
preuts. Ik gaf geen weerwoord. Ik vroeg me af hoe hard ik om het
mooie verhaal zou kunnen lachen.
Aan het licht kwam dat Erika’s bona ﬁde computerende Onno mijn
Schubert als tijdgenoot indertijd al had aangeschaft nog voordat ik
Erika haar exemplaar had gebracht. ‘En sindsdien hebben die exemplaren naast elkaar in de kast gestaan, tenminste dat dacht ik. Misschien heeft Onno het daar gezet, ik was het helemaal vergeten.’
Ik had haar opgezocht in een opwelling van grote verzoening. Ze
schonk thee voor me in. De vrede was gesloten, maar Erika galmde
geen Schubert meer voor me aan haar piano. Ik geloofde van haar
dat ze de infernale Onno nooit had gezien.
We zaten een beetje verslagen tegenover elkaar en buiten rommelde het – getoeter van ruziënde auto’s. Erika wilde me wat laten
zien: ze had zich de laatste tijd op het tekenen gestort. Ze rommelde
in haar kast en kwam terug met een armvol portretten. Afwezig bekeek ik ze, bedenkend dat vriendschap een loden kogel is aan een
zijden draad.
Erika zei (zonder mij aan te kijken) dat ze die Onno van mij wel
eens zou willen ontmoeten.
‘Om te zien of hij werkelijk bestaat? Wat denk je dat hij je kan
vertellen dat ik je al niet heb verteld? Ik zou maar voorzichtig met
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zo iemand zijn!’
Dit was het moment dat ze weer over haar vader begon. Hij was
van alles de schuldige. Hij had haar altijd met zijn listen en lagen in
verwarring gebracht: dat was het plezier dat hij aan zijn kinderen
had beleefd. Van haar vroegste jeugd was hij razend jaloers geweest
op haar vriendschappen. ‘En jij,’ zei Erika afgewend, ‘jij geloofde me
niet. Jij geloofde meteen in mijn slechte bedoelingen.’
Samen dronken we thee, twee verdrietige mensen die gevoelig
waren voor Schuberts verdriet. Ik zei dat het me speet dat ze zo over
me dacht en dat ik het me voor kon stellen. Ze zei dat ze er zeker van
was dat haar vader de laatste keer dat hij haar had opgezocht – ‘de
allerlaatste keer, naar ik hoop’ – in een vlaag van krankzinnige afgunst dat gesigneerde exemplaar had gestolen en naar de dichtstbijzijnde boekwinkel gebracht, om er zo gauw mogelijk van verlost te
zijn.
‘Geloof jij nu niet te gemakkelijk aan zijn kwade trouw?’
‘Denk maar niet dat het vergezocht is wat ik je vertel. Je weet nog
niet half…’ Ze deed er een poosje het zwijgen toe, daarna zei ze: ‘Ik
zal je een brief laten zien.’
Ze liet me een poosje alleen in gedachten. Uit het café van een
paar huizen verder beneden klonk gebonk en gedender, een vrachtwagen schraapte zich op de brug naar een lage versnelling. Erika
kwam terug, de brief in haar hand. ‘Hierin gebiedt hij mij om de
dagboeken van mijn grootmoeder aan hem te geven en die dagboeken heeft mijn moeder uitdrukkelijk aan mij nagelaten.’
Ze ging zitten, ze gaf me de brief. En ze had gelijk: een ijzingwekkend schrijfsel – getypt op een ouderwetse machine en gericht aan
‘Mej. Crijns’. ‘L.S.’ was de aanhef van Erika’s verwekker en hij noemde haar ‘u’.
Vergeleken bij de vrieskou van dit schrijfsel was de woede van
Wiersinga welmenend en hartverwarmend:
Hierbij beveel ik u om de na de dood van mijn vrouw verkregen dagboeken binnen drie dagen bij mij in te leveren, omdat
ik me anders genoopt zal zien om een notaris van de ontvreemding op de hoogte te stellen.
‘Zie je nu dat ik niet overdrijf.’ Er klonk een licht verwijt in haar
stem. ‘Je had niet meteen aan me moeten twijfelen.’
Ik moest toegeven dat het nieuw voor me was, die kille afkeer en
haat van een vader voor zijn eigen dochter, in zo’n zuivere vorm.
We namen elkaar op zonder woorden. Niets blijft zoals het is, al
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denk je van wel, en wat in onschuld begint ontplooit zich in hulpeloze verwarring. We hadden gesprekken gevoerd en nu voerden we
die gesprekken niet meer, onze vriendschap was sleets geworden. Ik
zei dat haar tekenen met sprongen vooruit was gegaan en ik dacht
aan mensen die ik had gekend en die ik nu niet meer kende. Erika
was wispelturig van aard. Ze was na een eerste wrijving bij haar
krant weggegaan. ‘Dan moeten ze maar aardiger voor me zijn,’ had
ze gezegd.
We zagen elkaar een tijdlang niet meer, toen belde ze dat ze me iets
wilde vertellen. Dus zocht ik haar op en luisterde bij Die Winterreise
naar het verslag hoe ze Onno Nagelhout (die ik had willen vergeten)
op het spoor was gekomen. ‘Je had hem ook zelf kunnen vinden.’
Lange telefonades had Erika moeten voeren, een oud vrouwtje
had haar in de somberte van Amsterdam-West verteld dat meneer
Nagelhout al een hele tijd niet meer bij haar woonde en gelukkig
maar, ‘want die meneer kwam altijd heel laat thuis en dan maakte
hij zo’n lawaai op de trap’.
Die oude vrouw dacht dat ‘meneer Onno’ bij een of andere grote
bank werkte ‘of zoiets’.
Dus belde Erika grote banken – ik luisterde met een half oor en
miste van haar verhaal het een en ander. En ja, bij een van de grote
banken was een Onno Nagelhout in dienst, dat wil zeggen, hij was al
een tijdlang met ziekteverlof.
‘Gaven ze zijn nummer zomaar aan een vreemde?’ Erika luisterde
niet. Op een late avond had ze de zieke aan de lijn gekregen, gezond
als een vis, en hij wilde de volgende dag dadelijk bij haar komen. ‘En
ik zei als je zo graag wil, kom dan maar.’
‘Ik dacht dat je voorzichtig met hem zou zijn.’
Erika zei dat ze bewondering had voor iemand die zo lang ziek
kon blijven zonder ziek te zijn. Die Winterreise bewoog zich gestadig
naar zijn dieptepunt. ‘Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten…’
De bedrijvige Onno wilde graag Erika’s Schubert-met-opdracht ruilen voor een schoon exemplaar – ‘of voor een met een opdracht van
jou aan hem – dat leek hem leuk. En hij wilde je ook graag weer ontmoeten.’
‘“Voor Onno – en het heilige kruis na” – laat hij daar dan maar
om lachen.’
Erika wist niet precies wat ik bedoelde. We hadden het einde van
de winterreis aangehoord, het gruwelijke lied van de orgelman
(‘und mit starren Fingern dreht er…’). Om de stilte te vullen, zette
Erika Schuberts hartverscheurende vierhandige Fantasie in f op, in
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een uitvoering die ik niet kende. Geschreven in 1828, het jaar van
zijn dood, wat wilde Erika me met haar keuze vertellen?
Niets misschien, of alleen dat het mooie muziek was en bleef. Ze
zei: ‘Het is een beetje een bleekneus, hè, die Onno, en nogal vrijpostig. Hij liep meteen naar de platenkast en wilde het liefst alles tegelijk horen. En hij bleef zo lang dat ik mijn Onno boven onrustig
hoorde worden achter zijn computers. En ik dacht, hoe kom ik ooit
weer van je af! Ik zou toch nooit kunnen wennen aan iemand die
ook Onno heet, ook al bedoelt hij het goed.’
We luisterden naar de verbijsterende Fantasie. Zou Schubert onze redding zijn? Maar die Fantasie is geen muziek van verzoening.
Het is muziek van het gelaten afscheid – behalve Die Winterreise is
de Fantasie de treurigste muziek die ik ken.
Terwijl de steeds terugkerende melodie zich in het allegro vivace
opnieuw aandiende – in majeur even, als kleine troost – drong Onno zich aan mij op als een agent van het kwaad – zijn persoon snel
vergeten, maar niet het onheil dat hij sticht.
Erika zei: ‘Die dagboeken van mijn grootmoeder – weet je dat dat
het meest trieste is dat ik ooit heb gelezen? Mijn vader schaamde
zich diep voor die vrouw – schaamde zich diep voor het milieu van
mijn moeder met wie hij was getrouwd omdat ze gedwee genoeg
was om een leven lang zijn trouwe huisvrouw te zijn dat wil zeggen
zijn voetveeg. En omdat ze hem kinderen kon geven die hij naar believen kon vernielen, wat hij dan ook prompt heeft gedaan. Gelukkig duurde dat leven van haar niet heel erg lang.’
‘Waaraan is ze gestorven?’
‘Ze had kanker, al heel jong. Wat wil je, met zo’n man?’ Erika vertrok haar gezicht zenuwachtig. ‘Ik zal ze je wel eens laten lezen. Misschien publiceer ik ze nog eens.’
De Fantasie in f had haar laatste vertraagde stappen bereikt – het
aarzelend uitstel van het naderend einde. En weer viel er een stilte
tussen ons, zo’n zwijgen als er vroeger niet was. In dat zwijgen was
de muziek oppermachtig.
We dachten aan Schubert – dood op een leeftijd die wij lang achter ons hadden gelaten. En omdat ik niets anders wist te bedenken
vroeg ik frivool: ‘Weet jij wanneer Schubert de baard in zijn keel
kreeg?’
En natuurlijk wist ze het: in 1812. ‘De precieze datum is me ontschoten.’
‘26 juli,’ zei ik.
En Erika: ‘In 1812 stierf ook zijn moeder, dat kan toch geen toeval
zijn!’
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‘Zie je wel dat jij Schubert als tijdgenoot had moeten schrijven!
Waarom liet je mij met de eer strijken?’
De raadselachtige melodie van de Fantasie in f – die paar simpele
voor de hand liggende noten – zo simpel dat je je afvraagt hoe het
mogelijk is dat iedereen ze gemist heeft behalve die ene zo weinig
opvallende jongen.
Sotto voce maakte Erika een grapje: ‘Wie bist du heut’ so
stumm?’
Vanwege de klank, wilde ik zeggen, het geluid, maar ik spreek
weinig Duits. Vanwege dat schommelen tussen majeur en mineur,
vanwege het woordeloze verdriet. Waar kwam het vandaan, dat
knagende hartzeer? Het is wel verklaard uit zijn gebrek aan succes,
maar zo’n verklaring is niet veel meer dan een slag in de lucht.
Schubert was een beetje saai, een bedeesd man die gauw bloosde,
de knulligste poëzie bracht hem in vervoering. Dikke buik, babyface, paﬀerige handjes (waarmee hij toch heel mooi gitaar kon spelen, naar men zei).
We zaten tegenover elkaar. Wat was er anders tussen ons gebleven
dan de stem van die veel te jong gestorven zanger, die tenor, de onvergetelijke Fritz Wunderlich?
‘Denk jij dan niet dat het een ongeluk was – die val van de trap?’
vroeg Erika.
‘Ik heb gehoord dat Wunderlich doodviel toen hij Russisch roulette speelde,’ zei ik. ‘Zo is het me verteld. Meer weet ik er niet
van…’
We luisterden naar geluiden van buiten. Misschien hadden we
zonder het te weten een compromis bereikt, de afronding van een
heel mooi verhaal waarom je misschien ook kon lachen.
‘Geloof je nu nog steeds dat je vader mijn boek uit jouw kast…’
‘Ja!’ viel Erika me bits in de rede. ‘Ja, dat geloof ik nog steeds en
dat zal ik altijd blijven geloven!’
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F O UA D L A R O U I

De blauwe pyjama

1
Mehdi zit op het internaat van het Franse lyceum in Casablanca.
Het is vrijdagmiddag en het kerstweekend begint. Dit jaar valt eerste kerstdag op een zondag. De school is drie dagen dicht. Mehdi is
elf jaar en wacht met de andere leerlingen in het kamertje van de
conciërge. Interne leerlingen mogen het lyceum niet alleen verlaten
en daarom wachten zij op hun ouders die hen komen ophalen. Met
tussenpozen komen de ouders het kamertje binnen, sommige lachen en praten, andere zijn gehaast en weinig spraakzaam; maar allemaal wensen zij de conciërge een gelukkig kerstfeest. Mohammed,
de conciërge, is ongewoon vriendelijk. Sommigen stoppen hem iets
in de hand. Hij neemt het met een brede lach aan.
Eén voor één gaan de jongens met hun familie mee. De achterblijvers kijken ongeduldig door het raam naar de voorbijrijdende
auto’s. Als ze de Simca of de Taunus van hun vader herkennen,
springen ze op en schreeuwen het uit van blijdschap. Mehdi is de
enige die niet door het raam naar buiten kijkt.
Alle interne leerlingen zijn nu vertrokken. Mehdi durft de conciërge niet aan te kijken. Die lacht helemaal niet meer. Hij kijkt
steeds vaker op zijn horloge. Hij kijkt naar de jongen met een blik
waarin geen spoortje vriendelijkheid meer te ontdekken valt.
Mehdi weet dat zijn moeder hem niet zal komen halen. De directeur heeft hem een paar dagen geleden in zijn kantoor geroepen en
hem gevraagd zijn ouders te bellen om hen eraan te helpen herinneren dat hij het kerstweekend opgehaald moet worden. Vanaf de
eerste schooldag is hij ieder weekend op het internaat gebleven, samen met wat andere kinderen, maar nooit met dezelfde. Iedereen
heeft wel gemerkt dat niemand zich om dit kind lijkt te bekommeren. Maar dit is een bijzonder weekend en het is niet toegestaan dat
er iemand op het internaat achterblijft.
‘Heb je je ouders al gebeld?’
De vorige avond had de directeur onverwacht voor hem gestaan.
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Geheel overrompeld had Mehdi ja geknikt. De man was tevreden
weer weggegaan.
Maar Mehdi had niemand gebeld. Zijn moeder heeft niet eens telefoon en ze gaat nooit naar buiten. ’t Lijkt wel een soort ziekte die ze
plotseling heeft gekregen. Vanaf de dag dat hij intern was geworden
op het lyceum heeft hij niets meer van haar of van zijn broers en zussen gehoord. Maar hoe moet hij dat aan de directeur uitleggen?
Het wordt donker. De conciërge is inmiddels ongeduldig en geïrriteerd geraakt en hij heeft de heer Bernard, de directeur die nog in
zijn kantoor zat, gehaald. De heer Bernard kijkt Mehdi met gefronste wenkbrauwen aan, zijn haar zit in de war, zijn das scheef, en naast
hem staat de conciërge. De twee mannen buigen zich over de jongen heen, die strak naar de grond blijft staren. Na een beetje doorvragen snappen ze ten slotte hoe de vork in de steel zit: het is vrijdagavond en ze zitten hier met een jongen opgescheept die niet zal
worden opgehaald. Wat moeten ze doen? Ze blijven hem strak aankijken in de hoop dat hij vanzelf in het niets zal oplossen. Dat gebeurt niet en Mehdi is er nog steeds. Heel klein, met neergeslagen
ogen, maar hij zit daar wel degelijk.
Plotseling heeft de conciërge een lumineuze inval.
‘Wie is je beste vriend?’
Meneer Bernard die direct heeft begrepen waar hij op uit is knikt
enthousiast. Hij kan zich er helemaal in vinden.
‘Ja, ja, wie is je beste vriend?’
Mehdi heeft geen vrienden. Hij doet alsof hij nadenkt. Hij ziet
een rij gezichten voor zich, Bernard, Juan, Hamid en anderen die
hem stuk voor stuk uitlachen, hun tong uitsteken of hem een schop
verkopen. Hij doet zijn ogen dicht. De twee mannen lijken hun geduld te verliezen.
‘Nou? We hebben je iets gevraagd!’
Zijn hart krimpt ineen van angst. Een naam ontsnapt als vanzelf
uit zijn mond: ‘Denis Berger.’
Hij heeft nooit zelfs maar met deze Denis gepraat, het is een jongen uit een andere klas, maar hij is altijd gefascineerd geweest door
diens blonde haar. Stroblond, zijdeachtig, steil. Hij kan er maar niet
genoeg van krijgen naar dat haar te kijken. Nog nooit had hij zoiets
moois gezien.
De directeur pakt de telefoon, vraagt het nummer van de familie
Berger aan de conciërge en belt. Algauw is hij druk in gesprek met
meneer Berger. Het kost hem de nodige moeite de situatie uit te leggen, maar ten slotte verschijnt er een brede glimlach op zijn gezicht
en put hij zich uit in bedankjes.
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Het is geregeld. De elfjarige Mehdi zal de kerstdagen in het gezelschap van christenen doorbrengen die hij in de verste verte niet
kent. Hij weet niet of hij moet lachen of moet huilen.

2
De directeur heeft zijn autosleutels aan de conciërge gegeven en
hem gevraagd Mehdi naar de Bergers te brengen, in een wijk van
Casablanca die de Polo heet. Mohammed lijkt gehaast en in een
slecht humeur. Hij zet de jongen aan de voet van een heuvel uit de
auto en legt hem met grote gebaren uit welke kant hij op moet. Hij
doet dat expres in het Arabisch nu hij niet meer in het lyceum van
de Fransen is. Mehdi begrijpt nauwelijks wat er tegen hem gezegd
wordt, maar hij knikt. Hij is bang bij het idee helemaal alleen die
heuvel op te moeten, maar nog banger zich de woede van deze zo
geïrriteerde man op de hals te halen. Wat hij begrepen heeft is dat
hij naar nummer 21 in de Dordognestraat moet. Dordognestraat 21,
Dordognestraat 21, Dordognestraat 21.
Het probleem is dat alle straten het jaar ervoor een andere naam
hebben gekregen. Ook de Dordognestraat. Hij weet niet welke.
Lahsen M’hidistraat, leest hij, Ferhat Hachadstraat, Abbas el Fassistraat, maar wat hebben die te maken met de Dordogne?
Het wordt steeds donkerder.
Hij staat tegen een boom geleund, beeft van angst en staat op het
punt in tranen uit te barsten. Een man, weggedoken in een bruine
djellaba komt langzaam op hem af. Hij buigt zich naar het kind toe
en zegt iets. Mehdi begrijpt niet wat de man van hem wil. Hij kan alleen maar uitbrengen: ‘Dordognestraat, de Dordognestraat…’
De man pakt zijn hand zonder iets te zeggen en trekt hem vastberaden een klein donker steegje in. Verlamd van angst volgt Mehdi
hem terwijl hij vecht tegen zijn tranen. Het steegje komt uit op een
bredere, iets beter verlichte straat.
‘Nimiro? Nimiro?’
‘Eenentwintig,’ antwoordt het kind.
De man kijkt verbaasd. Hij ziet een hoopje zand liggen en rommelt er met zijn vinger in. Hij schrijft een, twee, drie en stopt dan.
Mehdi steekt er daarna zijn vinger in en tekent een bibberende 21.
De djellaba neemt hem mee naar een grote poort en belt aan. Als
Mehdi zijn beschermengel wil bedanken is hij al in de nacht verdwenen.
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De poort gaat open. Daar staat meneer Berger, een en al glimlach.
Naast hem staat Denis, ernstig en met enigszins gefronste wenkbrauwen. Achter hen, op de treden die naar de voordeur leiden,
staat mevrouw Berger, de moeder van Denis. Ook zij kijkt ernstig.
Meneer Berger geeft Mehdi een hand die hij slapjes drukt.
‘Nou, ik ben blij dat ik de beste vriend van mijn zoon leer kennen…’
Ze gaan alle drie naar binnen. Mevrouw Berger heeft hem geen
hand gegeven. Ze is een stap opzij gegaan om hen door te laten
waarna ze heel snel, bijna hollend verdwijnt naar wat waarschijnlijk
de keuken is. Onder het waakzaam oog van zijn vader vraagt Denis
Mehdi of hij meegaat naar zijn kamer. Daar laat hij hem zijn verzameling stripboeken zien. De twee jongens zijn beiden algauw verdiept in een stripboek.
Na een uurtje worden ze geroepen voor het avondeten. Mehdi is
blij dat hij het huis heeft gevonden. Binnen is het warm en prettig.
Hij ruikt de typische geur van de Fransen. Die herkent hij feilloos.
Het is een mengeling van boenwas en bijenwas, heel anders dan de
geuren van kruiden in de Marokkaanse huizen.
Langzaam maar zeker begint hij zich steeds onbehaaglijker te
voelen. Hij kijkt om zich heen. Hij is eraan gewend dat volwassenen
hem vragen stellen, maar de moeder van Denis vraagt hem niets.
Soms laat ze haar grijze ogen (of zijn ze blauw? Hij is daar nog niet
helemaal uit) op hem rusten. Hij weet ook niet of ze bedroefd of
verbaasd is. En Denis zit wat in zijn aardappelen te prikken, graaft
geultjes voor de saus, snijdt zijn vlees in kleine stukjes, maar kijkt
niet op. Alleen Denis’ vader probeert de conversatie opgewekt gaande te houden. Hij vertelt wat er allemaal gebeurt in het bedrijf waarvan hij directeur is, praat over de bewaker die zo naïef is en over de
secretaresse die ondanks zijn aanmerkingen toch kauwgom blijft
kauwen. Hoewel de Bergers al heel wat jaren in Marokko wonen
blijven veel dingen nog nieuw of vreemd voor hen. Dan vertelt de
vader over de kerstfeesten uit zijn jeugd, de sneeuw, de kerstboom,
de sinaasappel die hij cadeau kreeg, wat toen een klein wonder was,
terwijl je ze hier in overvloed van de grond kan oprapen. Zijn
vrouw, zijn zoon en de kleine indringer luisteren naar hem, maar
niemand zegt iets.
De maaltijd is afgelopen. Mehdi valt om van de slaap. Zonder te
weten hoe, is hij in de kamer van Denis beland, met zijn ogen al
halfdicht. Daar merkt hij dat hij vergeten is zijn pyjama in zijn
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koﬀertje te doen. Hij schaamt zich dood en vertelt Denis wat er aan
de hand is; Denis haalt zijn schouders op, trekt een la open en geeft
hem een eﬀen blauwe pyjama met een of ander geel logo.
Hij had het nog niet gezien, maar er staat een stapelbed in de kamer van Denis. Net als in het internaat. Hij wacht tot Denis terug is
van het tandenpoetsen en staat voor de twee bedden, in zijn mooie
blauwe pyjama, terwijl hij zich afvraagt in welk bed Denis altijd
slaapt. Plotseling hoort hij een kreet achter zich. Hij draait zich snel
om. De moeder van Denis staat in de deuropening met haar hand
voor haar mond en opengesperde ogen, alsof zij naar een griezelﬁlm kijkt. Ze keert zich abrupt om en verdwijnt. Mehdi hoort
haar met Denis praten in de badkamer. Hij heeft de indruk dat ze
snikt, maar waarom zou ze moeten huilen? Hij heeft haar niets gedaan. Het lijkt of Denis haar iets antwoordt, maar zijn moeder valt
hem in de rede. Nu schreeuwt ze bijna.
Denis komt terug. Zonder iets te zeggen doet hij een la open en
geeft Mehdi een andere pyjama.
‘Je moet een andere aan,’ zegt hij.
Mehdi heeft eindelijk de moed iets te zeggen. Hij mompelt: ‘Maar
waarom?’
‘Omdat het nou eenmaal moet,’ antwoordt Denis bokkig.
Mehdi ligt nu in het bovenste bed.
‘Jij slaapt boven, ik neem altijd het onderste bed,’ zei Denis.
Mehdi heeft nu een gele pyjama aan met witte strepen. Hij haat
de moeder van Denis. Waarom mag hij van haar niet de mooie
blauwe pyjama aan? Omdat ze racistisch is, beslist hij. Hij weet niet
goed wat dat betekent, maar het verklaart alles en prompt valt hij in
slaap.

4
Als hij wakker wordt schijnt de zon door de dunne gordijnen. Het
onderste bed is leeg. Door het raam kan Mehdi Denis en zijn moeder zien zitten in de tuin. Hij weet niet goed wat hij moet doen.
Hij gaat maar naar beneden. Hij voelt zich niet op zijn plaats en
wacht in de eetkamer op wat er gaat gebeuren. Na een tijdje komt
mevrouw Berger uit de tuin naar binnen. Ze blijft plotseling staan
en deinst terug. Een paar tellen later komt Denis hollend binnen en
trekt hem mee naar de keuken. Daar staat een grote kom koﬃe met
melk en croissantjes voor hem klaar. Mehdi is dol op croissants,
maar het gedrag van Denis’ moeder maakt hem treurig. Waarom is
f o ua d l a r o u i D e bl a uw e py j a m a
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ze zo gemeen? Ze heeft toch van die mooie ogen. En net zulk haar
als Denis: blond en steil en zijdezacht.
Meneer Berger komt thuis met tassen, dozen en pakjes. Mevrouw
Berger pakt de tassen en verdwijnt in de keuken.
De middag gaat traag voorbij en Mehdi verveelt zich een beetje.
Hij leest, gaat verlegen de tuin in, bekijkt de vele boeken in huis. Op
aansporing van meneer Berger gaat hij pingpongen met Denis,
maar die is veel te goed voor hem.
Terwijl hij in de tuin aan het tafeltennissen is vangt hij ﬂarden op
van een gesprek in de keuken tussen meneer en mevrouw Berger.
De vader antwoordt de moeder die alsmaar ‘dat kan toch niet, dat
kan toch niet …’ zegt: ‘Maar dat heb ik je gisteren al gezegd, ik zweer
dat het waar is, zijn ouders zijn hem niet komen halen.’
Mehdi slaat woedend het balletje weg om maar niets meer te hoeven horen.
Maar hij kan er niets aan doen dat hij mevrouw Berger nog een
keer, als een koppig kind, hetzelfde zinnetje hoort zeggen: ‘Dat kan
toch niet…’
Daarna hoort hij haar huilen.
Nou ja!!! Is die vrouw altijd aan het snotteren?
Het is avond. Het diner staat op tafel. Precies wat Mehdi had gehoopt. Gebraden kalkoen, een beetje roodachtige puree en een
heerlijk romige kersttaart. Een echt Franse kerst, net als in de boeken. Hij proeft van de kalkoen, daarna van de puree. Hé, die is zoet.
Hij stoot Denis met z’n elleboog aan en wijst op de puree.
Denis mompelt: ‘We hebben altijd zoete aardappels als we kalkoen eten. Vanwege…’
Hij maakt zijn zin niet af. Ze eten zwijgend verder. Zo nu en dan
probeert de vader de spanning te doorbreken. Hij schenkt zichzelf
wijn in, hij is de enige die drinkt, zijn glas is nooit leeg. Hij stelt wat
vragen aan Mehdi, die kort antwoordt, precies zoals zijn moeder het
hem heeft geleerd.
‘Zeg niets als je niets gevraagd wordt.’
Op een gegeven moment vraagt de vader hem wat zijn lievelingsvak op school is.
‘Geschiedenis.’
De vader draait zich om naar de moeder. Ze kijken elkaar verbaasd aan.
Mehdi voelt een soort ergernis in zich opkomen. Wat is daar nu
weer zo raar aan?
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Het is nacht. De twee jongens liggen in bed. Mevrouw Berger komt
de slaapkamer in en gaat naar Denis toe. Ze geeft hem een kus op
zijn wang en wenst hem welterusten. Daarna buigt ze zich over
Mehdi heen, die doet alsof hij slaapt. In het donker kan hij haar
ogen niet zien, maar hij ruikt haar parfum. Zij aait hem zacht over
zijn haar.
Hé, is ze dan toch niet racistisch?
Plotseling voelt hij iets nats op zijn voorhoofd. Nou zeg! Het is
een traan. Er wordt nu op hem gehuild! Met die Fransen maak je
toch van alles mee. Hij durft de traan niet meteen weg te vegen, hij
wacht tot de moeder van Denis weg is voor hij ook maar de geringste beweging maakt.
Mehdi is nu veel te opgewonden. Het parfum van mevrouw Berger houdt hem bezig. Hij kan niet meer slapen. Na een tijdje gaat hij
heel zachtjes zijn bed uit, de boom bekijken. Daarna doolt hij wat
door het huis. Op goed geluk doet hij een deur open. Het is het kantoor van Denis’ vader. Op zijn bureau staan wat foto’s. Hij bekijkt ze
een tijdje en gaat dan weer terug naar bed.

5
De volgende dag bij het ontbijt gebeurt er een wonder. Mevrouw
Berger lacht naar Mehdi, aait hem weer over z’n haar, geeft hem
melk, warme chocolademelk en croissantjes. Ze praat met hem,
vraagt hem van alles en nog wat. En dan bukt ze zich om zijn
schoenveters vast te maken.
Meneer Berger heeft de auto uit de garage gereden. Hij brengt de
twee jongens terug naar school.
Op het moment dat ze de auto in stappen, bedenkt Mehdi zich.
Hij doet alsof hij iets is vergeten en rent naar boven, maar in plaats
van Denis’ kamer gaat hij het kantoor van meneer Berger binnen.
Iets houdt hem bezig. Een foto, die hij de vorige avond op zijn nachtelijke tocht heeft gezien.
Hij ziet ’m direct op het bureau. Hij is vast in een chalet genomen: alles is van hout, zelfs de muren. Twee jongens poseren samen
voor een grote schuifpui die uitkomt op een terras. Buiten zie je een
berglandschap. Ze hebben de armen om elkaar heen geslagen. Mehdi kijkt aandachtiger. Een van de jongens is Denis. Maar de andere?
Dat is ook Denis! Hij lijkt tenminste als twee druppels water op
hem. Mehdi begrijpt er niets van. Hij draait de foto om. Hij leest
twee woorden, twee namen met viltstift geschreven:
Denis en Pascal, wintervakantie. Daarachter een datum. Afgelof o ua d l a r o u i D e bl a uw e py j a m a
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pen februari.
Wie is die Pascal? Waar is hij?
Mehdi bekijkt de foto heel precies. Alsof die een geheim moet
prijsgeven. Hij bekijkt nauwkeurig de gezichten. Nu ziet hij een bijna onzichtbaar verschil. Links staat Denis, rechts Pascal. Zijn dubbelganger. Zijn tweelingbroer.
Pascal die zoete aardappelen wilde bij de kalkoen. Pascal wiens
lievelingsvak geschiedenis was. Pascal die er niet meer is.
Mehdi bekijkt de foto.
De twee jongens zijn vast net wakker, ze zijn nog in pyjama. Ze
hebben dezelfde pyjama aan. Tenminste bijna. Het is grappig, de
kleuren zijn net andersom. De ene is geel met een blauw logo, de andere is blauw met een geel logo erop.
Pascal heeft de blauwe pyjama met het gele logo aan.
Mehdi gaat weer naar beneden, helemaal in de war. Net als
meneer Berger wil wegrijden, geeft zijn vrouw hem een teken.
Wacht even! Ze gaat weer naar binnen. Even later komt ze terug met
een pakje dat ze naast Mehdi neerlegt.
Ze ﬂuistert in zijn oor: ‘Je mag hem hebben.’
Op weg naar school kijkt Mehdi even in het pakje. Heel snel, zodat niemand het ziet. Hij kan zijn ogen niet geloven. Het is de blauwe pyjama.
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B A R B E R VA N D E P O L

Een engel op aarde

e kon koken, Livia. Niet gewoon, maar buitengewoon, hemels zou ik zeggen. Het is het eerste wat me te binnen schiet
als u naar Livia vraagt. Wat wilt u horen?
Mijn pleegzusje, mijn bron van leven, mijn engel, zo heb ik lang
over haar gedacht, vanaf het moment dat ze bij ons kwam wonen.
Dat was op mijn twaalfde verjaardag, ik weet het nog goed. Zij was
veertien. Ze was mijn mooiste cadeautje. Een cadeautje in een rode
jurk en met rustige, indringende ogen.
Ze had iets waar we geen van allen tegenop konden. Een gewoon
mens denkt niet echt lang over de dingen na. Bij ons thuis overheerste de schaduw van die enorme slag die het gezin had getroﬀen: de
dood van Pa. Als de dingen gingen zoals ze normaal gaan, zonder te
veel verrassingen, zonder franje, was dat al mooi genoeg. Wij waren
doeners. Zij was een denkertje.
Ach, Livia. Je zou kunnen zeggen dat met haar het grote gelijk ons
huis binnenwandelde. Dit moet met hoofdletters: Het Grote Gelijk.
Ze werd er na een paar jaar door Ma persoonlijk weer uit gezet omdat ze ons te pas en te onpas vertelde wat er deugde en wat niet. ‘Ik
zou dat zus doen; ik zou dat zo doen; dat moet toch precies andersom?’
Het was goed bedoeld, daar ga ik van uit, maar het werkte Ma op
de zenuwen. Dan zag je haar lippen verstarren en in haar ogen
kwam die blik van ik ben er niet, ik hoor niks, en houd alsjeblieft je
mond. Wat Livia niet deed.
‘Mijn god, waar ben ik aan begonnen?’ zei Ma de eerste keer dat
ze Livia naar haar kamer had moeten sturen.
Jij had een loyaliteitsprobleem, zei Trix later. Dat mag je wel zeggen, ja. Livia was erg lief en rechtschapen, maar stronteigenwijs.
Alsof ze nooit had geleerd dat dat verdomde gelijk niemand ene bal
interesseert. Daar had Ma gelijk in.
Zo kregen we bijna iedere maaltijd te horen hoe voedsel en in het
verlengde daarvan het hele leven er in ideale vorm uit hoorde te
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zien. De scheikundeleraar had haar de kneepjes van het koken bijgebracht tijdens lessen die daar volgens mij helemaal niet voor bedoeld zijn. Niet dat ze het hoog in de bol had. Ze kwam uit een heel
nederig nest, nederiger dan het onze, daar kan het niet aan gelegen
hebben. Je hoort wel eens van overcompensatie, ik weet het niet.
Aan tafel kun je elkaar moeilijk ontwijken. Daar vonden de botsingen plaats.
Ze konden als het erop aankwam geen van tweeën hun mond
houden, Ma niet en Livia niet. Ma deed haar uiterste best om zich
niet te laten kennen, maar uiteindelijk kwam toch het moment dat
ze ontplofte. Dat moest je aanvoelen en zien te voorkomen.
‘Wat een onuitstaanbare wijsneus, en dan dat schijnheilige
smoeltje!’ herhaalde ze almaar nadat Livia in allerijl was afgevoerd
naar een nieuw pleeggezin en wij, de achterblijvers, ons pijnlijk bewust waren van de nieuwe lege plek aan tafel.
We begrepen dat het beter was zo, maar we bewonderden Livia,
mijn zusje en ik, mijn zusje omdat Livia ouder, knapper en slimmer
was dan zij, en ik om dezelfde reden. Ik had bovendien fantasieën
over dat dikke roodbruine krulhaar waar ik met mijn handen in zou
woelen terwijl zij haar roomwitte lichaam tegen me aan drukte. Ik
geef het toe. Ik was een gezonde jongen!
Livia was echt slim. Zij was de enige van ons die v wo deed. Ze
wilde het onderwijs in, zei ze. ‘Op school ligt de basis van je intellectuele menswording.’ Tja. Ik vond er niet zoveel aan, aan school. Je
leert je handhaven in de pikorde, dat is achteraf een voordeel.
Ma, voor wie kennis uitsluitend het gemak diende, ergerde zich
wild aan wat ik maar noem Livia’s lessen aan tafel. Ik voel de spanning nog. Of zíj eens mocht koken, vroeg ze een keer, op dat stellige
toontje waarmee ze je misschien zonder het te weten vriendelijk terechtwees. Het was toen dat de bom voor het eerst barstte.
De woorden waarmee Ma haar hart luchtte ketsten af op een verbaasd gezichtje en op dat gezichtje verschenen zowaar tranen toen
de machteloze tirade met een dubbele pets op beide puberwangen
werd besloten. Het was erg naar om te zien hoe Livia toen opstond
en bijna schuldbewust de trap naar haar kamer op liep. Terwijl ze
geen vlieg kwaad deed, letterlijk dan.
Ooit waren mijn zusje en ik klein, net als iedereen, en we hadden
een vader en een moeder, zoals je als kind mag verwachten. Maar
het lot had in ons geval anders beschikt. Na Pa’s plotselinge dood
nam Ma de winkel resoluut over. Wij moesten na school vakken
vullen, achter de kassa staan, bestellingen rondbrengen. ’s Avonds
telden we aan de grote tafel in de huiskamer de verdiensten van de
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dag, terwijl Pa’s foto als een teken van eeuwige goedkeuring boven
het buﬀet hing.
De zorgen hadden Ma’s fysieke bloei geknakt, maar innerlijk was
ze gesterkt. Haar haar verpieterde terwijl haar ogen juist jonger leken te worden. Ik zou zweren dat ze zich vaak goed voelde, zo alleen
aan het stuur. Livia kan zoiets vast beter uitleggen, maar ik zeg het
maar met mijn eigen woorden.
Waarom wou Ma er een kostganger bij? Was het vooral om het
geld? Ik hoorde haar in die periode van rouw wel eens met een tante
of buurvrouw praten over anderen die het nog moeilijker hadden
dan wij. Ouders denken vaak dat kinderen niet luisteren, maar je
oren staan gewoon open. Ik hoorde alles. Ons huis was groot, hoorde ik Ma zeggen. Als we ergens geen gebrek aan hadden was het aan
ruimte. We moesten elkaar helpen.
In ieder geval verscheen daar op een dag Livia, zielige, ouderloze
Livia, ontroerend mooi en, geloof me, een en al oprechtheid. Echt
meedraaien hoefde ze niet. Als ze al eens in de winkel hielp was het
omdat ze het zelf wilde. Misschien verveelde ze zich en kreeg ze
daardoor al die gedachten die ze blijkbaar had.
Het deed me goed dat ze onmiddellijk belde toen ze na Ma’s dood
de rouwkaart had ontvangen. Ze was toen al een jaar of tien het huis
uit. Ik was net directeur van een mailingbedrijf geworden,
www.roekoekoe.nl, tja je verzint wat, ik had geen zin in de winkel.
Zij werkte als onderwijzeres. Terwijl ze professor had kunnen worden, daar ben ik van overtuigd. Later zou ze me vertellen dat je als je
iets wilt veranderen in de maatschappij aan de basis moet beginnen.
Menswording en zo; dat verhaal kende ik al. Die school van haar
was pikzwart.
Ik stelde me graag voor hoe ze onbeschrijﬂijk sierlijk een zin van
het bord veegde terwijl haar krullen dansten op haar rug. Juﬀrouw
Liefje noemden de kinderen haar, zei ze. Ik heb haar heel wat keren
in gedachten door het raampje van de klasdeur bespied terwijl ze
met engelengeduld het tuig van de richel trotseerde, maar dat zijn
misschien vooroordelen.
Ze droeg altijd jurken waarvan de rok klokkend over haar heupen viel. Dat vrouwen niet begrijpen dat dat het is waar mannen
warm voor lopen! Trix vindt een broek makkelijker, of warmer, of
weet ik veel. Praktischer.
Mijn Trix was haar een keer tegengekomen op een stretchles en
bracht me op de hoogte van de ins en outs rond mijn ex-pleegzusje
zonder te weten dat daarmee het bloed sneller door mijn aderen
b a r b e r va n d e p o l E e n e n g e l o p a a r d e
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joeg. Trix is ons vroegere buurmeisje, die heeft nog met haar gespeeld. Trix zat op die les om haar ﬁguur na de bevalling van de jongens op peil te houden. Livia was na één keer weer verdwenen.
Of we kwamen eten, vroeg ze toen ze na de begrafenis van Ma
merkte dat we geen plannen hadden. Ze moest toch nog boodschappen doen. Ik had haar al die jaren niet gesproken, ze woont in
een ander deel van de stad, ergens aan een stille kade. We kwamen
elkaar gewoon niet tegen.
Mijn zusje had er geen zin in, die was kapot, die had ook nog eens
problemen met haar vriend en kon niet veel hebben. Heeft ze trouwens nooit gekund. Een beetje een zeur, mijn zus.
Trix zag het ook niet zitten.
‘Ga jij maar,’ zei ze. ‘Jullie zullen wel een hoop te bepraten hebben. Ik blijf bij de kinderen. Die zijn liever thuis op zo’n moment.’
En ze keek bedroefd, de lieverd, om mijn moeder die ze die dag tegenover iedereen had omschreven als ‘een ﬂinke, doodgoeie vrouw,
en een echte moeder voor mij’.
Met Livia meegaan voelde beslist aan als verraad, maar ooit moet
je toch je eigen leven gaan leiden. Zo zie ik het tenminste. Ma was
dood. Die had er geen last meer van als ik contact met Livia had. Livia sprak trouwens alleen maar goed over haar. Ze vergaf haar die
laatste bloedneus, waarover ze toen al meteen haar mond had gehouden. Ze begreep het wel, zei ze. ‘Het was een goede vrouw.’ Net
wat Trix zei.
Het was een donderdagavond. We aten gebakken vis met erg lekkere frieten. En sla. Livia zei nog dat vis de lust opwekt. Zoiets kon
ze zeggen met een heel onschuldig gezicht alsof ze een bijdrage aan
het algemeen welzijn leverde. Ze gaf je vaak het aangename maar
ook onbehaaglijke gevoel dat je meer was dan een ander. Als je jezelf
maar aanvaardde. Soms was dat eenvoudig van de gekken; ik zal een
voorbeeld geven.
Ik heb een verstandskies die allang getrokken had moeten zijn,
maar geen tandarts die daar ooit op heeft aangedrongen en het is
ook wat om daar zelf mee aan te komen. Dat ding is nergens goed
voor, hij zit daar maar te stinken. Je kunt er niet bij met poetsen.
Volgens Livia nu maakte zo’n smet je juist tot een individu. Nou
vraag ik je! Het kan zijn dat ze het zei omdat ze van me hield. In de
liefde gelden andere wetten. Maar ik loop op de zaken vooruit.
Er was geen man in haar leven te bekennen. Toen ik daar tijdens
dat memorabele etentje naar vroeg zei ze dat ze op mij had gewacht.
Ook dat kwam eruit met een stalen smoel, omdat het nu eenmaal zo
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was. Die opmerking heeft me mijn huwelijk gekost.
De eetkeuken was verzadigd van geuren en het was er gezellig,
schoon en kleurig. Op tafel stond een vaas rode en blauwe anemonen op grillige stelen, zij maakte me erop attent. Ook als iets je niet
interesseerde werd het door Livia’s handen vanzelf, hoe moet ik het
zeggen, overtuigend. Dit is dus mooi, dacht je dan, meegezogen
door haar stille overredingskracht. In Trix’ keuken kwam ik nooit of
het moest zijn om een biertje te pakken.
Op de radio klonk gitaarmuziek, ‘authentiek’ noemde ze die. Ik
zag na het derde glas wijn langzaam vleugels uit haar schouderbladen groeien. We belandden op de sofa in de huiskamer voor de
koﬃe. Ze wilde me een boek geven, ik weet niet meer waarom, ze zei
dat ze veel las, dat dat goed was voor een mens, maar in plaats van
het boek open te slaan pakte ik haar vast. Toen we uren later van de
hartstocht aan het bekomen waren ﬂuisterde ze in mijn oor dat van
alle dingen de liefde het belangrijkste is en op de een of andere manier werd ik daar koud van.
Ook dat is alweer vijftien jaar geleden. We hebben het vijf jaar volgehouden. Wat een tijd, en wat een maaltijden, als ik erover nadenk.
Ze had van die servetten die je kon oprollen en die dan rechtop bleven staan. Ik had nooit eerder in mijn leven een servet gebruikt.
Wat ze kookte was eigenlijk heel eenvoudig, je zag precies wat je
at. Ik was stamppotten gewend, prakjes, sausjes, niet wat zij noemde
‘eerlijke dingen’. Nooit van mijn leven heb ik verder zulke sla gegeten die zo mooi op een schaal was neergelegd, niet bij iemand thuis
tenminste. Zij was van de goede smaak, een betrekkelijke zaak als je
het mij vraagt, maar het was prettig, ik moet er niet op afdingen.
Daar is het ook niet op stukgelopen. Het was meer die preek die ze
overal gratis bij gaf.
De seks wilt u weten. Daar praat je niet over, vind ik. Ja, maar zij
deed dat af en toe dus wel. Ze lulde me ook in bed nog de oren van
het hoofd. Op een dag heb ik m’n biezen gepakt en ben ’m gesmeerd.
Ik heb na die tijd geen relatie meer gehad, nu ja, af en toe een
scharrel die ook wel eens iets verder gaat, maar lang duurt het nooit.
Wat moet je er op den duur mee? Nog meer kinderen? Ik kan soms
hartstochtelijk terugverlangen, naar Trix en de jongens, naar het gedoe en gestoei, en vooral naar Livia, naar de lichamelijke Livia dan,
de aardse. De een wil me niet meer zien, de ander heb ik in Ma’s
voetsporen met harde hand uit mijn leven moeten verwijderen.
Trix wou me niet terug. Die keer dat we het erover hadden tijdens
b a r b e r va n d e p o l E e n e n g e l o p a a r d e

665

een verzoenend bedoeld etentje hing de zonde met z’n volle gewicht
tussen ons in. Het was verschrikkelijk, het zweet stond in m’n handen. Ze moest huilen. Ze was vormeloos geworden.
De enige winst was dat ik de jongens weer mocht zien. Het is er in
de praktijk niet erg van gekomen. Ik weet amper wat voor man er
uit ze is gegroeid. De een wordt geloof ik advocaat, die kon altijd al
goed kletsen, de ander heeft zich aan de andere kant van de Atlantische Oceaan verdiept in de elementaire deeltjes. Iets met de Big
Bang, de oerknal, u weet wel, lang geleden. Is een halve Amerikaan
geworden, is daar ook getrouwd. Nog geen kleinkinderen.
Ze hebben allebei gestudeerd, mijn jongens. Trix vertelt graag dat
ze krom voor ze heeft gelegen. De sneer zal u niet ontgaan. Ik heb
me nooit aan mijn ﬁnanciële verplichtingen onttrokken.
De laatste keer dat ik Livia zag was in de tram. Dat is dus twee weken geleden. Moet ik het nog een keer vertellen? Ik ga in principe
niet met het openbaar vervoer, maar soms doe je het toch. Het was
gemeen koud die dag, een dinsdag was het, en de taxi’s lieten het
hardnekkig afweten toen ik het restaurant uit stapte met een klant.
Ineens stopte die tram ongeveer voor mijn neus en ik sprong er
in een opwelling in, terwijl ik nog vrolijk vanwege de goede transactie naar mijn zakenvriend zwaaide. Die had zijn wagen bij zich.
Mijn werk is langzaam maar zeker mijn enige vreugde geworden.
Als ik iets kan is het hard werken. Dat leer je vanzelf als je ouders
een winkel hebben, maar dat zei ik al.
Ineens zag ik die twee zoetsnoeten binnenkomen. Ze begonnen
vlak voor me te controleren. Of we waren voorzien van een geldig
plaatsbewijs, zo vroegen ze het. Toen ze bij mij waren, spreidde ik
mijn handen met de palmen naar boven hulpeloos uit in een gebaar
dat vertedering zou kunnen wekken. Nee dus.
‘U heeft geen geldig plaatsbewijs?’ vroeg die ene met al zijn beroepsgezag in zijn stem terwijl hij zijn strafboekje tevoorschijn
haalde.
Ik trok mijn portemonnee al toen ik ineens achter me hoorde
roepen: ‘Nee wacht, ik heb voor hem gestempeld.’
Het was Livia. Later in het café vertelde ze dat ze tegenwoordig altijd twee keer afstempelde voor het geval er controle was. Aan het
opgeluchte gezicht dat je daarna kreeg had ze beloning genoeg.
U begrijpt het denk ik langzamerhand wel. Zo was Livia. Er was
geen speld tussen te krijgen en toch klopte er iets niet.
Ze keek me aan met een blik die niet jong en dwingend meer was
maar eerder mild. Het was een oudevrouwtjesblik geworden en ik
besefte hoe ik al die vijf jaar dat we samenwoonden was klein ge666
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houden door die verdomde goedheid van haar. Ze had geen sprankje gevoel voor humor, je kon nooit eens met haar lachen. In feite liep
je op je tenen. Ze maakte alleen verantwoorde grappen, ze was
geestig, zo noemde ze dat zelf. Geestig me hoela.
Ze vond dat ik er moe uitzag en keek me aan met de samenzweerderige blik van een lotgenoot. Alsof ik nog haar bezit was.
Nee, ik heb haar niets aangedaan. Waarom zou ik? Als ík wraak had
willen nemen waren er vast meer die dat wilden. Denk eens aan
haar leerlingen, aan de andere onderwijzers en onderwijzeressen op
haar school die wel iets anders aan hun hoofd hebben dan zouteloze
praatjes, aan de buren die er een punthoofd van moeten hebben gekregen op straat te worden aangehouden voor een grondige analyse
van de stand van zaken in het bestaan.
Met je blote handen, ik kan het me best voorstellen desnoods. Je
bent kwaad, het bloed is onder je nagels vandaan gehaald, je staat
niet voor jezelf in. Maar ik heb haar niet vermoord. Als iemand dat
al gedaan heeft. Wie zegt dat die buurman die haar als vermist heeft
opgegeven is vrij te pleiten. Trouwens, dat ze plichtsgetrouw was wil
niet zeggen dat ze niet een hekel aan die school had. Ze was teleurgesteld, ik weet het zeker. Wie zegt dat ze niet in Parijs zit, of in Rome op de Engelenburcht, ha ha. Neem me niet kwalijk. Ik ken Rome
van m’n werk.
Zelfmoord? Livia, ﬂinke, redelijke Livia zelfmoord? Nee, dat geloof ik niet. Nee.
Ze was de vrouw van mijn leven, het klinkt hard tegenover Trix,
maar het is zo. Als ze iets meer was overgeheld naar het kwaad hadden we kunnen genieten van hoe alles was of is. Dat bent u toch met
me eens, dat het de kunst is het leven te aanvaarden zoals het is en
jezelf geen onmogelijke dingen op te leggen? Dat is toch zonde? Het
heeft haar de kop gekost, daar ben ik van overtuigd, maar hoe? Als
ze tenminste dood is. Het is zo’n raar idee. Ach nee.
Die middag ben ik na het café naar huis gegaan. Ik kon bijna niet
van haar afblijven. Tegelijk was ik woedend omdat ze nog steeds aan
me zoog. Wat zei ze nou nog wat me hels maakte? Engelen horen
niet op aarde, ze zei iets dat helemaal niet terzake deed, ﬂauwe
praatjes zijn het, nogmaals. Iets over vereende krachten waarmee de
verloedering in de maatschappij het hoofd moest worden geboden.
Ik had mijn lesje geleerd, ik heb de consumpties betaald en ben
gegaan. Een zoen op de wang, meer niet. Je kunt hopen dat een
mens verandert, maar ik heb daar nog nooit echt een voorbeeld van
gezien en engelen veranderen zeker niet. Ik zag de wanhoop in haar
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ogen, maar het was beheerste wanhoop, je koopt er niets voor. We
maakten geen afspraak.
Ik weet niet waar ze is. Misschien is ze weggevlogen, kreeg ze ook
een beetje genoeg van ons. Weg naar waar het beter is, want ze kan
het niet allemaal uit haar duim hebben gezogen, ze had een voorbeeld, dat weet ik zeker. Die was van hoger sferen.
Meer kan ik er niet over zeggen, neem me niet kwalijk, het grijpt
me nogal aan. Ik heb van haar gehouden, meer dan me menselijk
leek. U kunt me beter laten gaan voordat u een snikkende man tegenover u heeft.
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H.C. TEN BERGE

Folmer verdwijnt

olmer was even hoekig en ongenaakbaar als het kustgebergte
dat zijn huis omgaf. Hij leidde een comfortabel maar toch sober leven. Zijn dienstbetrekking zat erop, het werk om den
brode was gedaan. Het liefst zag hij de dagelijkse gang van zaken
niet verstoord door onverwachte gebeurtenissen die hem uit zijn
trage ritme konden stoten. Alles wat hij deed was tevoren grondig
overwogen. Werden zijn verwachtingen een enkele keer doorkruist,
dan raakte hij uit zijn doen. Zijn humeur verslechterde; een zekere
rusteloosheid nam bezit van zijn anders zo beheerste bewegingen.
Zijn passen en gebaren verrieden op zo’n dag iets grimmigs dat met
ongeduld gepaard ging.
Folmers leven was de laatste jaren verschraald. Hij erkende dat
het zelfs was vastgelopen. Er deed zich niets meer voor dat perspectieven of een uitweg bood. Ook zijn lichaam begon op te spelen. Beter gezegd: het begon hem in de steek te laten. Het vertoonde mankementen die zijn bewegingsvrijheid soms beperkten. Zijn stemming werd erdoor gekleurd. Hij gedroeg zich norser en eenzelviger
dan hij van zichzelf gewend was. Toch had hij het goede leven weten
te waarderen. Maar dat was nu voorgoed voorbij. De beeldentuin
die hij voorheen met zoveel zorg had opgebouwd en omringd, liet
hij voor wat het was. Soms liep hij langs de sculpturen die op de gazons en, half verscholen, tussen struikgewas stonden te wachten op
een aandachtige blik uit passerende ogen. Folmer bracht nauwelijks
aandacht op voor de beelden die hij zelf met veel geduld in zijn vrije
tijd gemaakt had. Het atelier in een van de bijgebouwen was al geruime tijd afgesloten. Er stonden nog onafgemaakte dingen; spatels,
messen en beitels waren op tafels en krukken achtergelaten alsof de
maker overhaast naar elders was vertrokken. Hij had de werkplaats
van de ene op de andere dag gemeden. De zin, misschien de noodzaak van alles wat hij deed, was ineens weggevallen. De beelden van
anderen die hij niet zelden met veel moeite had verworven, kon hij
soms nog met een welgevallig oog beschouwen… Brancusi, Lip-
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chitz, ook de jonge Wouters en, natuurlijk, Barlach. Ernst Barlach
van wie hij aan het begin van zijn loopbaan een beeld had gekocht
dat een samengebalde kracht verried; een beeld dat door zijn gedrongen vorm iets onverzettelijks uitstraalde waarin Folmer zich
herkend had. Dat hij de sociale bewogenheid van de beeldhouwer
niet kon delen, maakte weinig uit zolang die het esthetische genot
niet in de weg stond. Nu trok hij zich liever terug in de bibliotheek,
vooral in de winter wanneer het niet zozeer koud als wel nevelig en
grauw was.
Na de laatste zomer had de tuinman zijn congé gekregen. Folmer
liet de buitenboel voortaan verwilderen om zich met de aarde en
haar eigenzinnige opmars te verzoenen. Misschien ook deed hij het
uit weerzin tegen de omgeving die ingrijpend was veranderd. Men
had zonder kennisgeving, laat staan overleg, het aangrenzende bos
met kurkeiken gerooid, de grond geëgaliseerd en er een golfterrein
aangelegd. Kosten noch moeiten waren gespaard. Het terrein onttrok het schaarse water aan de stenige bodem, waardoor de povere
akkertjes en kleine wijngaarden op de hellingen verdorden en ten
dode opgeschreven waren. Elk weekeinde kwamen de nieuwe rijken
uit de hoofdstad aangereden om het steriele, smetteloze groen
slechts half geïnteresseerd te bespelen. Geldpraatjes en zaken, snelle
auto’s en drank vormden de hoofdzaak, was zijn indruk. Hoewel
Folmer zelf niet onbemiddeld was en daarbij conservatief in hart en
nieren, koesterde hij een diepe verachting voor wansmaak en vulgariteit.
Op weg naar het strand had hij de autorit onderbroken om anjers
op het graf van Marja te leggen. Voorzover hij over warme gevoelens beschikte, waren die naar Marja uitgegaan. Ze was een soldateske vrouw geweest die hem niet te na kwam. Een vrouw met wie
hij een verbond kon sluiten, maar geen huwelijk. Zo had hij het ook
gewild. Met Marja kon hij kameraadschappelijk omgaan. Ze stelde
hem niet op de proef en zocht geen lichamelijke toenadering. Vrouwen die uit waren op intimiteit en omhelzingen, boezemden hem
afkeer in. Het kwam erop neer dat hij geen andere vrouwen in zijn
huis verdroeg, zoals zij, Marja, geen andere mannen kon velen. Had
hij in een ver verleden nog wel eens een vrouw in duistere stadskwartieren bezocht, hij was geleidelijk aan een ongeslachtelijk mens
geworden. Hij wist niet hoe het anders moest worden benoemd. Na
een avontuurlijke jeugd en een onbezonnen huwelijk was hij tot
zijn grote tevredenheid altijd alleen gebleven. Hij kon zich daarom
vinden in een uitspraak van de schrijver Pessoa: ‘Als het je onmogelijk is alleen te leven, ben je als slaaf geboren.’ Pessoa’s suggestie dat
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de gepraktiseerde liefde voortkomt ‘uit lafheid en verraad aan onszelf ’ wilde hij desnoods ook onderschrijven. Maar het besef dat lafheid door angst kon worden vervangen, maakte het lastiger volledig
met de schrijver in te stemmen.
Folmer raakte in gezelschap gauw verveeld, waardoor hij op de
buitenwereld een hautaine indruk maakte. Tot zijn genoegen bleek
Marja uit hetzelfde hout gesneden. Haar verschijning, kort na de
wereldoorlog, had zijn leven niet wezenlijk veranderd. Ze was uit
de verwarrende duisternis van Oost-Europa opgedoemd. Ze presenteerde zich als een dochter van Zweedse ouders die in de Baltische houthandel bescheiden fortuin hadden gemaakt. Ten tijde van
hun ontmoeting was ze verbonden aan een militaire hulpdienst die
gestrande of verdoolde kampslachtoﬀers opving en oplapte om ze
vervolgens op de trein naar huis te zetten. Niet veel later had ze
Folmer onopvallend bijgestaan tijdens een missie achter het IJzeren Gordijn. Toen hij naar een woelige dictatuur in Zuid-Amerika
werd uitgezonden, had ze zich voorgoed als huisgenote bij Folmer
en zijn kinderen aangesloten. De zoontjes uit zijn vroegere huwelijk voedde ze streng en vaardig op, met het oogmerk hen zo spoedig mogelijk als jeugdige volwassenen de wereld in te sturen. Af en
toe nam ze verlof om een jeugdvriendin in Duitsland op te zoeken.
Ze beschikte over trouw en goede manieren, was intelligent, bestierde het huis naar behoren en had een helder oog voor alles wat
zijn werk met zich meebracht. Haar vriendschap en afstandelijkheid gaven hem de zekerheid van een huiselijk bestaan dat onbedreigd zou blijven. Tot aan haar dood, drie jaar geleden, was ze als
volmaakte raadsvrouw in zijn dienst gebleven. Ze noemde Folmer
al die jaren ‘Baas’ en deed dat zonder ironie of onderworpenheid.
Ze gaf leiding aan de keuken, ontving gasten en gezelschappen,
maar wist de indruk te vermijden dat ze meer dan een huishoudelijke taak verrichtte. Een week voordat ze stierf was ze plotseling in
het uniform van de voormalige opsporingsdienst voor hem verschenen. Ze had het al die jaren in een kist bewaard. Het rook naar
kamfer en paste nog precies om haar knokige leden. De hele dag
had ze zo rondgelopen. Haar gezicht had jong geleken, bijna onbeschreven zoals vroeger. Het was vervuld van een verwachting die
onwerkelijk aandeed. Folmer had het aangezien en stilzwijgend begrepen.
Hij legde witte anjers op de grote platte grafsteen, waarvan de afgeronde bovenkant in de richting van de oceaan wees. De rode had
hij afgewezen om niet herinnerd te worden aan de omwenteling,
die het ooit zo strak geregeerde land enige tijd in verwarring en anh . c . t e n b e rg e Folmer verdw ijnt
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archie had gestort. De revolutie was in een feestroes verlopen,
drank en rode anjers begeleidden dom gehouden boeren en soldaten, die nu op een andere manier misleid zouden worden. Toen het
gebeurde was Folmer buitenslands om een oude vriend in Zweden
te bezoeken. Hij werd zo kwaad dat hij zichzelf op enkele hoeden
en een kostbaar maatkostuum trakteerde. Berichten van Marja deden het ergste vrezen: een boerenfamilie uit de buurt was op bezoek gekomen, had plaatsgenomen bij de open haard, en verklaard
dat alles nu – volgens de kapiteins – van iedereen was. Het had een
dag en enkele maaltijden geduurd, voordat ze erin slaagde de familie met zachte hand de deur uit te werken. Achteraf bleek alles nogal mee te vallen, al was het met de slaperigheid en de grandeur van
het regime gedaan. Ondanks militaire allianties viel het vermolmde en ondermijnde bewind niet te redden of te restaureren. Als
outsider had Folmer zich er maar bij neer te leggen. Hij had zich
hier als gast gevestigd om een jeugddroom te vervullen. Hoe lang
was het geleden dat hij op dezelfde plaats had uitgekeken over het
landschap? Wanneer had hij het besluit genomen dat hij in dit
land, op deze plek, na een lange loopbaan zijn laatste jaren in totale
vrijheid wilde slijten? Het kustgebergte, de grillige winden, de rode
aarde en het wisselvallige weer: dat alles had hij in zich opgenomen
en doorgrond. Al moest hij nog dertig jaar in functie blijven, hij
wist op dat moment met grote zekerheid waar en hoe zijn huis in
de toekomst zou worden gebouwd. De streek was zo goed als verlaten, alleen in de diepte, aan de kust, lag een kleine badplaats met
dure huizen en een casino, waar men zijn oliedollars kon verspelen. Folmer kocht een lap grond met uitzicht op kleine akkers en
kurkeiken. De prijs was laag, het land geduldig. Een smalle steenweg, dezelfde die nu geasfalteerd en verbreed was, boog aan de voet
van de helling om een doodstil sparrenbos en verdween onzichtbaar tussen de bomen. Het huis moest op een lage helling boven de
weg komen. Het zou een koele, betegelde veranda krijgen waar hij
in het warme seizoen kon eten en peinzen. De tuin zou drie terrassen tellen en met fruitbomen, waterpartijen, agaven en bloembedden worden verfraaid. Hij zag de dadels en olijven over de witte
muur van de toekomstige tuin hangen. Een houten poort gaf uit op
een laag bijgebouw waar hij zijn gasten wilde onderbrengen. Ernaast moest dan een ruime studio met berghok worden opgetrokken, de plaats waar hij zich aan zijn scheppende liefhebberij kon
wijden. Hij had zich destijds voorgesteld dat een of ander voorval
zijn leven een extra dimensie zou geven. Een innerlijke wending
kon hem een beslissende ervaring schenken die zijn eenzaamheid
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op de beschaduwde veranda een ongekende lichtheid zou verlenen.
Maar wat eens de toekomst was, ging al te spoedig over in een
wreed en nuchter heden.
De wind trok aan, terwijl hij moeizaam naar zijn geparkeerde auto terugliep. Het was vroeg in februari. De zon liet verstek gaan. Er
hing een laag wolkendek waaruit vooralsnog geen regen viel. Hij
controleerde of zijn oude valies nog in de koﬀerbak lag, stapte in en
startte de motor van de Volvo stationwagen.
De omweg naar de kust voerde door het verweerde bergland
waarmee hij in de loop der jaren vertrouwd was geraakt. Lariksen
en pijnbomen wisselden elkaar af. De treurig neerhangende takken
van de lariksen deden hem altijd denken aan de bedrieglijke droefheid van gieren – zoals die meelijwekkend in een lange rij op boerenhekken in de zuidelijke staten van Amerika zaten te wachten. De
bomen zagen er slecht uit. Maar dat deden ze altijd, ook als het goed
ging. Alleen sparren en pijnen ﬂeurden de boel op. Hoewel hun zomerse geur verdwenen was, viel het Folmer niet moeilijk de lucht
van verse hars in zijn verbeelding op te snuiven.
Even voorbij Colares begon de weg te kronkelen en drong een kille damp bij vlagen door het half geopende portierraam naar binnen. Hij liet de Rotskaap met uitzicht voor wat ze was en daalde af
naar de Guincho, het strand dat zijn liefde en voorkeur genoot. Het
was er weer even stil als in voortoeristische tijden. Hij zette de wagen aan de kant, knoopte zijn loden jas dicht en klom naar buiten.
Zijn benen deden pijn, langdurig zitten viel hem zwaar. Toch was
hij mild gestemd: de weg, het strand, de afgebroken rotsen – alles
lag erbij zoals hij het decennia geleden voor het eerst had gezien.
Zomers moest hij hier niet komen; nu waren windsurfers en badgasten verdreven, en had de natuur het bewind opnieuw overgenomen. Het visrestaurant aan de overkant was gesloten, houten schotten waren ter beveiliging tegen deuren en ramen geplaatst. Op een
uitstekende rotspartij stond een laag hotel, dat ook ’s winters openbleef. Voorzover hij kon zien waren er nauwelijks bezoekers. De
herwonnen onherbergzaamheid van het gebied beviel hem; ze herinnerde aan tijden die hij als ‘onverstoord’ en ‘vol verwachting’ had
ervaren. Ieder kende zijn plaats en zijn plicht. Inmiddels was de wereld er een geworden van verloren zonen en verdampte vriendschappen, van hebzuchtige graaiers en nivellerende geesten. De
eeuw had in te korte tijd te veel verandering gebracht. De recente
omwenteling had de situatie in zijn ogen verslechterd. Er was een
neergaande lijn ingezet, onafwendbaar en, naar het scheen, onherroepelijk. Niets zou de neergang nog tegenhouden. De dictatuur
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was afgeschaft, het volk kreeg rechten die het niet of slecht begreep.
Folmer had de oude heerser enkele malen ontmoet. Hij was verbaasd geweest in de sombere vertrekken van het paleis een zacht
pratende, melancholieke geleerde te treﬀen. Een man die zijn dagen
het liefst tussen de boeken sleet, en die het bestuur, het alledaagse
handwerk, overliet aan een handvol getrouwen of, desnoods, aan de
geheime dienst die wel raad wist met opstandige elementen. De stille doctor hield zijn handen schoon. Destijds, toen Folmer hem
sprak, regeerde hij al meer dan dertig jaar met zachte zweepslagen
en ijzeren wetten, die het land in diepe slaap of diepe vrees gedompeld hielden. Hun conversatie had zich in vlekkeloos Frans op hoog
niveau bewogen. Over politiek werd niet gesproken, over oude
kunst en poëzie des te meer. Folmer kon een zekere bewondering
voor deze man niet onderdrukken, maar besefte op hetzelfde ogenblik dat hij daarmee stereotypen en ideeën opriep die hij geacht
werd af te wijzen.
De opspattende branding vernevelde boven het strand. De golven liepen stuk op de uitstekende rotsen of sloegen te pletter op het
harde natte zand. Gordijnen van ﬁjne druppels dreven over de verlaten kust landinwaarts. Het grauwe weer, de lege oceaan en de
steeds hernomen, ontembare golfslag gaven Folmer een gevoel van
geluk zoals hij het al jaren niet meer had ervaren. Hij spreidde zijn
armen, vergat wie hij was en liet zijn lichaam op de straﬀe wind balanceren, zwaar als het was, licht als het werd. Vergeten was het ongemak waarmee hij had te kampen. Vergeten de eenzaamheid achter de muren. Daar, op het strand, in wind en nevel, versmolt de
eenzaamheid met een geluk dat alles ophief wat in hem nog onvoltooid was. Hij bewoog zich in de richting van de branding. Kwam
tot stilstand in een uitgelopen golf die om zijn voeten schuimde.
Even overwoog hij verder te lopen, alles achter te laten om zo het gevoel te vereeuwigen dat hij met alles wat hem omringde tot volmaakte overeenstemming was gekomen. De gedachte vervluchtigde
weer snel toen hij besefte dat de wilde branding hem tegen de verspreid liggende rotsblokken kon slaan en hij gewond, verminkt en
allerminst volmaakt ergens op de kust zou worden gevonden. Als de
zee hem tot zich nam, wilde hij voor altijd spoorloos blijven.
Folmer keerde om en strompelde terug naar de auto. Zijn lichaam was te log. Zijn schoenen leken met lood verzwaard. De pijn
die hem al enige tijd kwelde kwam weer op. Maar lichamelijk ongemak was iets waarover hij nooit sprak. De geest diende het lichaam
aan voldoende tucht te onderwerpen. Vlak achter opgewaaide
zandwallen en het gesloten restaurant lag een zanderig oord, waar
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enkele huizen stonden, onzichtbaar vanaf de weg en gebrekkig aangegeven voor passerende automobilisten. Een gelukkige omstandigheid vond Folmer. Ooit was hij daar betrokken geweest bij de
blootlegging van enkele Romeinse ververijen. Flauwe grondverkleuringen hadden hem op de gedachte gebracht dat zich in de bodem mogelijk iets interessants bevond. In de hoofdstad had hij een
archeoloog in de arm genomen. Samen met enkele studenten hadden ze de grond voorzichtig, laag na laag, afgegraven. Het veldje was
omgeven door armetierige maïsakkertjes, waar vriendelijke maar
zwijgzame boeren af en toe kwamen kijken. Het was er droog en
heet. De zeewind werd door lage zandduinen tegengehouden. De
stilte werd alleen verbroken door het geritsel van de maïs en het gezucht van de bezwete studenten. Er was geen ruchtbaarheid aan de
opgraving gegeven, waardoor het een intieme en intense belevenis
werd toen ze stilaan drie bassins blootlegden. Rechthoekige kuilen
waarvan de wanden wisselende kleurlagen vertoonden. Rood en
blauw en paars. Hier waren stoﬀen geverfd om verhandeld te worden. Op een steenworp afstand lag het strand waar Lusitaanse en
Romeinse schepen konden landen. Waar Noord-Afrikaanse kooplui
zich met de voorouders van Italianen, Fransen, Spanjaarden verstonden in tijden van vrede en misschien ook van voorspoed. Folmer had gehoopt een kleine schat aan voorwerpen en munten aan
te treﬀen, en wie weet, op een verscholen plek tussen oude boomwortels of uitgehold gesteente een zeldzaam vrouwenbeeldje uit
nog vroegere tijden. Hij wist dat het een droombeeld was, maar kon
de droom slechts moeilijk onderdrukken. Tijdens slapeloze nachten
zag hij haar gestalte voor zich opdoemen: de Venus van Areias met
haar opgezwollen lichaamsdelen, rood en okergeel getint. Zonder
mond, met lange vlecht en blinde ogen, het dikke lijf alleen bestemd
om kinderen te baren. Misschien zou zij hem de beslissende ervaring schenken waar hij lang geleden naar had uitgezien. Al zijn beelden had hij willen opgeven voor deze ene vondst. Marja leefde met
hem mee, maar had hem ook met enige meewarigheid bekeken. Ze
gaf de voorkeur aan datgene wat ze vroeger werkelijk kon vinden:
barnsteen op de kust voor het ouderlijk huis. Klompjes hars uit oeroude tijden waarin spinnen en vliegjes zich hadden laten vangen
om haar te verrassen.
Hij sloeg de aangewaaide zandkorrels van zijn jas, hees zich achter het stuur en reed naar het dichtbij gelegen hotel op de rots. Folmer bleek de enige klant. Hij rustte uit onder een kamerpalm; bestelde koﬃe die hij niet zou drinken. Men had hem verzocht die
ochtend nuchter te blijven. Hij dacht aan Ines, de keukenhulp, die
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op zijn aandringen bij verwanten in Frankrijk logeerde. Twee van
haar broers werkten als gastarbeiders in de Franse auto-industrie.
Ines was hem dankbaar geweest. Doctor Folmer was een goede
werkgever, beter dan die van de omliggende quintas waar het personeel onverschillig werd bejegend en mager beloond. Doctor Folmer
had er ook voor gezorgd dat ze later een pensioen zou krijgen. Ofschoon ze deed wat ze kon, was ze geen partij voor Folmer met zijn
grillige humeuren. Marja was in het verleden altijd opgetreden als
bemiddelaarster. Nu moest hij bepaalde zaken regelen waarmee hij
zich het liefst niet bezighield. Hij hoopte dat de al niet meer zo jonge Ines zijn barse toon zou doorzien en verontschuldigen. Zijn weinig plooibare natuur had ervoor gezorgd dat hij oude vrienden van
zich had vervreemd. Zijn kinderen verbleven buitenslands en zag
hij zelden. Behalve het leven zelf, was er nog maar weinig dat hem
aan het leven bond. Hij schoof de koﬃe van zich af, legde wat geld
neer en stond op. Het was tijd om te gaan.
Folmer besloot de kustweg verder te volgen. Na het drukke Cascais was die verbreed en liep hij evenwijdig aan de spoorlijn langs de
oceaan. Door de krappe ruimte tussen het water en de bebouwde
hellingen bleek de vierbaansautoweg een hachelijk traject. Om
praktische redenen zag hij ervan af de wagen te parkeren en de trein
te nemen. Het onbesuisd gejakker van de andere weggebruikers ten
spijt voelde hij zich veiliger en zekerder in zijn solide Volvo. Hij reed
die dag nog langzamer dan zijn gewoonte was. Het wekte de ergernis van jonge en kortaangebonden automobilisten op. Folmer negeerde hun signalen en gebaren. Zijn gedachten eisten hem volledig
op. Het ontging hem echter niet dat hij meer dan eens bij een verkeerslicht iemand voor zich trof die kort daarvoor obsceen gesticulerend en met luid getoeter was voorbij gestoven. Wat was de winst
geweest? Beiden zouden ze binnen een halfuur in Lissabon zijn.
Er lagen enkele schepen voor de brede monding van de Taag op
een loods, een gunstig getij, of beide tegelijk te wachten. Een verroeste olietanker was voor anker gegaan. De meeste tankers voeren
onder Panamese vlag. Het arme en corrupte Panama bezat de
grootste koopvaardijvloot van de wereld, leek het. Malaﬁde handelaren en oliemagnaten hadden er tal van postbusrederijen gevestigd, wat het aanzien van de scheepvaart niet bevorderd had. De tijden van Vasco da Gama en Hendrik de Zeevaarder waren nu al niet
meer te bevatten. Ofschoon Folmer in zeker opzicht met zijn tijd
meeging werd zijn afkeer van het heden dagelijks gevoed.
De bruin verkleurde stroom van de rivier ging slechts langzaam
over in de grauw getinte oceaan. De wolken hingen laag boven het
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water. Ze stegen met moeite over de heuvels die de stad omringden.
Het beeld van Christus-Koning op de andere oever was van veraf
zichtbaar. Het was lelijk en vertrouwd, en bood geen troost. Als er
toch een beeld moest staan was dat van Christoﬀel passender geweest – zeker aan de overkant van een zo krachtige rivier, meende
hij niet zonder ironie.
Folmer verliet de autoweg en sloeg een door palmen en oleanders
omzoomde avenue in. Hij daalde af naar de Baixa, de benedenstad,
om op de havenkade bij de veerboot naar Cacilhas even stil te houden. Hoe vaak was hij niet naar de overzijde en terug gevaren, zomaar, voor zijn plezier, hangend over de reling, zijn hoed in de
hand, zijn haren wapperend in de wind van zee. In Cacilhas had hij
dikwijls koﬃe in het grote veerhuis gedronken, genietend van de
ruimte, het brede buﬀet, de glazen, de stemmen, het gekrijs van begerige meeuwen boven de tafeltjes op het terras. Het veer was altijd
druk bezet. Hij was en bleef er anoniem, een reiziger die zich verbeeldde dat hij uitvoer naar de Kaap of naar Brazilië aan de overkant. Hij hoefde zich niet voor dat kinderlijk spel te generen. Behalve de boekhandelaar en de dokter wist geen enkele bewoner van zijn
bestaan. Folmer bracht zijn handen naar zijn gezicht. Ze roken nog
naar het zout van de zee dat zich die ochtend op zijn huid had vastgezet. Hij keek op de autoklok, startte de motor opnieuw en vertrok. Tien minuten later zette hij de wagen enigszins onhandig neer
in een parkeergarage, nam zijn valies uit de koﬀerbak en meldde
zich in het nabijgelegen ziekenhuis.
De ingreep was goed verlopen, zeiden ze, toen hij weer was bijgekomen. Een rauw gevoel op de plaats van de wond verhinderde niet
dat hij enige dagen tussen opluchting en welbehagen zweefde. De
morﬁne droeg daar ongetwijfeld toe bij. Het eerste gezicht dat hij
gezien had, was dat van een donkere Mozambikaanse verpleegster
die zijn temperatuur opnam. Hij was even geschrokken, voelde iets
van schaamte, maar besefte dat hij zich alleen maar naar de gang
van zaken had te schikken.
‘Catarina,’ had ze gezegd. ‘Mijn naam is Catarina Silva da Cruz.
Uit Maputo.’
‘Maputo?’
‘Maputo,’ herhaalde ze. ‘Weet u waar dat ligt?’
‘Voor mij heet die stad nog Lourenço Marques.’
‘Voor mij niet, dr. Folmer.’
‘Lourenço Marques is een naam met een geur. De geur van
scheepsreizen en nootmuskaat, van avontuur en kaneel. Van witte
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huizen en arcades, en een slaperige haven op de rand van het verval.
Beira – ook zo’n geurige naam, die toch anders ruikt. Maputo zegt
me niets.’ Hij merkte dat zijn woorden met een zekere vertraging uit
zijn mond kwamen. Ze liepen enkele passen achter zijn gedachten
aan, alsof ze die met lichte tegenzin volgden.
‘U moet rusten, dr. Folmer.’ Catarina sprak zijn naam versluierd
uit; ze verbasterde zijn titel tot doutor.
‘Ik heb uw stad eenmaal bezocht,’ zei hij.
‘Ik hoef dat niet te horen, dr. Folmer.’
‘Onze delegatie werd door Spinola ontvangen. Voor u een naam
die in een kwade reuk staat, vrees ik. Spinola, de generaal met het
lorgnet, verzekerde met klem dat Mozambique volledig in zijn handen was. De paciﬁcatie was zo goed als voltooid. De vooruitzichten
waren gunstig. Een goed moment, leek hem, om in het land te investeren.’
‘Maar de zaak stond er hopeloos voor. Nu gaat u zwijgen en slapen.’ De verpleegster liep om het bed. ‘Ik zal de blinden halverwege
sluiten; dat verzacht het licht.’
Haar forse gestalte bewoog zich naar het raam en weer terug naar
het bed om de lakens te schikken. Folmer was al weggezakt voordat
ze de deur achter zich had dichtgetrokken.
In de dagen erna hadden ze geregeld met elkaar gesproken. Catarina Silva da Cruz was katholiek en diepgelovig. Haar vader had de
naam van zijn baas aangenomen. Daarom heette ze Silva da Cruz.
Ze was praktisch en bijdehand; had een helder verstand, maar nauwelijks een opleiding genoten. Ze was voor haar dertigste naar Lissabon gekomen om niet te verhongeren in Maputo.
‘Dat was in Lourenço Marques nooit gebeurd,’ beweerde Folmer
half serieus.
‘U weet meer dan ik, maar voor mij bent u een hopeloos geval,’
had ze geglimlacht. Ze verdiende weinig, maar voldoende om zichzelf te onderhouden. Ze werkte hard en klaagde nooit. In haar ogen
leefde haar patiënt in een onmogelijk verleden. Hij nam het leven
niet zoals het was geworden. Het leek alsof hij zonder reden door
zoiets als heimwee naar de verte werd gekweld. Ze zocht naar woorden om het goed te zeggen. ‘Zelf heb ik geen tijd om over al die dingen na te denken,’ zei ze. Denken was een luxe die voor anderen was
weggelegd. Het voorkwam dat ze door gevoelens werd gedwarsboomd die ze zich uit zelfbehoud niet permitteren kon.
Als haar dienst voorbij was kwam ze nog een uurtje bij hem zitten. Ze had gevraagd of hij dat goed vond. Er was thuis geen mens
die op haar wachtte. Haar echte thuis bevond zich in Maputo, waar
678

de gids juli/augustus/september 2004

het leven volgens de berichten nagenoeg ondraaglijk was geworden. Het leek alsof ze ook in hem een diep verscholen, afgeschermde, zelfs ontkende hunkering vermoedde. De hunkering om ooit
nog eens door woorden of een blik uit donkere ogen aangeraakt te
worden. Maar Folmer was zich zeker bewust van zijn vooringenomen aard. Hij kwam er rond voor uit toen hij voor zijn werk nog in
bepaalde kringen moest verschijnen. Zijn hele leven was hij trouw
gebleven aan opinies die hem op den duur van zijn omgeving hadden weggedreven. De menselijke soort moest men vergelijken met
het dierenrijk: er bestonden hogere en lagere soorten. Niemand
kon hem uit het hoofd praten dat reuk- en kleurverschillen tussen
mensen essentieel en niet te overbruggen waren. Nu, laat in zijn leven, begon hij ernstig aan zichzelf te twijfelen. Catarina, de verpleegster, wrikte zonder het te weten aan de grondslag van zijn bestaan. Aan de man die hij altijd gemeend had te zijn. Wie hem
’s morgens had gezien, zou hem ’s avonds niet herkend hebben,
dacht hij. Natuurlijk, hij was stug, maar gaf grif toe dat hij haar
waardeerde. En wat meer was: hij kende haar een schoonheid toe
die voortkwam uit oprechtheid, onschuld en weerloosheid. Haar
gestalte riep bij hem het beeld op van de nooit gevonden Venus van
Areias. Alles was geprononceerd en vol aan Catarina. En toch joeg
ze hem geen schrik aan zoals andere vrouwen. Uiterlijk bleef hij
vormelijk en onberoerd, innerlijk echter raakte er iets op drift waar
hij het liefst geen acht op sloeg. Als ze het vertrek verliet zwierde ze
met een boog door de deur alvorens die te sluiten. Als ze met een
brede armzwaai de deur opendeed, licht bezweet door al het lopen,
zag hij haar een ogenblik in volle bloei zo staan. Voordat ze naar
hem toe kwam trok ze de witte uniformrok strak over haar ronde
knieën, alsof ze op de gang aan iets onoorbaars was ontsnapt. Hoe
decent haar simpele bewegingen ook waren, ze bleven op zijn netvlies gloeien. Hij kon de nabeelden maar niet verjagen, en hij wilde
dat ook niet. Het was zoals het was en het bleef zolang het duurde.
Folmer gaf in stilte toe dat hij voor de tweede keer in korte tijd
door een geluksgevoel bezocht werd. Zijn ommezwaai ervoer hij
als een onverdiend mirakel.
Na een week werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. Catarina zou
hem naar de uitgang begeleiden. In afwachting van haar komst pakte hij zijn spullen bij elkaar en sloot het oude valies, waarmee hij
vier decennia had gereisd. Hij gunde zich de zwakheid van een zeker
bijgeloof: dat het zijn geluksvalies was geweest. En dat hem niets
zou overkomen zolang het werd gekoesterd en gebruikt.
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Zijn lichaam mocht dan iets te zwaar zijn, hij voelde zich wonderlijk licht in het hoofd. Misschien was het een overweging waard
zijn begeleidster in de toekomst enkele malen voor een lunch of
warme maaltijd uit te nodigen alvorens haar – indien ze daarmee in
zou stemmen – als zijn nieuwe huisgenote te begroeten. Hij zou
haar met respect behandelen en zich verheugen op hun conversatie
of, desnoods, alleen op haar aanwezigheid. Hij was echter beducht
voor zelfbedrog: onder geen beding mocht zijn toenadering berusten op de dwaasheid van een oude man.
Folmer voelde dat hij was genezen. Pijn en wondkoorts waren geweken, zijn stemming was aanmerkelijk opgeknapt. Hij stond op en
liep naar de deur. Toen hij de kruk vastpakte overviel hem een gewaarwording die hij niet kende. Langer dan een seconde kon het
niet zijn geweest. De grond zakte weg onder zijn voeten. Het valies
viel uit zijn handen. Even later viel hij zelf. Zijn laatste gedachte
doofde sneller in zijn brein dan het licht in zijn ogen. Folmers lichaam blokkeerde de deur van het vertrek. Hij lag op de betegelde
vloer, zijn hoofd op het valies. De armen staken hulpeloos vooruit
en wezen naar de half gesloten blinden voor het raam.
Catarina Silva da Cruz had de deur met grote inspanning opengeduwd. Ze sleepte het levenloze lichaam naar het lege bed en vroeg
om assistentie. Catarina was gehard door een leven vol ziekte en
dood, maar kon een zekere verslagenheid niet onderdrukken. De
oude doutor Folmer had naar haar geluisterd en gevraagd of er wel
iemand voor haar zorgde. Of haar ouders nog leefden; wat haar vader voor haar had betekend. Of er iemand was die ze meer dan oppervlakkig kende. Ze verwachtte weinig van het leven, maar die
week had zijn aanwezigheid een glans verleend aan alles wat zich
doorgaans grauw en monotoon voortsleepte. Ze keek vanaf de bovenste verdieping uit over de stad. In de verte zag ze hoe de modderkleurige rivier het blauwe water van de oceaan ontmoette. Het
beeld van Christus-Koning schonk haar kracht. Ze had er goed aan
gedaan de overtocht naar Lissabon te wagen. Alles was veranderd –
de oceaan was gebleven, al droeg hij hier een andere naam. Men was
haar niet onwelgezind, haar kaarten lagen gunstig. Ze moest verder.
Had geen keus. Catarina liep weg van het raam, prevelde een kort
gebed voor de dode patiënt en hervatte haar taak.
Haar superieuren handelden de zaak volgens een vaste procedure
af. Ze stelden vast dat niemand aanspraak op de dode maakte. Folmers telefoon werd thuis niet opgenomen. De politie trof de villa in
verlaten en gesloten toestand aan. Zijn auto stond nog onbeheerd in
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de parkeergarage. In het valies werd geen adres gevonden. Er was
geen enkele aanwijzing tot wie men zich in een urgente situatie
wenden kon. Folmer was gestorven zoals hij had geleefd: eigenzinnig, afgewend, door koppige trots onbereikbaar geworden.
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W I L L E M G . VA N M A A N E N

Vlekkeloos

raag: hoe spreken we onszelf toe. Met je, jij, afwisselend met
beide, met u. De afstand te bewaren, maar afstand waarom,
je moet jezelf juist dicht op de huid zitten. Je hebt nog over
een spiegel gedacht, ter confrontatie, maar je kent jezelf al vanbuiten, je eigenliefde, je kokette zelfhaat, allemaal menselijke ijdelheid. Het is niet gebeurd, dat spookt door je hoofd, het is niet gebeurd. Je weet wel beter, ook al is er geen bloed gevloeid, schuld
kleeft als bloed aan je handen, je kunt ze duizendmaal wassen, je
krijgt het niet weg, all the perfumes of Arabia will not sweeten this
little hand, je blijft het ruiken, niets sterker dan het parfum van de
dood. Je hebt haar eindelijk vermoord, de geliefde, gevreesde, gehate, je hebt haar in slaap gebracht, met liedjes, met verhalen, alsof
ze je kind was, en toen heb je toegeslagen, toegedrukt, kussen op
haar gezicht. Ze was in nachtkleding, zalmkleurig zoals gewoonlijk, op het dek van de oude lits-jumeaux, vlak onder haar kin een
visitekaartje met op de achterkant in haar eigen handschift: kijk
maar, vlekkeloos. Van die kaartjes waren er dozijnen in huis, op de
empirebank in de salon, in de keukenkasten, op de ronde eettafel
met de zes stoelen, in de badkamer, achter de gouden lijst van de
penantspiegel, op de antieke kist in de vestibule, schriftelijke bewijzen van haar smetvrees, die ze met het verlies van haar spraak
niet was kwijtgeraakt. Je was vals genoeg om haar uit te lachen als
je haar betrapte op het vervangen van de voorraad, noodzakelijk in
haar ogen omdat de kaartjes door het gebruik vuil werden en vernietigd moesten worden, verbrand het liefst, om gevaar van besmetting te voorkomen. Je zou het kaartje op haar bed, haar laatste,
als alibi kunnen gebruiken, dacht je, maar alibi waarom en waarvoor? Moest het bewijzen dat een woord als vlekkeloos het gebruik
van geweld uitsloot, dat de afwezigheid van een dodelijk wapen
verklaarde waarom er geen bloed was gevloeid, dat er geen sprake
of bewijs was van moord maar van iets dat erop kon lijken waar
geen woord voor bestond, dat de dood sowieso geen gebeurtenis
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was maar een toestand van voorbijgaande aard, een vorm van bewusteloosheid?
Je hebt van al de kamers in het grote huis een vertrek uitgezocht
op een verdieping boven de hare. Het is de kamer van je vader. Ze
ligt onder je, ze zal niet roepen dat je wat zachter moet doen, omdat
ze anders niet kan slapen. Je kunt op en neer lopen zoveel je wilt, je
schoenen aanhouden om harder te kunnen stampen, de grammofoon luid aanzetten om naar je favoriete opera te luisteren, zelf in
gezang uitbarsten, ze zal je niet horen. Maar nu ze dood is heb je er
geen enkele behoefte meer aan haar te kwellen. Ze mag over je heersen nu het niet meer kan. Je kamer ligt op de tweede verdieping, onder de zolder, bereikbaar langs een eigen trap achter in het huis, aan
de tuinkant. Je vader hield er praktijk, de patiënten, cliënten noemde hij ze, konden ongezien voor de buitenwereld naar binnen. Je
jongenskamer lag op dezelfde etage, buiten gehoorsafstand, maar je
kon niet altijd verhinderen dat je op het portaal of op de trap een
onbekende tegenkwam die op weg was naar boven of naar beneden.
Je hebt na zoveel jaren bezit van zijn kamer genomen en niet veel
van de inrichting overgelaten. De vitrines met vazen en beeldjes uit
verre tijden en landen heb je aan een oudheidkundig museum geschonken, samen met de meeste verspreid opgestelde hele en halve
goddelijke of menselijke ﬁguren, de boekenkasten, vakliteratuur die
je nooit zult lezen, heb je uitgedund, van de divan heb je de kussens
verwijderd en het Perzisch kleed vervangen door een doek van
lichtblauw linnen, je gaat er soms op liggen, je verbeeldend dat je in
analyse bent en praten moet over los en vast in je leven, vast vooral.
Je bent je ervan bewust dat je je dode vader trotseert, maar dat heb
je ook gedaan toen hij nog leefde, je was bang voor hem, maar laf
was je niet. Je zit aan zijn bureau zoals vroeger toen je speelde dat je
hem verving, quasi op zoek in een opengetrokken lade waar tussen
oude agenda’s niets van enig belang te vinden was, afgezien van een
stilstaand horloge dat onverwacht begon te lopen toen je het opwond. Je amuseerde je met het idee dat je vader het tot zijn verbazing zou horen als hij terugkeerde, maar te weten gekomen ben je
het niet. Het horloge heb je bewaard, het is stil blijven staan, je krijgt
het niet aan de gang.
Van de enkele beelden die je hebt nagelaten heb je dat van de Chinese wijsgeer op eigen kosten laten restaureren. Hij was tijdens de
begrafenis van je vader ten val gekomen, je zag daar een teken in
toen je thuiskwam, een waarschuwing die je niet in de wind mocht
slaan. Er was je verteld dat je vader hem iedere morgen groette
voordat hij aan zijn werk begon. Je houdt niet van die Chinees, als
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kind was je bang voor hem, je hebt jezelf moeten overwinnen om
hem na herstel op zijn oude plaats terug te zetten. Als tegenwicht,
maar ook alweer om je vader te bruuskeren, heb je enkele kunstwerken uit eigen collectie in je nieuwe verblijf uitgestald. Je dierbaarste
bezit is een vrouwen- of meisjesbeeldje dat je, toen er weer vrede
was, van je vriendin Lizzy hebt gekregen. Jullie deden in de oorlog
hetzelfde, maar in een andere groep, en hebben elkaar toen nooit
ontmoet. Je hoorde dat ze samenleefde met een oudere schrijver
wiens terechtstelling hem heeft verhinderd zijn eerste roman door
een tweede te laten volgen. Lizzy had een voorliefde voor oudere
mannen, ze verkoos de leraar boven de leerling, ze was volwassen
geboren, deed niet mee aan spelletjes of uitstapjes, las boeken die
geen mens begreep, vervaardigde even schaamteloze als vlekkeloze
tekeningen van naakte mannen en vrouwen die jullie niet kenden,
trouwde laat en scheidde op tijd van een gerenommeerde kunstenaar die haar drie zonen schonk, haar talent onderdrukte en haar
dranklust aanwakkerde. In je bezit is nog een ets uit vroeger tijden,
waarop elk van de twee zichzelf portretteert, kijkend in een gebroken scheerspiegel, Lizzy door de barsten verwoest, haar man intact,
de scherven ordenend tot een nieuw gezicht. Bij haar crematie wees
de oudste zoon, met wie je over de ets kwam te spreken, je op de
waarde van het dubbelportret, uniek intussen omdat zijn vader de
koperen etsplaat met beide voorstellingen voortijdig had doorgezaagd en het deel met zijn vrouw vernietigd of opgeruimd. Voortijdig? Als voorschot op de scheiding, ja, zijn vader hield van duidelijkheid, zoals ook uit de compositie van zijn werken bleek. Je was er
niet zeker van naar wie van zijn ouders zijn voorkeur uitging, je
zong de lof van zijn moeder als vrouw, vriendin, kunstenares, van
alle aanwezigen in de aula kende je haar het langst, niemand anders
had immers met haar op school gezeten. Een doodsbleke vrouw, die
zich al enige tijd aan jullie opdrong, mengde zich nu in het gesprek.
Ze richtte zich na een vage begroeting tot jou met de opmerking dat
je dan toch de aangewezene was geweest om de lijkrede te houden,
die allicht persoonlijker zou zijn dan wat ze tijdens de plechtigheid
had gehoord. Lizzy’s zoon, van mening waarschijnlijk dat de vrouw
je in verwarring had gebracht, wilde ingrijpen, maar je weerde zijn
poging af. Je had haar herkend, al had je haar sinds je schooltijd niet
meer gezien of ook maar aan haar gedacht. Nymphe, geen twijfel
aan, nog even dun en wit, onbevlekt ontvangen zoals jullie al na
haar eerste uur in de klas oordeelden, smetteloos als een zwaan of
een lam, maar, zo bleek al snel, met een scherpe tong.
Je bent altijd een meester geweest in het vergeten of verstoppen.
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Je geheugen bewaart details, geen hoofdzaken. Je ontwijkt ze, glipt
erlangs. Terwijl je herinneringen ophaalt aan je schooltijd met Lizzy
en de anderen, Nymphe inbegrepen, denk je geen ogenblik aan de
vrouw die onder je ligt, een verdieping lager, die je hebt gedood.
Zou je niet een dokter moeten waarschuwen, de politie? Het komt
niet in je op. Je kijkt de kamer rond waar je zit, het vertrek waar je
vader praktijk hield, je overweegt nog enkele van zijn snuisterijen,
zoals je zijn kostbaarheden noemt, te verhandelen of in bruikleen te
geven, om ruimte te maken voor wat je uit eigen bezit dierbaar is,
Lizzy’s beeldje allereerst, er is misschien een moment waarop je
twijfelt aan wat je hebt gedaan, je bent zelfs in staat te geloven dat
het niet is gebeurd, maar je voelt geen enkele behoefte af te dalen en
de gevolgen van je daad opnieuw in ogenschouw te nemen. Het
heeft de tijd, zo houd je jezelf blijkbaar voor. Dood is dood, daar
helpt geen lievemoederen aan, aan opstandigheid geloof je niet. Je
duikt weer weg in het verleden, die dag alleen in de zomertuin toen
je onverwacht bezoek kreeg van een oud geworden Lizzy die je met
haar melancholieke glimlachje een in doek gewikkeld zwaar voorwerp overhandigde: hier, voor jou. Het was een bronzen beeldje, de
torso van een jonge vrouw, een meisje nog met kleine borsten, de
ontbrekende armen denk je erbij, omhooggestrekt, het lichaam balancerend op wat een been had moeten worden of wat een been was
geweest, het kleine zusje van de beroemde Venus misschien, een
nimf op het punt van een onbereikbare sprong. De maker was een
bevriende beeldhouwer die het Lizzy op de dag van zijn arrestatie in
bewaring had gegeven. Hij heeft de oorlog niet overleefd, omgevallen en afgemaakt tijdens de evacuatiemars van het ene kamp naar
het andere in de ijzige laatste winter, kort voor de bevrijding. Zijn
naam schiet je niet te binnen, je wilt niet weten dat hij bekend is geworden door zijn monument in steen voor de veldheer die in een
vorige eeuw het inheems verzet tegen de koloniale machthebber
heeft gesmoord. Je meisje in brons was in jullie oorlog nog van klei,
Lizzy heeft haar gered door haar in een steeds nat gehouden doek te
wikkelen, haar van het ene vluchtadres naar het andere met zich
meenemend. Tot het land bevrijd was en ze na lang zoeken een nog
jonge immigrant vond die beweerde en bewees het danseresje, zoals
je haar noemde, voor de eeuwigheid te kunnen bestemmen door
haar in brons te gieten. Tien- of twintigmaal groter had ze kunnen
dienen als verzetsbeeld op een plein of in een park, je, en jij niet alleen, zou de maker zijn jeugdzonde, het monument voor de koloniale onderdrukker, hebben vergeven en hem als een van de miljoenen vermoorden herdenken.
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Daartoe behoorden ook de ouders van Nymphe, zoals Lizzy je al
eens had verteld. Nymphe, als meisje in witte jurk al doorschijnend
als een vlinder kwam je in volwassen gedaante als vrijwel opgelost
voor, maar ﬂadderde nog onvermoeid van bloem naar bloem, niet
zozeer om nectar te zuigen als wel gif te spuiten. Ze had je al een
keer terechtgewezen en sloeg opnieuw toe met de opmerking dat zij
eerder dan jij het beeldje had verdiend, als wees immers van omgebrachte ouders. Je herinnerde je die twee, toen ze hun dochter voor
het eerst naar school brachten, als aanhangers van een sekte die
reinheid in woord en daad predikte, vlees noch vis at, gekleed ging
in eigenhandig gesponnen en geweven kleding zonder herkenbaar
model, voortdurend blij om iets dat ze blijkbaar zagen of hoorden,
en het als natuurlijk beschouwden het liefdesleven uitsluitend in
dienst te stellen van de voortplanting en het, zodra daaraan was voldaan, dood te verklaren. In naam van de bond Reinleven: geen genot. Je drijft nog altijd de spot met ze, je blijft erbij dat ze zich belachelijk hebben gemaakt door in het zicht van hun dood vast te houden aan het misverstand van de hun heilige leer die op geen enkele
maatschappelijke of religieuze overtuiging steunde, maar waarschijnlijk voortkwam uit hun weigering zichzelf tot de zoogdieren
te rekenen, een hogere vorm van smetvrees. Zover wilde je tegenover Nymphe zelfs in gedachten niet gaan toen ze je min of meer
verwijtend toevoegde, alsof je medeschuldig was, dat haar ouders
tijdens de bezetting waren opgepakt, verraden door de buren tegenover wie ze in een twistgesprek Hitlers idealen afkeurden en verwierpen, met de voorspelling dat hij er met zijn volk aan te gronde
zou gaan. Hun beulen ontkleedden hen en dwongen hen vergeefs
tot copulatie over te gaan, waarna ze aan elkaar vastgebonden werden opgehangen, in innige omhelzing, zoals een bewaard gebleven
rapport niet zonder leedvermaak vermeldde.
Brak het touw niet, of de galg? Die schandelijke vraag hield je nog
binnen, je verving hem door naar haar eigen lot te informeren.
Hadden haar ouders haar iets nagelaten, geen materiële maar geestelijke bagage bedoelde je, principes, idealen? Terwijl ze je strak
bleef aankijken stak ze haar hand in de open kraag van haar blouse
en haalde ze aan een dunne ketting een gouden hangertje naar boven, het obligate kruisje zoals je halverwege al vreesde. Het verbaasde je niet, zei je, dat ze troost had gezocht en blijkbaar had gevonden
in het geloof. Je had het mis, je was weer eens te snel met je conclusie, ze bracht zonder iets te zeggen het sieraad naar je gezicht, een
spottend trekje om haar mond. Je kon je ogen niet geloven, het was
geen kruisje wat je zag, maar een galgje.
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Je was geschokt, geef het maar toe, ontredderd, zo ongelovig als je
was. Je ouders op die manier te herdenken ging je te ver, grensde aan
blasfemie. Het ontbrak er nog aan dat het galgje in gebruik was, dat
er een veroordeelde aan hing, een paar, tongetje uit de mond. Je kon
geen woord uitbrengen, en Nymphe, eveneens zwijgend, borg haar
schat weer op in zijn geheime holletje, tussen haar borsten zoals je
je, om weer op adem te komen, trachtte voor te stellen, denkbeeldige borsten.
Je sprak later nog met een paar oude vrienden, klasgenoten van
wie een enkele het ver had gebracht, een onbekende vrouw die zich
met een verward verhaal aan je vastklampte, en toen je eindelijk afscheid van Lizzy’s zonen had genomen en je de aula verliet stuitte je
bij de uitgang op Nymphe, die daar op je scheen te wachten. Je had
haar alweer van je afgezet en bood haar tegen je zin je auto als taxi
aan voor een rit naar bushalte of station. Ze bleek in je buurt te wonen, je voelde je verplicht haar thuis te brengen. Ze had je meermalen op straat gesignaleerd, maar nooit de behoefte gevoeld je aan te
spreken. Lizzy’s herhaalde aanbod om een ontmoeting te arrangeren sloeg ze telkens af, en toen ze zich ten slotte bereid toonde was
Lizzy al te ziek om er nog moeite voor te doen. Wist je dat ze je het
beeldje had gegeven om iets aan je goed te maken? Een voorval op
school, waarbij jullie beiden waren betrokken, en dat jij had afgedaan door haar schuld op je te nemen. Het kostte je een schorsing
van een week, weet je dat niet meer. Je herinnerde je er niets van,
misschien kwam het je toen wel goed uit, je speelde zeker niet de
held, de doodstraf stond er in elk geval niet op.
Je had het woord wel willen inslikken, maar nu het eenmaal was
uitgesproken zat er niets anders op dan door te gaan. Je zette de auto op een parkeerplaats, als een verliefde die uit is op verovering, en
vroeg haar of het waar was wat ze je had laten zien. Als antwoord
bracht ze het verborgen sieraad weer tevoorschijn en zwaaide het
aan het kettinkje vlak voor je ogen zacht heen en weer. Je stak je
hand uit om het stil te houden, een protest verwachtend dat niet
kwam, integendeel, ze scheen je met haar blik aan te moedigen door
te gaan, het vast te pakken. Je legde het op de palm van je hand, een
sensueel gevoel bekroop je, het leek alsof je met haar was verbonden, ze hoefde maar iets voorover te buigen of jullie raakten elkaar.
Ze glimlachte, dat was alles, dat was al iets. Je had het goed gezien,
een galgje, nauwelijks twee centimeter hoog, naar het gewicht te
oordelen niet hol maar van massief goud, door een oogje op de
hoek aan het kettinkje gehecht, zodat het scheef moest hangen als ze
het droeg. Moest dat de mogelijkheid verbeelden van een galg die
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door het dubbele gewicht van haar ouders verzakte? Je zag haar in
haar ellende voor het aanbrengen van zo’n dramatisch detail aan,
maar je had het alweer mis. Haar ouders, haar vader voorop, waren
al veel eerder tot de overtuiging gekomen dat het kruis als christelijk symbool had afgedaan, op grond van historisch onderzoek dat
aantoonde hoe de Romeinse rechtspraak bij het bepalen van de
doodstraf onderscheid maakte tussen slaven en vrije burgers. Slaven werden gekruisigd, de vrijen, voorzover daarvan in een bezet
land als Judea kon worden gesproken, werden opgehangen. Jezus,
als hij al geleefd had, viel in die laatste categorie.
Het gemak, de vanzelfsprekendheid waarmee Nymphe de theorie
van haar ouders uiteenzette kwam je nog vreemder voor dan de inhoud ervan. Stond zij erachter? Droeg zij het galgje uit eigen overtuiging, uit eerbied of ter nagedachtenis? Ze nam het je af, zonder
iets te zeggen, en stopte het weer weg. Je startte de auto. Onderweg
legde ze je uit, alsof dat de verklaring was, hoezeer galg en kruis naar
de vorm familie waren: niet alleen uit hetzelfde hout gemaakt, maar
als het ware uit elkaar ontstaan. Verwijder de top van het kruis,
breek een van de armen af en gebruik die als steun voor de andere,
voilà. Technisch gezien minder problematisch dan historisch, want
zoals zij het voorstelde had het kruis de oudste geschiedenis. Je
durfde, na gepaste aarzeling, te vragen waar haar voorkeur naar uitging. Wat de functie betrof, de procedure, ja, dat bedoelde je. Heb je
het over pijn lijden? vroeg ze. Je wendde schaamte voor en deed er
het zwijgen toe. Als het daarop aankomt, zei ze, verdraagt een
vrouw meer dan een man, of het nu in het kraambed is of aan het
kruis.
Je probeerde je een gekruisigde vrouw voor te stellen, het lukte je
niet, en toen je bleef zwijgen zei ze met afgewende blik, alsof ze belang stelde in het verkeer of het landschap, dat ze, als ze er zelf weer
zou staan en het nog voor het zeggen had, voor de minst vervuilende methode zou kiezen, opgevoed immers met de principes van een
rein leven? En dus? Waar geen spijkers aan te pas kwamen en geen
bloed vloeide. Was bloed onrein? Je vroeg het niet, je dacht zo
vluchtig als je kon aan de horden die, zonder een druppel bloed te
verliezen, onder de verraderlijke toezegging van een complete reiniging waren vermoord. Je was getroﬀen, ontroerd misschien, door
haar trouw tot in de dood aan haar ouders, een sterke variant van
het gebod ze te eren, en al ging het je te ver dat die leidde tot het verspreiden van hun overtuiging en idealen, je wenste tegen beter weten in dat je net zo zou zijn en doen als de gelegenheid daar was. Je
schakelde de auto eindelijk in de vereiste versnelling en maakte
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vaart, verlangend naar het einde van de rit. Bij de eerste huizen van
jullie woonplaats gaf ze aan verder te willen lopen. Je had nog willen
weten of ze het dragen van een galgje voor eigen gebruik wilde reserveren of er een beweging van maken, een kruistocht voor de invoering van een nieuw symbool, maar je zag ervan af. Kruis of galg,
wat deed het ertoe als de aanhangers van het reine leven zich niet
door een religie lieten inspireren maar door wat zij voor de natuur
aanzagen. Met meer recht zouden ze een product dat de aarde
voortbracht tot symbool kunnen verheﬀen, een boom of een vrucht
van die boom, zolang die althans geen verkeerde associaties wekte.
Overigens moest je toegeven dat de voorstelling van een school vol
meisjes of een klooster vol bruiden met een gouden galgje tussen
hun borsten je beslist opwond.
Je bent op de divan in je vaders kamer gaan liggen. Geen betere
houding voor het ophalen van herinneringen, voor zelfonderzoek
als je wilt. Maar je wilt niet, en dat is je goed recht, al zou het misschien verstandig zijn dat recht te overtreden. Het kan geen kwaad
jezelf soms geweld aan te doen. Je hebt onlangs gehoord dat Nymphe is overleden, na een rein leven opgenomen in een zuiverende
dood, zoals vermeld op de lichtblauwe rouwkaart die je later, na veel
omzwervingen waarschijnlijk, bereikte. Wat moet de dood na dat
reine leven nog zuiveren? De vier goudkleurige galgjes op de hoeken van de kaart ontgaan je niet. Je denkt terug aan jullie autorit na
Lizzy’s crematie, toen je haar geheim in je hand voelde, je ziet de
ﬁlm voor je van een weglopende Nymphe, wegzwevend eerder, een
luchtgeest meer dan een menselijk wezen. Je doet je ogen dicht om
het beeld te verscherpen van het onverwachte armgebaar toen ze de
hoek wilde omslaan, alsof ze zich bedacht en op het punt stond om
te keren. Had ze je nog iets willen zeggen, iets vriendelijks, iets vijandigs? Je hebt geen verstand van vrouwen, dat voegde ze je toe,
boosaardig alweer, toen je gedienstig het portier voor haar opende
terwijl je bleef zitten, je arm voor haar langs. Had je moeten uitstappen? Had ze spijt van wat ze je had verteld? Geen verstand van vrouwen, nee, van geen mens, jezelf inbegrepen.
Je kamer in het grote huis komt je voor als een onbewoond eiland, je vaders doodstille nalatenschap van versteende Chinezen,
Egyptenaren en Romeinen niet meegeteld. Heb je even geslapen? Je
ligt languit, je armen over je borst, misschien heb je gedroomd, je
herinnert je niet wat en van wie. Je herinnert je wakend wat je wilt,
slapend heb je geen macht over jezelf. Kwam zij erin voor die je hebt
gedood? Je realiseert je dat je geen moment meer hebt gedacht aan
wat je hebt gedaan. Verbeeld je je nog altijd dat het niet is gebeurd?
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Je dwingt jezelf tot onverschilligheid, maar waarschijnlijk ben je
onverschillig van nature, vraag je niets, kies je niet, oordeel je niet,
kijk je zonder te zien, hoor je zonder te luisteren, ben je begaan met
niemand. De verklaring, als je daaraan behoefte hebt, zou kunnen
zijn dat je het van niemand vreemd hebt. Je kunt wel de spot drijven
met zulke ouders als die van Nymphe, maar zij gaven hun kind iets
mee, hoe belastend ook, terwijl jij van jouw ouders geen andere
boodschap hebt gekregen dan dat doodgaan zo niet het doel van
dan toch de voorwaarde tot het leven is, dat je bent geboren om te
sterven. Moet je die armzalige erfenis niet weigeren?
Je staat op om de stad in te gaan. Je wilt de geest verzetten en zonder ander doel wat rondlopen. Je daalt de trap af en houdt stil voor
de deur waarachter ze ligt. Je ziet het kaartje dat boven de koperen
kruk is vastgeprikt. Het is onbeschreven. Je herinnert je niet het eerder te hebben gezien en vraagt je af wie het daar heeft aangebracht.
Is het de bedoeling dat iemand het ontbrekende woord alsnog opschrijft? Jij? Maar misschien moet je eruit aﬂeiden dat blanco de
overtreﬀende trap is van vlekkeloos. Je overwint je schroom en
draait de kruk om. De deur is op slot. Je klopt twee, drie keer, alles
blijft stil. Je overweegt te roepen, je laat het na. Bij het afdalen van de
trap naar de begane grond dringt het niet tot je door dat je een wijsje ﬂuit terwijl je wikkend en wegend het verschijnsel van smetvrees
en de behoefte aan rein leven met elkaar vergelijkt. Je bent er nog in
verdiept als je in de vestibule staat. Ga je de telefoon pakken om de
politie te bellen? Kijk maar, het kaartje op de oude kist, trots van het
huis, ligt er nog, vlekkeloos. Je trekt een jas aan, opent de buitendeur en begeeft je op weg voor een wandeling met onbekende bestemming.
(met dank aan Rudy Kousbroek)
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RO B E RT A N K E R

De pianostemmer

et licht van februari, kaal en wit, ligt in een dunne laag over
de duinen en het strand. De dingen staan scherp afgetekend en hebben geen enkel verband met elkaar. Een pol
helmgras dringt zich in hevige precisie, je kunt de sprieten tellen, op
aan het oog en duwt de omgeving uit het zicht. Het is windstil, de
metalen zee ligt blak in zichzelf besloten al moet ze aan de rand een
onrustig streepje branding toestaan. In de gesloten hemel wisselen
lichte en donkere plekken elkaar af. Boven het hoofd van de pianostemmer begint een meeuw hard en kelig te krijsen, zonder reden
lijkt het, de andere meeuwen kijken niet op of om. Een zwart dampend paard komt met knikkend hoofd naar boven lopen waar het
door zijn jeugdige berijdster in galop het strand op gestuurd wordt,
wolkend zand opwerpend. De pianostemmer trekt de kraakheldere
manchet van zijn overhemd uit de mouw van zijn smokingjasje –
een tic – rilt in zijn donkere overjas, schikt zijn sjaal en loopt op zijn
krakende lakschoenen over het plankier terug naar zijn scooter onder aan de strandopgang. Hij komt hier al jaren twee keer per
maand, de twee keer namelijk dat hij in een grote Aerdenhoutse villa een Bösendorfer moet stemmen, eigendom van een bekende pianiste die hij nog nooit heeft gezien.
Villa Bosch-Lust is een exempel van neo-bouwkunst. Een vijftal
hardstenen treden leidt naar een bordes dat aan weerszijden geﬂankeerd wordt door drie zuilen met een Ionisch voluutkapiteel waarvan de voorste twee een timpaan dragen met een reliëf van naakte
mannen. De pianostemmer huppelt naar boven, belt aan en ontwaart door de facet-geslepen ruiten van de voordeur het roze-wit
gestreepte vest van de huisknecht.
De Bösendorfer staat diagonaal in de muziekkamer aan het eind
van de linkervleugel. In een hoek een doorleefde chesterﬁeld onder
een lamp met perkamenten kap, op een boekenkast de witte buste
van een getourmenteerde Beethoven en aan de muur een verlegen
Schubert. Tegen een andere muur tafelhoge ladekasten waarop sta-
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pels partituren liggen, klassiek repertoire maar de pianostemmer
vindt er ook werk tussen van moderner componisten, Strawinsky
en Messiaen deze keer, en een piano-excerpt van een orkestpartij
van Penderecki, zo te zien van De natura sonoris.
Hij trekt de manchetten uit de mouwen van zijn smokingjasje,
neemt plaats op de pianokruk die hij met de knoppen aan beide zijden omhoogdraait, laat zijn handen zweven boven de toetsen en begint aan een trage wals van Chopin. Om te genieten van het orgelende geluid van de Bösendorfer, zo anders dan zijn eigen Pleyel al
heeft hij die in jaren niet meer gehoord, en dat is meteen de voornaamste reden van zijn spel: alleen binnen de strenge omlijsting van
een stembeurt staat hij zich nog toe zich te wijden aan de wezenlijke
hartstocht van zijn leven. Maar vanzelfsprekend spoort hij zo ook
de eerste ongerechtigheden op. Als iedere goede pianostemmer – en
goed is hij al was het nooit zijn roeping – hoort hij onmiddellijk elke snaar die een millihertz is gedaald maar anders dan de meeste
pianostemmers beschikt hij ook nog eens over het absolute gehoor.
Dat is niet altijd een zegen. Zo heeft hij Der Tod in Venedig voortijdig moeten verlaten omdat de ﬁlm kennelijk te langzaam draaide
waardoor de muziek van Mahler zijn oren pijnigde en hebben geluiden op straat, als hij zichzelf niet tot de orde roept, de neiging een
obsessie te worden: claxon, toet: een a; ting, de tram: een f; housemuziek uit een auto: een dreunende b; Jantje, kom-nou: g-d, g-d.
Er is weinig mis deze keer. Het hangt er sterk van af wat mevrouw
onder handen heeft. Een keer was op de vleugel de partituur blijven
liggen van een stuk van Berio dat de rechter onderarm een paar keer
voorschrijft met een zwiep – driedubbel forte! – van pols tot elleboog de hogere middensectie te teisteren en toen had hij wel een
tijdje werk gehad. Hij opent zijn ouderwetse dokterskoﬀer en haalt
stemkeil en stemhamer tevoorschijn. Hij slaat een paar kwinten
aan, steekt de keil tussen twee snaren en plaatst de hamer op een
pen.
Als hij een paar keer een lage f indrukt omdat hij, nee, toch niet,
een minieme afwijking, of wel?, meende te bespeuren, merkt hij ineens hoe bij de ronde volle toon een even volle maar rijkere toon
aanschuift, een toon met een droefgeestig vibrato, een aangestreken
toon. Hij stopt en luistert en hoort nog net hoe ergens boven in het
huis een cello zwijgt die, als hij de f weer aanslaat, onmiddellijk instemt en volgt naar de g, de as, meeschakelt naar een Bachs contrapunt en stopt als de pianostemmer stopt. Dan begint hij in een impuls aan het andante uit Bachs sonate in d -majeur, bw v 1028 (eigenlijk voor gamba) en hoort, tot zijn grote opwinding, dat de cello
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volgt. En stopt als het langzame deel na een paar minuten ten einde
is. Zijn hart bonst in zijn keel.
Het blijft honderd jaar stil in het grote landhuis dat met al zijn
oren luistert naar de stilte. Buiten slaat een hond aan. In de buizen
van de centrale verwarming begint water te tikken. Onbeweeglijk
zit de pianostemmer op zijn kruk, de handen in zijn schoot. Dan, als
de eeuwigheid is aangebroken, begint de cello te spelen. Het eerste
deel van Brahms’ sonate voor cello en piano in e-moll, allegro ma
non troppo. Na een paar tellen laat de pianostemmer de begeleiding
uit zijn vingers rollen maar zachtjes, piano, piano. Een paar minuten later houdt hij ermee op omdat de zuigkracht van de muziek het
aﬂegt tegen zijn groeiende nieuwsgierigheid te willen weten wie het
is die ergens boven zo trefzeker zit te spelen, met een zo warme, zinderende toon dat hij wel zijn grond moet hebben in een diepe beleving van deze muziek die alle snaren in des pianostemmers gehoor
aan het zingen brengt. Wie het ook is, het is een vrouw, dat weet hij
zeker. Dat hóór je gewoon.
Hij staat op, opent een andere deur dan waardoor hij gekomen is
en hoort de cello meteen een stuk duidelijker. Aan het einde van de
gang ziet hij een trap. Langzaam, als om het kraken van treden te
voorkomen, loopt hij naar boven. Weer een gang. Er komen verschillende deuren op uit en achter de derde deur klinkt de muziek.
Even blijft hij staan luisteren terwijl buiten in het westen de zon
aangloeit maar net niet doorbreekt. Dan duwt hij de koperen klink
naar beneden en stapt naar binnen. De muziek kolkt om zijn oren.
De celliste zit op een krukje diep over haar instrument gebogen,
haar hoofd ter hoogte van haar vlugge vingers. Daardoor en doordat haar kamerjas alleen nog door een koord om haar middel bijeengehouden wordt krijgt de pianostemmer zicht op heel wat meer
dan het begin van haar ebbenhouten borsten en haar benen en dijen tot waar ze het zingende en gonzende instrument omklemd houden dat na een laatste dalende, vertragende reeks tot stilstand komt
op het donker vibrerende orgelpunt van de gis.
De celliste tilt haar strijkstok van de cello, blijft nog even in dezelfde houding zitten en brengt dan haar hoofd omhoog. Het licht
kroezende haar zit naar achteren vastgebonden en geeft een smal
gezicht vrij met een kleine, ﬁjn gesneden neus, een volle mond en
een trotse kin, maar dan die ogen! Borend zwart in het helderste
wit. On-Europese ernst. Heen en weer schietend van het ene oog
naar het andere kijken ze de pianostemmer aan en de pianostemmer voelt zich – tja – ontstemd?
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De jeugd van de pianostemmer was eenzelvig en klein. Vader onbekend, moeder met hoofdpijn. Nette armoe. Zijn muzikale begaafdheid trad al vroeg aan het licht. Als er muziek klonk hield hij op met
spelen en luisterde. Hij was vaak bij de radio te vinden waar hij de
zenders afzocht op klassieke muziek – alle andere muziek was hem
een gruwel. Als de radio niet thuis gaf of niet aan mocht omdat zijn
moeder met migraine op de bank lag, was zijn hoofd toch geheel
met muziek gevuld. Als hij iets één keer had gehoord kende hij het
namelijk uit zijn hoofd, niet alleen de melodie maar ook de begeleiding, zelfs van een symfonie wist hij alle stemmen te onderscheiden
en te onthouden, en in zijn hoofd, al was het meer een weten dan
een horen, was de ervaring even intens als in het echt, even ontroerend, verrukkend en vooral openend, een onbeschrijﬂijk overgaan
naar mentale velden die hij nog nooit had betreden, een onbegrijpelijke vervreemding van de gewone werkelijkheid als hij tussen de
noten door wegzeilde in een synesthetische wereld van bont bloeiende klankvelden, naar regen geurende droefheid, tintelend blauwe
vrolijkheid, de groene warmte van een verzadigd geluk dat sporen
naliet van een donkere weemoedigheid en dat allemaal op verschillende plaatsen in zijn geest of zijn ziel tegelijk want al die aandoeningen hadden de neiging hem te splitsen en eindeloos te vertakken
al voegde alles zich ook weer jubelend samen tot één grote lichtrivier die ten slotte in zichzelf terugstroomde en hem achterliet op de
oever waar hij tot zijn verdriet razendsnel opdroogde in de werkelijkheid.
Omdat de muziekschool gratis was kwam hij daar terecht. Een
juﬀrouw met een gebreid vest en grote borsten drukte haar ruimvallende lichaam van achteren tegen hem aan om zo des te beter
zijn vingers in de juiste positie op de blokﬂuit te kunnen zetten. De
pianostemmer verdronk meer in haar geuren dan in het gepiep dat
hij voortbracht – hij vond het maar niks, die ﬂuit.
Er stond ook een piano.
Zijn eerste piano, een vleugel om precies te zijn, een Steinway &
Sons.
De juﬀrouw vond het goed dat de pianostemmer, die als een
magneet werd aangetrokken door het hevig glanzende instrument
met de krachtige tandenrij der toetsen, op de kruk ging zitten om
wat aanslagen te proberen. Proberen? Haar pupil speelde onmiddellijk iets van Bach zo te horen, waarschijnlijk iets eenvoudigs uit
het Büchlein für Anna Magdalena Bach en voegde daar tastend, met
de nodige misslagen, een contrapunt aan toe. Ze klapte in haar handen van verbazing en zo werd de pianostemmer pianist. Het be694
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zwaar dat hij thuis niet kon oefenen werd ondervangen doordat het
hem als veelbelovend talent werd toegestaan iedere dag een paar
uur te komen spelen.
Naast de piano was er het geluid van de cello dat hem sterk aantrok al was er tegelijkertijd iets dat hem waarschuwde zich niet echt
over te geven aan de klank van dat instrument. Tijdens een van zijn
dagelijkse bezoeken aan de muziekschool waar hij inmiddels ook
theorielessen volgde, hoorde hij in een kamer iemand de cellopartij
spelen van het andante uit Schuberts pianotrio in e en hij trad door
de halfopen deur naar binnen: een jongen van zijn leeftijd die in een
staat van hevige omarming met zijn instrument verkeerde, zijn
zwarte halﬂange haar hing dansend af langs de hals. Hij keek niet op
toen de pianostemmer naar de vleugel liep en de pianopartij van
deze kleine elegie meespeelde, hier en daar handig de ontbrekende
viool invullend. Het was misschien toen dat de pianostemmer voor
de eerste keer ontdekte dat de piano een mannelijk instrument is, in
zijn imponerende meerstemmigheid gemaakt om te heersen, in zijn
complexiteit een klinkend getuigenis van de mogelijkheid greep te
krijgen op de warboel van het leven, terwijl cello en viool toch bij
uitstek de eenzaamheid van de menselijke stem vertolken en dat is,
anders dan bij het hout, laat staan het koper, de vrouwelijke stem.
Als hij op een ochtend in het voorjaar beneden aan de trap staat om
de deur uit te gaan vindt hij een aan hem gerichte brief die de vorige
avond bezorgd moet zijn. Geen postzegel. ‘Cher monsieur, Je voudrais vous inviter avec beaucoup de plaisir à donner de présence de
Vôtre illustre personne à la soirée musicale comme indiqué sous ce
pli. Agréez, Monsieur, l’expression de ma considération distiguée,
Mathilde van Voorst tot Eibergen.’
De eigenaresse van de Bösendorfer, artiestennaam Mathilde Eibergen. Sous pli: het programma van een concert in het pas gerenoveerde Thalia, niet alleen met werk voor piano maar ook voor viool
en cello, respectievelijk bespeeld door Eduard Millenaer en Hawa
Siad Naleie, nooit van gehoord. Hij leest het briefje nog een keer
door. Waarom dat Frans? En wat voor Frans? Correct lijkt het hem
niet. Op het programma pianotrio’s van Mozart, Beethoven en
Schubert, een sonate voor cello en piano van Brahms en het buitengewoon droefgeestige stuk voor cellosolo van Webster.
Hij opent de buitendeur, laat de envelop tussen duim en wijsvinger heen en weer schommelen terwijl hij naar de overkant van de
van regen glanzende straat staart en zijn gedachten volgt die cirkelen om een probleem: dat hij sinds zijn crisis geen muziek meer gerobert anker De pianostemmer
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speeld heeft noch beluisterd, dus uit dien hoofde de uitnodiging
niet kan aannemen. Toch belt hij een halfuur later de concertzaal
om een kaartje te bestellen. Als hij zijn naam noemt zegt de man dat
er al een kaartje voor hem klaarligt – een vrijkaartje om precies te
zijn.
Op een lauwe voorjaarsavond gaat de pianostemmer lopend op
weg. Dakranden steken donkerend af tegen de nog strakblauwe
lucht. Zijn smoking is zorgvuldig geborsteld maar dat kan niet verhelen dat er slijtplekken te zien zijn aan de ellebogen en de mouwen
en dat de vouwen in zijn broekspijpen hun onberispelijke scherpte
hebben verloren. Het was vandaag de eerste warme dag van het jaar.
Het leven heeft zich opnieuw geopend, de terrassen zitten vol, uit
geopende autoramen klinkt luide muziek. De torenklok op de Grote Markt begint te slaan: een zwalkende b-b-b-b, wegzeilende boventonen. In de omgeving van Thalia stromen zomers geklede
mensen dezelfde kant op. Als hij in de rij voor het loket staat herkent hij een paar klanten die hem vriendelijk toeknikken.
De lichten doven, het geroezemoes verstomt. De pianostemmer
zit op de eerste rij. De eigenaresse van de Bösendorfer ruist langs de
Yamaha naar voren om een buiging te maken voor het publiek.
Links van haar doet de kalende violist hetzelfde maar dan is het hart
van de pianostemmer al in zijn keel blijven steken want wat hij vermoedde is waar: de celliste is niemand anders dan de vrouw die hij
ruim een maand geleden in villa Bosch-Lust heeft gezien. Haar golfjeshaar is strak naar achteren gebonden. Ze draagt een lange zwarte
jurk die tot op de smalle heupen haar lichaam nauwgezet volgt en
waarvan het decolleté nauwelijks onderdoet voor de split die op
haar linker dijbeen eindigt. Als ze zich opricht uit haar buiging
zwiepen haar zwarte ogen over het publiek en haken zich gedurende twee tellen in die van de pianostemmer.
Mozart, Beethoven, Brahms – wat maakt het uit, om de pianostemmer heen is alles in een licht waas weggegleden, weggedrukt
door het beeld van de celliste dat zich in een nooit gekende scherpte
aan hem opdringt, naar hem toe lijkt te bewegen, telkens naar hem
toe, terwijl het niet van zijn plaats komt, Hawa Siad Naleie, hij ziet
hoe haar lippen uiteenwijken maar een speekselsliertje heel laten,
hoe een krul in haar naakte nek danst, een krul van vijf haren, hoe
de luiken van haar oogleden zich openen en sluiten, haar oogwit
blinkt, haar wenkbrauwen fronsen en weer omhoogschieten, hoe
haar hoofd rukt onder de stormen van een allegro vivace, haar
naakte kuit aanspant, de spier bij de knie, de geul in haar dijbeen,
hoe haar donkere voet met de lichte rand op de naaldhak woelt en
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in de zingende kalmte van een adagio aﬀetuoso (waar is de violist
nu gebleven, ach, dit is alleen voor cello en piano), in het zinderend
vibrato van een stem die uit haar hele lichaam lijkt te komen – maar
hoe zacht moet haar huid zijn zoals die mat glanst aan haar bovenarm, zo zacht als de bloesems die nu in zijn hart dalen, niet op velden van muziek maar van het leven zelf maar hoe moet het zijn nu
ze tegen je aan staat, het hoofd geknakt om haar wang tegen de jouwe te kunnen leggen, in haar ene hand de strijkstok, in de andere
hand, geheven als een prooi, de violoncel en wie anders kan die
prooi zijn dan jij pianostemmer en wat anders wil die prooi zijn dan
de hare – ze buigt voor het uitzinnige publiek en buigt en ook als ze
recht staat houdt ze de ogen neergeslagen, haar buik ademt in de
zwarte jurk, haar neusvleugels ademen, buigend loopt ze achteruit
en één keer kijkt ze op maar niet naar de pianostemmer die nog met
zijn handen op elkaar voor zijn stoel staat als iedereen al verdwenen
is.
‘Mon cher Monsieur, I am delighted to meet you ﬁnally, mag ik je
voorstellen, Eduard Millenaer en mijn allerliefste Fréundin Hawa.’
Mathilde (van Voorst tot) Eibergen. Armbeweging in ruisend zijde
onthult de celliste die kleiner is dan ze op het podium leek. Hawa
Siad Naleie. De pianostemmer stamelt wat als hij de toegestoken
hand even aanraakt. Ernstige vermoeide blik. Ruisend zijde: ‘U gaat
toch wel met ons mee iets drinken? Meneer is onze pianostemmer,
de beste stemmer ter wereld! Non chérie? Tu ne nous accompagnes
pas? Ach, ze is doodop. Jullie moeten weten dat het vanavond haar
eerste optreden was, son début, dat wísten jullie toch?’ Jullie: andere
mensen die de pianiste inmiddels omringen. ‘Ach, Eduáár, schat, be
so kind en bel even een taxi voor Hawa. Maar Julie! Wat enig dat je
er bent!’
Toen de pianostemmer na zijn met een summa cum laude bekroonde eindexamenoptreden in zijn eentje huiswaarts keerde bleef hij
bij een singel staan waar een enorme wilg zijn takken dramatisch in
het glanzende water liet zakken en hij wist ineens dat zijn leven zich
vanaf zijn vijfde jaar onder de almaar in kracht toenemende stormwind van zijn talent had voortgestuwd naar de hoogste golf van
vanavond en daar in de branding van het applaus ten onder was gegaan. Nu ja, preﬁguratief dan, er zouden nog jaren volgen van verdieping en verbreding van zijn talent – niet van zijn techniek die
vanavond met drie etudes van Ligeti had bewezen zich nauwelijks
verder te kunnen ontwikkelen – maar wat hij toen, onder die wilgenboom, zag, ergens in de verte van zijn leven, was dat op een dag
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onherroepelijk de waarheid over dat leven aan het licht zou komen:
dat hij het geleefd had in de schijn van de ambitie een soort overkant te bereiken, niet van het koord van het bestaan te tuimelen in
de peilloze leegte daaronder die zich allang, zij het nauwelijks hoorbaar, als een disharmonische ondertoon, aan hem geopenbaard
had, en dat die waarheid hem kon doden.
Hij besloot zichzelf voor te zijn en werd pianostemmer.
Maar nu heeft het leven hem losgewoeld van dat besluit – het leven zelf. Hij opent de verwaarloosde Pleyel en begint haar te stemmen (maar wie stemt de stemmer?), een karwei dat pas aan het begin van de middag (er sprongen ook nog een paar snaren) geklaard
is. Intussen zingt Brahms in hem uit – zingt Hawa in hem uit. En hij
zingt zelf, laat zijn vleugel zingen, uren achtereen.
Twee weken later gaat de telefoon.
‘Je spreekt met Benting, van Bosch-Lust.’ De huisknecht.
‘Mevrouw wil graag dat je deze week nog een keer komt.’
‘Maar ik ben vorige week nog geweest.’ Correct. Geen spoor van
Hawa te zien of te horen.
‘Jawel, maar hè hè, ze heeft nu Berio onder handen dus dan weet
je het wel, hè hè.’ Een vuil, samenzweerderig lachje.
En zo staat de pianostemmer na een week alweer boven aan de
strandopgang en laat zijn ogen dwalen over het duinlandschap en
de zee. Het is woensdagmiddag. Gillende kinderen, rennende honden. Er staat een stevige bries, de branding breekt en ruist. Een zeilbootje scheert beukend over de golven. Boven het duin staan een
paar meeuwen stil op de wind. En als altijd bekruipt de pianostemmer een vaag en toch sterk gevoel van dit is de wereld en hier ben ik
zelf. Er zit een even troostrijke als melancholische kant aan dit gevoel omdat het hem ingeeft dat dit landschap altijd zal bestaan, dat
hier over honderd jaar, als hij allang gestorven is, nog steeds kinderen en honden zullen rondrennen. Dringt het tot hem door dat er
hier, oog in oog met een soort absolute aanwezigheid, geen muziek
speelt in zijn hoofd, dat het dan leeg is daarboven? Jawel, dat dringt
tot hem door, het is waarschijnlijk de reden dat hij hier komt.
‘Deze kant, je wordt verwacht, hè hè.’ Benting gaat hem voor de
reusachtige trap op. Boven zegt hij hem even te wachten, trekt zijn
gezicht in de plooi en verdwijnt na zacht kloppen in een kamer. Als
hij terugkomt neemt hij zijn jas aan en beduidt hem naar binnen te
gaan. Binnen: een grote salon met hoge ramen aan de voorkant
waardoor het licht naar binnen gutst over het tafereeltje. Het tafereeltje: een lage empiretafel met theegerei, zachte stoelen met grote
bloemmotieven. In die stoelen het eerste wat de pianostemmer zag:
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Hawa Siad Naleie. Naast Mathilde Eibergen. Die hem naar een stoel
wenkt om te gaan zitten. Wat hij doet. Met bonzend hart. Hawa
draagt een wijde grijze trui en een lichte spijkerbroek. Ze is nog
weer kleiner dan die avond in de foyer van de muziekzaal. Ze houdt
haar ogen neergeslagen. De pianiste schenkt thee in een doorschijnend porseleinen kopje en steekt van wal. Van wal: Hawa is vijf jaar
geleden toen ze twaalf was het oorlogsgeweld in Somalië ontvlucht
en samen met haar moeder in Nederland terechtgekomen. Hun
asielaanvraag is vorig jaar afgewezen en Hawa’s moeder is op het
vliegtuig gezet en teruggestuurd naar haar familie. Hawa is met instemming van haar moeder ondergedoken met het oog op een toekomst die in Somalië nooit gestalte zou kunnen krijgen. Ondergedoken bij Mathilde Eibergen die haar studie aan het Haagse Conservatorium betaalt. De pianostemmer heeft zelf kunnen horen wat
een kolossaal talent het meisje is. Nu had Mathilde het volgende bedacht om Hawa’s illegale status om te zetten in een legale: trouwen
met de pianostemmer.
Wat hij daarvan dacht.
Verblind van liefde kijkt hij naar het meisje dat van pure schoonheid en muzikaliteit lijkt te zweven. Ze kijkt terug. Volkomen ontoegankelijk achter de muren van haar ogen.
‘Na drie jaar gaan jullie natuurlijk gewoon weer scheiden,’ helpt
de pianiste hem over de brug.
Helpt hem in het graf. In een ﬂits overziet de pianostemmer de
hopeloosheid van de situatie maar de krankzinnige hoop op verbetering die alle verliezers kenmerkt geeft hem in ja te knikken en zo
komt het dat hij een maand later, als alle belemmeringen door Mathildes invloedrijke kringen uit de weg zijn geruimd, in een nieuw
gekocht donkerblauw pak voor het bureau van een ambtenaar van
de burgerlijke stand zit naast de in een hooggesloten zwarte jurk geklede Hawa Siad Naleie, links geﬂankeerd door Johannes Hubertus
Maria Benting in een grijs double-breasted pak en rechts Mathilde
Joseﬁna Adriënne baronesse Van Voorst tot Eibergen in een felrode
gebreide jurk, beiden aanwezig als getuigen van een huwelijkssluiting die de ambtenaar op verzoek van laatstgenoemde beperkt
houdt tot het voorlezen van een paar wetsartikelen en tot het verzoek antwoord te geven op de vraag of beiden elkaar willen aannemen tot respectievelijk man en vrouw.
Hawa Siad Naleie ﬂuistert ja. Het is de eerste keer dat de pianostemmer haar stem hoort. Ja ﬂuistert hij. Geen ringen.
Er breken drie jaren aan die voor de pianostemmer gevuld zijn
met het missen van zijn vrouw. Hij krijgt haar niet meer te zien.
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Haar stormachtige carrière volgt hij in de kranten. Iedere dag speelt
hij uren piano alsof zijn leven ervan afhangt en dat is ook zo. Zelfs
Benting lijkt met hem te doen te hebben. Als hij de pianostemmer
na een stembeurt – hij blijft komen, uiteraard! – een keer in zijn jas
helpt kijkt hij hem meewarig aan, brengt zijn hoofd samenzweerderig dichterbij en ﬂuistert, schichtig om zich heen kijkend: ‘Het kan
ook niet anders. Ze is eh dicht. Van onderen snap je wel.’
Met één vuistslag slaat hij de huisknecht tegen de grond maar hij
beseft onmiddellijk dat de slag hemzelf treft. Thuisgekomen draait
hij de Pleyel op slot en werpt de sleutel uit het raam. Zijn platen- en
cd-verzameling zet hij op de stoep.
Als hij drie jaar later villa Bosch-Lust na een stembeurt verlaat
voelt hij dat hij wordt nagekeken. Hij draait zich om en ziet achter
de ramen van de salon Hawa achteruit stappen en verdwijnen. Op
de punt van het fronton begint een meeuw onbedaarlijk te krijsen
om er na een langgerekte toon weer mee op te houden. Een e, denkt
de pianostemmer, maar het kan ook een a zijn. Of een d, en hij weet
dat de muziek hem heeft verlaten.
Hij laat zijn scooter staan en loopt willoos, gedachteloos en verwilderd de ene laan in en de andere uit. Het is een zeer warme dag.
Hij knoopt zijn smokingjasje los, rukt het strikje van zijn nek en
werpt beide over een hek. Hij knoopt zijn overhemd los, trekt het
uit en gooit het erachteraan. Aan het eind van een doodlopend weggetje is een weitje met een glanzend zwart paard dat nieuwsgierig
naar hem toe komt. De pianostemmer legt zijn gezicht tegen de
warme hals van het dier en voelt hoe de tranen over zijn wangen
stromen. Dat er op hetzelfde moment bij hem thuis een brief wordt
bezorgd van advocatenkantoor Böcker Hoes & Matena zal hij nooit
te weten komen.
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Zogenaamd Siberië

p de felgekleurde aanplakbiljetten stonden uitroeptekens
en bliksemschichten: Huiveringwekkend!!! Bloedstollend!!!
Adembenemend!!!
‘Ze moeten het in hun broek doen,’ zei Nick. ‘Je moet het publiek
kunnen ruiken.’
Ze wendden fatale missers voor, maar wisten elkaar steeds op te
vangen. Het publiek zuchtte, het oei en ah was niet van de lucht, er
werd gegild van schrik.
Als ze eindelijk op bed lagen, was Debbie te moe om te slapen, ze
draaide zich van haar ene zij op de andere, kon haar benen, haar
voeten, niet rustig krijgen en voelde het zweet prikken op haar huid.
‘Het gaat goed zo, Deb,’ zei Nick die apart sliep, in de alkoof boven de cabine. ‘Dit zijn voor ons gouden jaren. Als we zo doorgaan
kunnen we op ons veertigste rentenieren.’ Ze hadden in Frankrijk
een huisje gezien, onder een overhangende rots. Maar naarmate de
tijd van oogsten dichterbij kwam werd er steeds minder over gesproken: over de stilte, de heldere lucht, het zachte getok van kippen
in de voortuin, eindeloze wandelingen met honden. En al dat geld
dan, dat meer dan tien jaar lang met scheppen tegelijk was binnengekomen? De nieuwe camper was inmiddels uitgewoond, er was
lekkage bij het dakluik, het slot van de deur, ooit geforceerd bij een
inbraak, was nog steeds niet vervangen. Er moest een gat zijn, ergens.
‘Als je het precies weten wilt,’ schreeuwde Nick op een avond, ‘het
gaat slecht, verrekte slecht. We mogen blij zijn dat we ons hoofd boven water kunnen houden, met het engagementje dat we hebben. Je
hebt geen idee van geld jij, je leeft met je hoofd in de wolken.’
Na een seizoen waarin ze zoveel verdiend hadden dat ze er wel
een paar jaar op hadden kunnen teren, sloot hij tegen de zin van
Debbie een contract af voor de winter. Ze haatte het wintercircus.
Het publiek was zo dichtbij dat je het kon ruiken: het heimelijke
verlangen dat het deze keer menens zou zijn, dat een van die twee
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waaghalzen zou misgrijpen en op de planken te pletter slaan. Ze
konden doodvallen.
Er was een gat, ze wist het zeker.
De verzekering was goed: de Mercedes-bus werd ingeruild voor een
verlengde Winnibago met een ruime, lage entree. In de bergruimte
achterin, voorzien van een hydraulische laadklep, stond de elektrische scootmobiel die Nick echter maar zelden gebruikte omdat hij
de voorkeur gaf aan zijn sportieve lichtgewicht rolstoel. Collega’s
liepen rond de wagen en ﬂoten bewonderend tussen hun tanden.
‘Beter kun je het niet voor elkaar hebben!’ Nick zei: ‘Ik heb mij
blauw betaald aan verzekeringspremies, nu zien we er eindelijk iets
van terug.’ Zijn behendigheid en snelheid met de rolstoel deed menigeen versteld staan. Hij was een atleet gebleven, de kracht in zijn
armen en schouders was het resultaat van een leven lang trainen.
‘Zo’n prachtig lichaam,’ zei de vrouw van het roofdierennummer.
‘En dan er niets meer mee kunnen…’ Toen Debbie haar vragend
bleef aankijken, vervolgde zij: ‘Nou ja, tot op zekere hoogte dan. Je
begrijpt wel wat ik bedoel.’
Over het huis onder de rots spraken ze niet meer. Nick stond erop
dat ze op de oude voet verder gingen: ze waren nu eenmaal circusmensen. Maar het idee het nummer voort te zetten met een andere
partner wees Debbie direct van de hand. Er was een stel poolhonden te koop, daarmee wilde ze wel iets proberen. Boven de veertig
kon je je sowieso niet meer in een bodystocking vertonen.
Na het middageten rustten ze, daarna was het tijd om met de honden op pad te gaan. Als de honden niet minstens een uur gerend
hadden, waren ze ’s avonds bij de voorstelling onhandelbaar. Vooral
Joyce, de moeder van Dan en Kepi, kon lastig zijn als ze niet voldoende beweging had gehad. In de trailer hadden Joyce, Dan, Kepi,
Duco, Bento en Prins ieder hun eigen compartiment, hokken van
krap een vierkante meter, nauwelijks geschikt voor dieren die gefokt
waren om te werken, voor een slee te rennen tot ze erbij neervielen.
Als er ruimte genoeg was rond de camper lagen ze buiten aan kettingen. Kou deed ze niets.
Deze keer was hun standplaats zo benepen dat er niets anders op
zat dan ze binnen te laten. De tent stond op een plein, de wagens
van het personeel en de artiesten stonden in een zijstraat langs de
stoeprand.
Debbie hielp Nick naar buiten in zijn kar, daarna ging ze de honden aanlijnen. Nick stond erop dat ze het woord ‘kar’ gebruikte,
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‘rolstoel’ gaf hem het gevoel niet volwaardig te zijn. Vaak lieten ze de
honden uit met de kar, soms ook werd de step gebruikt die speciaal
voor de honden gemaakt was: twee wielen vóór, één achter, voorzien van stevige trommelremmen. De step was veiliger, maar Nick
kon er minder goed mee overweg, het stoeltje was te hoog en gaf te
weinig steun. De mensen bleven verbaasd staan kijken als Nick met
de rolstoel – pardon: kar – voorbij kwam stuiven met een vaartje
van dertig per uur, overhellend in bochten, bijremmend met zijn
handen. Hij had meer kracht in armen en schouders dan menigeen
in zijn hele lijf. Hij had handschoenen aan, dat wel.
Debbie gaf de voorkeur aan de step, ze kon dan achterop staan,
zich vasthoudend aan de leuning van het stoeltje, en het gedrag van
de dieren in de gaten houden, wat haar ’s avonds bij het optreden
van nut kon zijn. Maar Nick wilde alles zelf doen en had liever niet
dat ze hem op de vingers keek. Het was zíjn taak vond hij, het ‘afrijden’ van de honden. Niet ‘uitlaten’, niet ‘rolstoel’.
Ze zochten de ruimte op: een landweg, een industrieterrein, een
havengebied. De meeste steden hebben wel een zere plek, waar ’s
avonds hoeren staan en het overdag is uitgestorven. Daar liet hij de
honden voluit gaan. Debbie bleef rustig voortslenteren. Het gebeurde wel dat een auto naast haar stilhield en haar gevraagd werd of ze
iets wilde bijverdienen. ‘Niet nu,’ zei ze dan. ‘Morgen misschien.
Geef me je nummer, dan bel ik wel.’ Zo’n mooi lijf en dan niets meer
kunnen?
Als zij Nick en de honden uit het oog verloor en vond dat het lang
genoeg had geduurd, kon ze op haar ﬂuitje blazen en hoefde ze alleen maar te wachten tot zij ze weer om een hoek zag komen. Nick
had dan de pest in omdat hij de controle over de honden was kwijtgeraakt; hij had geen weet van het ﬂuitje, kon het ook niet horen.
Nick pakte de riem waarmee de zes honden waren verbonden en
haakte hem tussen zijn benen aan de kar. ‘Ik ga alleen,’ zei hij. En
met een knikje naar de dieren: ‘Ik houd ze wel in de gaten.’ ‘Als je
maar oppast,’ zei ze, maar ze wist dat het hier veilig was, er waren
geen drukke kruisingen op weg naar het havengebied. Ze wachtte
tot hij de straat uit was, ging toen de wagen in en belde een nummer
dat ze onlangs had gekregen. ‘Een halfuur,’ zei ze. ‘Drie kwartier op
z’n hoogst.’ Ze schoot haar leren jasje aan, sloot de wagen af, deed
alsof ze Nick en de honden achterna ging. Stel je voor dat buren een
vreemde kerel bij haar zagen binnengaan.
Haastig liep ze het centrum uit, na tien minuten ging ze linksaf
een stille kade op. ‘Lijstenmakerij,’ ze zag het al uit de verte op de
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etalageruit. Een ouderwets winkelbelletje klingelde toen ze de glazen deur openduwde. Een man kwam overeind, stak zijn hand uit:
‘Antoine, aangenaam!’ Hij liep naar de deur, draaide het schildje om
dat aan een kettinkje achter het glas bungelde.
Toen ze een uur later buiten stond was ze opgelucht, bijna uitgelaten. Ze had zeggenschap over haar bestaan, er was niemand die haar
iets maken kon. Het branderige gevoel op haar achterste, waar Antoine haar een speelse pets op de billen had gegeven, was eerder
prettig dan pijnlijk te noemen. Ze haalde diep adem, draaide zich
op haar hakken om en liep weer naar het circusterrein. Nick was al
terug, natuurlijk, hij had de honden al in de trailer gedaan. Een lastig karwei waarvoor hij met z’n kar de steile loopplank op moest en
omdat er in het gangetje geen ruimte was om te keren, achterwaarts
weer naar beneden, zelfs voor een rolstoelacrobaat – nou ja, dat
woord – een hele opgave.
‘En? Hoe ging het?’ Haar stem klonk opgewekt, vond ze zelf.
‘Waar was je?’ bromde hij.
‘Even naar het postkantoor. Er stond nogal een rij.’
Hij zei niets, maar zijn blik was stuurs, hij bewoog zich zwaar.
Had hij iets gemerkt? Toen ze toeschoot om hem te helpen de camper in te gaan maakte hij een fel afwerend gebaar. ‘Laat maar! Ik red
me!’ Binnen zette hij de kar naast het bed, met een snelle kantelbeweging gooide hij zijn lichaam erop. Debbie borg het geld op achter
de plafondbekleding van de alkoof waarin ze sliep, daarna ging ze
het badkamertje in.
‘Waar is dat voor nodig?’ zei hij toen ze naar buiten kwam. ‘Douchen midden op de dag?’
Ze haalde haar schouders op.
‘Hoe ging het met de honden? Is het goed gegaan? Sorry, ik was te
laat terug, ik weet het.’
‘Ik ben naar de sluizen geweest, daar heb ik een tijdje zitten kijken. Naar de schepen in de diepte. Ik moest ineens aan het ongeluk
denken. Gek hè?’
Hun blikken kruisten elkaar.
‘Ja. Gek.’
Bij de avondvoorstelling zag ze de lijstenmaker in het publiek. Ze
kwam de piste binnen op een slee met wieltjes, de honden renden zo
hard ze konden. In een werveling van blauw en wit – de blonde haren van haar pruik wapperden rond haar hoofd, ze ging gehuld in
langharig bont, daaronder droeg ze een blauwe bodystocking be704
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zaaid met glitters – kwam ze tot stilstand en maakte de honden los.
Toen ze in een perfecte cirkel om haar heen zaten, nam ze met een
zwierig gebaar haar bontmuts af en maakte een diepe buiging. Ze
richtte zich op en keek Antoine recht in de ogen, de vloeiende lijn
van haar optreden werd even – minder dan een seconde – onderbroken. Direct hernam ze zich – niemand behalve Nick, die zoals
gewoonlijk bij de ingang van de piste zat, kon iets ongewoons hebben opgemerkt – maar de blik van de man die ze op zich voelde rusten ontnam de vanzelfsprekendheid aan haar bewegingen: er was
een hapering. Gelukkig was haar nummer eenvoudig, het kende,
anders dan trapezewerk waarbij het op tienden van seconden aankomt, geen echte risico’s.
Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, Meine Damen und
Herren, darf ich Ihnen vorstellen… Ze noemde de namen van de
honden, die om beurten rechtop gingen zitten. Op een beweging
van haar zilveren zweepje keerden zij zich op hun rug, een koddige
vertoning die beloond werd met applaus. Onwillekeurig zocht haar
blik hem weer op. Ze bleef even stilstaan: ze was de ijskoningin.
Haar nummer was veelzijdig: begeleid door zwoele muziek liet ze
haar bontmantel van zich afglijden – ze mocht dan veertig zijn, op
haar ﬁguur was niets aan te merken – ze voerde gebruikmakend van
de slee een paar acrobatische toeren uit. Na zoveel jaren trapezewerk stelde het nauwelijks iets voor, maar de bewondering van het
publiek was er niet minder om. Ze liet de honden huilen op commando; ze konden keﬀend lachen, sommen maken en zichzelf weer
voor de slee zetten toen het optreden ten einde liep.
Sehr geehrtes Publikum! Ze sprak een mengelmoes van talen,
kwam zogenaamd uit Siberië.
‘Wat was er nou?’ vroeg Nick na aﬂoop.
Ze haalde haar schouders op.
‘Het is gek, maar ik moest ook aan het ongeluk denken.’
Midden in de nacht was ze plotseling klaarwakker. Ze wist niet of ze
al lang wakker lag of wakker was geworden van Nicks stem. Ze had
het luid en duidelijk gehoord, in de ruimte beneden haar: ‘Was het
opzet?’
Ze lag op haar rug en voelde haar hart bonken. Nee, ze ging niet
antwoorden, ze hield haar lippen stijf op elkaar. Ze staarde naar het
plafond van haar slaapnis, naar de verdikking in de bekleding waarvan alleen zij wist wat eronder verstopt was.
‘Deb? Ben je wakker?’
Ze hield haar adem in.
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Terwijl ze in haar ochtendjas bezig was met het koﬃeapparaat, zag
ze hem buiten bij de honden. Zijn haar stond in een rare pluk overeind, hij had zich niet geschoren, ontbeten had hij evenmin. Een
van zijn benen schoot van de voetsteun, met een abrupte beweging
trok hij het weer binnenboord. Hij haakte de honden aan de kar.
Vlug deed ze de deur open.
‘Moet je niet wat eten? Een kop koﬃe?’
‘Laat maar,’ zei hij over zijn schouder. ‘Ik red me!’
Even hield hij stil, toen was het: ‘Arrrrrr!’ en schoten de honden
vooruit. Bijna leek de kar achterover te slaan, maar Nick leunde
naar voren, hervond zijn evenwicht.
Debbie schonk koﬃe in, stak een sigaret op en inhaleerde diep. Ze
pakte haar telefoon, toetste het nummer in, ze trommelde met haar
vingers op het tafelblad. Eindelijk werd er opgenomen.
‘Wat moest dat nou, gisteravond?’
Hij antwoordde met een zucht.
‘Ik verlang naar je. Kom bij me. Nu meteen! IJskoningin van me,
laat me je ontdooien!’
Ze lachte, de rook kwam in ritmische stootjes uit haar mond en
neusgaten.
‘Ja? Kom je?’
Ze deed haar bodystocking aan, daaroverheen een spijkerbroek en
haar jasje met panterprint. Ze griste haar schoudertas van de bank,
stopte haar telefoon erin en sloot de wagen af – wacht: bijna zou ze
het hondenﬂuitje vergeten! Ze sloeg de hoek om, in de winkelstraat
stak ze haar hand op, nam een taxi naar het havengebied en liet zich
afzetten bij het sluizencomplex. Nick was er niet. Ze nam de voetgangersbrug over de sluisdeuren, bleef staan kijken naar het schutten van een vrachtschip. Langzaam kwam de met kolen beladen
duwbak omhoog, er was een bolling in het wateroppervlak achter
de deuren, een meter of tien beneden haar. De schipper gaf een
stoot op de scheepshoorn, ze keek op naar het glazen hokje van de
sluiswachter die zich met een blik in haar richting naar een microfoon boog: hij leek het over haar te hebben.
‘Hé lekker ding, kom je eﬀe aan boord?’ ving ze op toen het schip
de sluis uit voer.
Toen zag ze ineens Nick aan de overkant, hij moest net zijn aangekomen. De kar stond vlak aan de rand van de diepe betonnen
sluisbak, de honden lagen opzij in het gras te hijgen met hun tong
uit hun bek. Zodra de deuren gesloten waren, stapte ze weer op de
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voetgangersbrug, ze zag Nick schrikken toen ze op hem afkwam.
‘Wat doe jij hier? Waarom heb je je kostuum aan?’
Ze was even in verwarring, ritste haar panterjasje dicht.
‘Ja,’ zei ze. ‘Het is zo: het was niet per ongeluk.’
‘Ik wist het,’ zei hij. ‘Ik wist het.’
In een snelle beweging ontdeed ze zich van broek en jas en stond in
haar blauwe glinstering vóór hem – de winkelbel klingelde nog. Met
open mond kwam hij overeind.
‘Je bent gekomen! Je bent gekomen!’
‘Heel even maar. Een kwartiertje.’
Hij liep langs haar heen naar de winkeldeur en draaide het
schildje om, hij stotterde van de zenuwen.
‘Kom mee naar boven.’
‘Nee, hier. Hier kan het ook.’
Toen ze weer langs de kade liep was het kwartier een halfuur geworden, misschien nog meer. Bij de kruising met de weg naar het havengebied bleef ze staan, rommelde in haar tas tot ze het ﬂuitje gevonden had. Ze blies hard en langdurig. Ze wachtte. Het was een
stille ochtend, er was nauwelijks verkeer, ze kon de weg tot op grote
afstand overzien. Ze blies nóg een keer. Juist toen ze op het punt
stond terug te lopen naar de stad zag ze in de verte een beweging. Ja,
ze waren het, haar grijze wollige winterdieren, in volle vaart kwamen ze op haar af, de kar slingerde erachteraan, hotsend en stuiterend tegen stoepranden.
Ze zakte door haar knieën, spreidde haar armen: ‘Ja, kom maar!
Schatjes van me!’
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

ro b e rt a n k e r werd in 1946 geboren in het West-Friese
dorpje Oostwoud (650 inw.), dat hij na twintig jaar verruilde voor Amsterdam (650.000 inw.), waar hij nog steeds
woont en werkt. Daarmee verwisselde hij het rijk van de
overzichtelijkheid en de nabijheid voor dat van de chaos en
de abstractie. Hoe te leven in een wereld waarvoor je niet
werd opgeleid, werd zijn belangrijkste thema. Recente publicatie: de roman Hajar en Daan.
h . c . t e n b e rg e publiceerde proza, poëzie, essays en
vertalingen. Zijn meest recente roman Blauwbaards ontwaken was genomineerd voor de Libris Litertauurprijs 2004.
Dit najaar verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Het vertrapte
mysterie.
h u u b b e u r s k e n s (1950) is redacteur geweest van De
Gids. Hij publiceerde onder andere Suikerpruimen gevolgd
door Het lam (twee romans) en Zomer in Montalla. Zijn
poëzie tot 1998 werd gebundeld onder de titel Bange natuur. In 1999 zijn tegelijkertijd twee dichtbundels verschenen: Een hemd in de wind en Het korte pad. In 2000 verscheen zijn roman O mores!, in 2001 de bundel De school
aan zee, in 2002 Duivenhart – een complex en in 2003 Zang
en verdoving.
pat r i c i a d e g ro ot (1964) is redacteur bij Uitgeverij
Querido en schrijver. Zij debuteerde in 2002 met De achteroverval en maakte met fotograaf Emmy Scheele het boek
Op de kop (2003). Regelmatig publiceert zij in Raster.

at t e j o n g st r a (1956) is schrijver, essayist en dichter.
Hij publiceerde onder andere de romans Groente (1991) en
Het huis M. (1993), de essaybundel Het familieportret
(1996), Hudigers hooglied (1999) en de essaybundel De tak
van Salzburg (2002). In het najaar van 2003 verscheen zijn
omvangrijke roman De tegenhanger.
m a rc o k u n st (1966) debuteerde in 1999 met de verhalenbundel De genietmachine en eerder dit jaar verscheen
zijn jeugdroman Gewist. Hij publiceert artikelen en verhalen in diverse tijdschriften en maakt daarnaast ook beeldend werk (foto’s, digitale collages, tekeningen).
f o ua d l a ro u i (1958) debuteerde in 1999 met de roman
Kijk uit voor parachutisten. In 2001 verscheen de roman Judith en Jamal en in 2003 De tanden van de topograaf. In
2002 kwam er een dichtbundel van hem uit: Verbannen
woorden.
to m a s l i e s k e (1943) publiceerde gedichten, verhalen en
romans. Hij debuteerde met de dichtbundel De IJsgeneraals, voor de roman Franklin kreeg hij de Libis Literatuurprijs 2001. Zijn meest recente roman Gran Café Boulevard
was genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2004.
f r a n k l i g t vo et (1954) vervulde verschillende functies
in de literaire wereld. Sinds 1996 woont hij in New York,
waar hij een aantal jaren als cultureel attaché werkte. Hij is
nu freelance journalist en publiceert literair werk in tijdschriften als De Gids en Filter.

a r n o n g ru n b e rg (1971) schreef onder andere de romans Blauwe maandagen, Figuranten, Fantoompijn en De
asielzoeker, evenals een hedendaagse Lof der Zotheid, De
Mensheid zij geprezen. Zijn werk is al vaak bekroond en
wordt in vele talen vertaald. Hij publiceert regelmatig in
NRC Handelsblad, de v p ro - gids en Humo.

w i l l e m g . va n m a a n e n (1920) werkte als journalist
bij krant en radio. Hij debuteerde in 1953 met de roman
Droom is ’t leven. Hij schreef vervolgens meer dan een dozijn romans, twee verhalenbundels, twee toneelstukken en
ettelijke hoorspelen.

h a n s h o e n s e l a a r s (1956) is musicus. Naast Muzieklessen verzorgt hij lezingen en cursussen over klassieke
muziek. Hij publiceerde gedichten in De Gids, De Revisor,
De Tweede Ronde, DW &B, Nymph en LAVA.

e d z a r d m i k (1960) schreef romans, korte verhalen, scenario´s en libretti. Zijn laatst verschene roman is De wachters (2004). Hij groeide op in Groningen, woonde in Maastricht en Utrecht en woont en werkt thans in Amsterdam.
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n i c o l i e n m i z e e (1965) debuteerde in 2000 met Voor
god en de sociale dienst. Haar tweede roman Toen kwam
moeder met een mes, was genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2004.
a r j e n m u l d e r (1955) is essayist, vertaler en redacteur
van De Gids. Zijn meest recente publicaties zijn Het fotografisch genoegen (2000) en Levende systemen (2002).
n e l l e k e n o o r d e rv l i et (1945) is schrijfster en columniste. Haar meest recente roman Pelican Bay verscheen
in 2002. In oktober 2004 verschijnt haar essaybundel Een
plaats voor geestdrift.
v i n c e n t ov e r e e m (1974) studeert cultuurwetenschappen. Hij debuteerde in 2003 in De Gids.
ba r b e r va n d e p o l is vertaalster van onder meer Don
Quichot. Sinds 1997 publiceert zij hoofdzakelijk eigen werk:
Er was wat met Meneer Maker & Mevrouw Maker, Cervantes & Co, Kriblijn, Lieve Erasmus. Tweewekelijks verschijnt
haar literaire column in de Volkskrant.
ko e n pe et e r s (1959) publiceerde sinds 1988 zeven romans (waarvan één samen met Kamiel Vanhole). Zijn laatste boek Meneer sjamaan verscheen begin 2004. Ook al wilde hij in dit boek definitief komaf maken met esoterie en
new age, toch noemde Knack het een wonderlijk boek vol
goede raad, persoonlijke opdrachten en alternatieve wijsheid.’ Koen Peeters is redacteur van Dietsche Warande &
Belfort.

h e n k ro m i j n m e i j e r (1929) doceerde Engelse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, woonde vier jaar
in de Verenigde Staten en verblijft een deel van het jaar in
Frankrijk. Zijn Alle verhalen tot nu toe verscheen dit jaar.
Vertalingen van zijn verhalen werden onder meer gepubliceerd in de Kansas Quarterly en The Threepenny Review.
e r i k v l a m i n c k (1954) is schrijver en theatermaker.
Daarnaast is hij docent aan de SchrijversAcademie in Antwerpen, waarvan hij tevens directeur is. Hij werkt aan een
romancyclus van zeven op zich staande delen over verzwegen verhalen uit het Vlaanderen van de twintigste eeuw.
Vorig jaar verscheen, los van de cyclus, de novelle Angélique
(Wereldbibliotheek).
j o s d e w i t (1954) geeft Nederlands aan buitenlanders.
Hij debuteerde in 1997 met de verhalenbundel Grensbewoners, die het jaar daarop bekroond werd met de asl k -debuutprijs. Zijn roman Herinneringen van een tomatenkweker verscheen in 1998, de verhalenbundel Koorddansers in
2003.
g i j s i j l a n d e r (1947) debuteerde met de roman De kapper (1988), bekroond met de Anton Wachterprijs en de
Geertjan Lubberhuizenprijs. Daarna schreef hij behalve
een verhalenbundel en een toneelstuk nog een zestal romans. Voor Twee harten op een schotel (1998) ontving hij de
Bordewijkprijs. Zijn meest recente boek, De nieuwe brug,
verscheen in 2002.
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i n d e vo r i g e Gi d s
m e i /j u n i 2 0 04
Misverstand Nederland
europanummer in vier talen
Met bijdragen van:
Bernard Bot
Adriaan van Dis
Elsbeth Etty
Rick van der Ploeg
Gary Schwartz
Abram de Swaan
H.L. Wesseling

i n d e vo l g e n d e Gi d s
o k to b e r 2 0 04
Keuze van de redactie
Met bijdragen van:
Lex ter Braak
Harry van Wijnen
Jacob Groot
en anderen

A. Roland Holst
Gedichten 1911-1976
‘Wie op een rustig moment Gedichten 1911-1976 in handen neemt en
gaat lezen, wordt nog altijd beloond (…) Roland Holst schreef poëzie die niet overtuigen wil, maar meeslepen en betoveren (…) nu
weer in een fraaie vormgeving verkrijgbaar’ – NRC Handelsblad
‘Gedichten 1911-1976 is een monument’ – Het Parool
‘In deze uitgave valt voor de liefhebber een schat aan poëzie te
(her)ontdekken’ – Vrij Nederland

Béla Zsolt
Negen koffers
‘Met Sándor Márai behoort Béla Zsolt tot de grote Hongaarse
schrijvers uit de eerste helft van de vorige eeuw (…) (…) Negen
koffers hoort thuis in het rijtje publicaties over de holocaust van
schrijvers als Primo Levi, Imre Kertesz, Gerard Durlacher en vele
anderen (…) Een beklemmend, soms hilarisch verhaal’ – Trouw

Bij dit nummer

n deze maanden van het Nederlandse e u -voorzitterschap wordt
ons tot vervelens toe voorgehouden dat het met tien nieuwe lidstaten uitgebreide Europa een ‘eenheid in verscheidenheid’ zou
zijn. Men voelt bij deze term dezelfde nattigheid als bij zovele andere reclameleuzen die iets aanprijzen wat je al hebt. Bovendien kan
de pessimist zich afvragen of die vermeende verscheidenheid nu het
gebrek aan eenheid maskeert of dat die zogenaamde eenheid een
ander woord is voor onderlinge uitwisselbaarheid. De optimist
houdt het op een zo goed mogelijke samenwerking, rekening houdend met de vele onderlinge verschillen.
Een aflevering van een tijdschrift als De Gids heeft wel iets van
een continent. Een continent van een kleine honderd pagina’s waarop acht redacteuren maandelijks hun gezamenlijke bestuur uitoefenen. Dat bestuur wordt uitgeoefend op basis van meerderheidsbeslissingen, met alle voor- en nadelen van dien. Niet zelden wordt er
op het scherpst van de snede gediscussieerd totdat er consensus
over plaatsing van een bepaalde bijdrage is bereikt, maar deze werkwijze brengt nu eenmaal ook met zich mee dat het enthousiasme
van een of twee redacteuren soms onvoldoende is om tot publicatie
van een inzending te leiden.
In de jaargang 2003 – toen in het septembernummer – maakten
we een ‘themaloos nummer’, waarvan de leidende gedachte was dat
elk van de redacteuren een bijdrage mocht inbrengen. In plaats van
een gezamenlijke redactievoering hernam de eigen smaak van iedere individuele redacteur zijn rechten. Dat beviel zo goed, dat we die
formule in de huidige jaargang nog een keer toepassen. Je zou het
resultaat een ‘eenheid in verscheidenheid’ kunnen noemen, maar
zoals gezegd wordt daarmee niet veel opgehelderd. Dan zou die andere nationalistische leugenspreuk ‘E pluribus unum’ nog meer
voor de hand liggen. Maar zoals dit nummer geen thema nodig
heeft, zo kan het ook heel goed zonder motto. Zoals Europese burgers er geen behoefte aan hebben om onder Brusselse leuzen door te
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marcheren, zo kunnen Gids-lezers heel goed bepalen wat ze zelf interessant vinden. Per bijdrage heeft de daarvoor verantwoordelijke
redacteur een kort woord ter inleiding en toelichting op zijn of haar
keuze geschreven. Een betere aanbeveling dan een dergelijk persoonlijk enthousiasme is moeilijk te bedenken.
Namens de redactie,
m a a rt e n a s s c h e r
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oe maak je in deze tijd een goed cultureel tijdschrift? Een tijdschrift dat
knettert en vonkt en dat, ja, soms de
omgeving op z’n kop zet? Zeker, De Gids heeft
in zijn lange leven een aantal malen de knuppel
in het hoenderhok gegooid (bijvoorbeeld met
het spraakmakende essay ‘Het onbehagen bij
de vrouw’ van Joke Kool-Smit), maar het blijkt
nu heel wat lastiger om als tijdschrift de gemoederen in beweging te brengen.
Harry van Wijnen, sinds jaar en dag een gretig lezer van The New Yorker, vindt dat dit
Amerikaanse weekblad dicht in de buurt van
het ideaal komt. Na het lezen van Here at The
New Yorker van Brendan Gill was hij nog meer
onder de indruk gekomen van de rol van
hoofdredacteur William Shawn, die er van 1940

H
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tot 1986 de scepter zwaaide.
Wat maakt een tijdschrift tot een goed tijdschrift? Een moeilijke vraag, maar één ding is
zeker: het staat of valt met de gedrevenheid van
de (hoofd)redacteuren. En dan gaat het bovenal om de visie die er achter die gedrevenheid
schuilt. Niet alleen op literair gebied heeft The
New Yorker beginnende veelbelovende schrijvers een kans gegeven en gevestigde auteurs
aan zich weten te binden, ook op andere gebieden heeft het blad schrijvers de mogelijkheid
geboden de visie van de Amerikaanse samenleving een paar maal ingrijpend en blijvend te
beïnvloeden en te veranderen.
e l s b ro e k s m a

H A R R Y VA N W I J N E N

The New Yorker: een oude band met
het betere nieuws

nkele uren na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon van 11 september 2001 belde David Remnick, de hoofdredacteur van The New Yorker, het kanon van de Amerikaanse
politieke onderzoeksjournalistiek Seymour Hersh, die in zijn krappe
eenmanskantoor in Washington op een andere lijn juist bezig was
een ambtelijke bron uit het Pentagon over het gebeurde uit te horen.
Als hoofdredacteur van een weekblad dat op het punt van richtinggevende journalistiek een reputatie had op te houden, wist David Remnick onmiddellijk wat hem te doen stond. Terwijl de witte
stofwolken van de ingestorte torens nog langs de ramen van zijn
werkkamer op Manhattan stoven, greep hij in een reflex naar het telefoonnummer van Hersh. Als er iemand was die erachter kon komen hoe de Amerikaanse overheidsdiensten zich door deze buitenaardse indringers hadden laten verrassen, en in staat was de onderste steen boven te krijgen, dan was het de met Pulitzer en Polk
Awards overladen Seymour Hersh, de best geïnformeerde defensiecorrespondent van Amerika.
Het eerste dat Hersh zich later van dat gesprek herinnerde was
zijn verbazing, dat de telefoon het nog deed. Vervolgens had hij met
Remnick te midden van de nog nauwelijks overzienbare chaos een
surrealistisch gesprek over de gebeurtenissen van die ochtend gevoerd, waarvan, zoals Hersh in een gesprek met The Guardian van
12 november 2001 zei, hem vooral de slotzin zou bijblijven: ‘Sy
[Hersh’ roepnaam], you are working on this for the next year!’

E

Zelden zal een arbeidsovereenkomst zoveel direct effect hebben gekregen. Voor de eerstvolgende editie van The New Yorker produceerde Hersh een opzienbarend stuk, dat haarscherp de onderlinge
rivaliteit en de ongecoördineerde samenwerking van de Amerikaanse veiligheidsdiensten op die fatale elfde september blootlegde.
Op de van hem bekende wijze had Hersh een aantal overheidsfunctionarissen op sleutelposten bij stukjes en beetjes informatie onth a r r y va n w i j n e n T h e N e w Yo r k e r : e e n o u d e b a n d m e t h e t . . .
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wrongen, die bij elkaar gepuzzeld het beeld van een ontstellende
bureaucratische inertie en achteloosheid te zien gaven.
De vierenzestigjarige Seymour Hersh was back in town. En hij
had nog niets van zijn scherpte en vasthoudendheid verloren.
In wezen was hij nooit weg geweest, maar in de loop der jaren
had hij meer dan eens zijn ‘wijk’ aan jongere collega’s overgelaten.
Op gezette tijden had hij in The New York Times nog wel zijn licht
op de Amerikaanse veiligheidspolitiek laten schijnen (zijn specialisme), maar hij was niet meer dagelijks voor de krant de straat opgegaan. Na het begin van de jaren zeventig, waarin hij voor The New
York Times de Watergate-affaire deed, had hij zich zo nu en dan uit
de dagbladjournalistiek teruggetrokken om boeken te gaan schrijven, zoals zijn ontmythologiserende biografieën van Henry Kissinger en de broers Robert en John F. Kennedy. Maar zelfs in zijn geïsoleerde schrijfkamer bleef hij, net als Bob Woodward, die andere
oudgediende uit het Watergate-tijdperk, met kop en schouders boven zijn collega-journalisten uitsteken.
Hersh zou niet alleen in de eerste week na ‘11/9’, maar ook in de
weken en maanden daarna de falende veiligheidsdiensten van de v s
in The New Yorker op hun huid zitten, en aannemelijke, fundamentele verklaringen voor dat falen geven. Volgens het beproefde
Hersh-procédé (‘What’s gone wrong?’) bracht hij in de eerste twaalf
maanden van zijn New Yorker-contract het overbezette voorlichtingsapparaat van Washington meer dan vijf keer in verlegenheid
met zijn doeltreffende onthullingen over: 1) de blunderende veiligheidsdiensten op 11 september; 2) de verlammende richtingenstrijd
binnen de c i a (gedetailleerde weergave); 3) de telefoontaps van de
c i a , die grote verdeeldheid binnen de regerende koninklijke familie van Saoedi-Arabië over de Saoedische steun aan het terrorisme
aan het licht brachten; 4) de geheime plannen van Washington om
de militaire nucleaire installaties van Pakistan met militaire middelen onschadelijk te maken; 5) de overvallen die Amerikaanse elitecommando’s achter de linies van de Taliban in Afghanistan hadden
uitgevoerd en die volgens Hersh meer gewonden aan Amerikaanse
zijde hadden gekost dan het Pentagon beweerde. Die laatste onthullingen waren vooral pijnlijk voor Donald Rumsfeld, de minister van
Defensie, want die had publiekelijk verklaard dat de operatie zonder bloedvergieten was verlopen.
Ook na de bezetting van Irak hebben de uitleggers van het beleid
in Washington aan Seymour Hersh hun handen vol gehad. Zijn publicaties in The New Yorker van 10, 17 en 24 mei 2004 over de schokkende gebeurtenissen in de Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad, geïl718
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lustreerd met foto’s van de zich aan Iraakse gevangenen vergrijpende Amerikaanse gevangenbewaarders (en vooral zijn beschrijvingen van nog meer stuitende, niet-gepubliceerde foto’s), dwongen
zelfs de doorgaans onverstoorbare Rumsfeld as over zijn hoofd te
strooien. Uit de droom geholpen door de nietsverhullende publicaties van Hersh sprak hij tegenover een Senaatscommissie zijn ongereserveerde walging over het gedrag van de Amerikaanse ‘bewaarders’ in Bagdad uit.
Maar het ergste voor Rumsfeld moest nog komen. Hersh schreef
dat de wortels van het gevangenisschandaal niet in de misdadige
aanleg van een paar doorgeslagen legerreservisten gezocht moesten
worden, maar in een nooit bekendgemaakte beleidsbeslissing van
hogerhand. De minister, aldus Hersh, had zelf ingestemd met de
nieuwe bestemming van een deel van de speurtroepen die de afgelopen jaren jacht gemaakt hadden op Al Qaeda: voortaan zouden ze
worden ingezet voor de ondervraging van krijgsgevangenen die tot
de troepen van Saddam Hoessein hadden behoord.
Die beslissing van Rumsfeld had volgens Hersh drieërlei negatief
effect: ze veroorzaakte verbittering in de Amerikaanse inlichtingendiensten, ze ondermijnde de inzet van de achterblijvende speciale
gevechtseenheden en ze verkleinde de kans op Amerikaans succes
in de strijd tegen het terrorisme.
Functionarissen van de geheime dienst hadden hem bovendien
verzekerd dat het Pentagon (lees: Rumsfeld) de toepassing van fysieke dwang en seksuele vernedering oogluikend had toegestaan, en
zelfs aangemoedigd, om meer over een groeiend oproer in Irak te
weten te komen.
Sinds Seymour Hersh weer zijn dagelijkse rondes doet heeft Rumsfeld naar verluidt geen atv-dag meer kunnen opnemen. Voor de bevolking is dat een geruststellende gedachte. Hoe meer de leider van
het machtigste defensieapparaat ter wereld op zijn tenen moet lopen, des te beter is dat voor de democratie. De ‘fourth estate’ wordt
op het hoogste niveau van het land weer serieus genomen, dankzij
een gevreesde ‘waarnemer’, die elke overheidsfunctionaris aan de
praat krijgt, en die de politieke macht niet alleen in naam, maar ook
in werkelijkheid het vuur na aan de schenen legt.
Volgens Peter Pringle van de Britse Guardian, die vele jaren met
Seymour Hersh heeft gewerkt, is de onvermoeibare war-horse Hersh
niet alleen tot heil van het algemeen weer in zijn oude stiel teruggekeerd, maar heeft hij ook zijn jongere collega’s weer een inspirerend
voorbeeld gesteld. ‘He has always been the leader of the pack.’
h a r r y va n w i j n e n T h e N e w Yo r k e r : e e n o u d e b a n d m e t h e t . . .
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In de geschiedenis van de New Yorker-journalistiek overstijgt het
werk van de investigative reporter Hersh al het andere. Zijn geheim
is dat hij over bronnen beschikt die niemand heeft en opereert als
een one-man band met een bereik dat groter is dan dat van tien collega’s bij elkaar. Iedereen praat met Hersh, van hoog tot laag – generaals zo goed als presidentiële adviseurs, die zich tegenover hem
maar zelden gehinderd voelen door geheimhoudingsplicht of embargo’s. En iedereen speelt hem interne stukken toe, of memoranda
die nooit voor publiek gebruik bedoeld waren. Zo kon hij Donald
Rumsfeld de pas afsnijden nog voordat deze tegenover de Senaat de
kans kreeg voor de gevangenisincidenten in Bagdad zijn handen in
onschuld te wassen. Doordat Hersh de hand had weten te leggen op
de stenogrammen van de verweren van de verdachten uit het Abu
Ghraib-proces kon hij de gehele militaire rechtszaak (achter gesloten deuren) reconstrueren, om ten slotte de onomstotelijke conclusie te trekken dat de verantwoordelijkheid voor het gevangenisschandaal niet stopte bij een paar lokale wetsovertreders op een half
vergeten buitenpost, maar doorliep tot de hoogste top van het militaire bedrijf, c.q. de minister.
Geen blad heeft tot nog toe zoveel nieuws gemaakt over de Amerikaanse activiteiten in Irak als The New Yorker, in de eerste plaats
door de bijzondere bijdragen van Seymour Hersh, maar ook door
eigen onderscheidend verslaggeverswerk. The New Yorker detacheerde maandenlang verslaggevers in Irak, die intelligente reportages schreven over de kwaliteit van het bestaan achter de linies –
zonder gehinderd te worden door de dagelijkse stromen newspeak
van de officiële woordvoerders. Die aanpak leidde tot gruwelijke,
maar ook tot humoristische reportages van de briljante Jon Lee Anderson over de ‘battle of the mind’, die de Baath-partij jarenlang
met het dagelijks leven in Irak gevoerd had. Anderson ontdekte dat
Irakezen het makkelijkst praten bij de kapper. Naar geschikte bronnen hoefde hij niet lang te zoeken. Dagelijks trof hij tientallen
spraakzame mannen in een barbierszaak in Bagdad, waar hij zich
sinds de jaren negentig bij elk bezoek aan Irak liet knippen. In Irak
betrek je geen nieuws van het ministerie van Informatie, maar van
de kapper. Ook het gewone-mensennieuws komt daar vandaan. Alle mannen van boven de achtentwintig jaar, zo tekende Anderson
uit eigen waarneming op, verven wekelijks hun haar of hun snor. IJdel volk, die Irakezen. De modale Iraakse barbiersklant spendeert
over een heel leven twee keer zoveel geld aan haarverf als aan auto’s.
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Ondanks de faam die The New Yorker heeft als nieuwsmedium is het
blad geen periodiek als Newsweek, Time of U.S. News & World Report. Van oudsher (sedert de oprichting in 1928) heeft het zichzelf
een literair tijdschrift genoemd vanwege de prominente associatie
met vaste korte-verhalenschrijvers als J.D. Salinger, Irwin Shaw,
Mary McCarthy, Edmund Wilson, Vladimir Nabokov, John O’Hara,
John Cheever en John Updike (‘the three Johns’), van wie de laatste
al meer dan vijftig jaar aan het blad verbonden is. Maar binnen dat
literaire kader heeft The New Yorker een nieuwsjournalistiek tot
bloei gebracht die in de breedte en in de diepte kwalitatief superieur
is aan vrijwel alles wat de Amerikaanse journalistiek sinds de Tweede Wereldoorlog in dat genre heeft voortgebracht.
Het is ook niet voor niets dat de verslaggeving uit de jaren 19401945 over de Tweede Wereldoorlog, van New Yorker-correspondenten in Londen, Parijs, Warschau, Berlijn, Sicilië en Napels (in 1947
heruitgegeven onder de titel The New Yorker Book of War Pieces), tot
de beste internationale journalistiek uit de geschiedenis wordt gerekend en op de meeste journalistieke opleidingen in de v s nog
steeds als verplichte literatuur wordt voorgeschreven.
En het is evenmin toevallig dat een jury van zeventien Amerikaanse journalisten en twintig docenten in de perswetenschap van
de Universiteit van New York, John Herseys reportage over de nucleaire vernietiging van Hiroshima in The New Yorker van 31 augustus 1946 heeft uitgeroepen tot de nummer één van de honderd beste
journalistieke publicaties uit de twintigste eeuw. Op de tweede
plaats kwam een publicatie uit The New Yorker van 1964, Rachel
Carsons ‘Silent Spring’, een aanklacht tegen de vergiftiging van het
milieu door de Amerikaanse industrie.
Negen maanden na de explosie van de atoombom in Hiroshima
schreef Hersey vier huiveringwekkende stukken van in totaal dertigduizend woorden, over zes overlevenden van de eerste aanval
met de atoombom, die in één aflevering van The New Yorker werden
gepubliceerd. Het was de langste bijdrage die ooit in een weekblad
was verschenen. Vergeleken met een krant van het formaat van NRC
Handelsblad zou het artikel tien volle krantenpagina’s (zonder advertenties en illustraties) in beslag hebben genomen. Het gehele
nummer van The New Yorker, dat die week geen enkele cartoon bevatte, was aan de vernietiging van het leven in Hiroshima gewijd.
Het maakte in de Verenigde Staten diepe indruk. In New York waren
de kiosken in een paar uur tijds uitverkocht. Albert Einstein, die onmiddellijk duizend exemplaren van het New Yorker-nummer wilde
h a r r y va n w i j n e n T h e N e w Yo r k e r : e e n o u d e b a n d m e t h e t . . .

721

bestellen, viste, met vele anderen, achter het net.
Honderdduizenden lezers werden door Herseys beschrijving van
het vernietigende effect van de atoombom bij de keel gegrepen.
In een paar inleidende, onvergetelijke alinea’s reconstrueerde
John Hersey de effecten van de bom op het leven van dr. Masakuzu
Fujji, die om 8.15 uur in de ochtend van de zesde augustus 1945 op
de veranda van zijn ziekenhuis met de Osaka Asani op schoot zat.
Dr. Fujji bladerde het ochtendblad door toen hij ineens overal om
zich heen grote vuurflitsen zag. Op dat ene moment veranderde zijn
minutieus geordende wereld in een hel van verzengend vuur, pijn
en misère. De verlammende verwarring die zich van de Japanse
dokter meester maakte wordt in de heldere en sobere stijl van John
Hersey pregnant geïllustreerd door Fujji’s totale ontreddering over
het vertraagd doordringende besef dat hij in de chaos zijn bril is
kwijtgeraakt, en zijn gelijktijdige beroepsmatige waarneming dat de
eerste mensen die naar buiten komen geen wimpers en wenkbrauwen meer hebben.
De Amerikaanse bevolking wist dat de atoombom (Hiroshima, 6
augustus 1945; honderdduizend doden) de wereld had verlost van
de oorlog in het Verre Oosten, maar ze had er geen idee van welke
prijs de burgerbevolking van Hiroshima voor die verlossing had
moeten betalen. In 1946 kende nog niemand de werking van de
atoombom. De Amerikaanse regering had daar angstvallig over gezwegen.
John Hersey confronteerde de Amerikanen met die tot dan toe
achtergehouden werkelijkheid. En voor het eerst drong het tot de
Amerikaanse bevolking door wat het gebruik van de atoombom in
termen van menselijk leed betekende. Hersey toonde de maatschappelijke en menselijke kosten van het bombardement, een gebeurtenis waarover buiten Japan tot dan toe alleen in abstracte termen was gesproken. Hij gaf van de getroffen Japanse samenleving
niet alleen een beeld dat afweek van de vage collectivistische voorstelling die de Amerikanen daarvan hadden, maar hij schetste de Japanners ook als herkenbare menselijke wezens, wat ze voor Amerikanen nog nooit geweest waren.
Niet minder concreet was het effect dat Herseys ‘Hiroshima’ op
het politieke denken in de v s had. Volgens de Amerikaanse biograaf
en pershistoricus Ben Yagoda, die in 2000 de geschiedenis van The
New Yorker schreef, lukte het Hersey een groot deel van de bevolking aan het denken te zetten. Voor een volk dat zich tot dusver nog
nooit had verdiept in de morele vraag over de toelaatbaarheid van
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nucleaire oorlogvoering, maakte Herseys publicatie het in feite onmogelijk ‘to ignore the terrible weapon that had been unleashed on
the world’. Hersey droeg, volgens Yagoda, daarmee in belangrijke
mate bij aan het ontstaan van de beweging tegen de kernwapens, die
zijn ‘Hiroshima’ (nog steeds als Penguin-boek verkrijgbaar) jarenlang als een pamflet voor de politieke bewustwording zou gebruiken.
In de door John Hersey aangevoerde top-100 van de beste journalistieke publicaties uit de twintigste eeuw – een lijst die integraal door
The New York Times is gepubliceerd – figureren maar liefst twintig
auteurs uit de stal van The New Yorker. Van dat twintigtal behoren
of behoorden tien auteurs tot de vaste redactiestaf van The New Yorker, onder wie de tegenwoordige hoofdredacteur David Remnick
(voor zijn boek Lenin’s Tomb: The Last Days of the Soviet Empire uit
1993). Vier van de in die top-100 opgenomen New Yorker-auteurs
zijn zelfs meer dan één keer genomineerd, zoals de jarenlang in Parijs gestationeerde A.J. Liebling (drie keer), die een van de meest bekroonde journalisten van zijn tijd was.
Op de twaalfde plaats komen we ook Seymour Hersh tegen, die
zijn hoge notering ontleent aan zijn roemruchte berichtgeving uit
1969 over de Amerikaanse Charlie Company van de Elfde Brigade,
die een jaar eerder in het gehucht My Lai in Vietnam een slachtpartij onder de burgerbevolking had aangericht. Het voor de pers afgeschermde onderzoek van de militaire aanklager duurde een vol jaar
en het kostte Hersh maanden voordat hij op getuigen stuitte die het
gerucht wilden bevestigen dat hun pelotonscommandant, de zesentwintigjarige luitenant William L. Calley, door de krijgsraad werd
vervolgd voor ‘premeditated murder’ op 109 Vietnamese burgers.
De tweeëndertigjarige Hersh werkte toen nog niet voor The New
Yorker, maar voor de Dispatch News Service, een klein persbureau,
waaraan hij zich freelance had verbonden nadat grote bladen als
Life en Look zijn onthullingen over de massamoord niet hadden
durven plaatsen, omdat zijn verhalen te erg waren om te geloven (of
omdat ze hem weigerden te geloven). Luitenant William L. Calley
werd als hoofdverantwoordelijke veroordeeld tot levenslang – en
zat vier jaar. Seymour Hersh kreeg de Pulitzer Prijs – in de categorie
internationale verslaggeving. Nog grotere eer kreeg hij informeel
van zijn vakgenoten: zij beschouwden zijn berichtgeving over My
Lai en zijn boeken over de latere cover-up door het Pentagon als ‘the
single most influential investigative report on U.S. conduct in the
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course of the war in Southeast Asia’ (Shaking the Foundations, 200
Years of Investigative Journalism in America, New York, 2003, blz.
337).
Van de vijf voor de top-100 genomineerde New Yorker-auteurs die
geen vaste verbintenis met het blad hadden, werden John Hersey en
Rachel Carson één en twee. Van de overige drie werden de filosofe
Hannah Arendt twintigste en de schrijvers Truman Capote en
James Baldwin respectievelijk tweeëntwintigste en vijfendertigste.
De zeebiologe Rachel Carson schokte in 1964 de wereld met haar
aanklacht tegen de oprukkende pesticide-industrie en de op termijn dreigende vergiftiging van de voedselketen, die door regeringen noch door consumentenorganisaties werden opgemerkt. In
haar artikelenreeks in The New Yorker, en in de daaropvolgende getuigenissen voor een Congrescommissie, kwam Carson met alarmerende voorbeelden van de achteloosheid waarmee de Amerikaanse regering de industrie had toegestaan giftige en biologisch
gevaarlijke chemicaliën te gebruiken, zonder enige wetenschap van
de schadelijke werking te hebben. Met haar publicatie zou Carson
een van de grootste milieubewegingen ter wereld tot leven wekken.
Hannah Arendt dankte haar hoge plaats onder de honderd beste
publicaties aan haar vier afleveringen in The New Yorker over het
Eichmann-proces, die als boek verschenen onder de titel Eichmann
in Jerusalem. Truman Capote werd genomineerd voor zijn publicatie In Cold Blood, zijn adembenemende reconstructie van een psychologisch ontrafelde moord in Kansas op een tarweboer, zijn
vrouw en twee van hun kinderen, dat als boek een wereldsucces
werd (in 1965 door Het Parool maandenlang in dagelijkse feuilletonafleveringen gepubliceerd).
James Baldwin maakte in 1963 in The New Yorker furore met vier
afleveringen over de geschiedenis van de Afro-American Blacks, die
voor het eerst in het toonaangevende ‘all-white’ weekblad ondubbelzinnig de racistische trekken van de politieke en economische
machtsstructuren in de v s aan de kaak stelden. Baldwins artikelen
(boektitel: The Fire Next Time) werden over de hele wereld een bestseller. Het conservatieve deel van de Amerikaanse samenleving,
was, zonder ze overigens gelezen te hebben, ‘diep geschokt’.
In Amerika bracht Baldwins aanklacht een intellectuele doorbraak teweeg die de opkomst van de beweging voor burgerrechten
inleidde.
Alle bekroonde publicaties, van John Herseys Hiroshima tot en met
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James Baldwins The Fire Next Time droegen, hetzij in de opzet, hetzij in de redactionele eindversie, in hoge mate het stempel van William Shawn, die tussen 1940 en 1986 de scepter zwaaide over The
New Yorker (sinds 1952 als hoofdredacteur). Shawn was al voordat
hij aan de tweede helft van zijn lange loopbaan begon een levende
legende. Hij had een immense invloed op de manuscripten van zijn
auteurs – ook op de teksten van The New Yorker-redacteuren. Hoewel hij zelf niet veel schreef, en zelfs nooit onder naam in The New
Yorker publiceerde, getuigen de korte stukken die hij bijdroeg aan
‘Talk of the Town’, de meest gelezen rubriek van het blad, van een
verfijnde eigen stijl. In die rubriek schreef hij als zestigjarige outsider een recensie over de Beatles-lp Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, die volgens John Lennon c.s., zoals ze aan Shawn schreven, de
beste was die ooit over hun muziek geschreven was. Shawn was zelf
een bedreven pianist, die als weinigen thuis was in de geschiedenis
van de jazz. Hij was een Ellington-fan, die volgens insiders beter
piano speelde dan de maestro zelf.
Van zijn voorganger Herald Ross had Shawn de stilistische kieskeurigheid geërfd en die esthetische nauwgezetheid zou alle nummers van The New Yorker die onder zijn leiding totstandkwamen,
kenmerken. Onder zijn hoofdredacteurschap was zuiver schrijven
een voorschrift waaraan streng de hand werd gehouden. Twaalf
apostelen (‘copy-tasters’, ‘grammarians’ en redacteuren van de ‘laatste lezing’) zagen erop toe dat er niet tegen de grammatica gezondigd werd en er geen taal van de straat of kreupele zinnen doorglipten die een smet zouden werpen op ‘the beauty of the English language’.
Als eindredacteur was Shawn een perfectionist, die zijn auteurs
tot wanhoop kon drijven met de honderden vragen die zij na eerste
lezing op zijn beruchte ‘query-sheets’ thuisgestuurd kregen. Wat
was de bedoeling van het woord x op de dertigste regel en drukte
het woord y niet veel beter de bedoelingen van de schrijver uit? Wat
wilde de auteur zeggen met de volzin boven aan de derde bladzijde?
Was het wel logisch om de ahorn in de maand oktober, waarin het
verhaal speelde, de krachtige kleuren te geven die hij in het najaar
niet meer heeft? Enzovoorts, tot en met de honderdste vraag.
Hannah Arendt explodeerde meer dan eens van woede, omdat
Shawn in praktisch elke alinea van haar duistere proza vervangende
zinnen voorstelde en honderden verbeteringen aanbracht om haar
tekst leesbaar te maken. De samenwerking leek zelfs schipbreuk te
lijden doordat de grote filosofe, die een matig schoolboek-Engels
schreef en nog nooit met zo’n grondig kopijbewerkingsproces kenh a r r y va n w i j n e n T h e N e w Yo r k e r : e e n o u d e b a n d m e t h e t . . .
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nis had gemaakt, Shawns aanmerkingen niet langer kon verdragen.
Uiteindelijk schikte ze zich, omdat ze inzag dat hij haar Engels liet
lopen zoals het behoorde te lopen. Dat de eindversie van ‘Eichmann
in Jerusalem’ niettemin nog te veel duistere passages telde, nam
Shawn ten slotte op de koop toe. Hoewel Hannah Arendt met haar
politieke filosofie al naam had gemaakt in de academische wereld,
werd ze pas door Eichmann in Jerusalem in heel de wereld bekend.
Toch liepen alle door Shawn gemangelde auteurs met de hoofdredacteur van The New Yorker weg – misschien met Arendt als enige
uitzondering. Ze deden dat niet alleen omdat hij voor goede stukken zeer hoge honoraria betaalde, maar ook omdat Shawn als geen
ander een man van het vak was. Hij hield van zijn auteurs, hij hield
van hun werk en hij legde ze bovendien in de watten. Wat natuurlijk
het meest telde was dat hij hun werk werkelijk beter maakte. Vele
bekende auteurs drukten hun erkentelijkheid jegens Shawn publiekelijk uit. Yagoda turfde ten minste zestig namen van schrijvers die
(een van) hun boeken aan Shawn opdroegen. J.D. Salinger, die zich
kennelijk veel aan Shawn verschuldigd voelde, overdreef zozeer, dat
Shawn bijna in een kast was gekropen. De eenzelvige Salinger, wiens
roem behalve op The Catcher in the Rye, zijn enige grote literaire
succes, onder meer op 115 short story’s in The New Yorker steunde,
typeerde William Shawn in zijn opdracht in Franny and Zooey
(1961) als ‘genius domus of the New Yorker, lover of the long shot,
protector of the unprolific, defender of the hopelessly flamboyant,
most unreasonably modest of born great artist-editors’.
Shawns redactionele durf kende in de jaren zestig geen grenzen. Hij
liet Dwight McDonald de grootste boekrecensie schrijven die The
New Yorker ooit heeft geplaatst: een vijftig pagina’s (!) tellende bespreking van Michael Harringtons boek The Other America over het
thema van de groeiende verborgen armoede in de v s .
Niet minder gedurfd (gelet op de grote Italiaanse maffia in de
v s ) was Shawns beslissing om Norman Lewis’ portret van de Siciliaanse maffia (‘The Honoured Society’) integraal af te drukken.
Hoewel het zwaartepunt van oudsher op de short-storyfictie lag,
en de non-fictieliteratuur en de journalistiek in principe daarna
kwamen, had William Shawn een markante visie op zijn journalistieke verantwoordelijkheid als hoofdredacteur van een groot en invloedrijk literair blad (geciteerd in Lillian Ross, blz. 151-152):
The New Yorker does not try to guess what its readers want,
and does not try – by means of reader surveys, pre-testing or
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highly organized pulse-taking – to find out what they want.
In the realm of literature, of art, of creative journalism, to attempt to give readers what they ‘want’ is, circularly, to give
them what they already know about and have already had, and
thus to give them nothing.
It is our plight to strike out into new territory and to see, discover, and say what has not been seen, discovered or said before. The writers and artists and editors of the New Yorker simply go where their own talent, imagination, energy, curiosity
and conscience take them.
Na zijn gedwongen aftreden in 1986 (toen hij al ver in de tachtig was
en nog steeds niet van opgeven wilde weten) werd Shawn overdadig
bejubeld. Ben Yagoda noemde hem ‘De dichter met het rode potlood’. En: ‘De beste niet-schrijvende auteur die de Amerikaanse literaire wereld heeft gekend en die zich geheel in dienst van andere
schrijvers heeft gesteld’. Een hoofdredacteur ‘die de beste eigenschappen van Napoleon en Franciscus van Assisi in zich verenigde’
(Harold Brodkey). De meest concrete typering was van Brendan
Gill, de collega die hem het langst dagelijks aan het werk had gezien:
Shawn was, zoals hij in zijn memoires schreef, ‘a night-nurse of infinite patience and resourcefulness’.
Van zijn geduld met moeilijk schrijvende en nog moeilijker producerende auteurs werd ruim gebruikgemaakt. Shawn had de overtuiging van de zachtmoedige gelovige, dat auteurs nooit langer dan
strikt nodig door een writer’s block werden geplaagd. Het was een
ongesteldheid van voorbijgaande aard, die een rijk blad als The New
Yorker zich naar zijn mening wel kon veroorloven (Shawn, die zijn
inactieve auteurs door dik en dun doorbetaalde, had onbeperkt
zeggenschap over zijn redactionele budget). Als men de natuur zijn
gang liet gaan, zou de scheppingsdrift, meende hij, op een dag vanzelf weer op gang komen.
In het geval van Joe Mitchell (tweemaal genomineerd in de top100, waaronder eenmaal voor zijn verhalen over legendarische oplichters in New York) zou hem dat onschokbare geloof in de terugkerende productiviteit veel geld kosten.
Joseph (‘Joe’) Mitchell was een van de bekendste verschijningen op
de redactie van The New Yorker. Tot 1960 was hij de sterverslaggever
van zijn generatie, een onvermoeibaar schrijver van honderden
New Yorker-Profiles en grote reportages. Hij was de auteur van een
alarmerend boek over de vervuiling van de haven van New York,
h a r r y va n w i j n e n T h e N e w Yo r k e r : e e n o u d e b a n d m e t h e t . . .
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waarover hij ook in zijn blad veelvuldig had geschreven. Joe
Mitchell was een begenadigd observator en stilist geweest, wiens reportages en geschreven portretten van bekende mensen The New
Yorker een grote reputatie hadden bezorgd. In de twintig jaren van
zijn journalistieke hoogtij waren zijn ‘Profiles’ voor zijn vakgenoten
een lichtend voorbeeld. Maar op een dag stagneerde zijn productie.
Van veelschrijver werd hij een journalistieke kluizenaar. Hij kwam
elke dag trouw op de redactie, waar hij in zijn werkkamer achter
zijn bureau plaatsnam. Maar na 1960 zou er nooit meer een stuk
voor The New Yorker uit zijn handen komen.
Joe Mitchell was de ongekroonde recordhouder van het writer’s
block. De pershistoricus Ben Yagoda merkt in zijn geschiedenis van
The New Yorker droog op dat Mitchell ‘al 32 jaar niets meer had geschreven’ toen de kersverse nieuwe hoofdredacteur Tina Brown,
ongehinderd door het verleden, in 1992 Mitchells kamer binnenliep
en een reportage bij hem bestelde. Enthousiast nam Mitchell de opdracht aan en spoedde zich naar buiten, maar drie maanden later
zat hij nog steeds te turen op zijn toetsenbord, zonder een alinea uit
zijn machine te krijgen. Het bestelde stuk zou er nooit komen.
Onder de hoofdredactie van William Shawn was Mitchells ‘blokkade’ altijd met leedwezen, maar met begrip bejegend. Een groot
schrijver, die in zijn jonge jaren voor een imposante productie had
getekend, had volgens Shawn eeuwig recht op begrip. Dat begrip tekende zijn goede inborst, maar ook zijn onvermogen om het ingeslapen deel van de redactie vooruit te branden. In Shawns laatste jaren was The New Yorker geleidelijk een sociale werkplaats geworden.
De schrijvers leden daar minder onder dan The New Yorker, want op
hun salarissen of vaste vergoeding werd nooit gekort. Zelfs onder
het schoon schip makende regime van de hard-hitting Tina Brown
kreeg de met schrijven gestopte Joe Mitchell altijd nog een jaarlijkse
vergoeding van twintigduizend dollar.
Wat er ook op The New Yorker viel af te dingen en hoe voorspelbaar
het blad in Shawns hoge ouderdom ook was geworden (in een satirisch ‘verjaardagsportret’ schreef Tom Wolfe in 1968 dat de ‘gerespecteerde’ hoofdredacteur niet alleen de voortreffelijkste, maar
ook de saaiste auteurs aan zijn blad had verbonden), in zijn gloriejaren had William Shawn de beste non-fictieliteratuur en journalistiek uit zijn auteurs naar boven gehaald. Zonder zijn durf zou John
Herseys ‘Hiroshima’ nooit tot stand zijn gekomen. Nergens anders
zou Hersey de gelegenheid hebben gekregen de Japanse slachtoffers
van de atoombom als gewone mensen te presenteren. En geen enkel
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ander blad zou het hebben aangedurfd dertigduizend woorden over
één onderwerp af te drukken en daarvoor al zijn ruimte af te staan.
Volgens Yagoda is ‘Hiroshima’ nog steeds de grootste voltreffer aller
tijden in de Amerikaanse weekbladjournalistiek. ‘It turned America
on.’
Tot ver in de jaren zestig verrichtte Shawn journalistieke wonderen, die nergens werden geëvenaard of overtroffen. Hij gaf Rachel
Carson alle ruimte te schrijven over een onderwerp waarmee hij
geen vrienden zou maken: de immoraliteit van het nog geen enkele
maatschappelijke verantwoordelijkheid erkennende Amerikaanse
bedrijfsleven, dat geen enkele weet had van de schade die het onder
de bevolking aanrichtte. Carson hoefde zich van Shawn geen beperkingen op te leggen. Als zij meende dat het ongeremde gebruik van
d d t en andere pesticiden in de landbouw de voedselketen zou vergiftigen, dan kon ze dat onbelemmerd opschrijven. Shawns motto
in dezen was even kordaat als principieel: ‘Per slot van rekening zijn
er dingen waarover we niet objectief en onbevooroordeeld hoeven
te zijn. We laten toch ook geen moord oogluikend toe?’
Hoewel hij nog maar een jonge veertiger is en niet uit de school van
William Shawn komt, heeft de in 1998 aangetreden hoofdredacteur
David Remnick in de afgelopen jaren gedemonstreerd dicht bij The
New Yorker van William Shawn te staan. Waar zijn voorgangster Tina Brown* die in alles de tegenpool van Shawn was, probeerde succes te boeken met een strategische koerswijziging in de richting van
‘celebrity’ en ‘low culture’, heeft de op Princeton geschoolde Remnick doelbewust weer aansluiting gezocht met de traditie van baanbrekende en diepgravende journalistiek.
Met het weer aantrekken van Seymour Hersh heeft David Remnick in elk geval kenbaar gemaakt Shawns journalistieke ambities te
willen uitbouwen. Als buitenlandkenner (hij was een uitstekend
correspondent voor The Washington Post in Moskou) heeft hij de
roving reporters teruggehaald en de grote internationale reportage
weer tot leven gebracht. Over de aankoop van Seymour Hersh zal
Shawn in zijn graf instemmend gemompeld hebben. Want hij zal
vanuit die plek hebben gezien dat met Hersh de lijn naar Hersey geheel hersteld is.
* De Engelse Tina Brown, die in 1992 het hoofdredacteurschap van de afgezette Robert Gottlieb overnam, was een succesvol ‘bladenmaakster’, die onder meer van Vanity Fair een kasstuk had gemaakt. Met de zegen van het uitgeversconsortium Condé Nast, dat intussen het
eigendom van The New Yorker verworven had, zette ze een drastische vernieuwing in, die wel
de oplage omhoogbracht (868.000 in 1996), maar niet de grote jaarlijkse verliezen wist te
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stoppen. Zij introduceerde zowel kleuren als fotografie en vierletterwoorden. De overmatige
aandacht die The New Yorker onder haar leiding voor ‘celebrity’ aan den dag legde, kostte haar
diverse sterverslaggevers. George Trow nam zijn ontslag uit protest tegen de excessieve verslaggeving van het O.J. Simpson-proces. Brown nam in 1998 zelf ontslag om ergens anders
weer de boel op te schudden en een nieuw blad op te zetten.
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chrijven kan iedereen, maar voor echt
goed leren schrijven heb je een vreemde
vasthoudendheid nodig. Dat raadselachtige leerproces – de gang van kunnen schrijven
naar écht goed kunnen schrijven – valt niet bij
alle schrijvers gemakkelijk te traceren. Bij Maria Stahlie wel. In de verhalenbundel Galeislaven verzamelde ze begin 2004 de korte verhalen
die ze schreef tussen 1987 en 2003, en met dat
overzicht heeft ze het de lezer mogelijk gemaakt de ambachtelijke ontwikkeling in haar
werk precies te volgen.
Door het lezen van Galeislaven ben ik vooral
onder de indruk geraakt van de groeiende subtiliteit en effectiviteit van Stahlies schrijftech-

S
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nieken. Een aanpak die in het begin nog gewoon goede verhalen opleverde als ‘De obsessie
van Wally van Asten’, is door de jaren heen zo
vervolmaakt dat er de laatste tijd zulke sublieme verhalen konden verschijnen als ‘Zondagskinderen’, ‘Windrichtingen’ en ‘Uit de best
denkbare wereld’.
Puur uit nieuwsgierigheid naar het verdere
leerproces van Maria Stahlie heb ik haar gevraagd om een fragment uit Sint-Juttemis, een
roman die nog staat te verschijnen. Met ter introductie van fragment en personages eerst een
korte uitleg door de auteur.
m . f e b rua r i

M A R I A S TA H L I E

p een middag in de heetste zomer sinds 1947 krijgt Margot van
der Molen een verontrustend telefoontje: in een Parijs psychiatrisch ziekenhuis is een comateuze man opgenomen in
wie het verplegend personeel Christophe Dralas meent te herkennen.
Christophe Dralas is een beroemd filmacteur. Christophe Dralas is de
jongen, de man die Margot al haar hele leven als haar ‘naaste naaste’
kent. Zij is de aangewezen persoon om naar Parijs te reizen, om te
gaan kijken of het verplegend personeel het bij het rechte eind heeft.
In afwezigheid van haar echtgenoot Michel vertrekt ze noodgedwongen in het onwillige gezelschap van haar tweeëntachtigjarige
schoonmoeder Sophia en haar vijftienjarige stiefdochter Liza. Er volgen dagen waarin het zomerlicht witheet is, een zoektocht de vorm
aanneemt van een wervelstormdroom en de drie tot elkaar veroordeelden er geen idee van hebben dat Sint-Juttemis, de dag die niet bestaat,
de dag die nooit zal aanbreken, op het punt staat werkelijkheid te worden.

O

Christophe had geprobeerd om zelfmoord te plegen. Toen dat niet
gelukt was had hij zich van zichzelf gedissocieerd. Ik zat in kruiszit
op het smalle balkon, met mijn rug naar de vierkante kamer. Het
was al helemaal licht dus het moest minstens zes uur zijn. In de
slaapkamer van Christophe lag Sophia weer te slapen. Liza was ergens in Parijs, levend of dood, ik had mijn gedachten ervan afgetrokken. Ik wilde nadenken over dissociatie. Wat was het verschil
tussen de manier waarop Christophe zich van zichzelf had gedissocieerd en de waandroom waarin Sophia had verkeerd? Wat was het
verschil tussen Christophe’s dissociatie en de angstaanjagende ervaring die ik sinds mijn zestiende niet meer zo dicht genaderd was als
de afgelopen uren? De meeste controle over verstand, wil, gevoel,
geheugen en geweten was als zand uit mijn ogen, mijn neusgaten,
mijn oren en mijn mond gegleden en als Liza niet het hok was uit
gekomen, zou ik mijn hoofd zijn kwijtgeraakt en Sophia iets hebben
m a r i a s ta h l i e
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aangedaan. Wat was het verschil tussen de manier waarop Christophe zich van zijn geest had gedissocieerd en mijn noodsprong
om, als ik niet in staat was om ordelijk na te denken, mijn gedrag
van mijn geest los te koppelen? Wat was het verschil tussen Christophe’s vlucht uit zijn eigen hoofd en Michels vlucht naar de andere
kant van de wereld? Dissocieerden we ons niet allemaal bij tijd en
bij wijle in meer of in mindere mate van deze of van gene situatie?
Het antwoord op die laatste, luchtig klinkende vraag klonk allesbehalve luchtig, was in het geheel niet vrijblijvend: ja, maar alleen
Christophe had eerst geprobeerd om zelfmoord te plegen.
Ik zat met mijn rug naar het appartement dat veel te klein was
om én een moeder én een dochter én een echtgenote te herbergen.
In 1992 was de woning net groot genoeg geweest voor Christophe en
Sasja en het was een opluchting voor ons alle drie toen ik mijn logeerpartij al na dertien dagen kon afblazen omdat ik een administratieve baan had gevonden bij de Nederlandse ambassade. Bij de
baan hoorde een kleine, donkere, met Nederlandse meubels ingerichte studio op de tweede verdieping van een laag gebouw in de
Rue des Fossés St. Marcel. Het was aan die donkere kamer in het
vijfde arrondissement dat ik op de vroege ochtend van zaterdag 9
augustus met heimwee terugdacht. Ik zag dat onderkomen voor me
– nadat mijn geestesoog zich uit zelfbehoud had gedissocieerd van
de verbonden polsen van Christophe – en niet het comfortabele
huis in de dure Amsterdamse buurt dat op de keper beschouwd ook
te klein was geweest voor Sophia, Liza en mij. En voor Michel. Michel die van de weeromstuit naar de andere kant van de wereld was
gegaan. Ik had hem gebeld aan zijn kant van de dag, zo’n tien minuten nadat ik zijn schoongedouchte moeder in een lang t -shirt van
Christophe terug naar het grote bed had geleid. Ik was met de telefoon aan de lange draad in de wc gaan staan. Ik was over mijn woorden gestruikeld, zoveel had ik hem te verwijten. Wist hij wel dat ik
zijn incontinente moeder onder de douche had moeten zetten omdat ze zichzelf had bevuild? Wist hij wel dat het in Europa overdag
35 graden Celsius was? En zag hij wel voor zich hoe ik kokhalzend
een druipende luier uit de klauwen van zijn moeder, zíjn moeder,
had losgewrikt? En Christophe, Christophe lag in het ziekenhuis.
Daarom zaten we nu met zijn drieën in Parijs. Sophia, Liza en ik. Of
eigenlijk met zijn tweeën want Liza was weggelopen. Hoezo liep Liza niet in zeven sloten tegelijk? Wat wist hij daarvan? Hij kende het
kind nauwelijks. Wat moest ik doen? Wat vond hij als vader, als verantwoordelijke, dat ik moest doen? Moest ik de politie bellen? Besefte hij wel waarom Christophe in het ziekenhuis lag? Ho, stop, wat
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kon het mij schelen dat het al een beetje donker aan het worden was
in Auckland! Ho, stop, hij moest het niet wagen om op te hangen...
zakenbespreking of geen zakenbespreking... Michel... niet doen...
Michel! Ik stond een seconde of tien wezenloos met de suizende
hoorn van Christophe’s telefoon in mijn hand (het begon inderdaad al een beetje licht te worden in Parijs) voordat ook ik de verbinding verbrak en zijn mobiele nummer nog een keer intoetste.
Michel had zijn geavanceerde toestelletje uitgezet, ik kreeg vrijwel
meteen zijn antwoordapparaat aan de lijn: in zijn mooiste Engels en
daarna in zijn mooiste Frans deelde hij mee dat hij weliswaar op dat
moment onbereikbaar was maar dat hij zo snel mogelijk contact
zou opnemen met eenieder die zijn naam en telefoonnummer na de
pieptoon insprak. Ik luisterde de hele boodschap af. Toen de pieptoon opklonk wist ik niet wat ik moest zeggen. Ik hing op.
De vraag die ik mezelf had gesteld nadat ik de wc – de telefooncel
– had verlaten en mezelf voor de grote plattegrond van Parijs had
opgesteld, een plattegrond die uit de jaren tachtig stamde en al tijden alleen nog maar dienstdeed als muurbloem, als wandversiering, was de volgende: wat had mij aangetrokken in Michel, in de
twaalf jaar oudere wereldburger die ik op een feestje van de Nederlandse ambassade had ontmoet? (De enige andere wandversiering
in het appartement, een met dartpuntjes bezaaid affiche van Christophe’s eerste belangrijke film – Sale petit bonhomme – hing in de
slaapkamer waar Sophia weer tot rust was gekomen.) Wat had mij
in Michel aangetrokken? Ik volgde met mijn vinger op de gedateerde kaart de kortste route van Christophe’s straat naar de Rue de
Rennes in het zesde arrondissement, waar Michel een fraai, hoog
appartement had gehad bestaande uit twee ruime lichte kamers en
suite, een studeerkamer, een slaapkamer die aan de achterkant uitkeek op een binnenplaats, een enorme badkamer met een antieke
badkuip, en een keuken – Michels trots – die beter geoutilleerd was
dan de keuken van menig respectabel restaurant. Michel was een
fijnproever, maar dat was niet waarom ik voor hem was gevallen.
Wat mij aantrok was zijn gereserveerdheid, zijn bijna exotische wellevende conversatietechnieken, zijn zelfverzekerde geamuseerdheid. ‘Vrouwen hebben altijd duisterder motieven voor hun daden
dan mannen,’ was het eerste dat hij tegen me had gezegd – ik had
net een lastige lok haar nadrukkelijk achter mijn oor geschoven –
waarna hij zich met ironische afstandelijkheid had verontschuldigd
voor zijn opzichtige binnenkomer. Hij had een jeugdig voorkomen.
Hij was onderhoudend. En, vooral, hij straalde uit dat het nergens
voor nodig was om zich met huid en haar te laten kennen, hij straalm a r i a s ta h l i e
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de uit dat hij geheimen had. Een man met geheimen, ik ging voor de
bijl. In de jaren die volgden kwam ik onvermijdelijk een paar privéaangelegenheden aan de weet – Liza, gebitsimplantaten, fraude –
maar er zat nog veel meer verborgens aan de binnenkant van zijn
alerte hoofd en zijn uitstraling bleef dezelfde. Hij had zich ongetwijfeld aan de andere kant van de wereld met een geamuseerd-afstandelijk lachje geëxcuseerd voor het storende telefoontje uit Europa, maar op een nadere toelichting hoefde zijn gesprekspartner
niet te rekenen. Een man van de wereld had recht op privacy. Het
was snel donker aan het worden in Nieuw-Zeeland, het was snel
licht aan het worden in Parijs. Ik had met mijn vinger op de kaart
een nieuwe route afgelegd, een route die me vanuit het zesde arrondissement in een rechte lijn naar het veertiende arrondissement had
gevoerd, naar het Centre Hospitalier Sainte-Anne. Als Michel ooit
gek werd dan moest hij zich daar laten opnemen want ik wist uit de
eerste hand (een assistent van een directeur deed altijd dienst als
diens rechterhand) dat het beleid van Sainte-Anne op de privacy
van de patiënt was gericht.
Het was snel licht geworden in de minuten na mijn telefoonverbinding met Michel en ik had de lamp boven de tafel uitgedaan. Ik
had water gedronken. Ik was onder de douche gegaan. Het waren
weloverwogen, doelgericht uitgevoerde handelingen waaraan ik
geen plezier beleefde. Vanaf het moment dat Liza de verstikkende
atmosfeer van het appartement was ontvlucht, had ik mijn gedragingen losgekoppeld van mijn paniekerige stuurloze gedachtegangen en was ik praktisch in de weer geweest. Terwijl ik mijn naakte
schoonmoeder het liefst de stuipen op het lijf zou hebben gejaagd
om haar bij haar positieven te brengen... peuterde ik met beleid
eerst haar onderbroek uit haar dichtgeknepen hand waarna ik haar
naar de badkamer bracht en onder een lauwe douche liet staan. Terwijl ik in over elkaar heen buitelende beelden voor me zag hoe Liza
hevig bloedend in de Seine dreef, hoe Christophe zijn ogen opensperde en voor altijd sloot, hoe Sophia eigenhandig van het balkon
afstapte en hoe ik in de gevangenis belandde... stopte ik de onderbroek met het incontinentieverband in een van de lege pizzadozen
bij de deur en dweilde ik met een vuil kledingstuk van Christophe
het plasje urine op dat op de vloer bij de bokszak lag. Terwijl ik
gruwde van haar huid, van haar oogopslag, van haar machteloze
kreuntjes... sprak ik Sophia geruststellend toe, droogde ik haar provisorisch af en voorzag ik haar van schoon ondergoed en een t shirt van Christophe. Het verschil tussen de binnenkant en de buitenkant van mijn hoofd was spectaculair te noemen en toch schonk
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dat huzarenstukje van mijn wil me geen genoegdoening. Er deelde
zich niets van de orde in mijn handelingen mee aan de chaos in
mijn geest.
Op het balkon beloofde de nieuwe dag al direct bij zonsopkomst
een zinderende te worden. De geuren van de straat – brood, wasmiddel, asfalt – werden door de nog warme lucht, door de alweer
warmer wordende lucht, omhooggestuwd naar de vijfde verdieping
waar ik in kruiszit achter de gietijzeren spijlen zat. Ik had mijn ogen
gesloten en met mijn handen blokkeerde ik mijn oren. De buitenwereld moest buiten blijven zodat ik binnenshoofds al redenerend
en analyserend mijn op hol geslagen binnenwereld kon beteugelen,
aan banden kon leggen. Er wilde geen zinnige gedachte bij me opkomen. Wel rook ik brood, asfalt, wasmiddel, wel voelde ik de nog
warme, de alweer warmer wordende ochtendlucht, wel zag ik in een
flits voor mijn geestesoog hoe Liza verdwaasd in een vreemde auto
stapte. Ik schudde mijn hoofd. Ik kon de binnenkant van mijn
hoofd wel schieten! Dat was niet dankbaar want hoe ontembaar de
gedachten in mijn hoofd op dat moment ook bleken te zijn, hoe
vertwijfeld het me ook stemde dat ik nauwelijks controle had over
de beelden en de zinnen die zich in mijn geest vormden, het waren
wel míjn beelden en zinnen, het waren wel míjn gedachten, het was
wel míjn hoofd dat die gedachten bij elkaar had gedacht. Mijn
hoofd was van mij en van niemand anders. Mijn uithijgende hoofd.
Mijn hoofd dat tot bedaren moest komen. De geuren verdwenen, de
temperatuur verdween en er kwam ruimte om een beeld voor mijn
geestesoog te boetseren. Het was het beeld van een meisje van zes in
een keurig blauw rokje met daarboven een keurig wit bloesje en
daar weer boven keurige strikjes in haar haar. Dat meisje was ik
want het was míjn zesjarige hoofd dat met die blauwe strikjes was
versierd.
‘Zullen we vragen of we naar het meer mogen?’ Christophe liep
naast me. Hij liep niet gewoon naast me maar hij liep achterstevoren naast me. Christophe oefende zich al weken in het achteruit lopen.
Ik ging niet in op zijn vraag. Ik had sinds een kwartier een probleem. ‘Gelóófde jij de juf toen ze vertelde dat Roodkapje niet eens
zag dat haar oma niet in het bed lag maar de wolf?’ vroeg ik behoedzaam. Het was na schooltijd en Christophe en ik waren op weg naar
huis.
‘Weet ík veel... ik heb niet eens geluisterd... loop nou eens wat
harder!’ Christophe versnelde zijn achterwaartse pas. Hij schoot ram a r i a s ta h l i e
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kelings langs een lantaarnpaal. Er zat een bruine vlek op zijn witte
schoolbloes.
Ik ging wat harder lopen. Ik wilde iets aan Christophe vragen,
iets dat zijdelings verband hield met het ongeloofwaardige verhaal
over Roodkapje en de wolf. Ik had in de bank gezeten terwijl de juffrouw uit het boek voorlas, met mijn armen over elkaar en mijn
hoofd mooi rechtop. Ik had een gezicht getrokken alsof ik heel erg
meeleefde met Roodkapje, maar in mijn hoofd had ik mijn leeftijdgenote uitgelachen omdat ze zo stom was. Om haar te pesten had ik
haar rode kapje afgepakt en aan de wolf gegeven. De wolf had de
slaapmuts van de oma afgedaan en het rode kapje op zijn woeste behaarde kop gezet. ‘En nu denk je zeker dat je in de spiegel kijkt!’ had
ik in mijn hoofd tegen het stomme meisje geroepen. Intussen werd
Roodkapje gered en deed de juffrouw het boek dicht. De bel ging.
Het was tijd om naar huis te gaan. Ik liep met keurige pasjes naar de
deur van het lokaal waar de juffrouw iedere dag ging staan om ons
gedag te zeggen. ‘Spannend verhaal, hè Margot?’ lachte ze naar mij
toen ik langs haar heen liep. Ik lachte terug en knikte. Midden op
het schoolplein werd ik overvallen door het probleem, het probleem dat zich op weg naar huis als een inktvlek verspreidde en binnen een kwartier zeer verontrustende vormen had aangenomen:
zou niet alleen ik maar iedereen er in zijn hoofd heel anders uitzien
dan aan de buitenkant? Dat zou betekenen dat mijn moeder in haar
hoofd dezelfde nette jurken droeg als Madame Salard en dat Madame Salard in haar hoofd het liefst rondliep in rare lange witte lakens
waarop geneeskrachtige lavasteentjes de knoopjes vormden. Dat
zou betekenen dat de juffrouw op school Roodkapje net zo stom
vond als ik, dat Monsieur Salard in zijn hoofd wild was en Christophe juist rustig. Jean-Jacques en Julien hielden eigenlijk helemaal
niet van leren... de verontrustende gedachte groeide en groeide en
ik kreeg het benauwd. Want als het zo was, als het zo was dat iedereen er in zijn hoofd heel anders uitzag dan aan de buitenkant, dan
zou het erg vreemd zijn als alleen ík dat wist, dan zat het er dik in
dat iedereen – in ieder geval vanaf zijn zesde – van dat verschil op de
hoogte was. En als iedereen van dat verschil op de hoogte was dan
wist ook iedereen – en dat was de kern van mijn probleem – dat ik
in wezen niet zo normaal was als ik liever dan wat ook wilde dat iedereen me vond, dat ik op de keper beschouwd allesbehalve het
normaalste kind van de wereld was. Ik liep met snelle maar normale pasjes naast Christophe die helemaal niet normaal liep maar achterstevoren. ‘Ik denk dat jij eigenlijk heel rustig bent in je hoofd,’ zei
ik plompverloren toen we bijna thuis waren.
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‘O ja?’ vroeg Christophe dreigend nadat hij een korte blik over
zijn schouder had geworpen naar de honderd meters die ons nog
scheidden van het hotel van zijn ouders.
‘Ik denk dat jij in je hoofd denkt dat je nu niet achteruit loopt
maar vóóruit...’
‘Je kletst uit je nek!’ Dat was een uitdrukking die hij van de broer
van mijn moeder had geleerd, van mijn oom die in Nederland
woonde en die, nu ik toch bezig was, veel liever in Frankrijk wilde
wonen, ver weg van zijn ouders, mijn oma en opa die in hun hoofd
niet aardig waren maar streng. De inktvlek verspreidde zich razendsnel. Christophe draaide zich om zodat onze neuzen dezelfde kant
op wezen. Hij sloeg met een vlakke hand hard tegen zijn voorhoofd.
En nog een keer. ‘Ik denk helemaal niets!’ Hij zette het op een rennen.
Ik liet hem gaan. Misschien was Christophe nog niet op de hoogte van het verschil. Christophe was weliswaar zes maar hij was drie
weken jonger dan ik en ik wist het pas een dik kwartier. Met keurige
pasjes – snel maar normaal – vervolgde ik mijn weg. Monsieur Salard zat op zijn stoel voor het hotel. Hij zat daar bijna altijd als
Christophe en ik uit school kwamen. Hij zat daar alvast uit te rusten
van het koken dat hij nog moest doen. Hij vroeg of het leuk was geweest op school, of ik veel geleerd had die dag. Ik zei beleefd: ‘Ja
meneer,’ maar liep niet zoals anders langs hem heen naar binnen. Ik
bleef bij zijn stoel staan.
‘Is er wat?’
Ik flapte er uit wat er was. Ik vroeg of hij eigenlijk wild was in zijn
hoofd.
Monsieur Salard keek somber. Hij schudde bedachtzaam zijn
hoofd. Hij zei: ‘Je moet niet zoveel nadenken. Mensen die veel nadenken menen dat ze het recht hebben om overál over na te denken.
Rien n’est sacré pour ceux qui pensent...’ Hij zei dat ik maar snel mijn
schoolkleren moest uitdoen en mijn speelkleren moest aantrekken.
Hij zei dat Christophe waarschijnlijk al op weg was naar het meer.
Ik moest mijn zwemband niet vergeten.
Ik liep de voordeur van het hotel in. Christophe was drie weken
jonger dan ik en toch kon hij al zwemmen zonder zwemband. Ik
liep de gang door en de achterdeur weer uit. Mijn moeder en ik
woonden in het tuinhuis achter het hotel. Mijn moeder was de kippen aan het voeren in het kippenhok. Ze zei lieve dingen tegen de
kippen. Ze wierp ook mij een lieve glimlach toe. Ik ging voor haar
staan en eiste haar aandacht, de lieve aandacht die ze in gelijke porties over ons verdeelde. Christophe, Jean-Jacques, Julien, de kippen,
m a r i a s ta h l i e
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ik... we waren allemaal naakt geboren en we waren haar allemaal
evenveel waard. Ik vroeg eisend: ‘Wat denk je in je hoofd? Ben je eigenlijk in je hoofd niet raar maar normaal? Ziet iedereen er in zijn
hoofd anders uit dan aan de buitenkant? Weten jullie allemaal dat ik
eigenlijk niet normaal ben?’
Mijn moeder keek me bevreemd aan. Ze ging op haar hurken
zitten en trok me naar zich toe. Ze rook naar zand. Ze zei in mijn
oor: ‘Wat ben je toch een eigenaardig kind. Hou toch eens op met
dat gepieker, je bent pas zes jaar! Ga spelen, laat je gaan...’
Ik begon te huilen.
Mijn moeder duwde me een eindje van zich af. Ze zei: ‘Je moet
niet zo moeilijk doen...’ Ze tikte op mijn voorhoofd en vervolgde:
‘Dit hoofd is gewoon een van de ontelbare hoofden op aarde. Het
ziet er vanbinnen precies hetzelfde uit als mijn hoofd, precies hetzelfde als alle andere hoofden...’
‘Maar...’ sputterde ik omdat iets fundamenteels zich verzette tegen mijn moeders woorden, ‘... het zijn mijn gedachten die ik in
mijn hoofd denk en niet de gedachten van andere mensen...’
Mijn moeder glimlachte haar lieve glimlach. ‘Hoe kun je nou
zeggen dat de gedachten in dit hoofd...’, ze tikte opnieuw op mijn
voorhoofd, ‘... van jou zijn. Die gedachten bestaan al eeuwen, ze
zweven rond in het universum en ze mogen door iedereen gebruikt
worden. Je mag ze lenen als je ze nodig hebt...’
Ik huilde niet meer, ik schudde mijn hoofd, míjn hoofd en niet
een van de ontelbare hoofden op aarde.
‘Je bent waarschijnlijk nog te jong om je te realiseren dat niets op
de wereld “van jou” is. Jij denkt natuurlijk dat je de gedachten die je
denkt zelf hebt bedacht, maar denk dan maar eens wat beter na.
Heb je de woorden die je bij het denken gebruikt soms zélf verzonnen? Die woorden bestonden al. Het is als met een liedje. Als je een
liedje zingt dat je op de radio hebt gehoord of op school hebt geleerd, dan is het toch ook niet jóúw liedje? Je leent het even. Je hebt
het niet verzonnen. En zelfs mensen die zo’n liedje zogenaamd hebben verzonnen, maken louter gebruik van dingen die al bestaan...
alles bestaat al en alles is van iedereen.’ Mijn moeder ging staan en
tilde me op.
Ik sloeg mijn armen om haar zachte hals. Ik vlijde mijn gezicht
tegen haar gezicht. Ze was lekker koel maar ze had ongelijk. Ik had
mijn gedachten dan misschien niet zelf bedacht maar ik had ze wel
zelf gedacht, in míjn hoofd en onzichtbaar voor iedereen behalve
voor mijzelf. In mijn hoofd en onzichtbaar voor de juffrouw had ik
Roodkapje te stom voor woorden gevonden, in mijn hoofd en on740
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zichtbaar voor mijn moeder had ik haar woorden als leugens terzijde geschoven. Ik was de koning te rijk terwijl ik mijn verhitte gezicht tegen haar koele wang aan legde en in haar oor fluisterde dat
de juffrouw op school een mooi verhaal over Roodkapje had verteld. Niemand kon in mijn hoofd kijken, de binnenkant van mijn
hoofd was van mij alleen. Het deed er niet toe dat Jan en alleman op
zijn vingers kon natellen dat ik er in mijn hoofd anders uitzag dan
aan de buitenkant. Wat ertoe deed was dat alleen ik precies wist hoe
het er vanbinnen uitzag en welke gedachten ik daar bij elkaar zette.
Het was ín mijn hoofd dat ik in een flits had besloten om buiten
mijn hoofd net te doen of ik me neerlegde bij de kosmische ideeën
van mijn hippiemoeder. Ik was de koning te rijk, de koning te rijk
met mijn besluit.
Van een droom werd gezegd dat hij slechts een paar seconden duurde – de uitgeblazen kaars walmde nog als de droom alweer voorbij
was – maar hoe lang duurde een herinnering? Ik opende mijn ogen
en legde mijn handen op mijn knieën zodat de kruiszit zoals die me
door mijn moeder met de paplepel was ingegoten, bijna perfect was
(in een volmaakte kruiszit stonden de handpalmen in een open verbinding met de oneindige ruimte om ons heen). Ik wist niet of ik
tien minuten of een halfuur in het verleden had verwijld. De zon,
die zich binnen afzienbare tijd weer geducht zou laten gelden, was
nog ver buiten mijn gezichtsveld. De herinnering aan wat ik al jarenlang nogal pedant ‘mijn bewustwording’ noemde, had me goed
gedaan. De beelden waren scherp geweest, en in kleur. Het donkerblauwe schoolrokje. Het rode kapje van Roodkapje. De bruine vlek
op Christophe’s bloes. Ik wilde nog even namijmeren, ik wilde niet
abrupt terug naar het ziekenhuisbed van Christophe, de hallucinatie van Sophia, de nachtelijke vlucht van Liza. Ik had als kind veel
plezier beleefd aan mijn ontdekking van het vermogen van een
mensenhoofd om binnenkant en buitenkant op afroep van elkaar te
scheiden. Ook al heerste er chaos of een onbevangen kakofonie in
een hoofd dan wilde dat niet zeggen dat het gedrag navenant moest
zijn. Ik kon denken wat ik wilde én keurig en behoedzaam en ordelijk voor de dag komen. Mijn drang om het normaalste kind van de
wereld te zijn, om in mijn manier van doen verschoond te blijven
van iedere raarheid die mijn moeder aankleefde, hoefde in het geheel niet gedwarsboomd te worden door de onbeheerste gedachten
die soms door mijn hoofd tolden. Wat een geluk dat het pas op mijn
zestiende tot de onthutsende versmelting van mijn middelpuntvliedende verzinsels met mijn daden kwam! Nooit meer. Ik stelde orde
m a r i a s ta h l i e

741

op zaken, ik legde ook mijn geest aan banden, ik trok een muur op
aan de binnenkant van mijn hoofd en mijn beloning was gemoedsrust, tevredenheid, mijn beloning was een esthetische voldoening
in het ervaren van orde, in het ontdekken van systemen en patronen
in de wereld. Ik tekende ervoor, ik zag de muur als een hoogstnoodzakelijke streep onder mijn kindertijd. Hij was er voor mijn veiligheid. Tot daar en niet verder. Achter de muur loerden, lonkten, sidderden duistere krachten, achter de muur bevond zich niet Sasja’s
waarheid maar onberedeneerbare kwaadaardigheid. Zolang ik
maar op tijd aan de teugels trok als mijn geest op hol dreigde te
slaan... kon ik er niet tegenaan knallen... zou ik er nooit doorheen
kunnen knallen...
Er klonk een geluid op in de straat dat ik lang niet gehoord had.
Ik ging staan en boog me over de reling. Het waterautootje was de
hoek om gekomen, op de voet gevolgd door een helgroene waterman. Iedere ochtend werden alle goten van Parijs handmatig
schoongespoten. Ik keek naar de waterman en luisterde naar het geluid van de harde waterstraal die uit zijn armdikke slang kwam. Ik
rook nu ook het brood weer en de geuren die uit de ontluchtingskanalen van de wasserette kwamen. Lang niet iedereen was bij nader
inzien de stad uit op deze tweede zaterdag in augustus. De schoonmakers waren nog in Parijs en de bakkers en de conciërges van de
appartementengebouwen en de verpleegsters en dokter Thibault en
de jonge man die recht tegenover me een half afgeschuurd luik
openduwde en me vriendelijk groette. De man had een werkbroek
aan en een met verf bespat geel t -shirt. Ik groette hem terug en
wendde mijn blik weer van hem af. Liza kwam de straat ingewandeld. Ze droeg een omgekeerde keukenstoel op haar hoofd, een
door de Parijse welvaartsmaatschappij afgedankt meubelstuk. Ik
deed snel een stap naar achteren.
Een paar minuten later sloop Liza het appartement binnen. Ze
zette de stoel – van hout, wit geverfd – zachtjes neer bij de tafel en
sloop naar het hok. Ze sloot de deur van het hok achter zich. Misschien had ze me werkelijk niet zien staan op het balkon.
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n zijn stuk ‘Heike Kamerlingh Onnes en de
geleerdenbiografie’ in De Gids van februari
1995 (pp. 96-102) vraagt Dirk van Delft zich
af hoe het toch mogelijk is dat over geen van de
grote Nederlandse Nobelprijswinnaars uit het
begin van de twintigste eeuw, Van ’t Hoff, Lorentz, Zeeman, Van der Waals en Kamerlingh
Onnes, een biografie is geschreven. Hoe komt
dat? Vervolgens kijkt hij naar wie zo’n biografie
zou moeten schrijven en constateert dat: de
exact begaafde historicus een witte raaf is, de
fysicus het te druk heeft, de journalist te veel
belangstelling heeft voor smeuïge details, de
wetenschapshistoricus liever thematisch onderzoek doet dan biografisch; blijft over de wetenschapsjournalist, en aldus belooft Dirk van
Delft ons een levensbeschrijving van de vader
der vaderlandse fysica.
Waarom zou je over een geleerde lezen? Kun
je niet beter de teksten van de geleerde zelf nemen in plaats van die van zijn biograaf? Zo
vraagt Klaas van Berkel zich af in de inleiding
tot zijn biografie van Dijksterhuis (Bert Bakker, 1996). Het monumentale boek vormt het
antwoord: door de geleerdenbiografie maak je
niet alleen kennis met het werk van een genie,
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maar ook met de achtergronden waartegen en
de speciale condities waaronder de geleerde tot
zijn uitzonderlijke prestaties kwam. Er is echter
nog een ander antwoord van belang. Dirk van
Delft noemt wel de taak van de wetenschapsjournalist het vertalen van de specialistische
kennis voor leken, maar er is meer. Heike Kamerlingh Onnes trachtte met zijn oratie een
geloofsbelijdenis af te geven over hoe hij dacht
dat de moderne fysica bedreven diende te worden. Met zijn revolutionaire ideeën stond hij
aan de basis van maatschappelijk relevant fundamenteel onderzoek, met zijn opvattingen
over experimentele en goed georkestreerde wetenschap zou hij de aanzet geven tot wat in de
twintigste eeuw ‘big science’ is geworden en in
ons land gestalte heeft gekregen in de researchlaboratoria van Philips en f o m . Maar Kamerlingh Onnes was een groot geleerde, niet een
groot schrijver; zijn oratie was zelfs gortdroog
en wordt voor ons pas ‘leesbaar’ dankzij tien
jaar achtergrondonderzoek én het schrijftalent
van zijn biograaf.
f r a n s w. s a r i s

D I R K VA N D E L F T

‘Door meten tot weten’

e oratie waarmee Heike Kamerlingh Onnes op 11 november 1882 het hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit Leiden aanvaardde valt achteraf bezien op te vatten als de
annunciatie van de moderne experimentele fysica in Nederland.’1
Onder de titel ‘De beteekenis van het quantitatief onderzoek in de
natuurkunde’ zette hij, net negenentwintig jaar oud, in een uitvoerig betoog zijn visie op het vak uiteen, gaf aan voor welke uitdagingen hij zich geplaatst zag en welk programma hij in de zin had.
De aanloop naar die oratie was een hectische periode. Op 7 september zocht Onnes in Leiden Pieter Leonard Rijke op om de overdracht te bespreken. Zijn voorganger, inmiddels tot staatsraad benoemd, stak zijn woede over de afloop van de opvolgingskwestie
(graag had hij Wilhelm Röntgen als opvolger gehad) niet onder
stoelen of banken. Rijke betuigde beleefd zijn ‘hoogachting’ voor
Onnes’ ‘karakter’, maar vond dat er ‘schreeuwend onrecht’ was gedaan. Niettemin kwamen de heren tot zaken: Rijke zou op 19 september zijn biezen pakken en van de f 2.250,– aan jaarbudget voor
het Physisch Kabinet resteerde nog f 600,– om het laatste kwartaal
door te komen. ‘Vriendelijk mag ik niet zeggen,’ reageerde Onnes
toen minister Pijnacker Hordijk later die maand informeerde hoe
Rijke hem ontvangen had. Het kwam niet meer goed. Onnes hield
zijn voorganger – ook op uitdrukkelijk advies van Johannes Bosscha
(Onnes’ leermeester in Delft en destijds ’s lands machtigste fysicus)
– buiten zijn plannen met het Leidse laboratorium en de verbitterde
Rijke bleef weg bij de oratie van zijn opvolger. Zelfs zou hij nooit
meer een voet in het Fysisch Kabinet zetten.2
Tegen welke achtergrond sprak Onnes zijn oratie uit? Wat was de
maatschappelijke status van de toenmalige natuurwetenschap? Hoe
zag men de grondslagen? Verhelderend in dit verband zijn de opvattingen van de fysioloog en fysicus Hermann von Helmholtz, in 1871
benoemd tot hoogleraar natuurkunde te Berlijn en daarvoor collega
van Gustav Kirchhoff en Robert Bunsen in Heidelberg. In het Duit-
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se (en Europese) culturele leven gedurende de tweede helft van de
negentiende eeuw speelde Helmholtz een hoofdrol. Niet alleen
door zijn talloze ontdekkingen op wetenschappelijk gebied – die
zich uitstrekten tot de wiskunde, geneeskunde, psychologie, fysische chemie, meteorologie en ook de schilderkunst en muziek –
maar meer nog door zijn tientallen (in boekvorm gebundelde)
populaire voordrachten. Daarin verkondigde hij een breed publiek
van hoogwaardigheidsbekleders en representanten van de Duitse
middenklasse (Besitzbürgertum en Bildungsbürgertum) de zegeningen van wetenschap en technologie voor de moderne maatschappij.3 Onnes kende deze voordrachten en had Helmholtz in de inleiding van zijn proefschrift instemmend geciteerd (over de noodzaak
van het samenvloeien van theorie en experiment in de natuurwetenschap).
Centraal in de natuurwetenschap stond volgens Helmholtz het
moeizame vergaren van experimentele gegevens, in samenspraak
met theorie. Langs de weg van de inductie (van het bijzondere naar
het algemene) leidde dat tot onveranderlijke, objectieve natuurwetten – van de deductieve aanpak van romantische Naturphilosophen
als Schelling, Goethe en Hegel, die de wereld niet als een mechanische machine maar als een levend, pulserend wezen zagen en die op
zuiver speculatieve en intuïtieve wijze de verloren eenheid van natuur en geest hoopten te herstellen,4 moest Helmholtz niets hebben.
Feitelijke natuurwetten als de wet van behoud van energie en Darwins evolutietheorie (1859) boden zicht op de overkoepelende
structuur van de natuur en de dieper liggende oorzaken achter de
verschijnselen.5 Net als Kirchhoff stelde Helmholtz zich ten doel ‘de
in de natuur voorkomende bewegingen te beschrijven, en wel volledig en op de eenvoudigste manier’.6
Uitbreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis, daar ging
het bij Helmholtz om. Wetenschap diende ook de staat. Als eerste
directeur van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt, in 1888 in
Charlottenburg (bij Berlijn) gesticht in samenspraak met de Duitse
industrie, was hij betrokken bij de ontwikkeling van precisie-instrumenten en het vaststellen van elektrische standaarden. Maar
een technocraat was Helmholtz niet: ook de wetenschap van politiek, recht en moraal, met in hun kielzog historische wetenschap en
filologie, dienden verder ontwikkeld te worden. Zo kon wetenschap
bijdragen aan de opbouw van de (jonge) Duitse natie. Daarbij achtte Helmholtz het Duitse academische bestel, met zijn sleutelrol voor
onderzoek, superieur aan het meer op instructie gerichte Franse en
Britse systeem. Staatssteun voor goed ingerichte laboratoria droeg
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sterk bij aan deze bloei, zonder dat de overheid de intellectuele vrijheid van de onderzoeker inperkte.
Gevolg was wel dat gespecialiseerde onderzoekers het contact
met neohumanistische academische collega’s en met de buitenuniversitaire wereld verloren, een gevaar dat Helmholtz met zijn populaire voordrachten hoopte te bezweren. Die voordrachten moesten
de maatschappelijke elite opvoeden. Een elite die, mocht zij zich
voor de blijde boodschap van de wetenschap ontvankelijk betonen,
de samenleving welvaart, sociale rust en politieke eenheid zou
brengen. Dat wetenschap in het hiërarchische, autoritaire Duitse
academische bestel ook intolerantie en sociaal-culturele benauwenis kon oproepen, kwam bij Helmholtz niet op.7
Hoe keek het publiek rond 1880 aan tegen natuurwetenschap?
Vrij beroerd, oordeelde de Britse schrijver en criticus George Henry
Lewes, levenspartner van George Eliot (Mary Ann Evans), op 1 juni
1878 in de Fortnightly Review. In een essay getiteld ‘On the Dread
and Dislike of Science’ hekelde hij op indringende wijze de miskenning die de natuurwetenschap ten deel viel – Onnes vond het artikel
dermate de moeite waard dat hij een samenvatting maakte en deze
bewaarde8. Lewes, aanhanger van het positivisme van de Franse filosoof Auguste Comte (die stelde dat in de wetenschap speculatie en
metafysica een gepasseerd station waren en dat kennis voortkwam
uit observaties, hypotheses en experimenten), wond er geen doekjes
om:
In the struggle of life with the facts of existence, Science is a
bringer of aid; in the struggle of the soul with the mystery of
existence, Science is a bringer of light. As doctrine and discipline its beneficence is far-reaching. Yet this latest-born of the
three great agents of civilisation – Religion, Common-Sense,
and Science – is so little appreciated by the world at large that
even men of culture may still be found who boast of their indifference to it, while others regard it with a vague dread
which expresses itself in a dislike, sometimes sharpened into
hatred.9
Wetenschap, zo stelde Lewes, mocht bij het ‘grote’ publiek ongekend populair zijn, tegelijk kampte men met vooroordelen en wanbegrip. De oorzaak? Een totale misvatting van wat wetenschap behelst:
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No rational being dreads and dislikes Knowledge. No one proclaims the superiority of Ignorance as a guide of conduct. Yet
Science is simply Knowledge classified, systematised, made orderly, impersonal and exact, instead of being left unclassified,
fragmentary, personal and inexact. Auguste Comte calls it
‘Common-Sense methodised and extended.’
Niet-exacte kennis is er volop, ging Lewes verder, en veel exacte kennis is niet-methodisch. ‘There is plenty of experience, which is personal and incapable of being communicated to others. Wanting the
illumination of many minds, this store cannot do the work of
Science, which is the experience of many enlarging the experience
of each. If there is immense benefit in knowing what are the facts
and the order of the physical world in which we live, and of the social world in which our higher life is lived, there is clearly a great advantage that this knowledge should be made orderly and communicable; and the dread of such an arrangement of knowledge is obviously irrational. Thus enlightened, we recognise in Science the
deliberate effort to reduce the chaos of sensible experiences within
the orderliness of ideal constructions, condensing multitudes of
facts into simple laws – an effort which the Intellect acknowledges
as a supreme duty, and which Conduct acknowledges as a guide.’10
Mensen zetten zich van nature af tegen wetenschap, constateerde
Lewes. Wetenschap is abstract, onpersoonlijk en systematisch, terwijl mensen aan het concrete en het persoonlijke hechten en liever
ergens een slag naar slaan dan nauwgezet waarnemen. Exactheid irriteert. Wetenschap is in orde zolang men niet de pretentie heeft dat
de bereikte resultaten elders ook geldig zijn. De chemicus die over
kunst begint en de fysicus die morele kwesties aansnijdt gaan hun
boekje te buiten. Alles vanuit mechanische principes willen verklaren geeft geen pas. ‘Nature is not mechanical only.’ Wetenschappers
mogen opmerken dat de natuur altijd het zwakke afstraft (Darwins
‘survival of the fittest’ had enorme impact), wie zulke inzichten op
de maatschappij wilde toepassen, zonder zich te bekommeren om
iets als moraal, kon rekenen op enorme weerstand. Terecht, oordeelde Lewes, maar dat nam niet weg dat wetenschap in de eerste
plaats een methode is, toepasbaar op alle kennis.
Wat betreft de verhouding tussen geloof en wetenschap – nog
zo’n heikel punt – was Lewes ervan overtuigd dat bovennatuurlijke
verklaringen naarmate de wetenschap vorderde en het reservoir aan
exacte kennis groeide steeds meer terrein zouden gaan prijsgeven.
Alleen in die gebieden waar het wetenschappelijk onderzoek nog in
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de kinderschoenen stond hielden ze stand – voor zolang het duurde.
When Science has fairly mastered the principles of moral relations, all Knowledge will be incorporated in a homogeneous
doctrine rivalling that of the old theologies in its comprehensiveness, and surpassing it in the authority of its credentials.
‘Christian Ethics’ will then no longer mean Ethics founded on
the principles of Christian Theology, but on the principles expressing the social relations and duties of man in Christianised society. Then, and not till then, will the conflict between
Theology and Science finally cease; then, and not till then, will
the dread and dislike of Science disappear.11
Tegen deze achtergrond van Helmholtz’ beschavende optimisme en
Lewes’ zelfverzekerde onbehagen zette Heike Kamerlingh Onnes –
overigens zonder expliciet op deze denkbeelden in te gaan – zich
half september 1882 aan het schrijven van een oratie. Rond 1 november wilde hij haar uitspreken. Hij was van plan in de tussentijd een
reis langs de natuurkundige laboratoria van Berlijn, Würzburg en
Straatsburg te ondernemen om ideeën op te doen voor Leiden.
Daar kwam niets van terecht. Broer Onno kreeg het plotseling aan
zijn longen, moest op stel en sprong voor gezonde lucht naar het
buitenland en gezinshoofd Heike (zijn vader was het jaar ervoor
overleden) was er de hele maand september druk mee. ‘Ik zit te
zwoegen voor mijne oratie,’ schreef hij op 4 oktober aan zijn kunstzinnige broer Menso, die (ook al om gezondheidsredenen) in Italië
verbleef. ‘Het is een akelig werk zulk een stuk in elkaar te flansen, en
de droevige drukte met Onno heeft mijn werkkracht juist ook niet
verhoogd zoodat ik eigenlijk wat onder den druk zit.’12 Op 9 oktober
las Onnes Bosscha een eerste versie voor. Twee dagen later kreeg de
theoretisch fysicus H.A. Lorentz de oratie te horen, en weer een
week later de chemicus J.M. van Bemmelen. De laatste begreep ‘de
draad’ niet. Na de tekst met Lorentz te hebben ‘opgeknapt’ was het
zaterdag 11 november eindelijk zover dat de nieuwbakken hoogleraar proefondervindelijke natuurkunde in het Academiegebouw
aan het Rapenburg er ‘een weinig zenuwachtig’ mee voor de dag
kwam. Het was een heel verhaal geworden, maar de oratie stak goed
in elkaar en maakte indruk.
‘Zeergewenschte toehoorders!’ stak Onnes om twee uur in het
Groot Auditorium van wal,13 om zijn oratie over de betekenis van
kwantitatief onderzoek te starten met het afleggen van een openbare geloofsbelijdenis:
d i r k va n d e l f t ‘ D o o r m e t e n t o t w e t e n’
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De natuurkunde dankt hare vruchtbaarheid in het voortbrengen van middelen tot stoffelijk welzijn en haren overwegenden
invloed op onze wereldbeschouwing aan den zuiveren geest
der proefondervindelijke wijsbegeerte. Zij kan haar belangrijk
aandeel in het denken en werken der hedendaagsche maatschappij slechts behouden, wanneer zij door waarneming en
proefneming telkens nieuwe grond aan het onbekende ontworstelt.14
Op dat moment begon Onnes een liedje dat hij ruim veertig jaar
zou blijven zingen: klagen over gebrek aan middelen.
Het aantal en vooral de hulpmiddelen der instellingen, welke
haar daartoe de gelegenheid aanbieden, staan echter verre achter bij de groote beteekenis van het maatschappelijk belang,
aan welks behartiging zij gewijd zijn. Hij, die de gewichtige
taak aanvaardt, tot de beoefening der natuurkunde op te leiden en een dier instellingen te beheeren, heeft zich dus met
dubbelen ernst rekenschap te geven van zijn inzicht omtrent
de eischen van proefondervindelijk onderzoek in onzen tijd.15
Waarna Onnes tot de kern kwam, samengebald in de beroemdste
spreuk uit de Nederlandse natuurkunde:
Hij moge voor zijn werken en streven geen anderen prikkel
kennen dan de dichterlijke dorst naar waarheid, het doorgronden van den aard der dingen moge voor hem levensdoel zijn;
den moed tot het aanvaarden van een ambt, dat hem daartoe
de gelegenheid biedt, kan hij slechts putten uit de overtuiging
nuttig te kunnen zijn door het handhaven van bepaalde beginselen.
Naar mijn inzicht moet bij de proefondervindelijke beoefening der natuurkunde het streven naar quantitatief onderzoek,
d.w.z. naar het opsporen van de maatbetrekkingen in de verschijnselen, op den voorgrond staan.
Door meten tot weten, zou ik als zinspreuk boven elk physisch
laboratorium willen schrijven.16
‘Onnaspeurlijk zijn veelal de wegen, die de grootste geesten tot
waarheid hebben geleid,’ ging Onnes verder. ‘Met de bezieling van
de kunstenaar aanschouwen zij haar licht, scheppen zij de vraagstukken aan wier oplossing geheele geslachten van waarnemers en
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wiskundigen kunnen werken, en trekken zij de grondlijnen, waarop
het gebouw der wetenschap verrijst.’ Niet iedereen kon bouwmeester zijn, maar het zou mooi zijn als velen aan de stevigheid een
steentje bijdroegen. ‘En voor hem,’ aldus Onnes, ‘wiens oordeel gescherpt, wiens hand geoefend en wiens karakter gevormd is, blijft
de voldoening weggelegd, mede te mogen werken aan de voltooiing
van de grootsche schepping van een Newton en een Huygens, van
een Volta en een Fresnel, van een Faraday en een Kirchhoff.’ Mannen die met kwantitatief onderzoek, een weg ‘waar arbeid zeker niet
verloren is en waar de dwaallichten verre zijn’, een voorbeeld hadden gegeven.
Op drie manieren, aldus Onnes, kon kwantitatief onderzoek nut
afwerpen. Bij een proef als de vrije val was het resultaat een wet die
het verband aangeeft tussen verplaatsing en tijd. Met getalwaarden
in de hand waren verschijnselen met elkaar in verband te brengen
en kwam een onverwachte samenhang in beeld. En ook de omzetting van de ene grootheid in de andere kon ermee aan het licht komen: door in een kanon te boren had graaf Rumford ontdekt dat de
verrichte arbeid gelijk was aan de ontwikkelde warmte. Getallen
waren belangrijk. Was Mayer, die zijn bespiegelingen over de Eerste
Hoofdwet niet kwantitatief onderbouwde, niet lange tijd verguisd?
De verschijnselen in meetbare vorm brengen, daar draaide het
om in de experimentele fysica. Soms was dat een peulenschil, soms
een hels karwei. ‘Een verschijnsel mag echter niet door ons vernuft
worden losgelaten, voor het zoo gezuiverd, vereenvoudigd en met
andere samengevoegd is, dat de samenwerking van oorzaak en gevolg in meetbare grootheden is te overzien.’ Als voorbeelden noemde Onnes het werk van Volta en Coulomb op het gebied van elektriciteit, terwijl de wiskundigen Gauss, Poisson en Green met de potentiaal op de proppen waren gekomen, een ‘tastbare grootheid’ die
dankzij de gevoelige elektrometer van Thomson nauwkeurig te meten was.
Wat Onnes op de samenwerking tussen natuurkunde en wiskunde bracht. Die achtte hij buitengewoon vruchtbaar. ‘Beide steunen
en ontwikkelen elkaar,’ benadrukte hij. ‘Hunne samenwerking is
zoo innig dat het nutteloos zoude zijn te vragen, aan welk van beiden de voorrang toekomt.’ Het was een opvatting die bij moderne
Duitse fysici gemeengoed was – en die Rijke tegen de borst stuitte.
Niet alleen in directe meetuitkomsten school het belang van
kwantitatief onderzoek. Het vormde ook de basis voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, die weer nieuwe effecten konden
ontsluiten. Als voorbeeld noemde Onnes de ontdekking van therd i r k va n d e l f t ‘ D o o r m e t e n t o t w e t e n’
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mo-elektriciteit: het verschijnsel dat tussen de contacten van twee
verschillende metalen bij temperatuurverschil een elektrische spanning ontstaat. Toegepast in de thermomultiplicator beschikte de
Italiaanse onderzoeker Macedonio Melloni over een instrument
waarmee hij wist aan te tonen dat warmtestraling, net als licht, elektromagnetische golven zijn. En bij zijn metingen aan het aardmagnetisme kwam Carl Friedrich Gauss op het lumineuze idee de magneet te voorzien van een spiegeltje en de draaiing nauwkeurig op te
meten door via een kijker de verschuiving van het spiegelbeeld te
volgen.
Ten slotte stuurde kwantitatief onderzoek de keuze voor een
praktisch eenhedenstelsel. Een paar weken voor Onnes’ oratie was
op een conferentie in Parijs onder aanvoering van Wilhelm Weber
het ‘absoluut elektromagnetisch maatstelsel’ ingevoerd, dat naast de
meter, seconde en kilogram ook de ohm (weerstand) en farad (capaciteit) kende. Het vaststellen van internationale standaarden
vergde nauwkeurige metingen, waarbij het werk over verschillende
laboratoria werd verdeeld. Wellicht hadden Onnes’ weerstandsmetingen in Delft te maken met de positie van Bosscha als Nederlands
belangrijkste vertegenwoordiger op internationale metrologische
conferenties.
Op drieërlei wijze wierp kwantitatief natuurkundig onderzoek
dus zijn vruchten af: het leidde tot wetten, tot instrumenten en tot
standaarden. Zou die grote betekenis, vroeg Onnes zich af, in de nabije toekomst ook gelden? Een retorische vraag. Waarna de nieuwbakken hoogleraar een pretentieus programma ontvouwde. Hij zou
‘de eenige nieuwe richting in het natuurkundig onderzoek, welke
op dit oogenblik is te overzien’ aanpakken: het doorgronden van
‘het wezen der moleculen’ en het verklaren van natuurkundige eigenschappen ‘uit bouw, samenvoeging en beweging der moleculen’.
Talrijk zijn de moeilijkheden aan de oplossing van dit vraagstuk verbonden omdat het molecuul zelve voor ons niet toegankelijk is. Bij de samengesteldheid der wetten, welke den samenhang der physische eigenschappen met aard en beweging
der moleculen beheerschen, mogen wij het reeds een belangrijke stap rekenen, wanneer het gelukt benaderingswetten op
te stellen.17
Het meten – onder uiteenlopende omstandigheden – van stofeigenschappen als dichtheid, uitzettingscoëfficiënt, wrijvingscoëfficiënt,
brekingsindex, geleidingsvermogen, enzovoort, moest naar die be752
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naderingswetten de weg banen, waarbij het de specifieke taak van
de ‘moleculaire natuurkunde’ was om de opgestelde benaderingswetten kwantitatief te ‘toetsen […] aan steeds meer nauwkeurige
gegevens’. Zoals de wet van Kepler bij benadering de ellipsbanen
van de planeten beschreef, en uit de bepaling van de afwijkingen in
de baan van Uranus het bestaan van Neptunus kon worden voorspeld, zou ook in de moleculaire fysica de studie van de afwijkingen
van opeenvolgende benaderingswetten een ‘bron van nieuwe ontdekkingen’ blijken.
Als voorbeelden haalde Onnes Van der Waals’ toestandsvergelijking en wet der overeenstemmende toestanden aan. De eerste had
zijn basis in de aantrekkingskracht en het eigen volume van de moleculen, de tweede in de ‘gelijkvormigheid’ van hun bewegingen –
zoals Onnes in zijn Algemeene theorie der vloeistoffen (1881) zelf had
aangetoond. Fysici mochten blij zijn met benaderingswetten als die
van Van der Waals: ze gaven ‘een nieuwen spoorslag aan het metend
onderzoek’. En de wet der overeenstemmende toestanden zou een
‘geheele omkering’ op het gebied van de bepaling van fysische constanten teweegbrengen, resulterend in benaderingswetten met een
bredere geldigheid, en met als bijzonderheid dat elke afwijking een
‘vingerwijzing’ opleverde in het onderzoek naar het ‘wezen der moleculen’. Omdat die afwijkingen, naarmate de benaderingswetten
beter uitpakten, steeds kleiner werden, moest de meetapparatuur
navenant aan nauwkeurigheid winnen. Waarna Onnes met profetische blik aangaf hoe zijn Natuurkundig Laboratorium op dit alles
zou inspelen:
Eenerzijds worden de pompen van Cailletet en Pictet [twee
pioniers op het gebied van lage temperaturen] daardoor tot
onmisbare laboratoriumwerktuigen, anderzijds moet tegenwoordig een deel van een physisch laboratorium [wat betreft
de aandacht voor nauwkeurigheid] op astronomische leest geschoeid zijn. Het moet voorzien zijn van instrumenten, wier
eigenaardigheden geheel bekend en in registers opgeteekend
zijn, en van localen geschikt om deze instrumenten met vrucht
te gebruiken.18
Na het belang van de samenwerking tussen fysica en chemie te hebben benadrukt, was Onnes toe aan zijn slotakkoord. Kwantitatief
onderzoek, zo zei hij, verdiende ‘de eereplaats’ in het laboratorium
‘omdat ik het nawerken van onderzoekingen, die met klassieke
nauwkeurigheid zijn verricht, de beste leerschool voor opleiding tot
d i r k va n d e l f t ‘ D o o r m e t e n t o t w e t e n’
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natuurkundige in den waren zin des woords acht’. Het ‘bloote waarnemen van een verschijnsel volgens bepaalde voorschriften’ had in
zijn ogen ‘iets onbevredigends’.
Doch het quantitatief onderzoek sluit in de nauwkeurigheid
van de uitkomst de contrôle in zich, waardoor men met voldoening de vruchten van eigen arbeid aanschouwen kan.
Het eischt voor alles eene heldere voorstelling van de grootheden, welke men meten wil. De wensch om met de aangewezen
hulpmiddelen de uiterste nauwkeurigheid te bereiken leert
hunne doelmatigheid beseffen en dwingt den onderzoeker tot
zorgvuldigheid en volharding. Slechts door zelfcritiek en methode kan de uitkomst verkregen worden, die zelfvertrouwen
schenkt.
En door de volledigheid, met welke men bij het quantitatief
onderzoek zich van elk verschijnsel rekenschap moet geven,
kan in menig oog de gave ontwikkeld worden om nieuwe verschijnselen op te merken.19
Later zou Hendrik Casimir, die in 1926, kort na Onnes’ dood, in Leiden natuurkunde ging studeren en van zijn ervaringen verslag deed
in Het toeval van de werkelijkheid, opmerken dat het ‘door meten tot
weten’-dictaat veel kwaad heeft gedaan. ‘Kwalitatieve waarneming
moet voorafgaan aan kwantitatieve meting,’ schreef Casimir, en:
‘door te vroeg opstellingen te maken voor metingen kunnen we
zelfs de mogelijkheid nieuwe verschijnselen te vinden teniet doen.’20
Onnes (die volgens Casimir overigens ‘een veel te goed fysicus [was]
dan dat hij zich aan zijn eigen bekrompen regel zou houden’21) was
het klaarblijkelijk met die opvatting oneens.
Onnes sloot zijn oratie af met een eerbetoon aan de ‘klassieken’.
Maar evenzeer als door nieuwheid behooren onderzoekingen
uit te blinken door degelijkheid. En die degelijkheid wordt gekweekt, wanneer men de klassieken zoo bestudeert als noodig
is om met vrucht hunne metingen te herhalen. Ook de natuurkunde heeft hare klassieken, wier studie de altijd frissche bron
van nieuw inzicht en bezieling voor wetenschappelijk werken
is.
Zij leeren, dat men de verschijnselen volgen moet tot aan de
grens, welke met den algemeene stand der wetenschap overeenkomt. In tegenstelling met die richting, welke in de tegenwoordige wetenschappelijke literatuur op een menigte opstel754
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len de schijn laadt van het streven des schrijvers om zijn naam
aan zooveel mogelijk verschijnselen te verbinden, wensch ik
dan ook aan de hand der klassieken het wetenschappelijk
plichtsgevoel te ontwikkelen, dat volledig en grondig onderzoek eischt.22
Waarna het verplichte rondje dankzeggingen inzette. Curatoren
werden bedankt voor het geschonken vertrouwen. Maar steun voor
zijn ideaal, te weten in Nederland ‘ten minste één natuurkundig laboratorium van den eersten rang’ te hebben – dat Onnes naar Huygens wilde vernoemen ‘als lang verschuldigde hulde van het volk,
dat onder zijne grootste zoonen dezen evenknie van Newton telt’ –
verwachtte hij niet van dit college. Die steun hoopte Onnes, à la
Johns Hopkins in Baltimore en de hertog van Devonshire in Cambridge, ooit nog eens van een particuliere mecenas los te peuteren –
de mogelijkheid van staatssteun op Duitse schaal kwam niet eens
bij hem op. Maar eerst moest het wetenschappelijk peil van de Leidse natuurkunde omhoog en zolang dat proces liep was financiële
steun van curatoren broodnodig. ‘Wil mij dien steun niet onthouden.’
Tot besluit richtte Onnes zich tot de studenten en zette hij uiteen
wat hij met zijn onderwijs beoogde.
De universiteit moet de kweekplaats van het ideale streven
zijn. De spes patriae wordt aan haar toevertrouwd niet enkel
om toegerust te worden met die kennis, welke het maatschappelijk organisme noodig heeft om te bestaan en te werken,
maar vooral ook omdat zij te midden van het volk die bezieling voor edele drijfveren zal verspreiden, welke de onmisbare
grondslag van een krachtig volksbewustzijn is. Onthoud mij
uwe medewerking niet, wanneer ik in het aankweeken van den
zin van wetenschappelijk onderzoek meer dan in het mededeelen van uitkomsten, mijn deel tracht bij te dragen, om de
bevordering der wetenschap te maken tot eene zaak des volks.
Ik heb gezegd.23
Opvallend in de oratie is de centrale positie die Onnes inruimde
voor fysisch onderzoek. Dat was nieuw. Wie de oraties van de Nederlandse hoogleraren natuurkunde vóór Kamerlingh Onnes doorneemt, valt op dat ze vrijwel nooit in engere zin over natuurkundig
onderzoek gaan.24 Van Rees (Utrecht, 1838) gaf een portret van de
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medicus Bleuland, Rijke (Leiden, 1845) behandelde zijn voorganger
Uijlenbroek, Buys Ballot (Utrecht, 1846) sprak ‘over de noodzakelijkheid eener veelzijdige beoefening van wetenschap’ en Mees
(Groningen, 1868) noemde zijn oratie ‘onderwijs in de natuurwetenschappen een noodzakelijk bestanddeel van elke beschaafde opvoeding’. Steeds was er sprake van identificatie met natuurwetenschap in bredere zin en met de vormende waarde van natuurwetenschap. Men voelde zich niet zozeer fysicus als wel hoogleraar, met
als taak de studenten op te voeden tot hoeders van het heil der natie.
Het doen van zelfstandig onderzoek had in deze opvatting geen prioriteit, onderwijs ging voor.
Wetenschap, zo meenden Onnes’ voorgangers, stond voor verlichting en beschaving. Het ware was tevens het goede, wetenschappelijke kennis had zedelijke waarde, leidde tot een beschaafde maatschappelijke orde. De Utrechtse zoöloog Pieter Harting, die juist in
1882 met emeritaat ging, had het niet op de specialisten die de Duitse universiteiten afleverden. ‘Zij blijven opperlieden en worden
nooit architecten,’ schreef hij in 1858, en een kwarteeuw later vond
hij dat nog.25
De opkomst van het onderzoeksethos kreeg in Nederland in het
laatste kwart van de negentiende eeuw haar beslag. Lorentz stopte
in januari 1878 als aantredend Leids hoogleraar in de mathematische fysica in zijn oratie ‘De moleculaire theorieën in de natuurkunde’ als eerste wél een stevige portie specialistisch fysisch onderzoek. Ook zou hij zich ‘gelukkig rekenen’ als hij zijn studenten de
gelegenheid kon bieden tot ‘eigen wetenschappelijk werk’.26 Lorentz
zag het als zijn taak fysici af te leveren die zich gespecialiseerd hadden in onderzoek, en geen leidsmannen van de natie. Dat onderzoek was geen oefening in l’art pour l’art maar leverde kennis om de
motor van de maatschappelijke vooruitgang draaiende te houden.
Wetenschap had niet zozeer zedelijk als wel praktisch nut – al was
de weg naar concrete toepassingen soms lang. Met Lorentz meldde
zich een generatie fysici aan het front die een opleiding had genoten
op de hbs. Dat gaf in het hooglerarenkorps een verschuiving in sociale herkomst: niet langer de ‘geleerde stand’ voerde de boventoon,
maar de middengroepen. Wellicht verklaart dat, naast de stimulans
van uitstekend geoutilleerde practicumlokalen op de hbs, een andere blik op wetenschap.27
De opkomst van de middengroepen, gevolg van een veranderend
economisch tij, had haar weerslag op het intellectuele klimaat. Het
sciëntisme, de opvatting dat de methoden van de natuurwetenschap ook elders in de maatschappij op ruime schaal toepassing
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verdienden, was wijdverbreid – al waren er ook tegenbewegingen –
en de uiterlijkheden en conventies van een standensamenleving
zonder mobiliteit ruimden het veld voor een prestatiemaatschappij
vol dynamiek.28 In dat klimaat grepen pioniers als Lorentz, Kapteyn,
Van der Waals, Van ’t Hoff, De Vries en Kamerlingh Onnes hun
kans. Met de ideële volksopvoeders en algemene cultuurdragers van
vroeger hadden ze maar weinig affiniteit. Hun favoriete plaats was
het onderzoeksfront, onbereikbaar voor de niet-ingewijde, autonoom in zijn verplaatsingen. De moderne onderzoeker was professional en specialist.
Na afloop van de oratie bracht Lorentz in de senaatskamer een
‘hartelijke harttoast’ uit op Heikes ‘voorstaan van ook andere beginselen dan door meten tot weten’. Tot de vrienden die de nieuwe
hoogleraar gelukwensten behoorden de heer en mevrouw Bosscha,
collega’s uit Delft, Onnes’ Groningse studiemaat Conrad Mensinga,
de Amsterdamse wiskundige Korteweg, de Leidse astronoom Van
de Sande Bakhuyzen, Lorentz, en de heer en mevrouw Van Bemmelen.29 Van de familie was alleen zus Jenny present. Moeder Antje,
Onno en Menso zaten in Italië, oudste broer Albert in Indië en benjamin Adolf in Groningen. Spijtig, maar het mocht de pret niet
drukken. Het was een mooie rede geweest, de kop was eraf. De dinsdag daarop ging Kamerlingh Onnes gevorderde studenten college
geven in praktische oefeningen. Voorlopig alleen onderwijs.
Hoofdstuk uit het proefschrift ‘Kamerlingh Onnes. Een biografie’. Verschijnt januari 2005 bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker.
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ij droge humor is de ‘sprong’
waarop het komische effect berust – de onverwachte schending van verwachtingen – ontdaan van
alle retorische nadruk. Geen bloemrijke formuleringen, geen expressieve
uitroepen. Het enige dat overblijft is de
sprong zelf, in al zijn naaktheid. Niet
het type naakt van een streaker, maar
dat van een zich onbespied wanend
naakt in een gordijnloos venster.
Droge humor speelt met de afstand
tussen spreker/schrijver en luisteraar:
kan het hem schelen of men zijn humor waarneemt? Bedoelt hij het wel
grappig? Over droge humor hangt al
snel een zweem melancholie; het verwijst naar een stilgevallen gemoed. Zie
Bob den Uyl op zijn fiets. Zo fundamenteel is de vertwijfeling dat die duizenden keren moet worden opgevoerd.
Niet als spektakel, maar juist als alledaags en daarom onontkoombaar
voorval. De sprong van het komische
effect is een weemoedig, eenzaam
vlooientheater geworden.
Klaske Oenema debuteert in De
Gids, en hoewel ze hoofdzakelijk poëzie
en songteksten schrijft, doet ze dat met
het verhaal ‘De stok in de hand’. De ingehouden stijl is niet zozeer zakelijk, als
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wel elliptisch. Het is het hollen en stilstaan dat ook droge humor kenmerkt.
Maar de tijd die de jonge vrouw in het
Toscaanse vakantiehuisje van haar ouders doorbrengt staat niet in het teken
van vrolijkheid.
Alles wat de hoofdpersoon ziet en
doet is een afleidingsmanoeuvre om
maar niet aan de grote en zware vragen
te denken die haar leven haar lijkt te
stellen. Dat lukt maar half. Hoe ze haar
aandacht ook dwingt in de richting van
kapotte gloeilampjes, lekkende aanrechten, een charmante Engelsman of
de dood van Pantani, de lezer ziet het
niet als ontkenning maar juist als
spoor, als poëtisch beeld voor wat er in
haar omgaat. ‘De stok in de hand’ is een
helder beeld van iemand die dreigt te
breken, terwijl er ogenschijnlijk niets
aan de hand is. Een geestig, licht en
beeldend verhaal over grote verlangens
dat zich nergens bedient van gemakkelijke ironie, leedvermaak of cynisme.
Om de laatste zin van het verhaal te parafraseren: dit verhaal is een roze cakeje
dat wel degelijk jam in het midden
heeft.
d i r k va n w e e l d e n

KLASKE OENEMA

Cipressen

1
Het huis ligt een stukje in de heuvel. Je ziet aan de voorkant meer
muur dan aan de achterkant.
De deuropening zit hoog. Om binnen te komen, moet ik een grote stap nemen.
Ik stap in een kille, klamme lucht. De geur van hout en steen. Ik trek
de deur achter mij dicht en zet mijn rugzak neer. Door het raampje
in de deur valt een lichtpatroon naar binnen. Er ligt geen post op de
mat.
Verderop in de gang ligt een schuine baan licht op de vloer. Daar
staat de deur open naar de keuken. In het midden van de keuken
staat een formicatafeltje met twee stoelen. Rechts is het aanrecht,
waarop een elektrische kookplaat. Ik draai de kraan open en schrik
van het sissende geluid waarmee het eerste water naar buiten komt.
Het valt kletterend in de gootsteen, die bruin is van de aanslag. Er
ligt een metalen schuursponsje en een gebarsten stuk zeep. Het raam
in de keuken heeft uitzicht op de wijngaard. Ik kijk naar buiten met
een instabiel gevoel in mijn benen.
Tegenover de keuken is de badkamer. Ik draai de kraan van de wasbak open en kijk even in de spiegel. Er is een bad met een douche –
ook daarvan doe ik de kraan even aan – een toilet, een brede plank
waarop wat spullen van mijn vader en moeder staan. Een leeg toilettasje, een zakje watten, een flesje ongebruikte aftershave. Ik moet ineens nodig naar de wc. Maar eerst loop ik naar het einde van de
gang, waar ik links een deur opengooi naar de woonkamer, en rechts
naar de slaapkamer – de oude twijfelaar van mijn ouders met wit gehaakte sprei.
Ik pak mijn rugzak uit in de slaapkamer. Mijn toilettas, een fles zonklaske oenema De stok in de hand
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nebrandolie in een plastic zakje. Een paar sandalen. Mijn mooie
lange jurk, die hang ik aan de kast. Een wikkelrok, een korte broek,
shirts, ondergoed, mijn bikini. Een dik vest voor ’s avonds. Ik heb
een boek meegenomen, een notitieboekje en een wekker. Ik stop
niets in de kast. Ik leg alles op een stoel.
Ik trek mijn schoenen en sokken uit en zet mijn voeten op de
koele vloer. Ik kleed me om in minder kleren. Het voelt prettig om
met zoveel huid de lucht te voelen.
Ik steek de stekker van de koelkast in het stopcontact en het apparaat begint te zoemen. Uit een keukenkastje haal ik een glas met
een dikke bodem waarin een luchtbel zit. Als ik op de bank zit, zie ik
dat mijn voetzolen nu al zwart zijn.
Het raam in de woonkamer kijkt uit op het land van de wijnboer
die hiernaast woont. Een groentetuin, breed groeiende bomen met
weinig bladeren. Ik zie een witte geit aan een touw dat met een pen
in de grond is vastgezet. Straks zal ik kijken of ik haar durf te aaien.
In de gang hangt een houten kruis aan de muur. Er hangt een Jezusfiguur aan.
Ik trek mijn sandalen aan. Ze voelen koud en stug aan na een
winter in de kast. Ik loop naar buiten. Naast de deur groeit een
klimop tegen de muur omhoog.
De geit lijkt blij dat er iemand op haar afkomt. Terwijl ik mijn omgeving in de gaten houd, kom ik langzaam dichterbij.
Ik loop de steile heuvel af richting het dorp. Mijn tenen steken ver
uit mijn sandalen.
In het dorp ga ik op zoek naar een supermarkt. Met volle plastic tasjes ga ik later zitten op het terras van een café, onder een balustrade.
Ik bestel koffie en een glas water, wat lastig is, want ze spreken hier
nauwelijks Engels. Eerst kijk ik naar mijn boodschappen maar
daarna naar het plein voor mij, waar af en toe iemand overheen
loopt.
Ik sta stil voor het woonhuis van de boerderij. Ik vraag me af of ik
even moet melden dat ik er ben. Het is donker binnen. Ik zie niemand, er beweegt niets. Ik loop naar de voordeur en klop aan. Ik
klop niet hard en niemand doet open.
Terwijl ik de groenten was, hoor ik het geluid van water dat in een
emmer valt. Ik doe het aanrechtkastje onder de gootsteen open en
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zie dat mijn ouders een oplossing hebben gevonden voor een lekkende afvoer. Onder het koken luister ik naar de Italiaanse radio.
Het verveelt me sneller dan ik verwacht. Ik draai steeds het wieltje
van zender naar zender, op zoek naar liedjes. Ik vind iets dat ik mee
kan zingen. Mijn stem klinkt breed in de kale ruimte. Dat is een
houvast.
Ik ga aan de wankele keukentafel zitten eten. Het uitzicht is hier
het mooist en bovendien kan ik hier niet goed gezien worden. Het
wordt al snel donker. Na even aarzelen schenk ik mezelf een tweede
glas wijn in. Met mijn mes schraap ik wat viezigheid weg tussen de
zwarte, hier en daar loszittende tafelrand en het blad.
Ik loop naar de slaapkamer. Met mijn hand zoek ik de lichtknop,
maar hij doet het niet. Ik ga naar de woonkamer en pak de kandelaar van de kast. Nergens in huis kan ik lucifers vinden. Ik doe de
kookplaat aan en wacht tot deze heet is. Dan houd ik een stuk papier tegen de plaat. Het werkt op deze wijze.
Ik steek mijn hoofd uit de buitendeur. Ik loop een klein stukje op
blote voeten naar buiten met de kaars in mijn hand. De krekels sjirpen onophoudelijk.
De kaars zet ik op de brede plank in de badkamer. Ik was mijn gezicht, smeer mijn huid in met crème, flos en poets mijn tanden,
borstel mijn haar. Ik was mijn voeten in het bad, maar als ik ze op de
grond zet laten ze nog steeds bruin water achter.
Ik stap in het bed van mijn ouders en kijk naar de lege fitting aan
het plafond. Ik blaas de kaars uit. Ik kan pas slapen als ik de gordijnen dicht heb gedaan.

2
Ik ben vroeg wakker geworden. Ik heb gedoucht en me geïnstalleerd
in de deuropening van het huis, met brood en een kop koffie. Aan
de andere kant van het huis is een veranda, maar de deur ernaartoe
zit op slot. Ik zou door het raam kunnen klimmen, maar aan deze
kant staat de zon en de zon is nu nog zacht. De drempel duwt in
mijn benen. Ik pak mijn notitieboekje en schrijf op: gloeilamp.
Ik aai de geit. Ik kniel in het gras en ze duwt me omver. Uit de
schuur komt een man in een blauwe overal. Ik sta op, zet een paar
stappen van het gras op het grint. ‘Buon giorno,’ begin ik. In het Engels zeg ik dat ik verblijf in het huisje waar ik ondertussen naar wijs.
Hij zegt ‘si si’, hij is op de hoogte. We glimlachen vriendelijk naar elkaar en wensen elkaar een goede dag. Als hij weg is, moet ik ineens
lachen.
klaske oenema De stok in de hand
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Ik heb nog iets bij me. Een reisgidsje voor Italië. Achterin staat
een aantal zinnen en uitdrukkingen die je in een gesprek kan gebruiken, of als je hulp nodig hebt. Er staat ook een woordenlijst in.
Als ik klaar ben met de afwas, giet ik de emmer uit het aanrechtkastje leeg in het toilet. Hierna pak ik een aardappelschilmesje en
schraap ik al het vuil weg dat tussen de tafelrand en het blad zit. Met
een sopje neem ik de tafel af, maak ik de randen en ook de poten
schoon. Op mijn lijstje staan nu ook lijm en lucifers.
Ik klim door het raam op de veranda. Opgedroogde bladeren liggen in een hoek, bladeren van de boom die naast het huis staat. Ik
herinner me een tweede deur aan de buitenkant van het huis. Ik
loop erheen, maar hij zit op slot. In de keukenla vind ik de sleutel. Ik
doe de deur van het hok open. Spinnenwebben samengeklonterd
tot een zachte grijze substantie, een grote kever op zijn rug, een
zachte kartonnen doos met daarin de voet van een parasol, een gele
half leeggelopen skippybal. Tegen de muur staan twee klapstoelen
en een tafeltje. Ik haal een stoel en de tafel eruit, en draai snel de
deur weer op slot.
Met een doekje neem ik alles een beetje af, daarna draag ik de
stoel en de tafel door het huis en til ze door het raam op de veranda.
Ik pak mijn boek en een kan met water. Wanneer ik moe ben van
het lezen, haal ik twee kussens van de bank. Ik trek mijn bikini aan
en ga liggen slapen. Als de zon op de veranda komt schijnen, wordt
het te warm. Ik sta met een tollend hoofd langs mijn lichaam naar
beneden te kijken, het ziet er wit uit. Ik doe mijn jurk aan, geef de
klimop naast de deur een plens water en loop de heuvel af, naar het
dorp. Een jeep rijdt met grote snelheid langs me heen. Hij heeft een
Engels nummerbord.

3
Mijn mond is droog. Het is tegen elven en ik heb het erg warm. In
de spiegel zie ik dat mijn oogleden dik zijn. Ik was mijn gezicht en
trek mijn jurk over mijn hoofd terwijl ik met mijn voeten mijn sandalen zoek. Ik loop naar buiten en dan weer naar binnen om koffie
te zetten en iets te eten. Ik zet de radio aan, het nieuwsbericht begint. Ik hoor een live reportage met mensen die van streek zijn.
Ik pak de plastic bezem uit de hoek. De haren zijn platgedrukt en
versleten, er kleeft stof aan. Ik haal het eraf en begin de keuken te
vegen. Daarna ga ik verder met de rest van het huis. De vloeren daar
zijn van donker hout, kleine balkjes die in vierkantjes gelegd zijn. In
de gang zitten er een paar los. Je kan ze er gemakkelijk uit halen. Een
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mooie plaats om geheime briefjes te verstoppen. Ik zoek eventjes en
leg dan alles weer terug. Ik pak mijn zonnebril en loop naar het
dorp, waar ik op zoek ga naar een Engelse krant.
Maar in het rek naast de deur van de sigarenwinkel zie ik alleen
Italiaanse kranten. Op de voorpagina staat een foto van iemand die
met een racefiets over de finish gaat. Het is Pantani. Zijn armen
houdt hij in de lucht. Hij heeft een overwinning behaald.
Ik weet wie Pantani is. Die naam hoorde ik jaren zonder dat ik
luisterde. Het lukt me niet om een Engelse krant te vinden, dus
koop ik een Italiaanse.
Ik draai de gloeilamp in de fitting, lijm de tafelrand vast. Ik leg de
krant op tafel en blader hem door. Ik kan maar weinig begrijpen
van het nieuws en ik ga terug naar de voorpagina. Ik haal mijn reisboekje erbij. Ik kom tot het volgende: Marco Pantani is dood gevonden in zijn hotelkamer in Rimini. Het heeft met een overdosis te
maken, of suïcide.
Ik klop aan bij het huis, nu wat harder. De deur wordt opengedaan
door een vrouw. Ik heb het volgende opgezocht in mijn boekje: kan
ik hier even bellen? Dat kan, ik mag binnenkomen. In de gang hangt
een tafeltje op barhoogte. Er staat een telefoon op. Ze zegt ‘prego’. Ik
zeg ook ‘prego’, want ik heb gelezen dat je dat in vrijwel elke situatie
kan zeggen. Ik bel het net- en abonneenummer van mijn ouders.
Mijn vader neemt op.
Hij vraagt of ik goed aangekomen ben en of alles er nog goed bij
staat. Ik zeg dat alles in orde is en hij geeft de hoorn door aan mijn
moeder. Ik vertel over de reis, dat het hier warm is en lekker rustig.
Ze zegt dat ik tuinstoelen kan vinden in het schuurtje naast het
huis, de oude die we vroeger hadden. De sleutel van de schuur ligt
in de keukenla. Ze is blij dat ik wat van me heb laten horen.
Ik zet de wekker op acht uur, zodat ik vroeg de bus kan nemen
naar Siena.

4
De smalle kromme straat is de winkelstraat. Het plein ligt daarbinnen. Ik begin met koffie op een terras, en probeer nu de wat minder
sterke variant te bestellen, wat ik een Duits stel naast mij zie doen.
Ik heb mijn reisgidsje bij mij waarin Siena beschreven wordt. Tijdens het lezen moet ik mijn zonnebril ophouden omdat het licht
scherp van de witte bladzijden af kaatst.
Naast een boekhandel staan kranten in een draairek. Er zijn
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kranten van gisteren uit verschillende landen. Ik koop een Engelse
krant.
Ik ga een kledingzaak in. Aan de prijs van een kledingstuk dat ik
uit het rek pak, zie ik dat ik hier niets te zoeken heb. Ik kijk nog even
rond totdat het een goed moment is weer te vertrekken. Bij een andere winkel wil ik een paar dingen passen, een broek en een jurk. In
het pashokje is het erg warm. De broek is te klein. De jurk heeft een
rits achter, die ik met moeite dicht krijg. De voering kleeft aan mijn
huid. Ik probeer uit de jurk te komen zonder hem kapot te maken
en ik ben blij wanneer ik weer buiten sta.
Ik loop nog wat door de stad, maar het is inmiddels siësta en het
is overal stil, alle deuren zijn gesloten. De kerktoren steekt boven de
andere gebouwen uit, ik probeer in te schatten welke straat ik in
moet om erbij uit te komen. Maar als ik dichterbij kom, verdwijnt
de toren uit mijn zicht. Ik loop een tijdje door de smalle stegen. Ik
steek een binnenplaats met een fontein over. Ik ga onder een poort
door en kom uit op het plein voor de ingang van de kerk. Ik loop het
trapje op en vraag me af wat het betekent dat het hek op een kier
staat terwijl de kerkdeur dicht is.
Ik duw de zware deur voorzichtig open. Het is donker binnen.
Voorin zitten een paar mensen. Ik sta even stil naast de collectebus
en het heilige water. Langzaam loop ik over het zijpad naar voren. Ik
kijk omhoog naar de afbeeldingen in de ramen van mannen en
vrouwen, stilstaand in een handeling. Ik kijk naar de schilderijen en
het altaar. Je kan aan mij niet zien dat ik geen historische belangstelling heb. In een nis branden een paar dunne kaarsen op een standaard met prikkers. Er is een kistje waar ik geld in laat vallen, meer
dan nodig is. Ik steek een kaars aan. Een voor een komen mensen bij
me op aan wie ik nu zou kunnen denken. Ik denk even aan Pantani.
Ik denk ook aan mezelf. Maar ik weet niet hoe ik alles in dit gebaar
moet stoppen, dat ik nu zo ongemakkelijk uitvoer.
De vrouw voorin met de rozenkrans heeft haar ogen dicht, haar
lippen bewegen. De man daar kijkt naar zijn handen die hij tussen
zijn knieën heeft geklemd. De andere man slaapt. Als ik de kerk verlaat, onderdruk ik de impuls om mijn hand door de waterschaal te
halen. Ik kijk om naar mijn kaarsje, dat ik aan de rand heb geplaatst,
maar waar verder niets bijzonders mee is.
Ik heb honger gekregen en ga naar de supermarkt om iets lekkers te
kopen. Terwijl ik een soort broodje eet met suiker en rozijnen, loop
ik naar het busstation. Een jongen komt me tegemoet, ik veeg de
kruimels van mijn mond wanneer we elkaar passeren. Ik kijk hem
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aan. Hij steekt zijn tong uit zijn mond en maakt er ronddraaiende
bewegingen mee. Ik zet mijn zonnebril op.
Op de parkeerplaats bij het station staat de jeep die ik eerder zag.
Een man en een vrouw lopen het stationsgebouw in.
Het is druk in de bus op de terugweg. Vrouwen met kinderen,
zongebruinde oude mannen, een enkele buitenlander. Ik zit tussen
het raam en een vrouw van ongeveer mijn leeftijd. Klein, mager,
zwart glanzend halflang haar. Een zonnebril. Ze richt zich op het
raam naast mij. Het schijnt dat het hier bijzonder mooi is in de winter. Ik kijk naar de heuvels van Toscane. Ik weet dat deze bomen cipressen zijn. Over deze bomen praten veel mensen.
Marco Pantani klom vroeger veel in bomen, totdat hij hoogtevrees
kreeg. Hij veranderde hierna in een lusteloos en prikkelbaar kind.
Voor zijn dertiende verjaardag kreeg hij een fiets. Terwijl zijn familie toekeek, maakte hij een proefrondje over het dorpsplein. Vervolgens reed hij met grote vaart het dorp uit.
Hij fietste heuvels op en af, hij werd steeds sneller. Hij fietste niet
meer naar school maar voorbij school, om pas wanneer er geen teken van leven in de omgeving meer te zien was, terug te keren. Bezweet en bleek van de inspanning kwam hij het klaslokaal binnen.
Hij begon zijn fiets te verbouwen om nog sneller te worden. Hij
ruilde de wielen voor wielen met dunnere banden. Hij omwond zijn
stuur met zwarte tape. Zijn eerste echte racefiets stal hij van een vakantieganger in een naburig dorp. Naar zijn oude fiets keek hij toen
niet meer om.
Ik haal het kruis van de spijker. De Jezusfiguur zit er een beetje los
op, met twee schroefjes. Met een pincet schroef ik hem los. Als je
hem op het bed legt, ziet hij er heel anders uit. Zijn benen houdt hij
licht gebogen als een vrouw die, zich bewust van zichzelf en haar
omgeving, op het strand ligt. Met zijn armen wijd geeft hij zich over
aan de zon.

5
De dag begint raar omdat ik in bad ga. Het water is warm en ik val
weer een beetje in slaap. Als ik uit bad stap voel ik me gehaast, alsof
buiten de dag aan me voorbij trekt. Maar als ik buiten sta, weet ik
niet waar wat ik mis zich afspeelt.
Ik loop naar het dorp, naar het kantoor van de toeristeninformatie. Ik weet niet precies wat ik wil vragen aan de vrouw achter de baklaske oenema De stok in de hand
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lie, dus pak ik een paar foldertjes uit een rekje, over wandelen en
paardrijden in de omgeving. Op het trapje voor het kantoor kijk ik
naar de folders. Hier niet al te ver vandaan is een meer. Ik zou daar
een dag heen kunnen gaan om te zwemmen. Ik sta op om weer naar
binnen te gaan, maar de vrouw van de balie sluit de deur. Het is siësta. Ik blijf een tijdje daar staan.
Iemand naast me vraagt of hij me ergens mee kan helpen. Het is
een Engelsman. Ik zeg: ‘I was wondering how I can get to a lake that
I saw on the map.’ Hij vraagt: ‘Met de auto?’ ‘No, by bus or by train.’
Hij zegt dat hij het niet precies weet. Maar bij het busstation is er
vast wel informatie. Hij wil wel even met me meelopen. Hij maakt
een grap over Italianen en hun siësta. Hij is denk ik eind veertig. Hij
is kaal aan het worden boven zijn slapen. Het glas van zijn grote
zonnebril is lichtbruin.
Nu iemand anders zich bemoeit met mijn onduidelijke verlangen
moet dit ineens vorm krijgen, en het voelt alsof ik hem voor de gek
houd met mijn plan om naar het meer te gaan. Als er van de busborden niet veel af te lezen valt, zeg ik al snel dat het niet zo belangrijk is. Hij zegt: ‘Ik heb een auto. Ik wil je er best eens heen brengen
als je wilt.’ Zonder na te denken zeg ik oké. Ik neem aan dat ik altijd
nog van gedachten kan veranderen.
We drinken wijn op een terras en na één glas gier ik inwendig van
het lachen. Hij vertelt dat hij hier nog een dag of zes zal blijven
voordat hij teruggaat naar Frankrijk. Zijn vrouw is Française. Zijn
dochters van mijn leeftijd. Hij verblijft in een klein hotel hier in het
dorp. Hij is eigenaar van een glasfabriek. Hij vertelt deze dingen alsof ze er niet erg toe doen.
Hij staat op omdat hij weg moet. Alsof ik hier blijf zitten als hij
weg is. Ik zit op de rand van mijn stoel, ik heb wijn geknoeid over de
tafel en over mijn hand. Ik kijk op. Paul zegt: zullen we overmorgen
naar het meer gaan? Ik knik. Hoe laat? Hij wil me wel komen ophalen bij de boerderij, rond elven.

6
In een kustplaats is het buiten het hoofdseizoen rustig. Je kan er
goed terecht, als je niet zo van de zon en van drukte houdt. Of als je
liever alleen bent. Er is altijd wel een kamer vrij in een van de hotels.
Een strand met palmbomen is anders wanneer het maar acht
graden Celsius is. Het zand voelt heel anders aan. Pantani droeg
teenslippers als hij naar de zee liep. Hij was bleek en nog magerder
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dan hij altijd al was. Dingen als kou en honger voelde hij niet meer
zo. Hij schoor zich nog wel af en toe.
Ik kijk in het kastje onder het aanrecht. Ik heb de emmer leeggegooid en probeer nu te ontdekken waar het lekt. Het zit hem in de
verbinding tussen twee buizen. Er zit een halve rubberen ring tussen, die ik eruit trek, waardoor het nu nog meer lekt. Ik meet met
mijn duim en wijsvinger hoe dik de pijp is, en neem me voor te onthouden naar welk lijntje in mijn duim mijn wijsvinger wijst, zodat
ik weet hoe groot het ringetje moet zijn.
Ik slaap al enige nachten op de bank in plaats van in het bed. Vannacht word ik wakker van geluiden. Het is alsof er iemand op de
deur klopt. Ik lig verlamd onder het laken. Ik hoor dat het waait, dat
het hard waait. Ik ga overeind zitten en zie de vitrage weggeduwd en
aangezogen worden door het rooster in het raam. Het geklop houdt
aan. Ik trek mijn sandalen aan en ga naar buiten. Ik moet even lopen om goed te kunnen zien wat er gebeurt. Het is de boom die met
een tak tegen het dak bonst.
Nu kan ik niet meer slapen. Terwijl ik op de wc zit, stel ik me voor
dat deze badkamer mijn cel is, en dat ik hier de komende tijd moet
blijven. Ik leer de voegen kennen, de nerven in de plank, de onderkant van de wasbak, de schimmelculturen, het licht door het hoge
kleine raam. Alle tegels worden verschillend.
Een gevangenis is niet prettig. Maar het is wel een plaats waar je
na kunt denken en plannen kunt maken. In sommige gevangenissen kan je studeren en lezen, je kunt goed worden in iets. Je kunt bijvoorbeeld een filosofie bedenken, een boek schrijven. Misschien dat
je een soort helderheid van geest kan bereiken, een ideaal punt van
waaruit je de juiste keuzes kunt maken, van waaruit je je leven kan
overzien. En als je er dan uit komt, weet je wat je moet doen.
Een breuk tussen vroeger en dat wat gaat komen, die lang duurt
en je tijd geeft.

7
Ik schrob de gootsteen met het schuursponsje totdat het staal weer
blinkt. Rond elven hoor ik het geluid van een ronkende motor. Ik
heb mijn spullen bijna bij elkaar. Ik doe de voordeur open en zeg tegen Paul dat ik er zo aan kom. Hij staat naast de auto en neemt me
van hoofd tot teen op. Ik loop nog even naar de badkamer, kijk in de
spiegel en pak mijn tas. Ik draai de deur van het huis op slot. Achter
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in mijn nek voel ik het strikje waar de touwtjes van mijn bikini vastzitten. Ik heb ze iets te strak gestrikt, ik probeer ze met mijn vrije
hand wat losser te trekken.
Hij heeft de deur al voor mij opengedaan. De auto is hoog, ik aarzel in te stappen totdat ik doorheb dat je bij deze auto met je andere
voet eerst moet. Terwijl hij wegrijdt, doe ik mijn gordel om. Hij stelt
voor de mooiste route te nemen en niet de snelste.
Ik wijs naar het schermpje dat ik op het dashboard bevestigd zie
en vraag hem wat het is. Het is een meter die via een satelliet de precieze plaats van deze auto op de aardbol aan kan geven, met behulp
van twee coördinaten. Een Global Positioning System. Ik ben benieuwd waar hij deze apparatuur voor gebruikt. Hij vertelt dat hij
en twee goede vrienden van hem soms lange tochten maken in gevaarlijke bergachtige gebieden. Als je dan in de problemen komt,
vast komt te zitten bijvoorbeeld, kan je aangeven waar je je bevindt.
Ik begrijp het niet zo goed. Want ze zijn dan toch samen, dus weten
ze toch van elkaar waar ze zijn? ‘Nee,’ zegt hij, ‘we gaan alle drie
apart.’ Ik denk aan plaats in het algemeen. Dat het aardig is om je
positie op de aardbol in twee getallen aan iemand door te geven.
Hij vraagt steeds of ik ‘alright’ ben. Ik vraag hem: ‘Wat is het belangrijkste wat er in Italië de afgelopen dagen gebeurd is?’ Hij denkt
even na. ‘Een ruzie in het parlement, een aardschok in het zuiden…
En natuurlijk de dood van Pantani.’ Ik vraag hem wat hij over de
dood van Pantani weet. ‘Ach,’ zegt hij. Dat het niet zeker is of hij gestorven is aan een overdosis of aan een hartaanval. ‘Either way, he
did himself in.’ Ik ben het er niet helemaal mee eens. Want als hij gestorven is aan een hartaanval, dan was het toch geen suïcide. Paul
zegt: ‘Ga een paar maanden in een uitgestorven kustplaats zitten
met drugs, alcohol en medicijnen als je enige gezelschap. Wat had er
anders kunnen gebeuren?’ Ik weet het niet.
Als we een kwartier of drie gereden hebben, gaat hij plots van de
weg af. Hij rijdt over een veld, door de droge bedding van een sloot,
dan geeft hij gas en gaan we een steile heuvel op. Hij concentreert
zich, hij bestuurt de auto met zijn hele lichaam. ‘Deze auto past zich
aan aan rotsen en kuilen,’ zegt hij. ‘We rijden zuiver op kracht, niet
op snelheid.’ Hij laat me dat voelen door heel langzaam met een
wiel over een rots te rijden, waarbij hij zijn handen van het stuur
haalt. Boven op de heuvel zegt hij dat het tijd is voor een koffiepauze. ‘Kijk,’ zegt hij, en wijst. Ik kijk op. Het uitzicht is hier prachtig.
Terwijl ik met mijn beker in het gras ga zitten, neemt hij weer plaats
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achter het stuur. Er komen piepende geluiden uit zijn auto, alsof de
radio hard staat en hij een zender zoekt. Hij spreekt in een microfoontje aan een spiraalsnoer, hij noemt een aantal letters en nummers en kijkt fronsend in de verte. Na een tijdje hoor ik een andere
mannenstem uit een luidspreker hem begroeten. Als het gesprek is
afgerond, komt hij uit zijn wagen. ‘Even gesproken met mijn goede
vriend Charles in Lyon.’
In de verte ligt het meer. Na ongeveer een uur zijn we er. We zitten onder een boom, Paul opent twee flessen bier met een functie
van zijn zakmes. Hij draait zijn gezicht naar mij en vraagt: ‘Now
what’s a girl like you doing here all by herself?’ Ik glimlach voor me
uit. ‘Running from the law? Running from someone specific? Writing a book? Reading Proust?’ Ik moet lachen. Ik zeg dat ik het niet
precies weet. Ik vertel dat mijn ouders dit jaar niet naar hun vakantiehuisje konden, dat ik zin had om een keer te gaan. Hij vraagt naar
mijn familie, of ik broers en zussen heb. Ik vertel over hen, hoe ze
heten, wat ze doen. ‘Dus,’ stelt hij, ‘jij bent het zwarte schaap van de
familie.’ Ik glimlach. Zo had ik dat nog niet bekeken. ‘Ja, misschien,’
zeg ik. En misschien is het ook wel zo. ‘It takes one to know one,’
zegt hij.
Terwijl hij een boom opzoekt, raak ik het goudgeborduurde
merkje aan in zijn overhemd dat op de grond ligt. Ik grijp de kans
om ongezien het water in te gaan.
Op de terugweg rijden we hard. Hij scheldt in vloeiend Italiaans op
andere automobilisten, haalt rechts in en kijkt opzij om te zien of ik
het eng vind. Ik knijp mijn ogen samen tegen de wind die door de
auto waait.
We gaan eten in het restaurant dat langs de weg naar het dorp ligt.
Het is een chic restaurant. Het tafelkleed is een echt tafellaken. Paul
trakteert. Hij bestudeert de wijnkaart en bestelt meteen een fles
goede wijn. Dat is maar beter ook, want ik zou niet weten wat ik zou
moeten kiezen. Hij slaat het servet uit zijn vouwfiguur en steekt een
punt in de boord van zijn overhemd.
Ik vind het niet erg dat hij in dit restaurant met zijn vuist op de tafel
slaat, hard praat of lacht. Ik vind het niet erg dat de blikken van de
mensen zich ook op mij richten.
Vanaf de andere kant van de tafel kijkt hij me een tijdje aan totdat ik
ongemakkelijk word. Hij vraagt me opnieuw wat een meisje als ik
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hier zo alleen doet. Nu zegt hij ‘pretty girl’. Ik zeg dat ik het al verteld
heb. Wanneer we het allang weer over andere dingen hebben, moet
ik mijn tranen bedwingen.
We staan naast de boerderij. Hij leunt met zijn voet op een grote
steen. Ik probeer dingen uit in mijn hoofd om te gaan zeggen. Hij
onderbreekt me en zegt: ‘Als je goed luistert, hoor je dat de krekels
drie soorten geluid maken. De ene groep maakt de aanhoudende lage toon. De andere groep maakt het ritmische geluid.’ Hij probeert
het geluid na te doen. ‘De derde groep voegt het melodische toe, dat
zijn de hogere tonen.’ Ik luister een poosje, en hoor ineens wat hij
bedoelt. Dit zal ik de komende avonden elke keer opnieuw kunnen
horen.

8
Pantani kijkt in de spiegel. Hij vindt het niet leuk dat iedereen hem
het olifantje noemt.
Ik spoel het zand van mijn lichaam. Ik vind nog wat stukjes waterplant in mijn schaamhaar.
Ik probeer de afvoer te maken met de rubberen ring die ik gekocht
heb. Om de ring ertussen te krijgen, moet ik eerst de buizen flink
wrikken. Ik zie dat de afvoer verstopt is en met een vork probeer ik
de buis leeg te maken. Als ik de ring op zijn plaats heb, schroef ik de
ene buis aan de andere vast. Als ik de kraan daarna aanzet, lekt het
niet meer.
’s Avonds zit ik op de veranda. Ik weet niet of ik nu heel gelukkig
ben of heel triest, of er gehuild moet worden of gelachen. Om erger
te voorkomen, laat ik het bij één glas wijn en probeer ik op tijd te
gaan slapen. Ik heb het gevoel dat er iets geuit moet worden, maar ik
weet niet wat, en al helemaal niet hoe. En voor wie?

9
De Italianen vernoemen hun pizza’s naar hun steden. Er is een pizza
Rimini, een pizza Napolitana. Maar er is geen pizza Pisa. We denken
na over de samenstelling van de pizza Pisa.
In de buurt van Pisa zijn een paar Duitsers bezig met het vestigen
van een record, vertelt Paul, en hij heeft beloofd hen wat te helpen. Ze
gaan een zendmast plaatsen op een heuvel om in korte tijd contact te
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maken met zoveel mogelijk andere zendamateurs. Ik kan er nauwelijks over uit dat dit echt zo gebeurt, dat mensen zich hiermee bezighouden. ‘Wat zeggen ze dan tegen elkaar?’ vraag ik. ‘Ze geven elkaar
hun codes en posities door. Vervolgens sturen ze elkaar speciale kaarten met hun gegevens om het contact te bevestigen. Die kaarten kan
je verzamelen.’ Hij wijst naar een picknickplek verderop, waar de weg
dicht langs de zee gaat. ‘Zullen we daar zo even stoppen?’
Paul zoekt de juiste golflengte. Ik kom naast de autodeur staan. Hij
zoekt zijn vriend Bill in Zuid-Afrika. Paul vertelt hem dat hij met
een charmante jongedame op weg is naar Pisa. Bill grinnikt. Ik
merk dat ik het prettig vind dat mijn aanwezigheid in dit land gemeld wordt aan een onbekende man in Zuid-Afrika.
Hij slaat zijn arm even om mijn middel als hij uit de auto is gestapt. Vanonder zijn stoel haalt hij een zakflacon met grappa. We
slaan beiden een slok achterover.
In Rimini staan palmen krom in de wind. Marco Pantani loopt over
de boulevard. Vegen wit zand liggen over de tegels. Het knarst onder
zijn slippers. Er zijn drie slijterijen langs het strand. Pantani koopt
elke dag een fles sterke drank, elke dag bij een ander. De eigenaren
van de slijterijen kijken altijd blij verrast als ze hem tussen de schappen zien staan. Het olifantje, een vaste klant. Ze vertellen erover aan
hun familie in Rome en Napels.
Julia, Johann, Yoachim slepen met aluminium buizen die je in elkaar kunt passen. Ze slepen met kabels. In het huis dat ze huren,
staan de tafels en stoelen vol met apparatuur. Grote mengpanelen,
metalen kastjes met draaiknoppen en zoekwieltjes, koffers met gereedschap, zoekwieltjes, snoeren. Alles is ingericht om in de lucht te
kunnen blijven.
Terwijl zij aan het werk zijn, wandel ik wat in de omgeving. Het is
rotsachtig en groen, ik loop tussen de struiken een heuvel op. Dan
gaat het pad naar links, langs een afgrond. Beneden ligt afval tussen
de wortels van struiken en bomen. Als ik na een tijdje omkijk, zie ik
boven de bomen een paal uit komen. Hij wiebelt, zwaait heen en
weer, dan staat hij stil. Je ziet dat de wind er een beetje aan trekt,
maar hij staat stevig. Ik loop terug naar de vesting.
De deur van het huis staat open. Buiten zie ik niemand. De zon
gaat onder achter het huis, en het licht dat door de bomen in de tuin
schijnt is oranjeroze. Ik volg de kabels over het smalle pad, naar
waar de mast staat. Yoachim merkt me als eerste op, hij groet me. Ik
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groet terug en vraag hoe het gaat. Paul komt naar me toe. Ze zijn
bijna klaar, zegt hij. Hij stelt voor dat we samen vast gaan koken.
Met een beetje tegenzin ga ik, na even om de mast te zijn gelopen,
met hem mee.
Het is een kleine donkere keuken met alleen een bureaulamp op
het aanrecht. Om alles goed te kunnen zien, draagt Paul om zijn
hoofd een band met daarop een schijnwerper. Hij raakt me soms
aan, ook als ik niet in de weg sta.
Als het eten klaar is, gaat hij de anderen halen. Ik sta buiten naast
de kampeertafel met daarop de plastic borden, het bestek, de pannen. Paul heeft zijn lamp aan de waslijn vastgemaakt, en er staan
twee kaarsen op tafel. Het begint fris te worden. Ik haal mijn vest uit
de auto.
De tafel is wat klein voor vijf mensen, ik neem mijn bord op
schoot. Ze praten over reizen in Oost-Afrika, d x peditions, de invloed van het weer op radiotechniek. Ik leun met mijn hoofd op de
aluminium rand van de tuinstoel. Het wordt donker. Julia zucht.
‘Wat ruikt het hier heerlijk hè? Vooral zo ’s avonds.’ ‘Ja,’ zegt Johann.
‘Het is de moerbei daar, en de seringen.’ Pas later, als we wijn drinken en het over andere dingen gaat, lukt het me om een grap te maken. Zo is het niet erg om na een tijdje op te staan en naar bed te
gaan. Julia laat me zien waar ik kan slapen. Ze vraagt of alles in orde
is en neemt een nieuwe fles wijn mee naar buiten.
In de slaapkamer staat achter de lege kisten, de rugzakken en het
regenzeil een lage bruine kast tegen de muur. Op de kast ligt een
kleedje. Ik maak ruimte voor mezelf op een stoel en trek mijn
schoenen uit. Ik ga op mijn tenen staan om even in de spiegel te kijken die boven de kast hangt.
Ik kruip in een onbekende slaapzak op een luchtbed. Ik doe het licht
uit.

10
Pantani houdt zich stil. Hij zit op zijn bed en leunt met zijn rug tegen de muur. Hij kijkt naar de televisie. In de la van het nachtkastje
bewaart hij zijn antidepressiva en zijn coke. Hij haalt de la uit het
kastje en zet hem op zijn schoot. Elke middag wanneer hij wakker
wordt, legt hij apart wat hij die dag zal gebruiken. De lege doosjes,
strips en zakjes gooit hij weg. Totdat hij deze discipline niet meer op
kan brengen. Er liggen doosjes, lege strips en zakjes in de la tussen
zijn spul. Het wordt allemaal te onduidelijk.
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Ik zit rechtop in de slaapzak. Julia is hier niet meer. Ik trek mijn kleren aan. In de woonkamer zit Leo achter de knoppen met een koptelefoon op. Julia staat naast hem. Vanaf nu zullen ze elkaar afwisselen, vierentwintig uur lang. Buiten ontbijten Paul en Yoachim. Paul
neemt nu alvast een biertje, omdat hij straks zal moeten rijden. Het
is prachtig weer. Ik haal diep adem.
De ochtend breng ik liggend in het gras door, terwijl de anderen
naar binnen en naar buiten lopen. Ik kijk om en zie dat Paul vanuit
de deuropening een foto van mij gemaakt heeft.
Nadat Pantani was vrijgesproken van dopinggebruik, begon hij opnieuw met fietsen. Hij had bijna zijn oude niveau terug, toen hij tijdens een afdaling over een grijze kat viel. Hij fietst door, maar vijftig
kilometer verder geeft hij definitief op.
Op de terugweg is Paul spraakzaam. Hij probeert me aan het lachen
te maken. Maar alles wat ik zeg is ineens ernstiger dan daarvoor, dus
durf ik niet veel meer te zeggen.
Als we op het erf van de boerderij stilstaan, zegt Paul: ‘So tell me.
Should I stay or should I go?’ Ik zeg dat hij niet kan blijven, dat ik
niet zo ben. Ik stap uit, hij stapt ook uit. Ik loop om de auto naar
hem toe. Ik wil hem op zijn wang zoenen en afscheid nemen, maar
hij pakt mijn hand en stopt er iets in. Ik kijk verbaasd naar wat er in
mijn hand ligt. Het zijn de sleutels van zijn hotel aan een ring. Kamer nummer twaalf. Ik wil de sleutels niet, ik pak zijn hand en probeer ze terug te geven. Maar hij lacht en houdt zijn handen bij me
vandaan. Hij loopt met snelle passen naar zijn auto. Ik gooi de sleutels met een boog in zijn richting, ze landen met een plof in het
zand. Hij stopt, gooit zijn hoofd naar achter en lacht kort. Langzaam pakt hij de sleutels uit het zand. Hij haalt zijn schouders op,
stapt in de auto en rijdt weg.
Alles is nu anders. Het is alsof hij hier nu ook is, alsof hij me observeert. Ik ga op de bank liggen en luister. Halverwege de nacht ben
ik nog steeds wakker. Ik ga naar buiten want het kan zijn dat hij daar
staat te wachten, dat hij teruggekomen is.
Het is donker, maar ik zie meteen dat hier niemand is. De krekels
zijn stil. De zandweg is een licht vlak. Ik loop een stukje. De boom
naast het huis is dofzwart. Naast de boom liggen zwarte vormen. Iemand heeft een deel van de boom gezaagd en dat in stukken naast
het huis gelegd.
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Ik wil niet bij deze dingen zijn. Het bed, de keuken, het ontbijt. Ik
loop naar het hotel van Paul. Je kan aan hem zien dat het ochtend is
en dat hij op reis gaat. Hij draagt nette schone kleren, zijn haar is
nog nat. Zijn tassen heeft hij al in de auto gezet. We drinken koffie
op de binnenplaats bij zijn hotel. Hij vertelt over de route die hij zal
nemen. Dat hij vanmorgen contact had met de Duitsers en dat het
goed gaat met hun record. Hij vraagt hoe lang ik hier nog blijf, wat
ik ga doen. Ik weet het niet. Maar daar kan ik straks uitgebreid over
nadenken. We zoenen elkaar twee keer traag op de wangen. Hij zegt:
‘Pas op jezelf. Huur een scooter en rijd naar het meer.’ ‘A very good
idea,’ zeg ik. Een seconde zie ik voor me hoe ik met een loodzwaar
gevoel op een lichtblauwe scooter rijd.
Hij stuurt de wagen uit de parkeerplaats. Hij draait zijn raampje
open, zet zijn zonnebril op en steekt zijn hand naar mij op. Wanneer
hij de hoek omgaat, toetert hij luid. Hij toetert totdat hij ver weg is.
Dat ik me afvraag wie die man precies was, hoe leuk hij was, of ik bij
hem had moeten slapen of niet, dat doe ik allemaal omdat ik niet
kan verklaren waarom ik me ineens zo bedroefd voel.
Ik loop nog wat door het dorp. Op de voorpagina van de krant van
vandaag staat een groep mensen in donkere kleding. Door Pantani’s
naam in de kop boven de foto, weet ik nu dat gisteren zijn begrafenis was.
Ik steek de sleutel in het slot. Er ligt een kaartje op de mat. Het is
een kaartje van Paul waarop zijn radiocode staat en zijn adres en telefoonnummer in Lyon. Middelen waarmee ik hem niet kan en niet
zal proberen te bereiken. Ik leg het kaartje op de keukentafel en
glimlach.
Ongemerkt ben ik nu al verder in het huis gekomen, het is niet zo
erg als ik verwacht had. Maar ik moet me blijven verzetten, moet
dingen gaan doen om niet te blijven steken. Ik zet de radio aan.
Ik pak de krant en kijk naar de menigte op straat. Mensen houden Pantani’s portret omhoog, waarop ze geschreven hebben dat ze
van hem houden. Verderop in de krant staan nog meer foto’s. Op
één foto rijdt hij over de finish, achter hem auto’s met open dakramen waaruit mannen hun hoofden steken. Op een andere foto ontvangt hij de zegen van de paus. Op één foto loopt hij de trap af van
een gebouw, tussen mannen in pakken. Op één foto heeft hij geen
baard en draagt hij geen bovenkleding. Hij kijkt schuin naar beneden en houdt zijn handen over zijn oren.
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Ik klim door het raam op de veranda. Het is zo mooi buiten dat ik
moeilijk weer naar binnen kan.
Ik stel me voor hoe Paul nu in zijn auto door het land rijdt en
kiest waar hij wil overnachten. Ik zou hem willen zeggen dat ik van
gedachten veranderd ben. Maar dat is het niet. Ik hoor hoe de krekels op gang komen.
Ik wil ook met 120 kilometer per uur een heuvel af rijden. Ik wil
ook kunnen vertellen over een reis. Ik wil met een stok in mijn hand
aanwijzen en zeggen: Jupiter, ijzerhoudende grond, g p s -apparaat,
de geur van de moerbei en van seringen, de smaak van hout in wijn,
de smaak van modder in vis.
Er is hier niets meer te doen. En ik kan hier nu ook niet meer blijven. Terwijl ik door het raam naar binnen klim, besluit ik dat ik
plannen moet hebben vóórdat ik thuis ben. Het maakt niet veel uit
wat voor plannen, als het maar plannen zijn. Zodat wanneer ik mijn
voeten op de grond zet, ik meteen moet beginnen. Zo lijkt het er ineens op dat het leven uit keuzemogelijkheden bestaat, maar dat is
niet zo.
Ik maak het huis schoon. Ik neem tafels en vensterbanken af met
een lauw sopje, ik maak het aanrecht en de kookplaat schoon, het
toilet, ik was de lakens in het bad en hang ze daarna te drogen aan
de waslijn bij de boerderij. Ik schrob het bad. Ik zet de tafel en de
stoel terug in de schuur en veeg de veranda. Ik veeg en dweil de
vloeren, haal de was binnen. Ik aai de geit voor de laatste keer. Het is
al nacht als ik mijn rugzak inpak.

12
In Siena stap ik in de trein. Ik besluit te gaan zitten bij een echtpaar.
Ik heb mijn rugzak onder de bank geschoven en ze knikken mij
vriendelijk toe wanneer ik naast hen plaatsneem. Ik zit bij het gangpad. Ik weet niet of ik links of rechts uit het raam wil kijken. Als ik
recht voor me uit staar naar de tussendeur, kan ik vanuit beide ooghoeken zien hoe de trein het landschap inrijdt.
De vrouw haalt een papieren zak uit haar tas. Ze zegt iets tegen haar
man, maar ze zag niet dat hij sliep. Lachend prikt ze hem in zijn
buik, ze knipoogt naar mij. Ik glimlach terug. Tot mijn schrik laat ze
hier een hele zin op volgen. In mijn beste Italiaans vertel ik dat ik uit
Nederland kom, dat ik geen Italiaans spreek. Ze knikt begrijpend en
zegt iets tegen haar man, die nu ook naar mij kijkt. ‘Aaaah!’ zegt hij.
klaske oenema De stok in de hand
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Hij vraagt me iets wat ik niet versta. Hij zoekt naar woorden en zegt
dan ‘You travel in Italy?’ ‘Yes,’ zeg ik na even aarzelen. ‘A little bit.’
‘But only in Toscana,’ voeg ik toe. ‘Toscana is beautiful, the country,’
zegt de vrouw. Dat ben ik met haar eens. Ze houdt de witte zak voor
mij, en ik pak er een cakeje uit met roze glazuur.
Ik neem een hap van het cakeje en nog een, op zoek naar de jam in
het midden, maar die is er niet.
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fotogedicht
JACOB GRO OT

Vachtdraagster

O reële onwerkelijkheid... Na de ontkleding van de werkelijke
de reële... Die geen lichaam aan heeft, om een bericht
te dragen... Die geen schaduw aantrekt, dan
het licht... Vroeg of laat wordt het nooit... Die geen
tijd zich aanstelt... of geen rok hangt over
haar lippen... Die geen dienst zijn om
een middel... Aan een eind... Maar van calcium,
diamantengevuld... Haar kroon smelt ons om... Door
te bijten

*

Wie ben je? Dat je dagen slagen wil een ander Dat de slager
het vlees terugneemt kan het dier niet maken
Is het waar dat de slager, als hij slaapt, draait zich om naar
het licht, raakt het aan met zijn ene, daar hij zich
met de andere hand doodt, in zijn eigen gesloten ogen? Daar
hij loopt, gegoten, de dag waarop hij staat, doof
voor het ingefluisterde, tegen de zon in, tegen alle dingen
in, om, als dode, uit zonneplicht opnieuw te doden? Vanwege
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de kunst om eerst alleen te zijn, dan alleen te laten, om samen
met het teerste ten slotte te komen?
Want dat het goed is zich bereikt: door de som los
te maken van de telling: te delen zonder
staart, het lichaam af te trekken
van de belasting

*

Hoe liefheb ik Het
te bereiken?
Uitgeschreid heeft zich Licht over
me en nu moet ik Het troosten
met de gedachte dat
Het me verlost
Doe niet zo kinderachtig Licht, ga
gewoon Je gang, ga om met
me als gelijke
Bedrieg me niet Om mij hoef Je het niet
te laten
schijnen: Kom er rond
voor uit: wie ben Je
Licht?

*

782

Daar, waar ik de blinkende spiegel
zag, diep in de sloot, op slot, zag ik, daalde
ik af, spelde me toe, tot op het bot, oog in oog
met de dieren, daar, waar ik tegenkwam
de stroom, haar baadde in me, mijn bloed, open voor
haar: ader, om haar, vader van haar, zoon, die hem
in de droom die haar, in hem, zich overweldigde om mij,
op haar lippen, te laten waar zij wegging, de wal op, tegen
de wind in, weerkaatst door licht tegen dat viel
op mij, mijn hand, lekte door, op de grond terecht
blonk, waar mijn voet trad, een afdruk in de gang
die de middag, met de sikkel languit, met name,
nam, in mijn lichaam dat, verkwikt, ontwaakte en
opkwam, gevuld raakte, voller werd naarmate, hoog
in het blauwe hemeldal, Selene zwanger van Jezus
op haar rug wilde worden om dan marmer, een wafel
van zichzelf, te roepen me te vullen met haar doeken
om te stoten in haar benen de sneeuw uit het Pascha

*

Maar eerst dit: sneeuwvonken en bloedvlokken van haar kosmos
de koningin zijn haar cosmetische doorkomsten op een kapblok Je
ogen liggen dan veroverd aan haar globes robe Aan de ene zee de
kant Aan de andere paarden de bloemen om te vermenigvuldigen
de zee in de edelste met de ene Die zich schenkt Te verenigen een
beginsel met je begin Om te huwen met een steen die je zo vloeit
in je hand het juweel dat bestrijkt je, uitgelegd in je leven
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*

Wat een stralende ketting... heb je daar... om je hals
geslagen... of... glaswol snijdt in zonnestaal helmblauw
de zee los van het zand waarlangs het... druipt... van
je... af, ach, of... een scherf heeft je gesneden... langs

je benen, in je benen, over het duin... voor de zee uit...
de rode zee... de parelrok die... een petticoat... wuift om
je geopende volop... Gevulde

*

Veren machine, verre, voorbij
haar naam: machinistinne, godverdinne, in een gordijn
voor haar, van binnen, bij mij buiten, om
ons heen, gehangen, als het ware, geschapen om mij
te vragen, om te gaan slapen
met het ware, haar te mogen noemen
horen bij name: ‘mij’, haar te scheren,
al heeft zij geen haar, ze haar heet niet,
ze wil niet zijn: mij bij, bij zich,
bij haar naam, niet achter, niet voor,
niet verworpen, toch gekomen noch
weggegaan uit haar huls, in haar huls
weggegaan uit mijn ogen, mijn ene oog
in en mijn andere uit, in een kogel

*
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Kom van je sokkel, geheugenbeeld, en vertel hoe we
leefden toen we even niet keken, omdat het ligt aan je
ogen om te zien wat we missen: de liefde geschonken
door de onpersoonlijkste die ons liefheeft en wie we niet
weten lief te hebben, die we hadden kunnen liefhebben, wie
we hadden moeten liefhebben, die we liefhebben zolang die
om ons heen gaat: liggen, lopen, de zee in, waar wij zijn
uitgegaan, op ons toe, terwijl we langs haar, in de zee,
zien, langs ons, langszij, van opzij, eerst van achteren, dan
van verre, daar wachtende, waar zij is geworden: wie gezien
is, geen omkijken naar, vrouw: der mannen, der vrouwen:
man gemist door zichzelf, ons, nevel die zich wie dit is niet
afvraagt, wie zal dat zijn: lichaam noch geest, man noch
vrouw, die hij dient aan te zien, om te zijn: zijn inzicht in
zich, en daarom liefkrijgt zonder dat zij, zijn onbestaande,
daar bij kan: bij die liefde en bij haar man, en hem daarom
zielsveel liefkrijgt, om het te bestaan, om ons bestaan ervan

*

Je leefde het leven van een ander, om zelf
dood te gaan ging je buiten je om in de ruimte
die biedt zich om er te zijn, niet voor jou: dat
je streek je langs, najaarslucifer, verlangde
je niet, dat je brandde nauwelijks, je licht
je aandeed, je uittrok voor je helemaal nooit
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maar je bron je behoorde, op je speldenkussen,
op je zijde gelegd, je benen leeg, je weide vol
vee, je bezit genomen door de koper, de eter
die je, vachtdraagster, je vlees gesneden, je vlam
vatte

*

Want ik deed mijn ogen op slot om ze niet af
te laten nemen En ik hield hun sleutel in handen
om ze weer open te doen Zodat
ze binnen konden komen

*

Aan de monding lag de dromer, bij de moederlijke
Mississippi, waarop de stomer gleed voorbij aan
zijn roodste ogen, majesteitelijk, gekleed in rijke
materialen, naar de open wonde van de bloedbaan
in de golf, al bijna oceaan, toen, voor het schip
zou wijken van de ree, in nieuw licht, een vrouw,
van de sieraadgeslepenste leden, als dier gebronsd,
bij de reling haar vingertoppen op haar lippen, gauw
als een dief, aflegde de eed van trouw aan haar
vluchtigste... Voordat ze bracht ze, zegelend zijn
gevoel voor haar borst, naar onderen, naar voren,
naar achteren, bij zich, voor zich, in zich, sneller
dan het geluid, sneller dan haar glans ze smolt om
uit haar rok ze naar de zon, in hem, toe te kaatsen

*
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En tot mijn zijde ik zei: wees gerust Tot mijn zijde zei
dat ik gerust kon zijn Mijn zijde gerust was Mijn zij
koos tot de avond afdroop Mij dromen kon tot de slaap
mij aanwakkerde Ik haar aanzag Zij bij mij kroop Zij mij
ongerust maakte Wankelde aan mijn zij Ik de ramen open
deed om het te zien Brandt er niets dan het stralende
duister? Ik haar zei: Het is niets Niets brandt het zijnde dan
duister Haar kuste Haar ter zijde stond Aan haar liggen ging

787

n februari van dit jaar hield ik aan
de toen nog katholieke universiteit
van Nijmegen de Frans Kellendonk-lezing. Het was een pleidooi
vóór het katholieke dogma van de
transsubstantiatie en tegen symboliek
in geloof en literatuur. De lezing bevatte kritiek op het werk van de naamgever, Frans Kellendonk, en ook op dat
van Rudy Kousbroek en Karel van het
Reve. Tegenspraak is misschien niet de
vorm van lof die het gemakkelijkst te
hanteren is, maar wel de meest betrouwbare. Ik was dan ook aangenaam
verrast – en, vooruit, in mijn ijdelheid
gestreeld – toen Rudy Kousbroek eerst
per brief en later in een lezing aan
weer een andere katholieke universiteit, die van Tilburg, onder meer inging op mijn betoog. Ik dank hem dat
hij de bewerkte tekst van zijn Tilburgse rede wilde afstaan voor dit nummer
van De Gids. Eén raadselachtig verschijnsel moet daarbij vooraf worden
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toegelicht. Het is de wonderbaarlijke
vlees-in-vis-verandering, waarvoor
Kousbroek tevergeefs een diepere verklaring tracht te vinden. Die is er niet.
Het is een fout, door mij gemaakt en
ook in de brochure terechtgekomen
waarin mijn lezing werd afgedrukt.
Toen dezelfde tekst in De Gids verscheen (april 2004, nr. 4) was zij dankzij een oplettende redacteur gecorrigeerd. Is die oorspronkelijke fout nu
een aanwijzing of zelfs een bewijs voor
het bestaan van de spreekwoordelijke
Zetfoutenduivel dan wel zijn eeuwige
en innig verbonden tegenstrever, de
Scheppende God? Het antwoord op
die vraag boezemt mij minder belang
in dan Kousbroeks verhandeling over
de gevolgen. Die is de moeite waard,
ook zonder zekerheid over de existentie van een Opperwezen. Men ziet: wij
zijn het voorlopig nog niet eens.
h . m . va n d e n b r i n k

R U D Y KO U S B R O E K

Bestaan er gradaties in het geloof?*

r zijn in de wereld nog altijd massa’s mensen die geloven. Zijn
daar gradaties in mogelijk? Is geloof quantificeerbaar? Dat is
een vraag die zich voordoet in deze tijd, nu steeds meer mensen zich niet langer op een van de gevestigde godsdiensten beroepen en in plaats daarvan volstaan met de belijdenis: ‘er moet toch
“iets” zijn’.
Op de vraag wat dit ‘iets’ dan wel inhoudt komt meestal geen duidelijk antwoord, maar wat er in alle gevallen mee bedoeld wordt is
dat de wereld ‘uit meer bestaat dan alleen het stoffelijke’. Een coherente religie kun je het niet noemen, het is meer een metafysische
grabbelton. Zo is uit recent onderzoek gebleken dat in Nederland,
zowel onder kerkelijken als onkerkelijken, één op de vier mensen in
engelen en gebedsgenezing gelooft, en bijna de helft in wonderen.
Ook blijkt van tijd tot tijd dat de letter van het Christendom de
mensen meer en meer onbekend is. Nog onlangs werd een 17deeeuwse gevelsteen in een veelgelezen krant als volgt beschreven:
‘Een kleurige gedenksteen beeldt het bijbelse verhaal uit waarin een
jongetje wordt gered door een walvis’. Het is kortom religie zoals
beleden door analfabeten, met aanvullingen afkomstig uit allerlei
populair bijgeloof (occultisme, zielsverhuizing, astrologie, wedergeboorte etc.).
Dat is dus grosso modo waar het over gaat als er sprake is van ‘een
beetje geloven’ of ‘ietsisme’. De vraag is dan of mensen met deze opvattingen, hoe vaag ook, gezien moeten worden als gelovigen. Volgens mij is daar geen twijfel aan. Sinds jaar en dag heb ik betoogd
dat ‘een beetje geloven’ een vorm is van geloof en niet van ongeloof;
ook een beetje geloven is geloven, schreef ik, ‘zoals een beetje zwanger zwanger is’.

E

* Voor publicatie bewerkte versie van een voordracht gehouden op de Filosofendag georganiseerd door de Universiteit van Tilburg, 17 April 2004.
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Over deze uitspraak is nogal wat te doen geweest en van tijd tot
tijd laait het vuur weer op. “Volgens Rudy Kousbroek,” schreef Ger
Groot in De Groene Amsterdammer, “kun je niet een beetje geloven.
Toch is ‘een beetje geloven’ precies wat katholieken altijd hebben gedaan.”
Het merkwaardigste van deze discussie is dat de door mij gebruikte metafoor door iedereen die het er niet mee eens is wordt
opgevat als een ontkenning: ‘volgens K kun je niet een beetje geloven’, ‘K zegt een beetje geloven kan niet’. ‘K ontkent dat er verschillende manieren van geloven zijn’. Waar komt deze volstrekt arbitraire gevolgtrekking toch vandaan? Ik denk dat zij wortelt in taalverwarring, als gevolg van die vergelijking met zwangerschap, verkeerd begrepen als: ‘een beetje zwanger kan niet, een beetje geloven
dus ook niet’. Maar dat volgt niet uit deze vergelijking, die alleen
maar illustreert dat er voor een hoedanigheid geen verschil is tussen
een beetje en helemaal. Als er gevraagd wordt ‘regent het?’ en iemand antwoordt: ‘een beetje’, dan betekent dat dat het regent. Welke
gek zou daaruit afleiden dat een beetje regenen niet kan?
Wel, in dit geval de bloem der natie. Niet alleen g g kwam tot deze conclusie, maar vele anderen, onder wie zelfs de schaker en columnist Hans Ree. Tot mijn spijt, want ik ben een bewonderaar van
Hans Ree. Maar tot mijn teleurstelling beriep hij zich op diezelfde
dwaling, en voegde er bovendien nog een beschuldiging aan toe.
Hier is hoe hij het in NRC Handelsblad formuleerde: “Mijn ongeloof is oprecht, mijn respect voor de grote religies ook. Flauwekul,
dat respect, denkt Rudy Kousbroek, een beetje geloven bestaat niet,
net zo min als een beetje zwanger zijn. Maar ik denk dat er niets anders bestaat dan een beetje geloven.”
Met alle respect voor Hans Ree, maar ik kan hier met de beste wil
van de wereld niets meer in zien dan een aaneenschakeling van
denkfouten. In de formulering van Ger Groot gold het voor de Katholieken, hier is het al geworden dat er ‘niets anders bestaat’ dan
een beetje geloven; als dat waar is dan volgt daar uit dat er geen onderscheid is tussen geloven en een beetje geloven, het is dus gewoon
hetzelfde; je kunt dat beetje er dan net zo goed aflaten, precies zoals
ik beweer.
Nu de tweede denkfout – ‘flauwekul, dat respect’, ‘een beetje geloven bestaat niet’ – onzin, het één volgt niet uit het ander, er is geen
enkel causaal verband. Mij deze gevolgtrekking toe te schrijven is
dus zelf flauwekul. Maar bovendien denk ik dat helemaal niet. Het
is adding insult to injury om mij ook nog in de schoenen te schuiven dat ik respect voor de grote religies flauwekul vind – waar haalt
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Hans dat vandaan? Waar baseert hij het op? Zo moet ik mij ook nog
rechtvaardigen voor een mening die ik niet heb en die ik nooit heb
verkondigd. Ik heb integendeel veel respect voor de grote religies; ze
hebben veel onheil gesticht maar ook essentiële bijdragen aan onze
beschaving geleverd. Alleen is dat voor mij geen reden om in God te
geloven.
Voor Hans dan wel? Hij schrijft: ‘mijn ongeloof is oprecht’, maar
als je de hele uitspraak goed leest is de strekking onmiskenbaar dat
respect voor de grote religies geloof impliceert. Dat is nu precies
waartegen mijn bezwaren gericht zijn. Naar mijn opvattingen volgt
geloof nu juist niet uit dat respect, zoals het ook niet volgt uit waardering voor religieuze poëzie of gewijde muziek – of in het algemeen uit esthetische ervaringen, uit ‘ontroering’, zoals telkens weer
wordt gesuggereerd. Geloof heeft niets te maken met kunstzinnigheid. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: je kunt door de
meest uiteenlopende manifestaties van de religie, en verdere dingen
waar gelovigen het alleenrecht op menen te hebben, ontroerd worden zonder in enige hogere macht te geloven, zonder dat het bovennatuurlijke er aan te pas komt. Dat geldt ook voor het putten van
troost uit ritueel, waar ik zelf meermalen van heb getuigd (bijvoorbeeld over het plengen van water door Catullus op het graf van zijn
broer). Je hoeft niet in iets bovennatuurlijks te geloven om daardoor getroffen te worden, er is geen enkel Godsgeloof voor nodig;
maar het is wel opvallend hoe hardnekkig gelovigen en hun fellowtravellers dat steeds weer proberen te claimen.
*
De vraag die mij bezighoudt is waarom dat ‘beetje geloven’ zoveel
populariteit geniet. Het is opvallend hoeveel mensen in Nederland
zich er op beroepen. Zo wilde ik het nu hebben over de vorm die het
krijgt bij Hans Maarten van den Brink in zijn Kellendonk-lezing,
begin dit jaar (2004) gehouden in Nijmegen en getiteld ‘Waarlijk
spijs en drank’.
Frans Kellendonk! Er wordt onder de ‘beetje-gelovers’ een opvallende belangstelling voor deze schrijver aan de dag gelegd, zoals ook
anderen hebben opgemerkt. De vraag die door Van den Brink in deze lezing aan de orde wordt gesteld is of een beetje geloven zich laat
rijmen met het leerstuk der transsubstantiatie. Of ten minste: dat
maak ik er nu van; in de tekst van de lezing zelf wordt dat niet zo
onomwonden gezegd.
Laat mij vooropstellen dat ik deze lezing niet zonder genoegen
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heb gelezen; vooral de aan Wordsworth herinnerende wending op
de laatste bladzijde (“een landschap dat hij herkent hoewel hij het
niet eerder gezien heeft”) verraste mij en sprak mij aan. In deze
tekst genoemd te worden is een grote eer, mijn wandeling op deze
aarde is dus niet helemaal voor niets geweest. Of misschien in extremis toch nog vergeefs, als ik de passage lees waarin mijn beruchte
vergelijking tussen geloof en zwangerschap wordt geciteerd.
Maar eerst dit: er zijn in deze tekst ook verder nog een paar kleinigheden waar ik mij over heb verwonderd, zoals de wellicht Freudiaanse omzetting in de titel van het essay van mijn hand waar Van
den Brink uit citeert. Die titel luidde: ‘Vlees, vis of vleesvervanger’
(NRC Handelsblad, 11 Juli 2003); dat sloeg op de positie ingenomen
door Ger Groot in zijn bespreking van de interviewbundel Leven
zonder God van Harm Visser. Het intrigerende is dat Hans Maarten
daar ‘Vlees, vis of visvervanger’ van maakt – als dat opzettelijk is
vermag ik de zin ervan niet te doorgronden; slaat het op de vroegere
Rooms-Katholieke penitentie om op Vrijdag geen vlees maar vis te
eten? Of was het een Fehlleistung, een Freudiaanse vergissing?
Wat mij ook intrigeerde was de manier waarop een zeker lucide
inzicht van Karel van het Reve wordt behandeld. Dat inzicht betreft
de literatuurwetenschap. “Een literair kunstwerk,” schrijft Van den
Brink, “is in veel opzichten een machine, maar niet in alle. Als dat
wel zo was, dan zou het mogelijk zijn op grond van de analyse, een
beschrijving van de werking, op bestelling nieuwe, functionerende
meesterwerken in elkaar te zetten. Het is deze leemte in de tekstverklaring waarop Karel van het Reve ooit nogal gemakzuchtig zijn pijlen richtte en het is in deze leemte dat zich, neem ik aan, de onzichtbare en onsplijtbare kern van literaire kwaliteit bevindt.”
Waar ik over val is de kwalificatie ‘nogal gemakzuchtig’. Het gaat
hier namelijk niet om een onbetekenende bijzaak, maar om wat Van
den Brink zelf omschrijft als ‘een leemte in de tekstverklaring’. En
niet zomaar een leemte, maar een die betrekking heeft op ‘de onzichtbare en onsplijtbare kern van literaire kwaliteit’. Het lijkt mij
onterecht – en, wetend hoe de zaken zich afgespeeld hebben, eerlijk
gezegd ook een beetje partijdig – om het constateren van een leemte die door hele generaties van geleerde literatuurwetenschappers
over het hoofd was gezien, ‘nogal gemakzuchtig’ te noemen. Het
was integendeel een van veel inzicht en oorspronkelijkheid getuigende observatie. Het miskennen daarvan is een beoordelingsfout
die je wel vaker tegenkomt: het feit dat iets er simpel en voordehandliggend uitziet nadat een ander er de aandacht op heeft gevestigd.
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Maar wat mij uiteraard het meest bezighoudt is de behandeling
van mijn zo jammerlijk onbegrepen vergelijking tussen geloof en
zwangerschap. Van den Brink werpt tegen dat er ‘verschillende manieren van geloven’ bestaan, en denkt dat ik dat ontken. Dan is er
het volgende: die vergelijking tussen geloof en zwangerschap koos
ik, zoals al vaker gezegd, omdat hier voor beide geldt dat ‘een beetje’
gelijk is aan ‘helemaal’ – en niet omdat er enige inhoudelijke overeenkomst tussen geloof en zwangerschap bestaat. Het is daarom een
vergissing te denken dat onderdelen van het één ook van toepassing
kunnen zijn op het ander, maar dat is tot mijn spijt wat Van den
Brink doet (op blz. 18 van zijn tekst). Hij schrijft daar:
“Je bent zwanger of je bent het niet. Het lijkt zo simpel. Maar het
zegt zo weinig over het fenomeen, want er is veel meer tussen a en b
dan wel en niet. Ik noem maar wat. Je kunt zwanger zijn en het niet
weten. Je kunt zwanger zijn van een jongen, van een tweeling, of van
een meisje. Je kunt zeker weten dat je de zwangerschap niet wilt. Je
kunt zwanger zijn nadat je eerder zwanger bent geweest en het kind
hebt verloren. Je kunt zwanger zijn van een misvormd of een dood
kind, dat wel geboren zal moeten worden. Al die manieren van
zwangerschap, en er zijn er nog veel meer, verschillen wezenlijk van
elkaar en die schakering maakt de hele kwestie oneindig ingewikkelder en interessanter voor de beschouwer en voor de betrokkene
dan Kousbroeks digitale axioma: ‘zwanger dat is ja of nee’.”
Deze door Hans Maarten geëvokeerde ‘manieren van zwangerschap’ zijn stuk voor stuk heel betekenisvol, maar die betekenissen
zijn hier helaas irrelevant, er is geen enkele overeenkomst met iets
in het geloven, ze verduidelijken niets, ze bewijzen hooguit dat Van
den Brink een goed mens is met het hart op de juiste plaats – hij
heeft alleen niet begrepen waar het om ging. Laat ik het nog eens
proberen met een ander voorbeeld: als je zegt, sprekend over een redenering en een voetbal: ‘ze kunnen allebei lek zijn’, dan heeft het
niet alleen geen zin, maar ook iets nogal humorloos om een exposé
te geven over de samenstelling van de binnenband of het stikstofgehalte van de lucht waar hij mee gevuld is. Dat is niet wat vergeleken
wordt, het gaat er alleen maar om dat zowel een redenering als een
voetbal ‘lek’ kunnen zijn; de vergelijking is niet inhoudelijk.
Niet dat inhoudelijke vergelijkingen niet kunnen of niet mogen,
maar de beperking: ‘een beetje’ moet dan specifiek betrokken zijn
op de inhoud van geloofsartikelen, op datgene wat geloofd wordt; je
krijgt dan iets als de verbeterde Catechismus voor de 21ste eeuw, zoals ik die wel eens meer heb omschreven:
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Vraag: Bestaat God?
Antwoord: Een beetje.
Vr: Heeft God de wereld geschapen?
Antw: Ja en nee. In zekere zin wel.
Vr: Verwerpt gij de baarlijke Satan, zijn pracht en zijn praal?
Antw: Min of meer.
Vr: Moeten wij de tien geboden gehoorzamen?
Antw: Niet allemaal natuurlijk. Maar een percentage, dat moet
kunnen.
Vr: Kan Jezus Christus ons verlossen van onze zonden?
Antw: Dat hangt ervan af. Voor een deel.
Vr: Zal wie oprecht berouw heeft worden vergeven?
Antw: Tot op zekere hoogte. Maar het berouw hoeft ook niet volkomen oprecht te zijn.
Niet toevallig benadrukt Van den Brink de letterlijkheid van bepaalde door Kellendonk gehanteerde geloofsartikelen, zoals met betrekking tot de meergenoemde transsubstantiatie. Dit leerstuk wordt
officieel gedefinieerd als “het geloofsgeheim, plechtig afgekondigd
op het Concilie van Trente: de ‘zuiver Katholieke leer’ dat het brood
volledig het lichaam en de wijn volledig het bloed van Christus
wordt.”
Volledig, dat wil zeggen: niet een beetje. In Van den Brinks parafrase van Kellendonk: “dat is de opvatting dat het lichaam en bloed
van Jezus Christus niet ‘bij wijze van spreken’ aanwezig zijn tijdens
de eucharistie, maar echt.”
Een scheikundig onderzoek van de mondinhoud zou het kunnen
uitwijzen – dat dacht ik als kind al, maar dat is dan weer zoiets dat
gelovigen afwijzen als heiligschennis. Dat begrip lijkt wel speciaal te
zijn uitgevonden om verdichtsels, om niet te zeggen leugens, tegen
verificatie te beschermen.
*
Waar de schoen ook wringt is dat maar weinig mensen graag als
overtuigde gelovigen willen worden gezien. Veel sjieker is het om
een beetje te twijfelen. All-out geloven is banaal, maar ‘zoeken’ is salonfähig. Twijfelaars zien zichzelf ook graag als ‘gekweld’, want dat
heeft iets bewonderenswaardigs. Daarop berust ook, en zelfs voor
een groot deel vrees ik, het prestige van Kellendonk bij de Ietsisten.
‘Een beetje geloven’ kan ook beschreven worden als het streven
om van twee walletjes te eten. De zoeker wil liever niet bij de gelovi794
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gen worden ingedeeld, maar bij de sceptici, d.w.z. bij de mensen die
hun verstand gebruiken. Wat je daarbij ook vaak ziet is een grote belustheid op dat slijmballenwoord ‘agnostisch’ – dat betekent in de
practijk iets als: ik ben eigenlijk gelovig, maar vraag me niet waarin.
Gesjoemel, dat is kortom waar het koketteren met een beetje geloven niet zelden op neerkomt. Laten we nu ook maar eens het woord
gebruiken dat Van den Brink zo ten onrechte op Karel van het Reve
betrok: gemakzucht. Behalve misschien voor echte analfabeten dekt
‘een beetje geloven’ in veel gevallen ook gewoon gemakzucht. Het is
dan wat nu bekend is als ‘New Age’, een wereldbeschouwing waarin
‘een beetje’ innerlijke tegenspraak ook geen enkel bezwaar is. Ietsisten zien daar een bewijs van tolerantie in.
Veel hiervan is au fond en tot mijn spijt ook van toepassing op
Frans Kellendonk, van wie Van den Brink citeert dat hij niet geloofde, maar vond ‘dat juist in deze post-christelijke tijd het Christendom opnieuw een uitdaging is geworden’. Ziedaar een zin die Kellendonk naar mijn maatstaven onwaardig is; het is een van die uitdrukkingen die je bij de fellow-travelers wel vaker tegenkomt, samen met al die zachte-sector woorden als ‘bezinning’, ‘verinnerlijking’, ‘zingeving’ e.d.; wat je ook veel hoort is dat zij geloven ‘gewoon spannend’ vinden, dat zij op zoek zijn naar ‘een nieuwe onbevangenheid’, dat zij zich ‘geraakt voelen door het Christelijke erfgoed’ en wat dies meer zij.
Het is goed er hier nog eens aan te herinneren dat atheïsme niet
ook een soort geloof is, maar iets principieel anders. Het onderscheid is het al of niet toelaten van het bovennatuurlijke in een beschouwing. Wat niet-geloven impliceert is dat de introductie van
het bovennatuurlijke een hypothese onherroepelijk waardeloos
maakt, zoals het toelaten van een fout in een wiskundige redenering, van bedrog in een natuurkundige proef, van een ongeoorloofde zet in een schaakpartij. Anders gezegd, niet-geloven is het enige
programma dat vrijwaart tegen wat Jaap van Heerden zo treffend
het schrikbewind der verzinsels heeft genoemd.
‘Het Christendom als uitdaging zien’ is een voorbeeld van iets dat
in dit universum geen enkele betekenis heeft – en bovendien hartverscheurend stompzinnig klinkt. Gelukkig drukte Kellendonk zich
meestal subtieler uit – bijvoorbeeld: “Ik heb in het hart van de
schepping een leemte ontdekt waar God, als Hij bestaat, mooi in
zou passen...” Ziedaar een formule die mij heel wat nader staat dan
zo’n cliché over het Christendom als uitdaging, ook al moet ik toegeven dat het één in strenge beschouwing niet meer betekenis heeft
dan het ander.
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Zeker: Kellendonk was ook naar mijn maatstaven een belangrijke
schrijver, al moet ik bekennen dat ik wat moeite heb Hugo Brandt
Corstius te volgen wanneer hij Kellendonk gelijk stelt aan Pascal.
In een andere tijd zou in Kellendonk misschien een heilige zijn
herkend. Misschien trouwens ook nu nog, maar dan alleen door de
Ietsisten – en zo overleeft, vrees ik, Kellendonks ‘gedachtegoed’ toch
voornamelijk als New Age. Nou ja, niet helemaal. Laten we zeggen:
‘een beetje’.
*
New Age staat niet in hoog aanzien, maar het heeft toch altijd nog
veel meer prestige in de wereld dan het atheïsme, dat in sommige
landen en in sommige kringen nog steeds synoniem is met immoreel. Nog onlangs werden in Elsevier atheïsten in emotionele termen gekenschetst als ‘verachters van het geloof ’. In een Amerikaanse krant las ik over een man van onbesproken gedrag, die al sinds
meer dan tien jaar in Seattle de functie van padvindersleider had
vervuld, maar ontslagen werd nadat hij op een of ander formulier
had ingevuld dat hij atheïst was. Hij hoefde geen Christen te zijn
maar hij moest wel ergens in geloven.
Niemand die het atheïsme ‘spannend’ of ‘een uitdaging’ noemt.
Morele problemen worden in de media altijd aan gelovigen voorgelegd, nooit aan een atheïst. Een recent onderzoek wees uit dat voor
de meeste Amerikanen een gelovige, een vrouw en zelfs een homo
eventueel nog wel aanvaardbaar konden zijn als presidentscandidaat, maar niet een atheïst. Naar de letter van de door Hans Ree (en
mij) zo gerespecteerde grote godsdiensten moeten atheïsten trouwens eigenlijk worden doodgemaakt (verbrand, uitgeroeid – cf. Spr.
2:22, Jes. 9:17, Job 36:6, 40:7, Ps. 37:34, 58:11, 106:18, etc.).
Gelovigen, gekwelde twijfelaars en eenzame zoekers naar God
daarentegen genieten niet alleen aanzien maar ook een zekere mate
van sociale bescherming; bekeerlingen worden verdedigd, aangemoedigd en geprezen. Dat is een hoffelijkheid die atheïsten niet
wordt betoond. Bekeringen vormen een dankbaar onderwerp in de
literatuur, met titels als Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de 20ste eeuw (Cornelia Vogel). Wat geloof ik ook een belangrijke rol speelt is dat om bekeringen altijd een vage roep van
uitverkiezing zweeft, het prestige van een geroepene, een uitverkorene. Geloofsafval en atheïsme daarentegen worden niet in verband
gebracht met het ontdekken van licht of waarheid; een atheïst
wordt niet gezien als een geroepene, geen romantische tranen wor796
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den gestort over het lot van eenzame atheïsten in een boze wereld,
niemand die een atheïst ‘dapper’ of ‘moedig’ noemt (terwijl dat in
elk geval voor atheïsten in sommige Islamitische landen bepaald
niet misplaatst zou zijn).
*
Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door een verhandeling getiteld
De geschiedenis van het Atheïsme, door Hubert Dethier (Hadewych,
Antwerpen-Baarn 1995). Het blijkt een titel te zijn die in een beschouwing over het Ietsisme niet mag ontbreken. “Onze Westerse
democratie,” schrijft Dethier, “staat pseudo-logisch in het teken van
het als-of, het ongeveer, het bijna en het zoals.” Wat hier met pseudologisch wordt bedoeld is mij niet helemaal duidelijk, maar Dethiers
indeling correspondeert op frappante wijze met het ‘een beetje geloven’ van onze tijd; in de uitwerking wordt zelfs gesproken van het
‘iets’ ongeveer in de gedaante die het heeft in het Ietsisme:
“a) Het alsof is de analogie, zeer geliefd in Katholieke milieux en
door Teilhard de Chardin met grote virtuositeit toegepast. De analogie betekent een moraal als decor en als decoratie, dus als onwerkelijkheid. Gedurende de laatste wereldoorlog werd wel verteld dat
Goebbels in de hemel was beland. Inplaats van een duister gangetje
koos hij een brede avenue met aanlokkelijke etalages, maar toen hij
de deur van een winkel wou openen stelde hij vast dat het om een
trompe l’oeil ging, op een muur geschilderd. Toen hij naar Petrus
ging en om uitleg vroeg, kreeg hij als antwoord: propaganda. Het
alsof is een propagandistisch voelen en denken, ‘iets’ dat bij de mode, bij de tijd past. Analoge gevoelens zijn decoratief en daarom
kunstmatig.”
Ook de uitwerking van het ‘ongeveer’ is heel verhelderend; heel
bevredigend wat mij betreft is dat Teilhard de Chardin wordt genoemd in dit verband:
“b) het ongeveer is het halve. Het drukt zich uit in de haast, in de
onafgewerktheid, in gevoelens en gedachten die ongeveer droef zijn
en ongeveer gedacht worden. Het gaat om een nieuwe wijsheid.
Men zegt iets van of tegen iemand en gelooft het ongeveer. Het is
helemaal geen ongeloof, het is ook geen geloof... het denken van
Teilhard de Chardin doet maar al te dikwijls aan dit ‘ongeveer’ denken... Inderdaad is Teilhard de Chardin ongeveer een atheïst, ongeveer een pantheïst, ongeveer een christen, ongeveer een katholiek,
ongeveer een jezuïet... Het ongeveer is het reële Atheïsme van het
hedendaagse christendom.”
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Opmerkelijk is ook Dethiers behandeling van het ‘bijna’, met heel
toepasselijke conclusies over het ‘bijna-Christendom’:
“c) het bijna is de typische helse belevenis van een mens die het
groot lot zou hebben gewonnen, alleen had de één een twee moeten
zijn, voor de rest kloppen alle cijfers... Ook Teilhard de Chardin lijdt
aan het ‘bijna’. Hij is bijna een atheïst, op het randje af, zoals hij bijna een christen is. Heel veel van wat hij zegt is bijna waar. Het bijnachristendom doet zich op een zeer merkwaardige wijze voor als ongelovig geloof.”
In het ‘zoals’ komen weer andere essentiële aspecten ter sprake,
zoals het begrip nabootsing:
“d) Ook het zoals is fundamenteel voor de huidige maatschappij,
die gebouwd is op imitatie. Nagebootste gevoelens en gedachten,
nagebootste levenshoudingen, nagebootste kunst... In een bepaald
opzicht bootst Teilhard de Chardin de Kerk na... maar hij bootst
ook de wetenschap na.”
Nagebootste gevoelens en gedachten, nagebootste levenshoudingen, nagebootste kunst – dat deed mij uiteraard aan Frans Kellendonk denken, maar het ging hier vooral over Teilhard de Chardin.
Nagebootste wetenschap heeft hier in de eerste plaats betrekking op
de evolutietheorie. Dat is inderdaad de theorie die in de religie de
grootste ravages heeft aangericht. Het heeft mij altijd gefascineerd
hoe bepaalde gelovigen daarop hebben gereageerd met een soort
verbale natuurkunde; dat gold voor Bergson, maar het aangrijpendste voorbeeld was ongetwijfeld Teilhard, die gedacht moet
hebben dat het mogelijk was een synthese te bewerkstelligen tussen
geloof en wetenschap met behulp van theologisch vocabulaire en
termen uit de evolutietheorie. Ik vermoed dat Teilhard werkelijk
geen inzicht had in het verschil tussen echte natuurkunde en zijn eigengemaakte fysica van het woord. Theofysica. Hij moet gedacht
hebben dat allebei uit woorden bestonden. Wetenschappelijke kennis, dat was het woord ervoor weten. Vandaar misschien ook dat de
minder verbaal ingestelde Nederlanders niet zo gemakkelijk onder
de betovering van Teilhard de Chardin kwamen; ik heb zelf de ervaring gehad dat sommige van zijn zinnen niet in het Nederlands
kunnen worden overgebracht zonder hun betekenis te verliezen.
Het Teilhardisme is nu al bijna irrelevant geworden, en de beetjegelovigen, zeker in Nederland, weten al nauwelijks meer wie hij was.
Maar hij blijft een van de voorlopers van het Ietsisme; een grondlegger, een voorvader.
*
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Er is nog iets met het barokke taalgebruik van Teilhard de Chardin:
het is on-Protestants. Dat zou ook een reden kunnen zijn dat het
(Noord-)Nederlands er moeite mee had. Misschien geldt iets dergelijks ook tot op zekere hoogte voor het proza van Kellendonk.
Hoe relevant is het feit, ook door Groot vermeld, dat de huidige
geloofsrevival ‘meer dan algemeen wordt beseft een verschijnsel is
dat voornamelijk in de Rooms-Katholieke wereld plaatsvindt’? Je
hoort wel eens dat Katholicisme een streven naar schoonheid en het
Protestantisme een streven naar waarheid zou zijn. Dat zou dan een
zeker licht kunnen werpen op g g ’s stelling dat ‘een beetje geloven
precies is wat Katholieken altijd hebben gedaan’. Meer dus dan de
Protestanten, een andere betekenis kan ik er niet aan verbinden.
Misschien was het om g g te beschamen dat er vervolgens een
boek verscheen met de briljante titel Een beetje geloven (Balans
1999), geredigeerd door een nog groter onbenul dan Ger Groot, te
weten W.B. Drees, ‘verbonden aan het Bezinningscentrum van de
Vrije Universiteit’. Deze Drees had mijn levenspad al eens eerder gekruist: het was hem op een of andere manier gelukt zich als spreker
te laten uitnodigen op een congres van het Sceptisch Genootschap
(1997), waar hij niets te maken had en volstrekt onsceptische opinies verkondigde, en daar bovendien gezellig en breeduit alle tijd
voor nam, terwijl de leiding de deelnemers gesmeekt had hun
spreektijd te beperken tot een paar minuten.
Maar nu over dat boek: slappe kost, misschien wel de slapste kost
van Nederland en dat wil wat zeggen. Het spreekt vanzelf dat de parabel over de zwangerschap voor Drees te moeilijk is: ook hij denkt
dat het ‘of je bent atheïst of je bent orthodox gelovige’ betekent.
Nou ja, laat hem ook maar.
W.B. Drees nu heeft vastgesteld wie de echte beetje-gelovers zijn:
niet de Katholieken van Ger Groot, maar zijn eigen Vrijzinnig-Protestanten. “Vrijzinnig geloven,” zo legt hij uit, “is niet zozeer ‘een
beetje geloven’ qua hoeveelheid, alsof het om orthodox geloof minus een aantal geloofsartikelen zou gaan, maar veelmeer ‘geloven in
een Vrijzinnig-Protestantse stijl’.”
Daar moet Ger Groot nu dus maar eens rustig over nadenken. Ze
zitten overigens toch wel op één lijn, Drees en Groot: ook g g heeft
het over de ‘schemerzones van de geloofszekerheid’ en ook hij herinnert er aan dat we niet in een ‘wetenschappelijk universum’ leven,
waarin ‘alles kan worden teruggebracht tot impulsen en reacties’.
Je schrikt van de primitieve voorstelling die zulke mensen zich
van een rationele denkwereld maken; zo stelt g g tegenover al dat
kille en zielloze atheïsme “een wereld waarin we gevoelens, verlanrudy kousbroek Bestaan er gradaties in het geloof?
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gens, vragen hebben en waarin beelden en mogelijke antwoorden
iets kunnen betekenen.”
Zo zie je maar weer, dat hebben die vuige Godloochenaars toch
maar niet! Die brengen alles terug tot impulsen en reacties. Die leven in een wereld waarin beelden en mogelijke antwoorden niets
betekenen! Gevoelens en verlangens, dat is typisch iets wat atheïsten niet kennen. Alleen religieus ingestelde mensen hebben die.
Ach, het heeft ook wel iets vertederends.
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en essay is geen poging tot een sluitende
uitleg van, of een beargumenteerd oordeel over een onderwerp. Een essay is eropuit dat onderwerp open te leggen voor de eigen gedachten van de lezer van het essay. Jacob
Groot is mijn lievelingsdichter, een van de weinigen die onverschrokken het absolute blijft
oproepen en doorvorsen in het enige medium
waarin dat kan: de poëzie. Hans Groenewegen
is mijn favoriete essayist over poëzie, een van
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de weinigen die onverschrokken dichterlijke
werelden blijft openleggen waar anderen zich
liever niet aan stoten. Hij doet dat op een wijze
die zowel onderzoekt en verklaart, als het raadsel intact houdt van de poëzie die hij onder
handen neemt. Daardoor laat hij niet alleen
voorbeeldig zien wat de dichtkunst vermag,
maar ook wat essayistiek is.
arjen mulder

HANS GROENEWEGEN

Gelijktijdigheid van het tegengestelde

I
Het front van de jongste bundel van Jacob Groot proclameert: Zij Is
Er. Drie woorden, drie kapitalen, elk woord krijgt de tijd om uit te
klinken voor het volgende komt. Hier roept iemand in een weidse
ruimte, vanuit een innerlijke overtuiging en tegen alles in het bijzonder.
Degeen die roept moet een solist zijn. Probeer maar eens hoe het
klinkt als je niet zegt: ‘zij’ maar ‘ze is er’. Onmiddellijk hoor je hoe je
het accent naar het middelste woord laat verschuiven. Ik hoor mezelf als de vader die naar boven loopt om te kijken of zijn dochter
die al de hele middag kwijt is, misschien gewoon in bed ligt. De roep
klinkt van de trap naar beneden: ‘ze is er.’ De opluchting zucht door
het hele huis. Maar zeg vervolgens weer ‘Zij’, zoals het er staat. Je
hoort wat anders. Je hoort een ander. Je hoort iemand die zich uitverkoren vermoedde, die zich gezocht wist door degene die hij zelf
overal zocht, die haar vond en nu luidkeels roept ‘Zij’ is er. En ze is
er voor hém. Zij is de zijne. Hij zal de hare zijn.
Hij die ik net met mijn innerlijk oor hoorde roepen mag een solist zijn, hij speelt zijn solo’s wel voor een publiek van lezers. Kijk
maar. De titel verbergt een vierde woord dat het met zijn hoofdletters onthult: z i e . Dat vierde woord gaat onzichtbaar aan de andere drie vooraf. De extatische proclamatie van de verliefde is tegelijkertijd een oproep om met de spreker mee te kijken: Zie, Zij Is Er.
De spreker is een ooggetuige die ons lezers wil overtuigen van het
bestaan van haar die hij meent te zien. Hij deelt ons haar bestaan
mee, en noodt ons zelf naar haar te kijken.
Wie zij is? De poëzie neem ik aan, of de tekstbeweging die haar
doet ontstaan. De bewegingen van de tekst zijn door de dichter in
gang gebracht. De titel is hiermee tevens het eureka van de dichter,
die, aan zijn tafel gezeten, de laatste versie van de bundel doorlas,
benieuwd of het werkt. Met zijn schrijven riep hij de poëzie op om
aan hem te verschijnen. Hij las wat hij schreef en hij ziet haar voor
hans groenewegen Gelijktijdigheid van het tegengestelde
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zich. In zijn kamer, tussen de boekenwanden, roept hij het uit tot
zichzelf, dat zij er ‘Is’ in al haar onuitsprekelijke schoonheid.
Een van de tekstbewegingen in de bundel van Groot springt al bij
het eerste doorbladeren in het oog. Na de titel en de herhaling ervan
op de titelpagina zijn de motto’s te lezen. Een daarvan negeert de titel. Het is een regel uit een song van The Zombies: ‘Please don’t
bother trying to find her – She’s not there.’ De song is getiteld ‘She’s
Not There’. Op de bevestiging volgt dus onmiddellijk de ontkenning. Doorbladerend kom je aan het slot van de eerste afdeling het
titelgedicht tegen: ‘zij is er’. Opnieuw een wending. Nu is er weer de
bevestiging van haar aanwezigheid.
Moet je nu spreken van een pendelbeweging tussen bevestiging
en ontkenning? Ik denk het niet. Wat eenmaal gedrukt is, staat er.
Wat eenmaal is gelezen, is niet meer te vergeten. Bevestiging en ontkenning schuiven in elkaar als elkaars ondertoon.
Dat in elkaar schuiven van beide uitersten voltrekt zich bij mij
eveneens op een andere manier. Het lied van The Zombies is een
van die merkwaardige hits waarvan een enkele regel in staat is onmiddellijk zijn melodiegroef in mijn hoofd terug te vinden. Daaruit
welt hij uren, soms dagen naar mijn mond om gezongen te worden.
‘Winter in America is cold’ is er nog zo een, en ‘brandend zand en
nergens water, brandend zand, dit leven is voor hem een hel’. Bij mij
bereikt Groot door de keuze van het motto het effect dat elke keer
als ik zijn bundel oppak om erin te lezen, de melodie van ‘She’s Not
There’ in mijn hoofd klinkt. Die ontkenning klinkt dus nog steeds
als aan het eind van de eerste afdeling mijn oog valt op het titelgedicht dat opnieuw bevestigt: ‘zij is er.’
Nu zingt het in mijn hoofd. Gezegend zij bij wie het nummer van
The Zombies niet is ingesleten. Ik weet nu al dat ik er niet van af zal
komen, zolang ik over de bundel van Jacob Groot schrijf. Is dat geen
aanwezigheid? Mij lijkt daarom dat er opnieuw een gelijktijdigheid
van ontkenning en bevestiging is ontstaan. Ze is er niet, zegt de
tekstregel. Ze is er zelfs zo nadrukkelijk niet, dat ik geen moeite hoef
te doen haar te vinden. Maar het omgekeerde is eveneens waar. Ook
daar hoefde ik geen moeite voor te doen. De melodie is er en ik raak
haar niet kwijt. Een melodie, of het nu de zinsmelodie is of de melodie van een lied, vertegenwoordigt de poëzie. Zij refereert aan haar
aanwezigheid.
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II
De leeswijzer die het eerste doorbladeren biedt, blijkt vruchtbaar
bij het lezen van de gedichten. Hij richt je op een van de technieken
die Jacob Groot zeer consequent hanteert. Hij plaatst woorden met
tegengestelde betekenis dicht op elkaar. Hij doet dat bovendien in
een ongewoon hoge dichtheid, zoals op de bevestiging van de titel
onmiddellijk de ontkenning van het motto volgt. De tekst van de
gedichten beweegt voort van contrast naar contrast. Een bepaalde
betekenis wordt niet langs een genuanceerde uitbreiding uitgewerkt
tot zij een heel vers of gedicht beslaat. Zij wordt afgebroken. Even
beweegt de tekst een andere kant op. Dan breekt de dichter ook die
beweging af en en wendt de tekst in weer een andere contrasterende
richting.
Groot hanteerde die techniek al in zijn vorige bundel Natuurlijke
Liefde (1998). De consequentie en frequentie waarmee hij het doet,
wekt soms de indruk van een automatisme. De dichter lijkt dan een
machine die woordcontrasten monteert.
Getuige een aantal gedichten in Zij Is Er is Groot zich hiervan bewust. Doordat ik de combinatie van de woorden ‘automatisme’,
‘machine’ en ‘zich ergens van bewust zijn’ wilde gebruiken, was ik
geneigd negatief kwalificerend te schrijven ‘is Groot zich van het gevaar bewust’. Het machinale krijgt al snel een negatieve connotatie,
zeker in verband met poëzie. Dat gebeurt al helemaal in verband
met poëzie waarin termen als waarheid, schoonheid en zuiverheid
functioneren zonder verontschuldigende grammaticale gestes of
zonder dat ze doortrokken is van een ironie die geen enkel verlangen heeft naar wat ze denkt te ironiseren. Groot schrijft zulke ernstige poëzie, met een gebeitelde zegging en met een andere ironie,
een die een middel is om te verdwijnen om het verhevene te kunnen
bereiken. Maar ik betwijfel of hij het machinale als gevaar ziet. Voor
hem is dat machinale met de eraan verbonden automatismen een
mogelijkheid uitdrukking te geven aan ervaringen en verlangens,
die onder een ander, minder streng regime dan de onpersoonlijke,
‘machinale’ betekenisproductie zouden verdwijnen in de poëtische
clichés van het persoonlijke. Het machinale is in zijn werk misschien op te vatten als een analogie van meditatie. Technieken worden bewust ingezet om een effect te bereiken dat buiten het gestuurde bewustzijn valt.
De dichter is natuurlijk ook een intelligente machine. De lezer
die het bewegingsmechanisme van de tekst heeft ontdekt, leest
daarna met een verwachtingspatroon. Mijn machinale betekenistoekenning treedt onmiddellijk in werking. Maar hoewel ik de mehans groenewegen Gelijktijdigheid van het tegengestelde
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chanismen steeds herken, verstoort de tekst regelmatig de concrete
verwachting. Op een ja volgt niet zomaar een nee, op wit niet altijd
een gemakkelijk zwart. De dichter kiest niet voor de evidentste contrasten – evident voor mij of evident voor hem. Hij kiest naast de
evidenties. Hij zoekt met deze vrij gestuurde technische automatismen waarschijnlijk de gelijktijdigheid van het onpersoonlijke en
het individuele. Zo staat in het eerste gedicht van de bundel ‘zielsmachine’, een woord waarin die gelijktijdigheid is gerealiseerd. Op
vergelijkbare wijze draagt een gedicht een titel die het tot een paradoxale proloog maakt: ‘voor het begin van de poëzie’. Een gedicht
handelt van wat aan hem voorafgaat en strikt genomen geen plaats
daarin heeft:
Je hoort het nieuws van een ondergang maar je weet niet
of het oud is of gelogen, omdat ze willen dat schoonheid
donker wordt of geen waarheid proeven, en alles bij elkaar
breng je door uiteen te vallen in steeds grotere gehelen die je,
gebogen over tafel, lijmt tot een plakplaatje. Eerst verschieten
de sterren, dan kwijlt het blauwste duister, het lover rafelt
over de dieren des velds, en ten slotte falen de veelbelovendste
namen in de slaap van de ribben. Daarna, in de allerlaatste plaats,
is het de beurt aan haar, in de allereerste plaats aan wie zich jou
wil noemen uit naam van een mond. Meer kan je nooit doen:
de holte van je heelal zweemt naar de woning van je tong; ze gaat
de deur uit aan een riem: in de ruimte vol begrippen die ze vraagt
om verlossing: van zichzelf, onbereikbaar ultraverre zielsmachine
op het godsblauw van een adem, in haar armen om je lippen
Enkele wendingen of omslagen springen onmiddellijk in het oog:
nieuws – oud; gelogen – waarheid; bij elkaar brengen – uiteenvallen
– gehelen; grotere – plakplaatje; eerste – ten slotte – allerlaatste – allereerste; de deur uit – aan een riem; ultraverre – om je lippen. Enkele andere zijn daar meer ondergeschoven. Het contrast schoonheid – donker impliceert een verbinding van schoonheid met licht.
Het contrast tafel – veld toont de beweging van het in elkaar schuiven van binnen en buiten dat in de terzinen van dit sonnet nogmaals wordt voltrokken. Via het verzwegen woord gehemelte – in
‘zweemt’ met klank aangeraakt – zijn mondholte en heelal in elkaar
begrepen. Het spreken van de poëzie dat van buiten komt, vervoegt
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zich met het eigen spreken. Zij spreekt met ‘jouw’ tong, die vastligt
aan ‘jouw’ tongriem in ‘jouw’ mondholte. Daarom ook kan in het
tweede kwatrijn het blauwste duister van het heelal kwijlen.
‘Falen’ en ‘veelbelovendste’ zetten het voorbije en het komende
tegenover elkaar. Datzelfde contrast bestaat tussen het ‘voor het begin’ van de titel en het woord ondergang in de eerste regel. Het apocalyptische ‘ondergang’ zet een tegentoon voor de referenties aan
een scheppingsverhaal uit de bijbel, die Groot vanaf het tweede
kwatrijn in zijn gedicht vlocht. De ‘dieren des velds’ is een archaïserende formulering die het taaleigen van de Statenvertaling echoot
en de lezer op dat spoor zet.
Jacob Groot ‘vertelt’ het verhaal in omgekeerde volgorde na. In
Genesis 2 wordt de mens geformeerd uit stof. Om hem tot leven te
wekken blaast God hem zijn levensadem in de neus – de tweede terzine spreekt van het godsblauw van een adem. De levende mens
wordt in de Hof van Eden geplaatst. Daar geeft hij de dieren namen.
Als hij bij aanblik van de paarsgewijs voorbijtrekkende schepsels
niemand ziet die bij hem past, brengt God een diepe slaap over
hem. Tijdens die slaap neemt Hij een rib uit zijn lijf en bouwt die
uit tot een vrouw. Die elementen zijn getransformeerd terug te vinden in het tweede kwatrijn.
Je zou dit openingsgedicht een scheppingssonnet kunnen noemen. Het is een sonnet dat van de oorsprong van de poëzie spreekt
en van de oorsprong van de dichter. Je moet er dan wel bij bedenken
dat het echec is meegeschapen. De dreiging van de ondergang strekt
zich uit langs ‘gelogen’, ‘uiteenvallen’, ‘plakplaatje’, ‘kwijlen’, ‘rafelt’,
‘falen’, ‘onbereikbaar’. Groot spant zijn tekst tussen de verheven termen waarheid, leugen, schoonheid, namen, noemen, verlossing,
ziel, godsblauw. Hij snijdt er dissonanten doorheen: lijmt, plakplaatje, kwijlt.
Wie wordt geschapen? Wie worden geschapen? Wie schept wie?
Die vragen zijn met dit gedicht voor ogen niet eenduidig te beantwoorden. Wordt de schepping van de poëzie beschreven? De schepping van de taal? De schepping van de dichter? Schept de taal de
poëzie? Schept de poëzie het dichterlijk spreken dat de dichter
schept? In dit gedicht, zoals in vele andere gedichten van deze bundel, zijn recursieve verhoudingen geschapen. Wie treden er op in de
zin die begint in het tweede kwatrijn en die doorloopt tot halverwege de tweede regel van de eerste terzine? Wie is die ‘haar’? Eerst
dacht ik ‘de poëzie’. Maar die gedachte is onlogisch. De titel refereert
aan de situatie die aan ‘de poëzie’ voorafgaat. Te verwachten is daarom dat zij eerst als eindresultaat van het scheppingsproces verhans groenewegen Gelijktijdigheid van het tegengestelde
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schijnt. Aan het slot van het gedicht.
Ook daarom dringt de nadere specificering van ‘haar’ in de laatste twee strofen mijn gedachten in de richting van ‘de tong’. Bij het
‘aan een riem de deur uit gaan’, gaat de tong, aan de tongriem binnensmonds gebonden, over in de stem. Hoewel hier heel direct in
haar fysieke gestalte beschreven, lijkt daarom ook de metafoor
werkzaam waarin tong en taal elkaar betekenen. De woorden namen, noemen, begrippen en vragen versterken die associatie. Al die
woorden – poëzie, tong, taal, stem – zijn grammaticaal gesproken in
de eerste plaats vrouwelijk.
Hoewel in haar fysieke gestalte beschreven, de lichaamseigen
tong, blijft zij een vreemde. Mond is mannelijk. Ik identificeer voor
het gemak de ‘jou’ met de mannelijke dichter Jacob Groot. De tong
zegt ik, zou je de eerste terzine kunnen parafraseren. Maar, om met
Rimbaud te spreken, die ik is een ander. De tong is zichzelf niet. De
dichter spreekt met vreemde tong als hij ik zegt.
In dit gedicht maar ook in de andere gedichten van deze bundel,
is de verklaring ook de oorzaak van de vreemde toon. Groot voert
de onderlinge uitwisselbaarheid van de opgevoerde personages zo
ver door, dat het binnene en het buitene, het eigene en het onbereikbare in elkaar schuiven. Als de tong de deur uit gaat, aan haar
tongriem achterblijvend, is ze de stem. De stem, adem en klanken,
hanteert de taal. Ze beweegt zich in de taalruimte, ‘de ruimte vol begrippen’. Wil ze van de taal verlost worden? Of wil ze dat de begrippen zichzelf verlossen? Is zij de zielsmachine en tegelijk onbereikbaar? Godsblauw is het verre, adem het nabije wat ons in en uit gaat.
Tot slot van dit openingssonnet van zijn bundel laat Jacob Groot
de stem haar armen om zijn lippen slaan. Er heeft een omslag
plaatsgevonden. Het gedicht begon bij het oor. Het lyrische subject
hoorde van de ondergang van de poëzie in de eerste regel. Het huidige poëtische klimaat is blijkbaar zo dat ‘schoonheid’ en ‘waarheid’
niet meer ter zake zijn. Een niet nader gespecificeerd ‘ze’ – het is aan
lezers of ze de hun hier aangereikte schoen willen passen – verduistert de schoonheid en spuugt de waarheid uit. In wat wellicht een
reinigingsproces genoemd kan worden, bewerkt het gedicht genoemde verschuiving van het oor naar de mond. De laatste zes
woorden tonen een liefdevolle vereniging van het eigene en het
vreemde. Het gedicht voltooit ermee de schepping van de poëzie.
Zij is er. Het tweede gedicht van de bundel begint daarom met het
woord ‘Poëzie’.
Alleen die Zombies blijven maar in mijn hersenen rondzingen.
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III
Van de tweeënveertig gedichten in Zij Is Er hebben er drieëndertig
in de eerste oogopslag de vorm van een sonnet. Twee kwatrijnen,
twee terzinen. In Natuurlijke Liefde was dat het geval met op een na
alle gedichten. Klaarblijkelijk vindt Jacob Groot deze vorm geschikt
voor het project dat hij uitvoert.
Sonnetten hadden in de Nederlandse poëzie een tijdlang een
kwalijke reputatie. Dat is voorbij. Het is niet moeilijk meer dan tien
dichters te noemen die het genre beoefenen, onder hen niet de minste. Denk bijvoorbeeld aan H.H. ter Balkt, Huub Beurskens, Hugo
Claus, Christine D’haen, Jan Kuijper, Jacques Hamelink en Leo Vroman. De meesten van hen schrijven wel eigenzinnige varianten. De
vorm is kennelijk van een zo stevige klassieke kwaliteit, dat hij grote
experimenten verdraagt zonder zijn legitimerende kracht te verliezen. Zelfs als iemand een drieregelig gedicht van respectievelijk vijf,
zeven en vijf lettergrepen een sonnet noemt, kan dat de lezer verleiden tot multi-literaire mijmeringen.
Ook Jacob Groot doet zíjn ding met het sonnet. Het eerste gezicht determineert onmiddellijk: dit is een sonnet. Het tweede gezicht constateert dat een aantal klassieke kenmerken ontbreekt. Kijk
maar naar bovenstaand ‘voor het begin van de poëzie’. Het klinkdicht vertoont geen rijmschema, noch een petrarkistisch, noch een
shakespeareaans. Een vast metrisch schema als bijvoorbeeld de vijfof zesvoetige jambe heeft het net zomin als de andere sonnetten in
de bundel. De overigens wel regelmatig uitwaaierende regels hebben een vrije, maar sterke ritmiek. Misschien zijn er argumenten te
vinden om te spreken van de traditionele volta of wending tussen
octaaf en sextet. Zo contrasteren ‘allerlaatste’ en ‘allereerste’. Misschien zou je kunnen zeggen dat in het octaaf het papierwerk (het
lijmen van het plakplaatje) domineert, en in het sextet de levende
stem. Er is de discrepantie tussen de veronderstelde afwezigheid van
de poëzie in de aanhef en haar verschijning aan het slot. Toch vind
ik, de hele verzameling van zijn laatste twee bundels overziend, de
klassieke volta niet kenmerkend voor de sonnetten van Groot.
Het derde gezicht vertelt dat de dichter enkele kenmerkende eigenschappen van het klassieke sonnet op eigen wijze heeft aangebracht. In de meeste van zijn sonnetten ontbreekt een heldere wending tussen octaaf en sextet. Toch is er aan wending geen gebrek.
Meestal zijn er verschillende per strofe. Je zou kunnen zeggen dat
omslag of wending het eerste bouwprincipe van de gedichten van
Groot is. Zijn schrijven is een voortdurend wenden met de werking
van contrasten. Op het mogelijk doel daarvan kom ik nog terug.
hans groenewegen Gelijktijdigheid van het tegengestelde
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Traditioneel verspringen in de wending de niveaus. Een opgebouwd beeld wordt gecontrasteerd met een overpeinzing. Of omgekeerd: een overpeinzing krijgt een beeld of tegenbeeld. Het maakt
het sonnet tot een filosoferend genre. De sonnetten van Jacob Groot
verspringen bij voortduring tussen sterk beeldende passages en passages die zich uitputten in redeneringen. De beeldende passages zijn
zeer zintuiglijk bepaald, met een accent op het visuele. Groot poogt
het schouwende en beschouwende ineen te schuiven.
Klankwonderen zijn er verricht met de rijmschema’s van het traditionele klinkdicht. Groots sonnetten rijmen of assoneren niet. Toch
is het vormen van klankstructuren zijn tweede belangrijke techniek. Hij construeert muziekmachines. Hij clustert met assonanties, inwendig rijm, consonanties, alles tegelijk of afwisselend. Soms
beslaat een bepaald klankcluster enkele regels, soms meer dan één
strofe. Een klankverschuiving, bijvoorbeeld van de korte naar de
lange a, kan het volgende cluster domineren.
De voortgang in de tekst, de sprongen van woord naar woord,
worden dus niet alleen gekozen vanwege de contrasten in vele betekenisaspecten van een woord. De muzikale coherentie tussen die
contrasterende woorden speelt een even belangrijke rol. Lees hardop voor uzelf of een geliefde en hoor hoe het gedicht ‘gedempte kamers: koolrode modder’ ineengeklonken is. Misschien ziet u uit de
autonome muziek meteen het beeld oprijzen van de thuiskomst van
een West-Fries jongetje, na een ijzige tocht huiswaarts over een winderige dijk in de winter. Zoals vaker in deze bundel schuiven beeld
en muziek in elkaar:
IJsblinde slagregens inslikken als klinknagels, worden
verbonden
door de koolrode modder van het toepad: in de bijkeuken bij
de
kraan zijn klompen verschoppen: zijn klompsokken stuk voor
stuk
vergoddelozen tot de zolen schaatsglad wegglijden om de
huid
van de wol los te trekken: hard met de handdoek langs de
aanrecht
zich droogslaan, terwijl het geweld van buiten, een stormfilmgeluid
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in de keuken, een goochelbeeld op de ruiten maakt als zijn
hoofd buigt
zich voor het onbegrijpelijke zeepbakje en vervolgens een
ander dan
ooit, in flanel, trekt verdoofd door de gedempte kamers en
doet hem
veranderen in goud: elementair gaan stralen langzaam zijn
ledematen
van edelmetaal dat vloeit uit de eenvoud van de ruimte om
hem heen
zijn ogen vol: de dag drenkt hem: met het denkbeeld hoe haar
leegte
zich plengt meedogenloos in hem: hij offert zich echter, appel
ontdaan
gevallen van zijn tak met de blos die naar zijn wangen stijgt
tot de gelofte
Ik zou dit sonnet kunnen gebruiken om mijn these van de wendingen op de korte baan te falsifiëren. Een grote omslag voltrekt zich in
dit sonnet. Van ijskoud naar gloeiend heet. Het is tevens een grootse
omslag. De zintuiglijke ervaring van de elementen door het kind is
in dichterlijk retrospectief gelijkgesteld aan een alchemistische metamorfose. Zijn lichaamssensaties doen het jongetje zichzelf als een
ander ervaren. De verwoording vervoert hem van de ijzige nacht
(‘ijsblind’) in de gouden zon zelf (hij gaat stralen).
Dit alchemistisch procédé, de transmutatie van loodgrijs ijs in
zonnegoud, is een modernistische topos. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Arthur Rimbaud. Hij schreef de tekst ‘Alchimie du verbe’:
‘[...] Ik verzon de kleur van de klinkers! – A zwart, E wit, I rood, O
blauw, U groen. – Ik bepaalde vorm en beweging van elke medeklinker, en met mijn spontane verzen ging ik er prat op een poëtisch
woord uit te vinden dat ooit toegankelijk zou zijn voor alle zintuigen. Ik liet de vertalingen achterwege. Het begon als een experiment. Ik schreef stiltes, nachten neer, ik noteerde het onuitdrukbare. Ik legde duizelingen vast [...]’ (vertaling Paul Claes). Verderop in
Rimbauds assemblages van prozagedicht en geversifieerde poëzie
staan regels die zich eveneens met Groots sonnet in verband laten
brengen: ‘De wind van God smeet ijsnaalden in de venen;// Door
mijn tranen zag ik goud – en kon niet drinken.’

hans groenewegen Gelijktijdigheid van het tegengestelde
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IV
De twee gedichten hebben met elkaar gemeen dat ze om iets heen
cirkelen wat je een roepingsmoment zou kunnen noemen. Als je de
explicitering van de gedachten die ze oproepen in een andere richting wilt laten gaan, kun je zeggen dat het over een bewustwording
handelt. De initiële ervaring is die van een breuk in de identiteit.
Wat daar ‘ik’ zegt, nee, dat ben ik niet zelf. Het jongetje is ‘een ander
dan ooit’. In die onbenoembare, alleen aan te duiden breuk in de
continuïteit van het subject, is de poëzie er. Hij is als dichter geroepen. Hij wordt zich bewust van de mogelijkheid te dichten.
Het zal die overtuiging zijn die Groot aanzet tot zijn stijl van
wending en contrast. De vervreemdende technieken van betekenisdiscontinuïteit, autonome muzikale sturing en overstrekking van
logische argumentatie zijn middelen om de voorwaarden van ‘haar’
aanwezigheid te creëren.
Het is een operatie die ook een verhelderend commentaar tot paradoxen verleidt. De aanwezigheid van ‘de poëzie’ is door de dichter
alleen op te roepen met middelen waarmee hij zichzelf afwezig
maakt. Vandaar die cirkelzang van The Zombies door mijn hersenen. Waar ik de ervaring van haar aanwezigheid articuleer, verdwijnt ze. En ik doe hier niet anders dan de onpersoonlijke technieken van deze dichter determineren als zijn hoogstpersoonlijke stijl.
Zijn thematiek en opvattingen deelt hij met collega’s uit alle eeuwen. De stem die zijn gedichten vormen is onmiskenbaar de zijne.
Kan ‘zij’ er dan wel zijn? Ook dat echec lijdt hij, zoals Paul Rodenko
heeft laten zien, zoals vele anderen voor en na hem. Neem die arme
Rimbaud. Hij zag het goud, maar kon het niet drinken. Terwijl toch
het drinkbaar goud (aurum potabile) de drank van wijsheid en onsterfelijkheid van de alchemisten is. Wist hij dat het dit echec was
dat hem voor ons op dit moment onsterfelijk maakte?
Groot koos voor een vervreemdende formulering in zijn openingsgedicht: ‘wie zich jou wil noemen uit naam van een mond.’
Mond, tong en in vele andere gedichten de eigen ogen zijn als
vreemde objecten beschreven. Spreken, proeven, zien en schouwen
zijn zo gepresenteerd als fenomenen die zich eerder aan het subject
voltrekken, dan dat het activiteiten zijn die hij onderneemt. Dat
wordt versterkt door het gebruik in bijna alle gedichten van de
tweede persoon als lyrisch subject.
‘Je’ zeggen waar ‘ik’ bedoeld is komt vaak voor onder dichters.
Toch onderscheidt het effect ervan in de gedichten van Groot zich
van het effect bij veel van zijn collega’s. Wellicht omdat hij het combineert met additionele vervreemdende technieken. Vaak hanteren
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andere dichters de tweede persoon om hun ik hanteerbaar te maken. Er ontstaat een melancholische, ironische of anderszins gevoelsmatig gekleurde zelfbeschouwing. Het ik vermijdt men om te
ontkomen aan de confrontatie dat zijn ik in of door het gedicht een
ander zou kunnen worden. Groot zoekt in zijn tweede persoon precies die onteigeningservaring op.

V
Arthur Rimbaud eindigt zijn ‘Alchimie du verbe’ met een zin die
zijn vertalers tot een ‘zij is er welles’ en ‘zij is er nietes’ verleidde.
Hans van Pinxteren besluit zijn vertaling met het plechtige: ‘Thans
breng ik de schoonheid de verschuldigde eer.’ Paul Claes geeft haar
juist de bons: ‘Vandaag kan ik de schoonheid vaarwel zeggen.’ Hun
beider verschil is terug te voeren op de vraag of Rimbauds voorafgaande demasqué van alles wat hij was, de weg heeft vrijgemaakt
voor de schoonheid om te verschijnen, of dat dat demasqué in haar
verdwijning culmineert. Jacob Groot heeft ook uit het Frans vertaald. Hoe hij Rimbauds ‘Je sais aujourd’hui saluer la beauté’ zou
vertalen weet ik niet. Hoe zijn poëzie het doet kan ik aanstippen.
Jacob Groot deelt de heersende minachting voor grote woorden
niet. Zie in ‘voor het begin van de poëzie’ schoonheid, waarheid,
leugen, godsblauw; in ‘gedempte kamers: koolrode modder’ goud,
elementair, denkbeeld, offeren, gelofte. Een in de bundel dwalende
postmodernist, die voorbij ‘de poëzie’ is geraakt, moet ook niet
schrikken van het woord werkelijkheid.
Wel is Groot zich bewust van veel van wat deze loodzware woorden in historische en filosofische zin aankleeft. Misschien trekt hij
ze precies daarom in zijn poëzie. De procédés waaraan hij ze blootstelt hebben veel weg van zuiveringsprocessen. De vuile handdoek
schoonheid wordt op de handwas gedaan. Eerst wordt hij boven het
sop gehouden en is hij er. Dan duwt de dichter hem weer onder.
Weg is hij. In dat op en neer, en met een beetje knijpen natuurlijk,
reinigt hij het begrip. Onderwijl vangt het oog tussen het druipende
vuile water de schitterende vonken klinkklaar verblindend zonlicht.
Ook andere procédés past hij toe. In een enkel gedicht wordt het
woord werkelijkheid zo vaak genoemd, dat het voor ademloos rakende lezers alleen nog maar lucht is. Het begrip heeft de tong verlost, de tong het begrip.
Ik denk dat Groot in zijn vertaling van ‘Je sais aujourd’hui saluer
la beauté’ gekozen had voor: ‘Vandaag kan ik de schoonheid groeten.’ Dan had hij afscheid en verwelkoming van de schoonheid in
hans groenewegen Gelijktijdigheid van het tegengestelde
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elkaar geschoven. Hij had ‘z i e ’ geroepen. De lezer vervolgens heeft
de vrijheid om op te kijken uit zijn dagelijkse beslommeringen en
zijn ogen over de dichtregels van Groot te laten gaan. Of hij besluit
dat Zij daar aanwezig is of dat hij besluit dat Zij afwezig is, dat is aan
hem. Zij kan altijd daarbuiten nog zijn. Met zijn gedichten houdt
Groot beide mogelijkheden open.
Jacob Groot, Zij Is Er, De Harmonie, Amsterdam 2002.
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e in 1949 geboren romanschrijver Haruki Murakami maakte in 1986 zijn
Grand Tour naar Italië en Griekenland, iets dat men eerder van een Europeaan
dan van een Japanner zou verwachten. In de jaren negentig woonde Murakami in de Verenigde Staten, waar hij eerst aan Princeton doceerde en vervolgens in Santa Ana, Californië. Tegenwoordig woont en werkt hij weer in Japan.
Deze geo-culturele ongrijpbaarheid van zijn
persoon komt volledig overeen met de mengeling van literaire invloeden die zijn werk kenmerkt. In zijn romans zijn invloeden van de
Amerikaanse popcultuur te vinden, naast Japanse wortels in de stripliteratuur, en tegelijk
heerst er in zijn werk een decadentie en levensangst van filosofische proporties, waarin overgevoeligheid en het onderbewustzijn beide
hun plaats hebben.
Ondanks die bijna Europees aandoende ennui heeft Murakami’s werk een grillige vaart,
die soms ook de auteur zelf voor verrassingen
lijkt te plaatsen. In het hier opgenomen verhaal
‘De tweede broodjesroof ’, bijvoorbeeld, krijgt
de lezer het vermoeden dat ook de auteur bij
het schrijven verrast zal zijn geweest door de
verveelde daadkracht die zijn twee hoofdpersonen plotseling vertonen.
In een zeldzaam interview aan salon.com
verklaarde Murakami dat zijn bijna negenhon-
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derd bladzijden tellende roman De opwindvogelkronieken ontstond uit het volgende idee:
een man van dertig staat in de keuken spaghetti te koken en de telefoon gaat. Een schrijver
wiens miniemste ideeën zo onuitputtelijk zijn
en die in zijn verhalen kennelijk zo impulsief
en avontuurlijk te werk gaat, die tegelijkertijd
in zijn beschrijvingen en in de tekening van
zijn personages ronduit perfectionistisch is, is
daarmee al de moeite van het ontdekken meer
dan waard. Als hij bij dat alles ook nog eens put
uit een werkelijk wereldwijd register aan culturele, politieke en literaire associaties, dan is er
sprake van een schrijver die gelezen moet worden. Dankzij vertaler Jacques Westerhoven kan
de Nederlandse lezer dat ook, sinds de vertaling van De jacht op het verloren schaap uit
1998. Daarna volgden nog diverse andere Murakami-vertalingen, met als hoogtepunt de Nederlandse editie in 2003 van De opwindvogelkronieken.
Het verhaal ‘De tweede broodjesroof ’ is alleen al door zijn omvang niet meer dan een splintertje uit Murakami’s werk. Niettemin bevat
dit psychologisch-politieke anti-sprookje een
aantal karakteristieke elementen, die het tot
een geschikte kennismaking met het werk van
deze Japanse schrijver maken.
m a a rt e n a s s c h e r

H A RU K I M U R A KA M I

De tweede broodjesroof

k ben er nog steeds niet van overtuigd dat het een goed idee was
om mijn vrouw over de overval op de bakkerij te vertellen.
Waarschijnlijk is dit niet het soort probleem dat je kunt oplossen
via een standaard van ‘goed’ of ‘slecht’. Wat ik wil zeggen is: in deze
wereld is het mogelijk dat een slechte keuze goede resultaten afwerpt, en een goede keuze, slechte. Om een dergelijke absurditeit –
want zo mag je het volgens mij best noemen – te vermijden, is het
noodzakelijk het standpunt in te nemen dat wij in feite helemaal
geen keuzes maken, en in grote lijnen is dat het principe volgens welk
ik mijn leven heb georganiseerd. Wat gebeurd is, is gebeurd, en wat
nog niet gebeurd is, nog niet.
Als je vanuit dit standpunt over de dingen nadenkt, is er slechts
één conclusie mogelijk: ik heb mijn vrouw over de overval verteld –
daar helpt geen lievemoederen aan, dat is gebeurd. Ik heb haar erover verteld, en de gebeurtenissen die daarvan het gevolg waren, zijn
gebeurd. En als die gebeurtenissen in de ogen van sommige mensen
misschien een ietwat rare indruk maken, dan kan ik alleen maar
zeggen dat de oorzaak volgens mij dient te worden gezocht in de totaliteit van de omstandigheden waarvan die gebeurtenissen deel uitmaakten. Maar wat ik er verder ook over zeg of denk, het verandert
aan de hele zaak geen fluit. Het is gewoon een mening, meer niet.
Dat ik in het bijzijn van mijn vrouw over de overval op de bakkerij begon, was het gevolg van een uiterst onbetekenende samenloop
van omstandigheden. Ik had niet van tevoren besloten dat ik erover
zou beginnen, maar al evenmin had ik zomaar langs mijn neus weg
gezegd, ‘Nu je het zegt...’ en daarna die bakkerij ter sprake gebracht.
Tot ik in de aanwezigheid van mijn vrouw de woorden ‘overval’ en
‘bakkerij’ in mijn mond nam, was ik zelfs helemaal vergeten dat ik in
een grijs verleden ooit een bakkerij had overvallen.
Wat me weer aan mijn broodjesroof herinnerd had, was een aanval van allesoverweldigende honger. Het was twee uur ’s ochtends,
het holst van de nacht. Mijn vrouw en ik hadden rond een uur of zes
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de avond tevoren licht gegeten en waren om halftien in bed gekropen en meteen in slaap gevallen, maar om de een of andere reden
waren we alle twee op hetzelfde tijdstip wakker geworden. Een paar
minuten later sloeg de honger toe, met een kracht als de orkaan in
The Wizard of Oz. Het woord ‘razend’ was voor deze knagende foltering bepaald niet overdreven.
Er was in de hele ijskast echter niet één ding te vinden dat de
naam van voedsel waardig was. Al wat ik erin aantrof was een flesje
slasaus, zes blikjes bier, twee verschrompelde uien, een pakje boter
en een doosje reukverdrijver. We waren nog maar net twee weken
getrouwd, en zoiets als een wederzijds besef van ons dagelijkse dieet
had nog niet duidelijk bij ons postgevat. Er waren hopen dingen die
dringender voor duidelijke postvatting in aanmerking kwamen.
Ik werkte destijds op een advocatenkantoor, en mijn vrouw was
secretaresse op een modeschool. Ik was achtentwintig of negenentwintig (om een of andere reden kan ik maar niet onthouden hoe
oud ik was toen we trouwden), en zij was twee jaar en acht maanden
jonger dan ik. We leidden allebei een verschrikkelijk druk leven, zo
gecompliceerd als een druipsteengrot, en we hadden geen van beiden tijd om eraan te denken etenswaar in te slaan.
We stapten uit bed en liepen naar de keuken, waar we doelloos tegenover elkaar aan tafel gingen zitten. We hadden allebei te veel
honger om nog aan slapen te kunnen denken – als ik me alleen
maar op mijn zij wentelde kreeg ik al maagkrampen –, maar als het
daarom ging, voor opstaan en iets ondernemen was onze honger
ook te erg. We hadden geen van beiden een idee waar dit snerpende
holle gevoel vandaan kwam.
Met een laatste restje flauwe hoop deden mijn vrouw en ik een
paar maal om beurten de ijskast open, maar dat vermeerderde de
inhoud niet in het minst. Bier, uien, boter, slasaus, reukverdrijver.
Het was natuurlijk mogelijk de uien in de boter te bakken, maar het
leek mij onwaarschijnlijk dat twee verlepte uien voldoende waren
om de leegte in onze magen te vullen. Uien zijn dingen die je samen
met iets anders in je mond dient te steken; het is geen voedsel dat
erop berekend is om je honger te stillen.
‘Wat zou je zeggen van reukverdrijver gebakken in slasaus?’ stelde
ik voor de grap voor, maar zoals ik al had gevreesd werd mijn suggestie begroet met een nadrukkelijke stilte.
‘Oké, we pakken de auto en gaan op zoek naar een restaurant dat
de hele nacht open is,’ zei ik. ‘Langs de hoofdwegen moeten die toch
te vinden zijn.’
Maar mijn vrouw was voor mijn idee niet ontvankelijk. Ze wílde
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niet naar buiten om te eten, zei ze.
‘Ik vind het ergens verkéérd om ’s nachts na twaalven nog de
straat op te gaan om je maag te vullen,’ zei ze. In dat opzicht is ze
vreselijk ouderwets.
Ik haalde één keer adem. ‘Nou je het zegt,’ zei ik.
Ik neem aan dat zoiets wel vaker voorkomt bij pasgetrouwde stelletjes, maar deze opinie (stelling, kun je beter zeggen) van mijn
vrouw klonk me als een openbaring in de oren. Nu ze me erop had
gewezen, kwam de honger die ik op dat ogenblik leed me voor als
een heel speciaal soort honger, die vooral niet opportunistisch
mocht worden gestild in tot laat geopende eettenten langs het nationale wegennet.
Een heel speciaal soort honger. Wat zou dat kunnen zijn?
Ik kan dit hier in één filmbeeld weergeven.
1. Ik zit in een boot en drijf op een kalme zee. 2. Ik kijk naar beneden en zie de top van een onderzeese vulkaan. 3. De afstand tussen
het zeeoppervlak en de top van de vulkaan lijkt niet zo groot, maar
precies kan ik het niet zeggen. 4. De zee is namelijk te helder, en
mijn afstandsgevoel werkt niet goed.
Dit was in grote trekken het beeld dat bij me opkwam gedurende
de twee of drie seconden die er verstreken tussen mijn vrouws weigering om mee te gaan naar een nachtrestaurant en mijn instemming van ‘Nou je het zegt’. Omdat ik Sigmund Freud niet ben, was
ik niet in staat dit beeld op dusdanige wijze te analyseren dat de betekenis ervan duidelijk werd, maar dat het als een openbaring was
bedoeld, voelde ik intuïtief aan. Dat is dan ook de reden waarom ik
– ondanks het feit dat ik verging van een abnormale, brullende honger – half automatisch instemde met haar stelling (proclamatie, kun
je beter zeggen) dat we niet buiten de deur gingen eten.
Bij gebrek aan een beter alternatief openden we een paar blikjes
bier. Dat was verre te verkiezen boven de uien. Omdat mijn vrouw
niet zó van bier hield, kreeg ik vier blikjes, en zij ontfermde zich
over de laatste twee. Terwijl ik bier zat te drinken, snuffelde zij als
een eekhoorntje in november al de keukenplanken af en ontdekte,
onder in een zakje, vier biscuitjes, ooit bestemd voor de bodem van
een ijstaart die ze zou gaan maken. Vanwege de vochtigheid waren
ze helemaal zacht geworden, maar wij verdeelden ze zorgvuldig –
elk twee – en nuttigden ze met het respect dat hun toekwam.
De droevige waarheid was echter dat noch die blikjes bier, noch
die biscuitjes enigerlei spoor achterlieten op de uitgestrekte Sinaïwoestijn van onze lege magen. Zoals een schitterend landschap flitsten ze buiten het raam aan ons voorbij.
haruki murakami De tweede broodjesroof
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Wij bestudeerden de datum die op de bierblikjes was gedrukt,
wierpen eindeloze blikken op de klok, staarden strak naar de deur
van de ijskast, bladerden door de avondkrant van gisteren, en
schraapten met het randje van een briefkaart de koekkruimeltjes bij
elkaar op de tafel. De tijd was log en zwaar en duister, als een zinklood dat door een vis is opgeslokt.
‘Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zó’n honger heb gehad,’ zei
mijn vrouw. ‘Kan het iets te maken hebben met getrouwd zijn?’
‘Weet ik niet,’ zei ik. ‘Het kan zijn. Of misschien ook niet.’
Terwijl mijn vrouw in de keuken op jacht ging naar nieuwe restjes voedsel, hing ik overboord en keek nog eens naar de top van die
onderzeese vulkaan. De doorschijnendheid van het zeewater rond
de boot stemde me ontzettend ongerust. Het was net alsof er in de
kuil van mijn maag opeens een holte was ontstaan – geen ingang,
geen uitgang, zuiver en alleen een holte. Deze merkwaardige gewaarwording dat er iets in mijn eigen lichaam ontbrak – het gevoel
alsof iets dat er niet was concrete vorm had gekregen – leek in de
verte wel iets op de verlammende vrees die je voelt als je helemaal
tot in het topje van een toren bent geklommen. Dat honger en
hoogtevrees in bepaalde opzichten met elkaar overeenkomen, was
een nieuwe ontdekking voor me.
Dat was het ogenblik waarop ik me herinnerde dat ik ooit een
eendere ervaring had gehad. En tóén had ik net zo’n honger gehad
als nu. Dat was...
‘Toen we de overval op de bakkerij pleegden.’ Het was eruit voor
ik er erg in had.
‘Overval? Bakkerij?’ wilde mijn vrouw onmiddellijk weten.
Zo begonnen mijn herinneringen aan de broodjesroof.
‘Heel vroeger heb ik ooit eens een bakkerij overvallen,’ legde ik mijn
vrouw uit. ‘Het was geen grote bakkerij, en zo bekend was hij ook
niet. Het brood was er niet bijzonder lekker, maar ook niet bijzonder slecht. Het was een gewone, alledaagse bakkerij, zoals je ze in elke stad vindt. Hij stond midden in een winkelstraat. De eigenaar
was een oudere man, die helemaal alleen zijn brood bakte en verkocht. Wanneer hij alles had verkocht wat hij die ochtend gebakken
had, sloot hij voor de rest van de dag. Dat soort kleine bakkerij was
het.’
‘Als je met alle geweld een bakkerij wilde overvallen, waarom heb
je dan geen betere uitgezocht?’ vroeg mijn vrouw.
‘Omdat het niet nodig was een grote bakkerij te overvallen. We
waren alleen uit op voldoende brood om onze maag te vullen. Geld
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stelen was helemaal de bedoeling niet. We waren overvallers, geen
dieven!’
‘We?’ vroeg ze. ‘Wie zijn we?’
‘Ik had toen een kameraad,’ legde ik uit. ‘Dat is nu alweer meer
dan tien jaar geleden. We waren allebei verschrikkelijk arm, zo arm
dat we niet eens tandpasta konden kopen. Natuurlijk hadden we
ook nooit genoeg te eten, en om aan eten te komen hebben we om
de waarheid te spreken vaak heel erge dingen uitgehaald. Die overval op de bakkerij was er één van.’
‘Ik kan je niet goed volgen,’ zei mijn vrouw, met een strakke blik
op mijn gezicht. Haar ogen stonden net of ze probeerden een verblekend sterretje te onderscheiden in de glorende ochtendhemel.
‘Waarom dééd je zoiets? Waarom ging je niet werken? Een paar uurtjes parttimen en je hebt je brood al verdiend. Dat is verreweg het
eenvoudigst, hoe je het ook bekijkt. In elk geval eenvoudiger dan
een bakkerij overvallen.’
‘We wílden helemaal niet werken,’ zei ik. ‘Dat stond in elk geval
als een paal boven water.’
‘Ja, maar je werkt nu toch wel?’ zei mijn vrouw.
Ik knikte en nam een slok bier. Daarna wreef ik met de binnenkant van mijn polsen langs mijn wenkbrauwen. Het bier probeerde
me slaperig te maken. Als dunne modder sijpelde het mijn bewustzijn binnen en worstelde met mijn honger.
‘Tijden veranderen, omstandigheden veranderen, en mensen
veranderen ook,’ zei ik. ‘Maar zullen we langzaamaan niet weer eens
naar bed gaan? We moeten morgen alle twee weer vroeg uit de veren.’
‘Ik heb geen slaap,’ zei mijn vrouw, ‘en ik wil weten hoe het verdergaat met jullie overval op de bakkerij.’
‘O, het is maar een stom verhaal,’ zei ik. ‘Lang niet zo interessant
als je verwacht. Geen opwindende scènes, niets.’
‘Is hij dan gelukt?’
Ik gaf het op en rukte aan het lipje van een vers blik bier. Als mijn
vrouw eenmaal begint met vragen, wil ze ook het naadje van de
kous weten. Zo is ze nu eenmaal.
‘Gelukt? Ja en nee,’ zei ik. ‘Dat wil zeggen, wij kregen net zoveel
brood als we hebben wilden, maar als roofoverval schoot het tekort.
Voor we hem het brood af konden pakken, had de bakker het al aan
ons gegeven.’
‘Voor niets?’
‘Nee, niet voor niets. Daar zit hem nou net de kneep.’ Ik schudde
mijn hoofd. ‘Die bakker was een klassieke-muziekfanaat, en toen we
haruki murakami De tweede broodjesroof
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zijn winkel binnenvielen, zat hij net te luisteren naar een plaat met
ouvertures van Wagner. Dus hij deed ons een voorstel. Als wij de hele plaat van begin tot eind aandachtig aanhoorden, mochten we net
zoveel brood mee naar huis nemen als we maar wilden. Mijn kameraad en ik moesten daar eerst even overleg over plegen, maar we
kwamen tot de volgende conclusie. Waarom niet? Naar muziek luisteren was geen arbeid in de zuivere betekenis van het woord, en we
brachten er ook niemand letsel mee toe. We stopten het vleesmes en
de dolk dus terug in de weekendtas, gingen op een stoel zitten, en
luisterden samen met de bakker naar de ouvertures van Tannhäuser
en De vliegende Hollander.’
‘En daarna kregen jullie je brood.’
‘Precies. Mijn kameraad en ik stouwden zowat al het brood in de
winkel in onze tas en namen het mee naar huis. We hebben er vier
of vijf hele dagen van gegeten.’ Ik nam nog een slokje bier. Zoals de
stille golven veroorzaakt door een onderzeese aardbeving wiegde de
slaap sloom mijn boot heen en weer.
‘Natuurlijk hadden we ons doel bereikt,’ vervolgde ik. ‘We hadden het brood in handen gekregen. Maar je kon het met de beste wil
van de wereld geen misdaad noemen. Het was een uitwisseling. Wij
hadden naar Wagner geluisterd, en in ruil daarvoor kregen we het
brood. Wettelijk gezien was dit een soort zakelijke transactie.’
‘Maar luisteren naar Wagner was geen werk,’ zei mijn vrouw.
‘Precies,’ zei ik. ‘Als de bakker had verlangd dat we de vaat voor
hem wasten of de ramen voor hem zeemden, hadden we dat resoluut geweigerd en hem in koelen bloede van zijn brood beroofd.
Maar zulke eisen stelde hij niet; hij wilde alleen dat we naar een hele
lp van Wagner luisterden. En daar had hij ons behoorlijk mee. Want
mijn kameraad en ik hadden vanzelfsprekend niet verwacht dat
Wagner op de proppen zou komen. Het was als een vloek die over
ons was uitgesproken. Achteraf bekeken hadden we niet op zijn
voorstel moeten ingaan. We hadden hem gewoon het mes op de keel
moeten zetten en zijn brood moeten jatten, zoals we eerst van plan
waren. Dan hadden we helemaal geen probleem gehad.’
‘Jullie hadden een probleem?’
Ik wreef mijn ogen nog een keer.
‘Zo zou je het kunnen stellen,’ antwoordde ik. ‘Alleen was het
geen concreet probleem, dat je meteen duidelijk ziet. Maar sinds die
overval werden er allerlei dingen geleidelijk aan anders. En wat er
eenmaal veranderd was, werd nooit meer zoals het voorheen was.
Uiteindelijk ging ik weer college lopen en studeerde veilig af, daarna
vond ik de baan die ik nu nog heb en ging blokken voor het advoca822
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tenexamen, toen leerde ik jou kennen, en nou zijn we getrouwd. Ik
zal nooit meer een bakkerij overvallen.’
‘Dat was alles?’
‘Ja, dat was het hele verhaal,’ zei ik, en dronk mijn bier op. Nu
hadden we alle zes blikjes soldaat gemaakt. In de asbak lagen zes lipjes, als de schubben van een zeemeermin.
Natuurlijk was dat niet het hele verhaal. Er waren allerlei concrete dingen gebeurd, die je meteen duidelijk zag. Maar daarover begon ik tegen haar liever niet.
‘En waar is die kameraad van je nu?’ vroeg ze.
‘Weet ik niet,’ antwoordde ik. ‘We hadden een klein verschil van
mening, en toen zijn we uit elkaar gegaan. Sindsdien heb ik hem
nooit meer gezien. Ik zou niet weten wat hij nu uitvoert.’
Mijn vrouw was even stil. Ik nam aan dat ze in mijn toon iets
tweeslachtigs had ontdekt. Toch ging ze daar niet verder op in.
‘Maar de directe reden waarom jullie uit elkaar zijn gegaan was
die overval, nietwaar?’
‘Waarschijnlijk wel. Ik denk dat de schok die we eraan overhielden stukken erger was dan hij eerst leek. We hebben daarna dagenlang gediscussieerd over de wederzijdse relatie tussen brood en
Wagner, en over de vraag of de keuze die we toen maakten de juiste
was geweest. Een conclusie hebben we nooit bereikt. Redelijk beschouwd was het de juiste keuze: niemand raakte gekwetst of gewond, iedereen kreeg min of meer wat hij wilde. De bakker – ik
snap nog steeds niet waarom hij zoiets deed, maar daar gaat het niet
om – de bakker kon propaganda maken voor Wagner, en wij aten
onze magen vol brood. Toch voelden we dat we ergens een vreselijke
vergissing hadden begaan. Alleen wisten we bij god niet wat voor
vergissing het wel was, en zo, langzaam maar zeker, begon het een
steeds zwaardere schaduw over ons leven te werpen. Daarom gebruikte ik daarnet het woord “vloek”. Dat was het ook, geen twijfel
aan – een soort vloek.’
‘Ik vraag me af of die vloek nu is opgeheven – voor jullie allebei,
bedoel ik.’
Met de zes lipjes in de asbak vlocht ik een aluminium cirkel ter
grootte van een armband.
‘Dat weet ik niet,’ zei ik. ‘De wereld loopt over van vloeken, of zo
komt me dat tenminste voor, en het valt echt niet mee om telkens
als er iets naars gebeurt, na te speuren door welke vloek dat is veroorzaakt.’
‘Nee, dat zie je verkeerd,’ zei mijn vrouw, haar ogen strak op de
mijne gericht. ‘Als je goed nadenkt, kun je dat wél. En tenzij je die
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vloek eigenhandig opheft, zal hij tot aan je dood als een zere kies
aan je blijven knagen. En niet alleen aan jou. Aan mij ook.’
‘Aan jou?’
‘Nu ben ík immers je kameraad?’ zei ze. ‘Neem bijvoorbeeld die
honger die we nu allebei voelen. Tot ik met je trouwde, heb ik nog
nooit zo’n ontzettend lege maag gehad. Vind je dat niet abnormaal?
De vloek die op jou rust, heeft zich ook over mij uitgestrekt.’
Ik knikte. Ik sloopte de cirkel van lipjes weer uit elkaar en stopte
ze los terug in de asbak. Was het waar wat ze me juist had zitten vertellen? Ik kon het niet zeggen. Maar ik kon evenmin ontkennen dat
er wel iets in zat.
We waren de honger even helemaal vergeten, maar nu kwam hij
weer terug, nog erger, nog intenser dan tevoren. Ik kreeg er een
snerpende hoofdpijn van, en telkens als mijn maag zich samenkrampte, werd die stuip door versnellingskabels overgebracht naar
de binnenkant van mijn schedel. Ik had het gevoel alsof ze allerlei
gecompliceerde apparatuur in mijn lichaam hadden geïnstalleerd.
Ik wierp nog eens een blik op de onderzeese vulkaan. Het zeewater was veel en veel doorschijnender dan daarnet, en als je niet goed
oplette, zag je gewoon niet dat het er was. Het was net of de boot
zonder enige steun midden in de lucht dreef. De steentjes op de bodem waren zo duidelijk zichtbaar dat ik ze als het ware met mijn
hand kon oppakken.
‘Het is nog maar een week of twee dat ik met jou in hetzelfde huis
woon,’ zei ze, ‘maar al die tijd heb ik in mijn onmiddellijke nabijheid het bestaan van een soort vloek gevoeld. Dat is een feit.’ Met
haar blik strak op mij gericht, strengelde ze de vingers van haar
handen op het tafelblad. ‘Tot je me dit verhaal vertelde, wist ik natuurlijk niet dat het een vloek was, maar nu ben ik er zeker van. Er
rust een vloek op je.’
‘Hoe voelt die vloek aan?’ vroeg ik.
‘Als een stoffig gordijn dat van het plafond tot aan de grond reikt
en jarenlang niet in de was is geweest.’
‘Dat is die vloek niet, dat ben ikzelf,’ lachte ik.
Zij lachte niet mee.
‘Nee, jij bent het niet. Dat weet ik heel zeker.’
‘Goed, stel dat je gelijk hebt en het ís die vloek,’ zei ik, ‘wat moet
ik dan doen om hem kwijt te raken?’
‘Nog een keer een bakkerij overvallen. Nu meteen!’ zei ze gedecideerd. ‘Een andere manier om van die vloek af te komen is er niet.’
‘Nu meteen?’ vroeg ik.
‘Ja, nu meteen. Terwijl je zo’n honger hebt. Het werk afmaken dat
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je jaren geleden hebt laten liggen.’
‘Maar denk je dat er op dit uur van de nacht ergens een bakkerij
open is?’
‘We gaan op zoek,’ zei mijn vrouw. ‘Tokio is een grote stad. Er zal
best wel één bakkerij zijn die de hele nacht doorwerkt.’
Mijn vrouw en ik stapten in onze tweedehands Toyota Corolla en
begonnen rond halfdrie in de ochtend onze zwerftocht door de
straten van Tokio, op zoek naar een bakkerij. Ik klemde het stuur in
mijn handen; zij zat naast me en speurde met adelaarsogen beide
kanten van de straat af. Op de achterbank lag, als een lange, verstijfde vis, een automatisch Remington-jachtgeweer, en in de zak van
haar windbreker ritselden de patronen droog tegen elkaar. In het
handschoenenkastje lagen twee zwarte skimaskers. Ik had geen idee
waarom mijn vrouw in het bezit was van een jachtgeweer. Hetzelfde
gold voor de skimaskers, want zij noch ik waren ooit van ons leven
wezen skiën. Maar zij had niets uitgelegd, en ik had niets gevraagd –
al was ik wel bekropen door het gevoel dat de echtelijke staat eigenlijk erg eigenaardig is.
Maar ondanks deze welhaast perfecte uitrusting slaagden we er
niet in om ook maar één bakkerij te ontdekken waar ’s nachts werd
doorgewerkt. Over de lege, nachtelijke wegen reden we van Yoyogi
naar Shinjuku, en vandaar in een grote cirkel via Yotsuya, Akasaka,
Aoyama, Hiro’o, Roppongi en Daikanyama tot aan Shibuya. In
middernachtelijk Tokio zagen we allerhande mensen en winkels,
maar een bakkerij was er niet bij. Brood werd ’s nachts niet gebakken.
Onderweg zagen we twee keer een politieauto. Eén stond er verdekt opgesteld langs de weg, de ander kwam ons met een vrij rustig
gangetje achterop gereden. Beide keren droop het zweet me uit de
oksels, maar mijn vrouw keurde ze geen blik waardig en bleef geconcentreerd uitkijken naar een bakkerij. Telkens wanneer ze van
houding veranderde, ritselden de patronen in haar jaszak als boekweitkaf in een hoofdkussen.
‘Ik geef het op,’ zei ik. ‘Zo laat in de nacht is er geen bakkerij open.
We hadden het van tevoren even moeten natrekken...’
‘Stoppen!’ zei mijn vrouw opeens.
Ik trapte haastig op de rem.
‘Dit is hem!’ Haar stem klonk heel beheerst.
Met mijn handen op het stuur keek ik de omgeving rond, maar
zag niets dat in de verste verte op een bakkerij leek. De winkels aan
weerskanten van de straat hadden donkere luiken neergelaten voor
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hun etalages en waren stil als het graf. Het uithangbord van een
kapperszaak hing koud als een uitgerukt glazen oog in de duisternis. Het enige lichtpunt was een McDonald’s hamburgertent tweehonderd meter verderop.
‘Ík zie geen bakkerij,’ zei ik.
Zonder een woord te zeggen, deed mijn vrouw het handschoenenkastje open, haalde een rol linnen plakband tevoorschijn, en
stapte uit. Ik opende het portier aan mijn kant en deed hetzelfde.
Mijn vrouw ging voor de auto op haar hurken zitten, scheurde een
lengte plaklinnen af, en maakte daarmee het nummerbord onleesbaar. Daarna liep ze om en behandelde het achternummerbord op
dezelfde manier. Het ging haar bijzonder geroutineerd af. Ik stond
aan de kant en keek bevreemd toe terwijl ze bezig was.
‘We pakken die McDonald’s,’ zei mijn vrouw, zo koeltjes alsof ze
me stond te vertellen wat we die avond zouden eten.
‘Een McDonald’s is geen bakkerij,’ wierp ik tegen.
‘Het is een sóórt bakkerij,’ zei mijn vrouw, en liep terug naar de
auto. ‘Soms moet je een compromis sluiten. In elk geval, rij hem tot
voor de McDonald’s.’
Ik legde me erbij neer en reed de tweehonderd meter die ons
scheidden van het parkeerterrein van McDonald’s. De enige andere
auto die daar stond was een fonkelnieuwe Bluebird. Mijn vrouw
stak me het in een deken gewikkelde jachtgeweer toe.
‘Maar ik heb nog nooit zo’n ding afgeschoten,’ protesteerde ik, ‘en
ik begin er liever ook niet mee.’
‘Je hóéft helemaal niet te schieten! Je hoeft het alleen maar te
hebben. Geloof me nou maar, niemand zal tegenstribbelen,’ zei
mijn vrouw. ‘Oké? Doe precies wat ik zeg. Eerst lopen we op ons
dooie gemak de zaak binnen, en dan begroeten ze ons met “Welkom
bij McDonald’s”. Dat is het teken. Dan zetten we de skimaskers op.
Begrepen?’
‘Ja, maar...’
‘Dan por jij een lid van het personeel met het geweer in zijn ribben en vertelt alle personeelsleden en klanten dat ze zich op één
plaats dienen te verzamelen – en vlug. De rest laat je maar aan mij
over.’
‘Maar...’
‘Hoeveel hamburgers denk je dat we nodig hebben?’ vroeg ze.
‘Zou dertig voldoende zijn?’
‘Ik denk het wel,’ zei ik. Met een zucht nam ik het jachtgeweer in
ontvangst en schoof de deken een klein stukje omhoog. Het geweer
was zwaar als een zandzak en zwart als de nacht.
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‘Is dit echt noodzakelijk?’ vroeg ik. De vraag was half aan haar gericht, en half aan mezelf.
‘Natuurlijk,’ zei ze.
Het meisje aan de toonbank droeg een McDonald’s-pet en een McDonald’s-glimlach en begroette ons met ‘Welkom bij McDonald’s’.
Ik was even in de war toen ik haar zag, want ik had altijd gedacht dat
McDonald’s midden in de nacht geen vrouwelijk personeel gebruikte, maar ik herstelde me meteen en trok vliegensvlug het skimasker over mijn gezicht.
De mond van het meisje viel open toen ze zo plotseling werd geconfronteerd met twee skimaskers.
McDonald’s Handboek voor receptionisten vermeldde nergens
hoe je aan dit soort situaties het hoofd diende te bieden. Het meisje
probeerde gewoon door te gaan met de standaardformule die na
‘Welkom bij McDonald’s’ komt, maar de woorden kwamen haar
niet over de lippen. Desalniettemin bleef de dienstglimlach rond
haar mondhoeken zweven, onzeker als de nieuwe maan bij de dageraad.
Ik trok zo vlug ik kon de deken van het geweer en richtte het op
het restaurant, maar daar bevond zich alleen een studentikoos
paartje, dat bovendien nog met hun hoofden op tafel vredig lag te
slapen. Hun hoofden lagen zo perfect op één lijn met hun twee bekers aardbeienshake dat het een avant-gardistisch beeldhouwwerk
had kunnen zijn. De twee leken wel dood, zo diep sliepen ze, en zolang we ze maar aan hun lot overlieten, leek het hoogst onwaarschijnlijk dat ze ons in het uitvoeren van onze plannen zouden belemmeren. Dus keerde ik de loop van het geweer naar het midden
van de toonbank.
In totaal was deze McDonald’s drie personeelsleden rijk: het
meisje aan de toonbank; de manager, een man van achter in de
twintig, schat ik, met een ongezond bleek, ovaal gezicht; en de student die parttime in de keuken stond, een dunne schaduw van
wiens uiterlijk nauwelijks iets was af te lezen. Deze drie stelden zich
op voor de kassa en staarden in de loop van mijn geweer met de intensiteit van toeristen die in een Incaput staan te kijken. Niemand
begon te gillen, niemand maakte één dreigende beweging. Het geweer was zo ongelofelijk zwaar dat ik de loop op de kassa liet rusten,
met mijn vinger aan de trekker.
‘Ik zal u het geld geven,’ zei de manager schor. ‘Erg veel is het niet,
want de kas is om elf uur geleegd, maar u mag het allemaal meenemen. De verzekering dekt de schade.’
haruki murakami De tweede broodjesroof
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‘Laat het luik voor de ingang zakken en doe de reclame uit,’ zei
mijn vrouw.
‘Wacht even!’ zei de manager. ‘Dat kan ik niet doen! Als ik eigenhandig de zaak sluit, word ik verantwoordelijk gesteld.’
Mijn vrouw herhaalde haar instructies nog eens, langzaam.
‘Ik zou maar doen wat ze zegt,’ adviseerde ik, want de manager
leek in grote tweestrijd te verkeren. Hij keek naar de geweerloop op
de kassa, daarna naar het gezicht van mijn vrouw, toen weer terug
naar het geweer, en na die handeling enige tijd te hebben herhaald,
schikte hij zich in het onvermijdelijke. Hij deed de reclame uit en
haalde een schakelaar over om het luik te laten zakken. Ik hield hem
goed in de gaten, want ik was bang dat hij van de gelegenheid gebruik zou maken om ergens op een alarmbel te drukken, maar
blijkbaar waren filialen van de McDonald’s Hamburger Chain niet
voorzien van een alarminstallatie. Het leek bij niemand te zijn opgekomen dat een hamburgertent wel eens overvallen zou kunnen
worden.
Het luik kwam naar beneden met een kabaal alsof er iemand met
een knuppel op een emmer stond te timmeren, maar zelfs dat slaagde er niet in het paar aan de tafel wakker te maken. Ik had tijden niet
iemand zo vast zien slapen.
‘Dertig Big Macs. Om mee te nemen,’ zei mijn vrouw.
‘Ik zal er geld bij doen, maar wilt u uw bestelling alstublieft in een
ander restaurant doen?’ zei de manager. ‘Het schopt de hele boekhouding in de war. Ik bedoel...’
‘Ik zou maar doen wat ze zegt,’ herhaalde ik.
De drie gingen naar de keuken en begonnen aan onze dertig Big
Macs. De student grilde de hamburgers, de manager legde ze tussen
het brood, en het meisje wikkelde ze in wit papier. Niemand sprak
een woord. Ik leunde tegen een enorme ijskast en hield mijn geweer
boven de bakplaat gericht. Op de bakplaat lagen de ronde schijfjes
gehakt te sissen, naast elkaar, als bruine stippeltjes op een stropdas.
De zoete geur van bakkend vlees kroop door mijn poriën bij me
naar binnen, als micro-organismen die zich onzichtbaar voor het
blote oog met mijn bloed vermengden en zo door de verste uithoeken van mijn lichaam circuleerden tot ze uiteindelijk weer bijeenkwamen in de hongerholte die er midden in me was ontstaan. Daar
hechtten ze zich vast aan de roze wanden.
Vlak naast me stapelden de witverpakte hamburgers zich op in
een alsmaar hoger wordende berg. Het liefst had ik er een of twee
gepakt en ze meteen naar binnen gewerkt, maar ik was er niet hele828
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maal van overtuigd dat zoiets in overeenstemming was met het doel
dat ons voor ogen stond. Ik besloot dus te wachten tot al die dertig
hamburgers gebakken waren. Het was heet in de keuken, en ik begon te zweten onder mijn skimasker.
Terwijl het drietal aan de hamburgers werkte, wierpen ze af en
toe een blik naar de loop van het geweer. Ik krabbelde zo nu en dan
met mijn linkerpink aan allebei mijn oren. Als ik gespannen ben,
kun je er donder op zeggen dat ik jeuk krijg rond mijn oorgaten.
Wanneer ik door het skimasker heen een vinger in mijn oor stak,
wiebelde de loop van het geweer op en neer, en dat leken ze niet
goed te kunnen verdragen. Het geweer stond nog op de veiligheidspal, dus er was absoluut geen gevaar dat het afging, maar dat wisten
zij niet, en ik was niet van plan om het ze te vertellen.
Terwijl ik met het geweer in de aanslag stond toe te zien hoe het
drietal de hamburgers klaarmaakte, hield mijn vrouw het restaurant in de gaten en telde af hoeveel hamburgers er al klaar waren. Ze
stopte de in wit gewikkelde hamburgers netjes in een papieren
draagtas. Er gingen er precies vijftien in een tas.
‘Waarvoor is het nodig dat u zoiets doet?’ vroeg het meisje aan
mij. ‘Waarom vlucht u niet met het geld en koopt u iets dat u lekker
vindt? Dertig Big Macs eten – waar is dat in vredesnaam goed voor?’
Ik antwoordde niet maar hield alleen mijn hoofd schuin, alsof ik
zeggen wilde dat ik het zelf ook niet goed begreep.
‘Wij hadden dit ook liever niet gedaan, maar er was nergens een
bakkerij open,’ zei mijn vrouw tegen het meisje. ‘Als we een open
bakkerij hadden gevonden, hadden we die beroofd.’
Ik geloofde geen moment dat deze uitleg bij hen een groter begrip voor de situatie kweekte, maar hij leek ze de mond te snoeren.
Zwijgend werkten ze door: hamburgers grillen, tussen het brood
doen, inpakken.
Toen ze alle dertig hamburgers in de tassen had gedaan, bestelde
mijn vrouw twee grote coca-cola’s en gaf het geld aan het meisje.
‘We stelen alleen brood, niets anders,’ legde ze uit. Het meisje reageerde met een gecompliceerde beweging van haar hoofd die het
midden hield tussen ja knikken en nee schudden. Ik neem aan dat
ze beide handelingen tegelijk had willen verrichten. Ergens kon ik
daar wel in komen.
Daarna haalde mijn vrouw een kluwen pakgaren uit haar jaszak –
ze was werkelijk op alles berekend – en bond het drietal net zo keurig vast aan een pilaar alsof ze een knoop aan het aanzetten was. Het
drietal leek tot het inzicht te zijn gekomen dat alle protesten vruchteloos waren en liet zich alles lijdzaam welgevallen. Mijn vrouw inharuki murakami De tweede broodjesroof
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formeerde of het pijn deed en of er iemand naar het toilet wilde,
maar ze zeiden geen van drieën een woord. Ik wikkelde het geweer
weer in de deken, mijn vrouw pakte één van het McDonald’s-logo
voorziene tas in elke hand, en zo stapten we door een kier in het luik
naar buiten. Het paar in het restaurant sliep nog steeds zo vast als
diepzeevissen. Ik vroeg me af wat er nodig was om ze uit zo’n diepe
slaap te wekken.
Na een halfuurtje met stevige vaart te hebben doorgereden, parkeerden we bij een willekeurig kantoorgebouw, en daar deden we
ons te goed aan hamburgers en cola. Ik zond zes Big Macs naar de
holte in mijn maag, zij at er vier. Maar zelfs zo lagen er nog twintig
op de achterbank. Met de nacht verdween ook de geeuwhonger
waarvan we hadden gevreesd dat hij ons voor altijd zou achtervolgen. De eerste zonnestralen kleurden de vuile muren van het gebouw een zacht lila en overgoten een reusachtige letterreclame voor
s o n y b eta h i f i met oogverblindende luister. Vrachtauto’s verlieten de stad, op weg naar verre bestemmingen, en tussen het zoeven van hun banden door hoorden we af en toe vogels zingen. Het
Far Eastern Network-station van de Amerikaanse strijdkrachten
speelde countrymuziek. We deelden samen een sigaret. Naderhand
legde ze zachtjes haar hoofd op mijn schouder.
‘En toch hè. Geloof je dat dit werkelijk noodzakelijk was?’ vroeg
ik nog een keer.
‘Natuurlijk,’ zei ze, slaakte een diepe zucht, en viel in slaap. Haar
lichaam was zo zacht en licht als een kat.
Nu ik weer alleen was, leunde ik over de rand van de boot om
naar de zeebodem te kijken, maar de onderzeese vulkaan was al niet
meer te zien. Het kalme water weerspiegelde het blauw van de lucht,
en kleine golfjes, wuivend als zijden pyjama’s in de wind, klotsten
zachtjes tegen de boot.
Ik legde me languit neer op de bodem van de boot, sloot mijn
ogen, en wachtte tot het rijzende getij me mee zou voeren naar de
plaats waar ik thuishoorde.
v e rta l i n g : jac q u e s w e st e r h ov e n
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e uitdrukking is alweer bijna een cliché, maar er bestaat zoiets als betrokkenheid bij het openbaar bestuur en
de publieke zaak. Veel mensen zien dan waarschijnlijk het hoofd van Bram Peper voor hun
geestesoog verschijnen. Ikzelf moet altijd als
eerste aan Paul Kuypers denken. Niet omdat hij
er prat op gaat door die betrokkenheid te worden gedreven, maar omdat die onbenoemd
zichtbaar is in alles wat hij doet en schrijft. Toegegeven, licht verteerbare kost levert dat niet
altijd op. Maar afgelopen kerstvakantie las ik
De staat der Nederlanden. Opstellen en brieven
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tegen de tijdgeest. De brieven aan H. die in dit
boek gebundeld staan, met Kuypers’ persoonlijke commentaar op recente ontwikkelingen
in de Nederlandse politiek, gelardeerd met
flarden van het Franse landleven, hadden precies de goede toon. Ik dacht: waarom krijg ik
nooit zulke brieven? Daar kun je moeilijk om
vragen. Op zo’n moment komt het goed uit in
de redactie van een tijdschrift te zitten, want
via deze bijdrage voor De Gids is het toch een
klein beetje gelukt.
a n n et m o o i j

PAU L K U Y P E R S

De bedrieglijke wereld van
de moderne adviseur

eizers en koningen hadden hun adviseurs, persoonlijke
raadgevers, dienaren van soevereiniteit, die hun vorst de toekomst voorspelden, die zijn lot wogen in de schittering van
de sterren en in het verloop van de ingewanden van de offerdieren.
Zij stonden in aanzien, zij werden geëerd als de onmisbare paranimfen van het vorstelijk hof, maar hun lot was onzeker. Als hun
voorspellingen faalden, hun kennis tekortschoot of de vorst onwelgevallig was, wachtte het ballingschap of de dood. Machiavelli, de
grootste onder de raadgevers, heeft het geweten. Hij was niet alleen
adviseur, maar hij speelde ook een actieve rol in de Florentijnse politiek. Toen de Medici in 1512 de macht overnamen in Florence,
werd hij ontslagen en in de gevangenis gezet. Na zijn vrijlating trok
hij zich terug in vrijwillige ballingschap op zijn eigen landgoed,
waar hij zijn twee grote werken Il principe en de Discorsi schreef,
standaardwerken over politieke macht.
De moderne adviseur lijkt in weinig op zijn illustere voorgangers. Hij leeft onder een ander regime. Hij kan in ongenade vallen,
maar dat kost hem in het ergste geval zijn opdracht of zijn baan.
Zijn ballingschap is vroegtijdige uittreding of een (meestal riante)
vertrekpremie. In vergelijking met iemand als Machiavelli is hij
meestal een ongeletterd mens. Hij leest voornamelijk Amerikaanse
literatuur over management en bedrijfsorganisatie. Boeken over
politieke filosofie en staatsinrichting ontbreken meestal in zijn bagage. Theorie en intellectuele reflectie behoren tot de grootste taboes in het moderne advieswezen. De moderne adviseur is een optimist, een gelovige, hij stelt zijn hoop op de potenties van mensen en
organisaties en hij heeft een onwankelbaar vertrouwen in groei en
ontwikkeling. De fataliteit van het lot, dat bij Machiavelli een grote
rol speelt, is hem vreemd. De grilligheid van de ‘fortuna’ en de onbereikbaarheid van de ‘virtu’ zijn bij hem vervangen door het voluntarisme van de persoonlijke ontwikkeling en de mythe van competentie en good feeling. Zijn beroepsidentiteit is gevormd door de
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Amerikaanse egopsychologie. Zijn mensbeeld is dat van de organisational man, de entrepreneur van het ‘zelf ’, de uitbater van zijn eigen menselijk kapitaal (Gordon).
De wetten van de macht passen niet in dit mensbeeld. Macht is
dan ook een term die men zelden aantreft in het vocabulaire van de
adviseur. Het is een besmet woord, het wordt geweerd in het advieswerk, het ruikt te veel naar blokkades en structuren. De raison d’état
met haar eigen wetten behoort tot de duisternis van de politiek,
maar bestaat niet in het klare licht van het ondernemende management. De adviseur is niet langer een persoon, hij is de belichaming
van een organisatieconcept, niet de unieke raadgever uit de tijden
van de ‘heerser’ maar een legionair uit het grote leger van adviseurs,
consultants, interimmanagers, coaches, trainers, communicatoren
en begeleiders. Hij is de exponent van een systeem dat niet op zichzelf bestaat, maar dat deel uitmaakt van een veel groter systeem en
tot taak heeft om de ingewikkelde verknoping van communicatieen beslissingsstructuren wrijvingsloos te laten functioneren.
Adviseurs hebben geen erkende plaats in het staatsrechtelijk bestel. In een rapport van GroenLinks worden zij de zesde macht genoemd: een macht die buiten de orde van de drie machten van de
trias politica staat. In die zin lijken zij op hun voorgangers uit het
vorstelijk tijdperk. Die opereerden vaak in het geheim en behoorden tot de persoonlijke hofhouding van de vorst. Maar die had het
recht om zijn eigen equipage te kiezen en het staatsbestel naar zijn
eigen beeld en gelijkenis te modelleren. De moderne constitutionele staat heeft dat recht niet en is gebonden aan de staatsrechtelijke
regels voor de verdeling van de macht. De expansie van het advieswezen is in strijd met die regels. Zij leidt tot het ontstaan van een
nieuwe macht, die zich aan de democratische controle onttrekt en
op een willekeurige wijze in het vaarwater van de ambtelijke en bestuurlijke macht wordt getrokken.

Frontlijnen
In ‘het labyrint van de staat’ (Stuurman) verschijnen de adviseurs
aan de frontlijnen van de strijd, in de wisselende patronen van de
macht, in de gevechten om posities en belangen, in de botsingen
tussen groepen en organisaties, in de concurrentie om de gunst van
het volk, in de zoektocht naar de bronnen van legitimatie en in de
ambitieuze projecten van de grote werken en de toekomstprogramma’s. Hun actieveld is breed, hun inzet smal en specifiek. Bijna altijd gaat het om de positie van de ander, de opdrachtgever; om de
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versterking van zijn gelijk, om de identificatie met zijn belang en
zijn ideeën.
Niet ten onrechte wijst de Duitse Rekenkamer erop dat ‘zich achter de welwillende adviezen [van externe adviseurs en consultants]
vaak genoeg niet meer verbergt dan de mening van de opdrachtgever’ en dat je ‘het geld voor consultants maar beter kunt verbranden’. Zakelijk gezien heeft de Rekenkamer misschien gelijk met deze
uitspraak, maar zij vergeet dat je in dat geval een deel van het geld,
dat de opdrachtgever zelf voor zijn werk incasseert, ook maar beter
aan het vuur kunt prijsgeven. Het bederf, als je dat zo mag zeggen,
begint immers niet bij de adviseur, maar bij de opdrachtgever, die
zich kennelijk niet in staat acht om zijn eigen belang te dienen en
daarvoor een beroep doet op een (meestal duur betaalde) adviseur.
Opdrachtgevers maken het vaak nog bonter. Als een adviseur onverhoopt niet bereid is om de opvattingen van een opdrachtgever
tot de zijne te maken, zijn zij vaak niet te beroerd om de tekst van
het uitgebrachte advies zodanig te modificeren dat die overeenkomt met hun zakelijk of persoonlijk belang.
In NRC Handelsblad van 9 februari 2004 wordt een rapport geciteerd van de Amerikaanse Unie van bezorgde wetenschappers,
waarin wordt gesteld dat de reikwijdte en de schaal van manipulatie, onderdrukking en vervorming van de wetenschap door de regering-Bush ongekend zijn. Met het Irak-conflict heeft die regering
een kwalijke reputatie opgebouwd, maar haar ingrijpen betreft ook
allerlei andere onderwerpen, zoals het klimaatonderzoek, milieuvraagstukken, energie en zelfs seksonderwijs. Ook uit eigen land
zijn voorbeelden van dit soort ingrepen bekend (Schiphol en de Betuwelijn). Het probleem ligt hier overigens niet alleen bij politici of
bestuurders, maar ook bij de adviseurs zelf. De adviesmarkt dwingt
hen om het met hun principes niet altijd even nauw te nemen.
De stem van de opdrachtgever en het honorarium voor de opdracht maken het vaak moeilijk om de rug recht te houden, als er
zaken moeten worden gedaan. Dit beeld van buigzaamheid en
souplesse staat haaks op het imago en de status van de adviseur. Het
is ook in strijd met het beeld van de adviseur als icoon van de beschaving: de adviseur als de wijze man of vrouw die de grillen en de
bijziendheid van regeerders en bestuurders corrigeert, die de moed
heeft om hen te confronteren met hun eigen kortzichtigheid, hun
gebrek aan redelijkheid en evenwicht.
De ideale adviseur is een ziener, iemand die meer ziet en weet dan
anderen, die in staat is om de blindheid van de werkelijkheid te
doorgronden en anderen in zijn ervaringen te laten delen. In zijn
pau l k u y p e r s D e b e d r i e g l i j k e w e r e l d v a n d e m o d e r n e a d v i s e u r
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oorspronkelijke betekenis is adviseren ‘in het oog krijgen’ en in het
verlengde daarvan ‘anderen in kennis stellen van wat hij ziet’. Een
adviseur is iemand die over-zicht heeft, die de dingen op zich toe
laat komen, die verborgen bronnen van kennis ontdekt en anderen
daarin laat delen. Zien en overdragen zijn de twee componenten
van zijn opdracht. Het zien is bij de moderne adviseur nagenoeg
verdwenen, het overdragen is ‘overdracht’ geworden of gereduceerd
tot het distribueren van kennis. De adviseur als wijze, als profetische raadgever bestaat niet meer. De eigen kennis waarover hij kon
beschikken, ontleent hij nu aan een body of knowledge die onmiskenbaar het stempel van de populaire Amerikaanse organisatieliteratuur draagt. Er is nauwelijks nog sprake van een verschil in kennis
tussen adviseur en opdrachtgever. Zij lezen beiden dezelfde boeken
en tijdschriften en zij zijn beiden gedrenkt in hetzelfde bedrijfsvertoog. Het enige verschil tussen hen is dat de een zijn kennis gebruikt
om opdrachten te formuleren en de ander om die opdrachten uit te
voeren. De een betaalt voor het gebruik van die kennis, de ander
wordt ervoor betaald.
De meest profijtelijken in deze ‘kennisindustrie’ zijn de opdrachtgevers die van gedaante veranderen en adviseur worden. Het
zijn de ambtenaren die de dienst verlaten en daarin als adviseur terugkeren. De transformatie die zij daarbij ondergaan is ogenschijnlijk van een wonderbaarlijke eenvoud. Zij voltrekt zich in een simpele verschuiving van binnen naar buiten. Maar in die geografische
beweging neemt de grijze dienaar van de staat de mythische gestalte
aan van de adviseur. Hij wordt de drager van een boodschap, die
hem voorheen ook wel bekend was, maar die hij geacht werd niet te
verkondigen. Dat wordt nu zijn opdracht. Hij kan nu dingen zeggen
die vroeger in het parafencircuit ten onder gingen. Maar hij moet
nu vooral die dingen zeggen die de (betalende) macht hem opdraagt. In zijn eigen kleine nering of in het grote bureau waarin hij
voortaan thuishoort, kan hij het zich nog minder dan in zijn ambtelijk bestaan permitteren om het welgevallen van zijn opdrachtgevers op de proef te stellen.

Het corporatisme van de zuilen
Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van die bizarre wereld
van ambtenaren en adviseurs, moeten wij een blik werpen op de tijd
waarin de overheid haar adviseurs niet zocht in de hoek van de professionele experts, maar te rade ging bij vertrouwenspersonen en
deskundigen uit de kring van de maatschappelijke organisaties. De
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overheid was toen minder geïsoleerd, zij was op een organische manier verbonden met de maatschappij en zij was omgeven door een
breed spectrum van commissies en adviesorganen, waarin zowel de
verscheidenheid aan maatschappelijke belangen herkenbaar was,
als de daarin aanwezige kennis en ervaring. In dit corporatistische
model kon de overheid beschikken over een combinatie van deskundigheid en belangenrepresentatie, die haar het besturen gemakkelijker maakte en die min of meer garant stond voor de maatschappelijke aanvaardbaarheid van haar optreden. Toen de zuilenstaat zijn basis verloor, verviel ook de vanzelfsprekendheid van dit
brede adviesstelsel.
De (nieuwe) autonome staat van ambtenaren en bestuurders
voelde zich gehinderd door de combinatie van deskundigheid en
representatie en had behoefte aan andere vormen van expertise dan
de maatschappelijke organisaties konden bieden. Door de erosie
van de zuilen moest de staat op zoek naar andere wegen om de legitimatie van zijn interventies veilig te stellen. De discussie over de rol
van de adviesorganen begint in de jaren zeventig en krijgt uiteindelijk haar beslag aan het eind van de jaren negentig met de vaststelling van de Kaderwet Adviescolleges, waarin alle bestaande adviesorganen worden opgeheven en per departement één adviescollege
in het leven wordt geroepen. Dat college houdt zich niet langer bezig met deelonderwerpen, maar richt zich uitsluitend op de hoofdlijnen van het beleid en ressorteert rechtstreeks onder de verantwoordelijke bewindslieden. Met de Kaderwet wordt niet alleen een
einde gemaakt aan het verzuilde adviesstelsel, maar wordt ook de
doorbraak van de nieuwe adviseurselite op het bestuurlijke toneel
bezegeld.
Die elite gaat de vrijgekomen plaatsen bezetten en fungeren als
reservoir voor allerlei nieuwe adviesbehoeften. De nieuwe avantgarde paart souplesse aan slagvaardigheid, heeft geen last van achterbannen en verantwoordingskaders en beweegt zich met een weldadig pragmatisme door de domeinen van het bestuur en de bureaucratie. Zij committeert zich minder aan politieke programma’s
en algemene beleidsvoornemens dan aan specifieke operaties. Dat
zijn de targets waarin zij met haar gezag en expertise de effecten van
het overheidsoptreden hoopt te versterken. De Duitse socioloog Niklas Luhmann spreekt hier van ‘Legitimation durch Verfahren’. In
het handelen van de overheid moet de legitimatie van haar optreden worden gezocht. Dat klinkt simpel, maar het is bijna even
moeilijk als de theorie waarop Luhmann zijn stelling bouwt. De legitimatie van het handelen ligt in de onberispelijkheid van dat hanpau l k u y p e r s D e b e d r i e g l i j k e w e r e l d v a n d e m o d e r n e a d v i s e u r
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delen, in de mate waarin het de integriteit van het bestuur en de
harde objectiviteit van het algemeen belang zichtbaar maakt. De intrinsieke onmogelijkheid van die opgave is de tragiek van het publiek bestuur.
Het handelen van dat bestuur zal altijd onder kritiek blijven
staan en nooit de verzadiging van een bevredigende legitimatie bereiken. De klant- en marktmodellen waarvan de moderne adviseur
zich bedient, proberen die illusie te wekken. Zij gaan ervan uit dat
de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het overheidshandelen
kan worden verzekerd door een betere afstemming van het door de
overheid te leveren product op de behoeften van de klant (de burger). Dat is echter een vergissing. Legitimatie wordt niet opgewekt
door de PowerPoint-presentatie of de vergulde sheets van de consultant. Van haar adviseurs mag de overheid niet meer verwachten
dan dat zij fouten in de overdracht of de presentatie van beleid aan
de burgers weten te voorkomen, niet dat zij het gebrek aan legitimatie wegnemen. Dat gebrek is blijvend, het kan niet worden weggenomen: in het beste geval kunnen adviseurs de overheid helpen om
het uit te houden of te verdragen.

Een voorbeeld
De ontwikkeling van het corporatistische model naar de technocratie van de huidige adviespraktijk verloopt niet langs rechte lijnen.
Overal vindt men nog restanten van het eerste model. In bepaalde
gevallen zijn constructies gekozen waarin elementen van het oude
en het nieuwe in een ingewikkelde systematiek met elkaar zijn vermengd. Het bekendste voorbeeld van een dergelijke constructie is
de Cultuurnota, waarin de advisering en de beleidsvorming op het
gebied van kunst en cultuur zijn samengebracht. Voor de advisering
tekent in dit geval de Raad voor Cultuur; voor de beleidsvorming de
Staatssecretaris van Cultuur en het ambtelijk apparaat van het ministerie van o c w .
De Raad heeft een dubbele opdracht. Hij adviseert de Staatssecretaris over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid en is daarnaast
belast met de beoordeling van de instellingen die in het kader van
de vierjaarlijkse Cultuurnotaprocedure voor rijkssubsidie in aanmerking willen komen. In de praktijk valt het zwaartepunt van het
werk van de Raad op deze tweede taak. Het praktische advieswerk
wordt verricht door de leden van de Raad en door speciaal ingestelde, met deskundigen uit ‘het veld’ geëquipeerde sectorcommissies.
Wat is het profiel en de functie van deze adviseur? Hij/zij is niet af838
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komstig uit de toppen van de culturele wereld. De animo is daar in
het algemeen niet groot om deel te nemen aan het werk van de
Raad. Men wenst zijn handen niet te branden en laat het karwei
graag over aan de mindere goden. Een enkeling, zoals H.M. van den
Brink, die wel tot de elite behoort, schrijft in Vrij Nederland (24 mei
2004) dat je niet mag weigeren om mee te werken aan het invullen
van de bezuiniging. Hij is evenwel een uitzondering. En hij zal vermoedelijk zijn bekomst wel hebben van ‘het doen van het hak- en
snijwerk’ dat van de kunstadviseur wordt gevraagd, die daarna nog,
zoals in Amsterdam, waar Van den Brink voorzitter was van een van
de adviescommissies van de Kunstraad, door de wethouder met
haar eigen ‘potjes en plannetjes’ de wei wordt ingestuurd.
Uit Van den Brinks relaas blijkt dat de moderne adviseur een
stroman is in het politieke cultuurbedrijf. De bruutheid van iemand als Hannah Belliot, de Amsterdamse wethouder van Cultuur,
is uitzonderlijk in de wereld van cultuurpolitiek, maar haar optreden is in zekere zin wel karakteristiek voor het systeem waarin de
advisering over kunst en cultuur plaatsvindt. Dat systeem is een ingewikkelde machinerie, waarin subsidieaanvragen een ingewikkelde bewerking ondergaan en tot de staat van politieke beslisbaarheid
worden gebracht. De adviesgroepen van de Kunstraad in Amsterdam en van de Raad voor Cultuur in Den Haag zijn de organen die
deze vorm van proces-engineering vervullen. Van hen wordt verwacht dat zij daarbij vooral het vizier gericht houden op het artistiek inhoudelijke belang (de kwaliteit in het kunstjargon) van de
aanvragen.
Sinds Thorbecke is dat verboden terrein voor de overheid. Niemand weet overigens precies wat dat artistiek inhoudelijke oordeel
precies inhoudt en niemand houdt zich er ook aan. Sinds de schaduwen van de bezuinigingen ook over het landschap van cultuur
trekken, hebben de adviesraden zich in allerlei bochten gewrongen
om het budgettaire spoor van hun politieke opdrachtgevers te volgen, en dat kon alleen maar door allerlei andere dan artistiek inhoudelijke maatstaven bij de advisering te betrekken. Het geheim
van Thorbecke wordt nog steeds bewaard, maar het is niet langer
een middel om de overheid op afstand te houden, maar om haar
operatieruimte te vergroten. De adviseur gaat ook niet langer gebukt onder de door Thorbecke ingestelde scheiding der machten.
Hij kan er zijn schamele positie mee camoufleren, maar verder is hij
niet meer dan een nuttig instrument in het voorsorteren en bewerken van de bij de overheid gedeponeerde kunstmassa.
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De kunstadviseur
Het voorschrift van Thorbecke heeft hetzelfde lot ondergaan als enkele andere staatkundige principes: het fungeert niet langer als een
bepalend kader voor de inrichting van het bestuur, maar als een fictie of een ideologie ter bescherming van de politieke macht. Dit is
niet zomaar een toevallige of aan politiek misbruik toe te schrijven
ontwikkeling, maar een noodzakelijke mutatie, die in de loop der
dingen past, omdat het politiek bestuur op zijn eigen onmogelijkheden stuit door vast te houden aan een bestaand principe. De stap
van principe naar ideologie berust dus niet op een politiek wilsbesluit; de politiek en haar gelovige omgeving blijven onvoorwaardelijk vasthouden aan het principe, maar in de machtsconfiguratie
waarin het voortaan gebruikt wordt, krijgt het een heel andere en in
de meeste gevallen een volstrekt tegenstrijdige functie, een functie
die precies het omgekeerde is van datgene waarvoor het principe
bedoeld was. Dit is geen vrolijk uitzicht voor de huidige adviseur.
Hij mag zich dan koesteren in de hoogheid van zijn artistieke bewustzijn, maar dat valt in scherven als het zich moet meten met de
veel sterkere krachten van het geld, het compromis en de bestuurlijke rationaliteit.
Er is nog een andere fictie die de kunstadviseur parten speelt. Dat
is de fictie van de pariteit, het oordelen inter paribus, onder gelijken. Dat idee bestaat in meerdere professionele milieus, bijvoorbeeld onder artsen, advocaten, rechters. Bij universiteiten heeft het
vorm gekregen in het model van de visitatie, waarin wetenschappers oordelen over wetenschappers. Ook in de kunstbeoordeling
zijn het de makers zelf die tot oordelen worden geroepen. Ze zijn
immers de gelijken van degenen over wie het oordeel wordt uitgesproken. In het oude model van de Raad voor de Kunst was dat begrijpelijk. Daar ging het voornamelijk om de erkenning van de artistieke kwaliteit met het oog op de toelating tot een bepaalde kaste.
Van excommunicatie en uitdrijving was daar zelden sprake. Het
huidige systeem heeft een heel andere grondslag; het vindt zijn basis
niet in de kunstwereld, maar in de bestuurlijke organisatie. Oordelen is niet langer een ‘rite de passage’, maar een bestuurlijke operatie, een fase in een breder proces. Bij de universitaire visitatie is dat
anders. Daar heeft het wetenschappelijk oordeel een zwaarwegende, eigen betekenis, het is primair gericht op degenen die beoordeeld worden en niet op de bestuurlijke instanties. Het heeft ook
een ander tijdverloop; het biedt ruimte voor herstel als het negatief
uitvalt en het leidt niet onmiddellijk tot het toepassen van financiële sancties. Die kunnen uiteindelijk wel het gevolg zijn van een ne840
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gatief oordeel, maar dat moet dan wel zwaarwegend en gefundeerd
zijn.
Al die voorwaarden ontbreken bij de kunstbeoordeling. Die is
vluchtig en oppervlakkig. Dat kan ook moeilijk anders, gezien de
talrijke aanvragen en de korte termijn waarbinnen een advies moet
worden opgesteld. Zij wordt ook niet uitgevoerd door erkende experts van buiten en zij is altijd voorzien van het stempel goed- of afkeuring. Het oordeel over de individuele makers en instellingen is
vaak ook niet gerelateerd aan een algemene visie op de ontwikkeling van de sectoren waar de aanvragers deel van uitmaken. En
voorzover dat wel het geval is, speelt het nauwelijks een rol bij de
uiteindelijke advisering. De fixatie op de afzonderlijke subsidieaanvragen maakt het onmogelijk om structurele ontwikkelingen een
serieuze plaats in de oordeelsvorming te geven. De fusies die de afgelopen jaren het theaterlandschap ingrijpend veranderden, zijn
door de Raad voor Cultuur nooit onderzocht en het patroon van
het muzikale landschap is voornamelijk bekeken vanuit de vraag
welk ensemble het beste het loodje kon leggen bij de bezuinigingen.
De adviseur is het kind van de rekening in de Cultuurnota-advisering. De paradox van deze advisering is dat wat het waarmerk
moet zijn van zijn onafhankelijkheid – zijn gerichtheid op de artistiek inhoudelijke kwaliteit – de ultieme bevestiging wordt van zijn
afhankelijkheid. De systematiek van de advisering maakt hem/haar
tot een machteloze figuur in de manipulatieve speelruimte van die
systematiek. De verwijten ‘uit het veld’, dat adviseurs hun eigen artistieke voorkeuren laten prevaleren en dat zij met een tekort aan
kennis en met een teveel aan willekeur te werk gaan, zullen soms zeker een kern van waarheid bevatten, maar zijn eigenlijk niet zo interessant. Belangrijker dan de subjectieve instelling van de adviseur
zijn de effecten van ‘objectieve’ factoren, zoals de logica en de werking van de systematiek.

Fraudegevoelig
De kunstadvisering in de huidige systematiek is een fraudegevoelige bedrijvigheid. Men moet over enige beweeglijkheid van geest beschikken om het in dit milieu te redden. Dat is niet hetzelfde als het
gedrag van ‘de burgemeester in oorlogstijd’, zoals in de kunstwereld
vaak wordt gedacht. Die vergelijking gaat mank, niet alleen omdat
het geen oorlog is, zoals Van den Brink in zijn column in VN
schrijft, maar ook omdat het van een vals moralisme getuigt om de
tekorten van het systeem te endosseren aan de actoren in dat syspau l k u y p e r s D e b e d r i e g l i j k e w e r e l d v a n d e m o d e r n e a d v i s e u r
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teem. Wie de prijs wil betalen voor een rol als adviseur in de Cultuurnotasystematiek doet dat voor eigen rekening en hij/zij betaalt
ook zelf de rekening, maar daarmee is hij/zij nog geen collaborateur
of quisling. Oorlog veronderstelt twee partijen en collaboratie is
een keuze voor de verkeerde partij. In de Cultuurnotasystematiek
zijn er te veel partijen en is een dergelijke keuze onmogelijk. Men
zou het toetreden tot het systeem als zodanig kunnen beschouwen,
maar dat standpunt is te simpel en het ruikt ook te veel naar het radicalisme van de jaren zeventig, toen de overheid als de grote vijand
werd gezien.
Een beoordeling van de rol van adviseur in het regime van het
cultuurbeleid moet een andere invalshoek zoeken. Die ligt niet in
de subjectiviteit van de adviseur, in zijn persoonlijke bedoelingen
en zijn morele gezindheid, maar in zijn status en positie in een gedifferentieerd beslissingssysteem. Die positie kan men het beste
aanduiden met het Franse woord ‘équivoque’, dat haar onbepaaldheid en verdeeldheid beter aangeeft dan het Nederlandse woord
dubbelzinnigheid, dat bijna onvermijdelijk de associatie van hypocrisie en onbetrouwbaarheid oproept.
De moderne kunstadviseur opereert in een krachtenveld dat hij
niet kan overzien, waar het directe contact met een opdrachtgever
ontbreekt en waar een scherpe cesuur tussen advies en beslissing
wordt getrokken. De behoefte aan politieke beheersbaarheid is dominant in deze beleidssystematiek. Zij is echter niet herkenbaar in
een sturend politiek centrum. Dat maakt het voor de adviseur nagenoeg onmogelijk om zijn positie te bepalen. Hij wordt daarbij ook
nog ‘misleid’, doordat het systeem in zijn adviserende component
grote gelijkenis vertoont met het corporatistische model van de
vroegere Raad voor de Kunst, die opereerde in de symmetrie van
persoonlijke verhoudingen en binnen een gemeenschappelijke cultuur van adviseurs en kunstambtenaren. Die symmetrie bestaat eigenlijk niet meer en de schijn die ervan overgebleven is, wordt
voortdurend verscheurd door interventies van de politiek en het
ambtelijk apparaat.
In de lopende procedure heeft de staatssecretaris een belangrijk
onderzoek naar wat zij aanduidt als de ‘institutionele overhead’ in
de cultuursector, opgedragen aan het organisatiebureau Beerenschot. De Raad voor Cultuur, die daarbij werd gepasseerd, heeft vervolgens geweigerd de uitkomsten van dit onderzoek in zijn oordeelsvorming te betrekken. De staatssecretaris heeft in deze weigering geen aanleiding gezien om het onderzoek te laten vallen en zal
het nu bij haar eigen besluitvorming betrekken. Men ziet hier de
842
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kruisende lijnen van twee adviseurs, waarbij niet alleen de competentie en stijl van adviseren in het geding zijn, maar ook de veranderde relatie van de overheid met de haar adviserende instanties.

De personal coach
De relaties tussen de nieuwe adviseurs en de overheid hebben vooral betrekking op het bestuur en de bureaucratie. De politiek komt
in het tableau nauwelijks voor. Deze distantie die de politiek bewaart ten opzichte van de bedrijfsadviseur geldt niet voor het type
adviseur dat zijn expertise zoekt in persoonlijke begeleiding.
Kortgeleden bleek ineens dat politieke bestuurders in ruime mate gebruikmaken van de ‘personal coach’. Mevrouw Nijs, de staatssecretaris van Onderwijs, sneuvelde op de zorgzame contacten van
haar coach met Nieuwe Revu, maar na haar politieke dood bleek dat
een groot aantal van haar collega’s ook over een personal coach beschikt. Deze nieuwe figuur bleek afkomstig uit het bedrijfsleven,
waar topmanagers zich laten begeleiden door professionele
coaches. De pretenties van de nieuwe agogen zijn niet gering. In een
interview in NRC Handelsblad (26 juni 2004) verklaart personal
coach Fons Driessen, van Boer & Croon Strategy and Management
Group, dat mensen pas gelukkig worden in hun baan als ze hun s q
(spirituele intelligentie) in hun werk kunnen betrekken. Hij ziet het
als zijn taak om ‘mensen te helpen het hogere in zichzelf te ontdekken, hun goddelijke ik’.
Dat is geen geringe ambitie, zeker als het gaat om de coaching
van politici, die in hun p q (politieke rationaliteit) dat goddelijke in
zichzelf maar spaarzaam tegenkomen. De plotselinge introductie
van deze nieuwe branche in de consultancy laat zich moeilijk verklaren. Politici leven in een complexe wereld met de meest tegenstrijdige verwachtingen, in een omgeving die vervuld is van rivaliteit en wantrouwen. Maar dat is geen toereikende verklaring voor
de onverhoedse vlucht in de armen van de personal coaches. Politici hebben nooit staat kunnen maken op een wereld van rust en zekerheid. Misschien is een verschil met vroeger dat er een steeds
zwaarder appèl op de persoon van de politicus wordt gedaan.
Het complicerende daarbij is dat dat niet de ‘echte’ persoon is,
maar de imaginaire persoon, het beeld zoals dat in de publieke opinie en in de media van de politicus wordt geproduceerd. Een verwarrend beeld, waarvan de politicus zelf niet weet in hoeverre het
in overeenstemming is met zijn zelfbeeld en in hoeverre hij in staat
en bereid is om aan dat beeld te beantwoorden. De vroegere politipau l k u y p e r s D e b e d r i e g l i j k e w e r e l d v a n d e m o d e r n e a d v i s e u r
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cus werd in veel mindere mate met dit wisselende spel van beelden
geconfronteerd, hij kon zich verschuilen achter het masker van de
politieke gezagsdrager; hij was niet een persoon, maar een persona,
in de oorspronkelijke Latijnse betekenis van het woord; een gemaskerd gezicht. Hij was een exponent van een symbolische orde en
niet het imaginaire product van een zich in hem spiegelende buitenwereld, noch de gestalte van een eigen, op zichzelf geprojecteerde subjectiviteit.

Zonder identiteit
Het is begrijpelijk dat politici in deze verwarrende beeldenwereld
het spoor bijster raken en zich verstrikken in de vraag hoe een politiek personage wordt geconstitueerd en welke rol ‘het zelf als categorie van de menselijke geest’ (Marcel Mauss) daarbij speelt. In een
boeiende beschouwing werkt de Engelse mediawetenschapper
James Donald deze spanning tussen het zelf en de identiteit van een
publieke persoon uit voor de burger. Hij komt tot de conclusie dat
deze twee elementen alleen met elkaar te verzoenen zijn wanneer de
notie van het burgerschap van elke inhoudelijke connotatie wordt
ontdaan: ‘Burgerschap is een lege plaats, een positie zonder enige
substantiële identiteit’. En met een verwijzing naar de Sloveense filosoof Zizek merkt hij op dat men moet vermijden om deze lege
plaats van de subjectiviteit op te vullen en dat men beter kan leren
leven met een ego dat niet over een vaste identiteit beschikt, maar
dat slechts vluchtige identiteiten kent, die worden opgeroepen in
het onontkoombare spel van beelden en weerspiegelingen. In een
dergelijk project is er geen plaats voor personal coaches, die politici
niet anders te bieden hebben dan de metafysica van substantiële,
valse identiteiten of het narcisme van modieuze spiegelbeelden.
Er zijn nog andere redenen om de entree van de personal coach
op het politieke toneel met argwaan te bezien. Die redenen liggen
minder in de persoonlijke sfeer dan in de politieke orde van de democratische staat. Voor steun in het uitoefenen van hun ambt zijn
politieke bestuurders aangewezen op het ambtelijk apparaat. De
ontwikkeling van dat apparaat tot een bestuurlijk bedrijf maakt die
steun minder vanzelfsprekend. Ambtenaren letten meer op hun
output en performance in dit nieuwe bedrijfsbestel dan op hun legitimerende functie ten opzichte van de politieke mandatarissen. In
het staatsrechtelijk vertoog is het primaat van de politiek en de
daaruit voortvloeiende loyaliteit van ambtenaren nog steeds boven
elke twijfel verheven. Maar in de praktijk zijn er allerwegen scheur844
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tjes in de oppervlakte van dit hechte dogma te zien. En in de politiek is er sprake van een sluipende twijfel aan de onvoorwaardelijke
loyaliteit van de moderne ambtenaar. In die situatie verschijnt de
personal coach als een redder op het toneel. Zijn loyaliteit wordt gegarandeerd door de codes van zijn beroep en door een stevig honorarium. Hij is een betrouwbare gids in een benauwende wereld vol
dilemma’s en onzekerheden. In alle stress en weglekkende kracht is
hij een bron van energie en standvastigheid en een bolwerk tegen
raffinement en onbarmhartigheid.

Blindgangers
Deze agogisering van de politiek lijkt een replica van het oude model van de persoonlijke raadgever van de vorst. Maar de moderne
vorst van de democratie lijkt in niets op zijn voorganger uit vervlogen tijden en zijn raadgever is uit heel ander hout gesneden. Wat zij
gemeen hebben is de beslotenheid van het hof, het geheim van de
curie en een duistere band van wederzijdse afhankelijkheid. Deze
karakteristieken van de soevereiniteit passen niet in een democratie. Personal coaches blijven onzichtbaar voor het publiek en vormen dus een duistere schaduw in een politiek systeem dat op openheid en transparantie is gericht.
Coaches zijn bovendien niet controleerbaar door de daartoe aangewezen democratische organen, terwijl zij toch een niet te miskennen invloed hebben op het gedrag en het handelen van politieke
functionarissen. Dit soort blindgangers hoort eigenlijk niet thuis in
een democratie. Zij versterken het beeld dat de politiek vooral
vorm, presentatie en communicatie is en zij getuigen tevens van het
onvermogen van een politiek personage om zich te voegen naar de
eisen van de politieke rationaliteit. Het persoonlijke wordt hier politiek, maar op een andere manier dan de hervormers van de jaren
zestig voor ogen stond.
Het slechtste wat een politicus kan overkomen, is dat hij vanuit
zijn ware zelf of vanuit zijn ‘goddelijke ik’ (Fons Driessen) politiek
moet bedrijven. Als hij een fatsoenlijk mens blijkt te zijn, houdt hij
er vermoedelijk mee op. Als zijn biologische massa wat meer negatieve factoren bevat, zal hij zich vermoedelijk ontwikkelen in een
richting die hij beschouwt als een voltooiing van zijn ware zelf,
maar die in de ogen van anderen niet meer is dan de gestalte van een
sluwe autocraat of een verlichte performer.
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Het imaginaire
De relatie tussen een personal coach en een politicus kan eigenlijk
alleen maar ontstaan vanuit een dimensie die in de Lacaniaanse
psychologie wordt aangeduid als het imaginaire. Een relatie die zich
afspeelt in de sfeer van de beelden die mensen van zichzelf en van
anderen hebben. In het spoor van Lacan noemt de Nederlandse
psychoanalyticus Antoine Mooij haar een narcistische relatie.
In de wereld van het imaginaire verdwijnt de orde van het symbolische; dat is de orde van de wet, van het bovenpersoonlijke, van
de formele ‘beginselen’, die constitutief zijn voor de cultuur, het sociale en de politiek in een samenleving. Met een twijfelachtig beeld
kan men het symbolische aanduiden als een overkoepeling van de
dagelijkse praktijk van het handelen en spreken in een samenleving.
Als die praktijk zich niet bewust is van het bestaan van de symbolische orde, vervalt hij tot de immanente weerspiegeling van het imaginaire en mist hij elk objectief richtinggevend perspectief. Mooij
wijst erop dat de huidige, alomtegenwoordige beeldcultuur, met
haar overheersende imaginaire ervaringssfeer, ook de politiek
doordringt en ‘tot een beeldmatige en narcistische verwerking van
het politieke besluitvormingsproces leidt’ [...] ‘Grootheidsideeën
van succes en prestige hebben daarbij meer waarde dan toekomstgerichte idealen, die slechts gebrekkig gerealiseerd kunnen worden’.
Het kost niet veel moeite om deze gedachtegang toe te passen op
het gewicht dat in de huidige politiek aan projecten wordt toegekend en aan de hardnekkigheid waarmee politici, ondanks verzet en
tegenslagen, aan die projecten blijven vasthouden. Dit projectennarcisme is een van de meest gewilde platforms voor de inzet van
experts en adviseurs. Projecten wortelen diep in de imaginaire wereld van het huidige politiek bestuur. Zij zijn de vrucht van de geëxternaliseerde zelfbeelden en van de fantasma’s van moderne politici. Zij worden met hand en tand verdedigd en wat ligt er dan meer
voor de hand dan een beroep te doen op degenen die bij uitstek
handelaren in fantasma’s zijn: de adviseurs en de consultants?
Kenmerkend voor het imaginaire is het beeld van het subject dat
daarin verschijnt. Dat is het beeld van het ik uit de Amerikaanse
mythe van de ‘organisational man’, het succesvolle, zichzelf bepalende individu, dat zichzelf stuurt en door discipline en training in
staat is om de omstandigheden naar zijn hand te zetten. Het menselijk tekort past niet in deze Amerikaanse deugdenleer. De situatie
waarin de mens zich beweegt, biedt hem kansen, geen beperkingen.
Wat hij tegenkomt op zijn weg is een uitdaging, geen belemmering.
De mens beschikt over de instrumenten om de toekomst te beheer846

de gids oktober 2004

sen. Hij behoeft nooit in gelatenheid neer te zitten voor wat hem
overkomt of te buigen voor het lot dat hem bezworen wordt. Mooij
wijst erop dat dit streven naar beheersbaarheid niet alleen te vinden
is in het beeld van de persoon, maar ook in de wetenschap. Hij
spreekt van ‘een beheersings-ideologie met haar gerichtheid op
transparantie en uniformiteit, die zich in de thans gangbare opvatting van wetenschap of van wat wetenschap geacht wordt te zijn,
laat gelden’.
In het vak van Mooij, de psychiatrie, vindt men die ideologie in
de biopsychiatrie en in de zogenaamde evidence-based medicine. De
behandeling van patiënten verloopt hier niet langer langs de vertrouwde wegen van de psychoanalyse en zij vindt haar grondslag
niet meer in de hermeneutiek en de fenomenologie, maar in een gestandaardiseerde, op output gerichte behandelingsmethodiek. De
oude wetenschappen wordt het verwijt gemaakt dat zij te traag en te
kostbaar zijn en te weinig rendement opleveren. Zij zijn schadelijk
voor een doelgerichte patiëntenzorg, omdat zij eerder tot een vermeerdering dan tot een vermindering van de zorgvraag leiden. In
de evidence-based medicine is de zorg een product, dat als het resultaat van empirisch wetenschappelijk onderzoek zo effectief mogelijk aan de patiënt moet worden geleverd. Door de hulpzoeker als
afnemer van dat product te beschouwen en daarbij de wetten van
vraag en aanbod in acht te nemen, kan het grootste deel van de psychiatrische populatie in de maatschappij worden geholpen. Langdurige, op de persoon gerichte hulpverleningsvormen kunnen daarbij worden gereserveerd voor de kleine groep van patiënten met
ernstige psychiatrische stoornissen.
Over de noodzaak van het ombuigen van het psychoanalytisch
en psychotherapeutisch denken naar de evidence-based medicine
en de classificerende protocollering, bestaat een opmerkelijke eenstemmigheid tussen de professionele elites in de geestelijke gezondheidszorg en de ambtelijke experts. De erudiete stem van iemand
als Mooij, die een ander perspectief naar voren brengt, wordt in dit
verband niet gehoord. Voor de universitaire collega’s van Mooij
geldt hetzelfde. Zij komen alleen aan het woord als zij zich voegen
naar het geldende vertoog. En zij zijn vaak gedwongen om dat te
doen, omdat zij voor hun werk in hoge mate afhankelijk zijn van de
zegeningen van de derde geldstroom.
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De lege staat
In allerlei beleidssectoren bestond eertijds de mogelijkheid om het
overheidsbeleid van buitenaf aan een kritische toetsing te onderwerpen. Naast de adviesorganen (soms ook binnen die organen
zelf) waren er onafhankelijke platforms die een kritische functie
vervulden. Die functie is in de huidige scène bijna geheel verdwenen. De adviseurs zitten dicht op het beleid en denken meestal in
dezelfde termen als de beleidsmakers. Er is geen onderscheid meer
tussen wat aan de ene en wat aan de andere kant wordt gedacht en
er is nauwelijks nog ruimte voor onafhankelijke advisering, laat
staan voor een kritische beoordeling van bestuurlijke en politieke
visies.
Juist nu de politiek en het bestuur geneigd zijn om zich op hun
stellingen terug te trekken, is het verdwijnen van het kritisch vermogen een betreurenswaardig verschijnsel. Nog erger is het dat het
wordt geabsorbeerd en onschadelijk gemaakt binnen de overheidsorganisatie en dat het potentieel aan kritische macht in de maatschappij voortdurend erodeert. Het paradoxale van de overheid is
dat zij voortdurend haar eigen terugtocht verkondigt, maar tegelijkertijd bezig is haar eigen positie te versterken. De terugtocht is
geen terugtocht, maar een hergroepering, een fixatie op het eigen
systeem, een concentratie van adviserende en bureaucratische
macht. Als de overheid zich werkelijk zou terugtrekken, zou zij zich
leegmaken, een ‘lege plek’ worden (Lefort). Zij zou zich niet omringen met een arsenaal aan expertise, performance en constructies,
maar kiezen voor wat Zizek het ondraaglijk formalisme van de democratie noemt.
Dit formalisme en de ‘lege plek’ van Lefort duiden op hetzelfde.
Zij gaan ervan uit dat de betekenis van de democratische staat niet
ligt in de inhoud van zijn motieven en zijn strevingen, maar in de
objectiviteit en de leegte van zijn regels en in zijn strenge onderschikking aan de wetten van de symbolische orde, die zijn bestaan
funderen als de politieke gestalte van de samenleving. Deze gedachtegang staat haaks op het vertrouwde beeld van de staat als de representant van de verlangens en de verwachtingen van de burgers; de
agogische staat, de consumentenstaat, de interactieve staat.
Het beeld van de lege staat roept onbegrip en ergernis op. Het is
in strijd met de personalisering van de politiek en met de humanisering van het bestuur. Maar ondanks hun huidige populariteit zijn
dat doodlopende wegen. Uiteindelijk manoeuvreren zij de staat
dieper in de impasses waarin hij op het ogenblik verkeert. De macht
van de staat wordt niet beteugeld door het versterken van zijn men848
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selijk gezicht, hij wordt er alleen maar groter door. Participatie en
interactiviteit zijn valse verlokkingen voor de burger, die zijn vertrouwen stelt in een politiek bestuur dat zijn heil zoekt in een steeds
verdergaande subjectivering van zijn optreden. Max Weber wist een
kleine honderd jaar geleden al dat dit geen antwoord is op een ‘sich
entzaubernde Welt’. Zijn functionele rationaliteit is dan ook niet alleen een rationeel instrument om de bureaucratie van de staat in de
teugels te houden, maar ook om burgers te beschermen tegen de
normen en waarden van diezelfde staat. Zijn stellingen zijn nog
even actueel als toen. Vanuit een andere analytische achtergrond
komen Lefort en Zizek tot dezelfde conclusie. Een democratie kan
alleen bestaan als zij haar macht niet tracht te humaniseren, maar
als zij zich verlaat op het formalisme en de ascese van haar vormen.
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d i r k va n d e l f t (1951) studeerde wis- en natuurkunde
in Leiden en is redacteur wetenschappen van NRC Handelsblad. Hij publiceerde onder meer De Turkse trom (1992)
en De wijde wereld van de kleine talen (1998). In voorbereiding is een biografie/proefschrift over Heike Kamerlingh
Onnes.
h a n s g ro e n ew e g e n (1956) publiceerde de dichtbundels Grondzee (2000) en Lichaamswater (2002). Hij schrijft
essays over poëzie voor verschillende literaire tijdschriften.
In 2002 verscheen zijn essaybundel Schuimen langs de
vloedlijn. Hij is redacteur van essaybundels over Hans Faverey, Lucebert en Kees Ouwens.
jac o b g ro ot (1947) publiceerde proza, poëzie en Nieuwe Muziek, een Herman Gorter boek. Zijn meest recente
poëziebundels zijn Natuurlijke Liefde (1998) en Zij Is Er
(2002). Binnenkort verschijnt zijn essaybundel Gelukkige
Lippen, over popmuziek en de diepere zin van de zingende
stem.
ru dy ko u s b ro e k (1929) is essayist. In 1975 ontving hij
de P.C. Hooftprijs voor essays. Enkele van zijn meest recente publicaties zijn Terug naar Negri Pan Erkoms (1995), Hoger honing (1997), De kikvors en de ooievaar (2003), opgespoorde wonderen. Fotosynthese (2003) en de dichtbundel
Dierentalen (2003).
pau l k u y pe r s (1929) schrijft en spreekt over politiek en
cultuur. Recente publicaties zijn Rooksignalen. Opstellen
over politiek en bestuur (De Balie 2001) en De staat der Nederlanden. Opstellen en brieven tegen de tijdgeest (De Balie
2003).
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h a ru k i m u r a ka m i (Kyoto, 1949) geldt als een van de
belangrijkste Japanse schrijvers van deze tijd. Bij uitgeverij
Atlas verschenen reeds diverse vertalingen van zijn werk,
merendeels verzorgd door de in Japan woonachtige, van
origine Nederlandse vertaler Jacques Westerhoven. Het
verhaal ‘De tweede broodjesroof ’ maakt deel uit van een
keuze van Murakami’s verhalen die voorjaar 2005 in vertaling zal verschijnen.
k l a s k e o e n e m a (1975) studeerde Nederlandse taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze volgt
de opleiding Schrijven aan de Rietveldacademie te Amsterdam, een opleiding gericht op zowel schrijven als op beeldend werk. Ze was zangeres bij een tweetal Groningse
bandjes en werkt momenteel aan een nieuw muziekproject.
m a r i a sta h l i e (1955) is schrijfster. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en debuteerde in 1987 met de
korte roman Unisono. Daarna schreef ze drie verhalenbundels en vijf romans. In 2002 verscheen haar roman De Lijfarts.
h a r ry va n w i j n e n was voorheen chef opiniepagina
van NRC Handelsblad en bijzonder hoogleraar Perswetenschappen te Rotterdam. Hij publiceerde verschillende boeken over staatkundige geschiedenis en onlangs verscheen
van zijn hand de biografie Grootvorst aan de Maas D.G. van
Beuningen 1877-1955.
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chrijvers hebben altijd al gebouwen bezongen en steden beschreven, ze hebben nieuwe steden en gebouwen bedacht en
van bestaande steden paradijzen en onderwerelden gemaakt.
Hierbij dient te worden aangetekend dat schrijvers over het algemeen
meer geïnteresseerd zijn in het leven dat zich in die steden en huizen
afspeelt, dan in de architectonische structuren zelf, en dat geeft op
zich al te denken.
Architecten hebben van oudsher blijk gegeven van een behoefte hun
ideeën en plannen in woord en geschrift uit te leggen en in verband te
brengen met culturele ontwikkelingen buiten hun vak. Bij het concipiëren van hun al dan niet visionaire ontwerpen putten architecten uit
het werk van grote voorgangers, maar evenzeer uit de filosofische en literaire traditie. De toenadering die architecten tot de letteren zoeken is
echter altijd problematisch. De architectuur is gericht op de verwerkelijking van projecten en moet daarom met de economisch-politieke realiteit onderhandelen. De literaire houding is veel vrijer en vooral individualistischer, en veel mensen denken dan ook dat het op elkaar betrekken van architectuur en literatuur nergens toe kan leiden.
Wij denken daar anders over. Het in elkaars vaarwater komen van
de twee domeinen levert ons inziens niet alleen prikkelende inzichten
op, het maakt ook scherper duidelijk waar de onvervreemdbaar eigen
kracht en de beperking van respectievelijk de architectuur en de literatuur liggen. Onze aanpak mikt op een liefst vruchtbaar door en langs
elkaar heen opereren van architectuur en literatuur op papier. Om deze interessante maar warrige vermenging hanteerbaar te houden, hebben we de combinatie architectuur-literatuur vanuit vier hoeken
trachten te benaderen: architectuur in de literatuur, literatuur in de
architectuur, architectuur als literatuur en literatuur als architectuur.

S

U vindt om te beginnen een verkenning van de doorwerking van
architectonische vraagstukken en modellen in literaire romans. In
zijn essay maakt Dirk van Weelden de centrale rol van architectuurBij dit nummer
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thema’s duidelijk in de klassieke toekomstromans Wij van Jevgeni
Zamjatin (1921) en Neuromancer van William Gibson (1984).
Gijs Wallis de Vries, hoogleraar architectuurtheorie en -geschiedenis aan de tu Eindhoven, pleit er in zijn essay over de inwerking van
de literatuur in de architectuur voor om de associatie met beklemming die Kafka’s evocatie van de architectuur in Het slot en Het proces
altijd weer oproept, terzijde te schuiven en te letten op de uitdaging die
deze romans aan architecten stellen om strategieën te bedenken om
aan deze specifieke belichaming van macht en orde te ontsnappen.
Architectuur als literatuur vindt u in de eerste integrale Nederlandse vertaling van een sleuteltekst van de architect Rem Koolhaas.
Tot voor enkele jaren was Koolhaas vooral een ‘papieren architect’,
wiens ontwerpen niet gebouwd maar wel uitvoerig besproken werden. Inmiddels bouwt hij over de hele wereld megaprojecten met zijn
bedrijf oma. Toch zijn zijn boeken nog steeds veel invloedrijker dan
zijn gebouwen. ‘Junkspace’, hier vertaald als ‘Afvalruimte’, is een voorbeeld van een tekst zoals alleen een architect die had kunnen schrijven. De literaire kwaliteit ervan is ongetwijfeld vele malen groter dan
de praktische toepasbaarheid van een en ander voor architecten.
Om ons viertal invalshoeken te completeren schreef Piet Vollaard,
directeur/hoofdredacteur van ArchiNed, over de ontwerppraktijk van
het Nederlandse bureau mvrdv. De werkwijze van deze architecten
karakteriseert zich erdoor dat ze zoveel mogelijk tekst en gegevens
over een project verzamelen – van programma’s van eisen, statistische
gegevens en bevolkingsonderzoeken tot overzichten van de verlangens van toekomstige gebruikers en bewoners – en deze teksten dan zo
letterlijk mogelijk vertalen in het ontwerp van een gebouw, wijk, stad
of regio. Alle tegenstrijdigheden en onmogelijkheden in de basisteksten blijven in het plan gehandhaafd. Waar Rem Koolhaas literair
schrijft als architect, schrijft mvrdv architectuur, dat wil zeggen: op
basis van hun tekstbewerkingen verschijnt er een fysiek gebouw.
Dan is er een kunstenaarsbijdrage van Jan Rothuizen, die door
middel van teksten, foto’s en tekeningen zijn verhouding tot zijn
woonplaats Amsterdam peilt. Aan de hand van wandelingen, herinneringen, korte verhalende fragmenten en beschouwelijke invallen
weet hij openingen te scheppen in de vanzelfsprekende omgang met
zijn omgeving. Lucas Husgen ten slotte vertaalde een raadselachtig
architectonisch beeld in een klinkend fotogedicht.
Namens de redactie,
arjen mulder
d i r k va n w e e l d e n
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R E M KO O L H A A S

Afvalruimte

‘Logan Air por t: a wor ld-class upg rade for the 2 1st ce ntur y’
(Laat twintigste-eeuws reclamebord)

onijn is het nieuwe rundvlees... Omdat we gruwen van het
nuttige zijn we ertoe veroordeeld levenslang rond te dobberen in willekeur... l ax : bij wijze van welkom, mogelijk vleesetende orchideeën aan de incheckbalie... ‘Identiteit’ is het nieuwe
afval waar de berooiden van leven, het globaliseringsvoer voor de
rechtelozen... Als ruimte-afval de menselijke rotzooi is die rondslingert in het heelal, dan is afval-ruimte het residu dat de mens achterlaat op de planeet. Het gebouwde (daarover later meer) product van
de modernisering is niet de moderne architectuur, maar de afvalruimte. Afvalruimte is wat er rest als de modernisering haar beloop
heeft gehad, of preciezer gezegd, wat blijft plakken terwijl de modernisering plaatsvindt, de neerslag daarvan. Modernisering had
een rationele doelstelling: de wereldwijde verspreiding van de zegeningen van de wetenschap. Afvalruimte is daarvan de apotheose, of
de meltdown... Hoewel de losse delen ervan de uitkomst zijn van
briljante vondsten, helder uitgedacht door menselijk vernuft, aangevuurd door eindeloze berekeningen, maakt het geheel gehakt van
de Verlichting en wordt de wederopstanding daarvan een schijnvertoning, een derderangs vagevuur... Afvalruimte is het eindresultaat
van onze huidige prestaties: wij hebben meer gebouwd dan alle
voorgaande generaties bij elkaar, maar op de een of andere manier
halen we niet hetzelfde niveau. Wij laten geen piramides na. Een
nieuwe heilsleer van de lelijkheid leert ons dat er in de eenentwintigste eeuw al meer afvalruimte in de maak is dan er uit de twintigste eeuw is overgebleven... De moderne architectuur had niet moeten worden uitgevonden voor de twintigste eeuw. In de twintigste
eeuw verdween de architectuur: we hebben een voetnoot onder een
microscoop zitten lezen in de hoop dat het nog eens een roman zou
worden; onze zorg om de massa’s heeft ons blind gemaakt voor de

K

rem ko olhaas Afvalruimte

855

architectuur voor het volk. Afvalruimte lijkt een aberratie, maar is
essentie, de hoofdzaak... de uitkomst van een treffen tussen lift en
airconditioning, geconcipieerd in een incubator van gipsplaat
(geen van drieën te vinden in de geschiedenisboeken). Continuïteit
is het wezen van de afvalruimte: elke nieuwe uitvinding waarmee ze
kan worden uitgebreid wordt aangegrepen en naadloos ingepast:
lift, airco, sprenkelinstallatie, brandscherm, hete-luchtgordijn... Afvalruimte is altijd binnen en dermate uitgebreid dat je de grenzen
ervan slechts zelden gewaarwordt; liefst wordt je elk gevoel van
richting ontnomen met alle mogelijke middelen (spiegel, hoogglans, echo)... Afvalruimte is hermetisch afgesloten en wordt niet
bijeengehouden door een skelet, maar door huid, als een luchtbel.
De zwaartekracht is constant gebleven en sinds het begin der tijden
bevochten met dezelfde wapens, maar de airconditioning – onzichtbaar medium, en dus onopgemerkt – heeft een ware revolutie
in de architectuur ontketend. De airconditioning stond aan de wieg
van het gebouw zonder einde. Als architectuur gebouwen van elkaar scheidt, dan smeedt de airco ze aaneen. De airconditioning
vroeg om gemuteerde organisatie- en samenlevingsvormen waar
geen architectuur meer aan te pas komt. Eén enkel winkelcentrum
is inmiddels het werk van generaties ruimteplanners, reparateurs en
klusjesmannen, net als in de Middeleeuwen; de airconditioning
schraagt onze kathedralen. (Zonder het te weten zouden alle architecten wel eens aan hetzelfde gebouw kunnen werken, ver van elkaar verwijderd, maar met verborgen ontvangers die er uiteindelijk
een geheel van maken.) Omdat het geld kost, niet meer voor niets
is, wordt alle geconditioneerde ruimte uiteindelijk conditionele
ruimte, en vroeg of laat wordt alle conditionele ruimte afvalruimte... Als we over ruimte nadenken, hebben we enkel naar het omhulsel gekeken. Alsof de ruimte zelf onzichtbaar is, is alle theorie voor
het scheppen van ruimte geworteld in een obsessieve preoccupatie
met het tegendeel: materie en objecten, dat wil zeggen architectuur.
Architecten hebben nooit kunnen uitleggen wat ruimte is; afvalruimte is onze straf voor hun mystificaties. Goed, laten we het dan
over ruimte hebben. Over de schoonheid van vliegvelden, zeker na
elke opknapbeurt. De glans van renovaties. De subtiliteit van het
winkelcentrum. Laten we de openbare ruimte verkennen, casino’s
ontdekken, themaparken bezoeken... Afvalruimte is de dubbelganger van ruimte, een gebied van gereduceerd zicht, afgezwakte verwachtingen, verwaterde ernst. Afvalruimte is een Bermudadriehoek
van concepten, een petrischaaltje waar niet meer naar wordt omgekeken: elk onderscheid heeft er afgedaan, wilskracht raakt onder856
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mijnd, intentie wordt verward met realisatie. Hiërarchie wordt vervangen door opeenstapeling, compositie door toevoeging. Meer en
meer, meer is meer. Afvalruimte is overrijp en ondervoedend tegelijk, een gigantische knuffeldeken die de hele wereld in een wurggreep van zorgzaamheid houdt... Afvalruimte is alsof je veroordeeld
bent om met miljoenen van je beste vrienden permanent in een
bubbelbad te liggen... Een wollig rijk van vervaging waar hoog en
laag samensmelten, publiek en privé, recht en krom, opgezwollen
en uitgehongerd, om samen een naadloos patchwork te vormen van
wat permanent gefragmenteerd is. Het effect van die rijkdom – een
schijnbare apotheose, ruimtelijk grandioos – is een terminale leegte, een kwaadaardige parodie op lef en visie die de geloofwaardigheid van het bouwen systematisch uitholt, misschien wel voor altijd... Ruimte werd geschapen door materie op materie te stapelen,
met cement omgevormd tot een solide nieuw geheel. Afvalruimte is
additief, gelaagd en lichtgewicht, niet uitgewerkt in verschillende
delen maar onderverdeeld, gevierendeeld zoals een karkas uiteen
wordt gereten – losse brokstukken die van een universele toestand
zijn afgehakt. Er zijn geen muren, alleen afscheidingen, glinsterende
membranen, vaak overdekt met spiegels of goud. De constructie
kreunt onzichtbaar onder decoraties of is, nog erger, verworden tot
ornament: glimmende, dunne dragende geraamten ondersteunen
minieme gewichten, reusachtige balken leiden gigantische lasten
naar nietsvermoedende bestemmingen... De boog, ooit het werkpaard van de constructie, is het uitgeholde embleem geworden van
de ‘gemeenschap’, die een oneindige stroom van virtuele bewoners
verwelkomt in een niet-bestaand elders. Als de boog ontbreekt,
wordt hij domweg toegevoegd – vaak in stuc – als een ornamenteel
ideetje achteraf op haastig opgetrokken megablokken. De iconografie van de afvalruimte is 13 procent romaans, 8 procent Bauhaus,
7 procent Disney (nek aan nek), 3 procent art nouveau, op de hielen
gevolgd door de Maya-stijl... Afvalruimte is een substantie die iedere willekeurige vorm had kunnen aannemen, een domein van gesimuleerde schijnorde, een koninkrijk van samensmelting en vervorming. De specifieke configuratie ervan is even arbitrair als de geometrie van een sneeuwvlok. Patronen suggereren herhaling of regels die met wat moeite te ontwarren zijn; afvalruimte ontstijgt elke
maat, elke code... Omdat afvalruimte niet te vatten is, kan ze ook
niet worden herinnerd. Flamboyant maar ongedenkwaardig, als een
screensaver: omdat ze niet kan worden stilgezet, leidt ze onherroepelijk tot acute amnesie. Afvalruimte pretendeert niet naar perfectie te streven, maar wil slechts belangstelling wekken. De geometrie
rem ko olhaas Afvalruimte

857

ervan is onvoorstelbaar, louter maakbaar. Hoewel ze volledig buiten
de architectuur valt, neigt ze naar het gewelf, de koepel. Sommige
delen ervan lijken gewijd aan de ultieme inertie, andere verwikkeld
in een eeuwigdurend retorisch tumult: doodser dan doods bevindt
zich pal naast gillend hysterisch. Thema’s werpen over interieurs
met de omvang van het Pantheon een lijkkleed dat elke verdere ontwikkeling onmogelijk maakt, en in alle hoeken schieten doodgeboren ideetjes op. De esthetiek is Byzantijns, weelderig en donker, uiteengespat in duizenden scherven die allemaal op hetzelfde moment
te zien zijn: een quasi-panoptisch universum waarin alles zich in
een flits herrangschikt rond het duizelende oog van de toeschouwer. Toonden muurschilderingen vroeger afgoden, dan zijn de modulen van de afvalruimte afgestemd op merken: mythen kunnen
worden gedeeld, maar het aura van merken is overgeleverd aan de
gunsten van doelgroepen. In de afvalruimte vervullen merken de
rol van zwarte gaten in het heelal: kernen waarin betekenis verdwijnt... De glimmendste oppervlakken in de geschiedenis van de
mensheid weerspiegelen de mens op z’n nonchalantst. Hoe gewoner het is om in paleizen te wonen, des te gewoner we ons schijnen
te kleden. Voor de afvalruimte gelden strikte kledingvoorschriften –
een laatste stuiptrekking van hoe het hoort? –: korte broek, gympen, sandalen, skipak, fleece, spijkerbroek, parka, rugzak. Alsof het
volk ineens toegang kreeg tot de privé-vertrekken van een dictator,
zo kan ook de afvalruimte het best worden genoten met een postrevolutionair openhangende mond. Hier hebben de uitersten zich samengevoegd en is de stap van troosteloosheid naar razernij snel gezet. Neon staat voor het oude én het nieuwe, een interieur verwijst
zowel naar het Stenen als naar het Ruimte-tijdperk. Net als een gedeactiveerd virus in een vaccin, bestaat ook de moderne architectuur alleen uit haar essentie, maar alleen in de meest steriele vorm
daarvan, de High Tech (wat leek die tien jaar geleden al dood!). Ze
toont wat voorgaande generaties aan het oog onttrokken: de constructies schieten eruit als springveren uit een matras, vluchttrappen bungelen als een trapeze instructief buitenboord, sondes priemen de ruimte in om met veel gedoe datgene te leveren wat in feite
alomtegenwoordig is: frisse lucht. Grote vlakken glas hangen aan iele kabels, strakgetrokken huiden omspannen tamme toestanden
van niks. Transparantie toont enkel alles waaraan je geen deel kunt
hebben. Als de klok middernacht slaat zou de hele boel ineens kunnen veranderen in Taiwanese gotiek of in drie jaar tijd verglijden tot
Nigeriaanse sixties, Noors chalet, standaard christelijk. Aardbewoners leven inmiddels in een groteske kleuterschool... Afvalruimte
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tiert welig op design, maar design vindt de dood in de afvalruimte.
Niets krijgt er vorm, alles woekert voort... De oprisping is de nieuwe
norm voor creativiteit: in plaats van de creatie te eren, koesteren en
omarmen we de manipulatie... Supersnaren van computerbeelden,
overgeplante licentie-logo’s en fonkelende infrastructuren van
licht, l e d ’s en video geven een beeld van een wereld die door niemand in het bijzonder is gemaakt en waarop niemand aanspraak
kan maken, altijd uniek, uiterst onvoorspelbaar en toch volkomen
vertrouwd. Afvalruimte is heet (of ineens ijskoud): fluorescerende
wanden, geplooid als smeltend gekleurd glas, genereren extra
warmte om de temperatuur van de afvalruimte zo hoog op te jagen
dat je er orchideeën kunt kweken. De inhoud, met her en der verwijzingen naar een zogenaamd verleden, is dynamisch en toch statisch en net zoals bij klonen hergebruikt of vermeerderd: vormen
zoeken een functie zoals heremietkreeften een lege schelp... De afvalruimte werpt architectuurvormen af zoals reptielen hun huid en
wordt elke maandagmorgen opnieuw geboren. Vroeger bevond de
materialiteit van gebouwen zich in een eindtoestand die alleen kon
worden aangepast door iets te slopen. Precies op het moment dat
onze cultuur de herhaling en regulering als repressief van de hand
heeft gewezen, worden de bouwmaterialen steeds meer gestandaardiseerd, modulair, eenheidsworst: de materie wordt inmiddels
voorgeprogrammeerd aangeleverd... Nu de module kleiner en kleiner wordt, krijgt ze de status van crypto-pixel. Met de grootste
moeite – budget, argumentatie, onderhandeling, deformatie – worden met identieke elementen unieke onregelmatigheden gebouwd.
In plaats van te pogen orde uit chaos te puren, wordt nu het pittoreske uit het gehomogeniseerde gewrongen, het eenmalige bevrijd
uit het gestandaardiseerde... Architecten waren de eersten die over
de afvalruimte nadachten en ze noemden het de megastructuur –
de definitieve oplossing waarmee ze hun gigantische impasse dachten te kunnen overstijgen. Kolossale overkoepelende constructies
zouden als varia torens van Babel tot in de eeuwigheid overeind
blijven staan en krioelen van de tijdelijke subsystemen die met de
jaren op eigen houtje zouden muteren. In de afvalruimte zijn de
rollen omgedraaid: er zijn alleen maar subsystemen zonder overkoepelende constructie, verweesde deeltjes op zoek naar een raamwerk of patroon. Iedere materialisatie is provisorisch: geknipt, gebogen, gescheurd, omwikkeld: het bouwen heeft iets zachts, iets van
kleermakerij gekregen... De voeg is geen probleem meer, geen
hoofdbrekend werk: overgangen worden gemarkeerd met nietjes en
plakband, rimpelige bruine stroken houden met moeite de illusie
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van een ononderbroken vlak in stand; onbekende en ondenkbare
werkwoorden binnen de architectuurgeschiedenis – klemmen, kleven, vouwen, storten, lijmen, schieten, dubbelklappen, versmelten –
zijn onmisbaar geworden. Elk element dient zijn doel in een goed
gepland isolement. Waar vroeger een detail leek te wijzen op een samenvoeging, mogelijk voorgoed, van ongelijksoortige materialen,
bevindt zich nu een provisorische koppeling, die zo weer kan worden losgemaakt of uit elkaar geschroefd, een tijdelijke omhelzing
met een hoge kans op scheiden: niet langer de georkestreerde ontmoeting van verschillen, maar het abrupte einde van een systeem,
een patstelling. Alleen een blinde die de onvolkomen naden met
zijn vingertoppen afleest, zal ooit de veelvoudige geschiedenis van
de afvalruimte doorgronden... Terwijl er millennia lang is gewerkt
aan duurzaamheid, axiale vormen, relaties en verhoudingen, streeft
de afvalruimte naar escalatie. In plaats van ontwikkeling biedt ze
entropie. Omdat afvalruimte geen einde kent, lekt het er altijd wel
ergens; in het ergste geval vangen monumentale asbakken nu en
dan druppels op in een grijze brij... Wanneer is de tijd opgehouden
vooruit te lopen en alle kanten uit gaan spoelen, als een op hol geslagen cassettebandje? Sinds de introductie van Real Time ? Een
verandering is niet meer automatisch een verbetering. Er is geen
vooruitgang: als een krab aan de l s d strompelt de cultuur eindeloos zijwaarts... Een doorsnee-broodtrommeltje van tegenwoordig
is een microkosmos van de afvalruimte: één brok gezondheid –
schijven aubergine met hompen geitenkaas erop – tenietgedaan
door een gigantisch koekje onderin... Afvalruimte vreet energie en
wordt op haar beurt ook weer gevroten. Overal in de afvalruimte
staan zitgelegenheden, series stapelbare stoelen en zelfs banken, alsof de afvalruimte zijn gebruikers een ervaring biedt die veel en veel
afmattender is dan elke vroegere ruimtelijke ervaring; in de meest
verlaten stukken ervan stuit je op een buffet: handige tafels onder
een wit of zwart laken waarop plichtmatig cafeïne en calorieën
staan uitgestald – cottage cheese, muffins, onrijpe druiven – denkbeeldige representaties van overvloed, maar zonder hoorn en zonder overvloed. Elke afvalruimte wordt uiteindelijk gekoppeld aan lichamelijke functies: ingeklemd tussen roestvrijstalen wandjes zitten rijen kreunende Romeinen met hun spijkertoga’s rond hun reuzengympen... Omdat afvalruimte zo intensief wordt gebruikt,
pleegt men er fanatiek onderhoud en herstelt de nachtploeg er als
Sisyphus eindeloos weer de schade van de dagploeg. Terwijl jij bijkomt van de afvalruimte, komt de afvalruimte bij van jou, tussen
twee en vijf uur ’s nachts, al is er dan alweer een andere meute, ditTM
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maal in futloze trainingspakken en stukken zwarter, druk bezig met
dweilen, stofzuigen, vegen, poetsen, aanvullen... Afvalruimte wekt
geen loyaliteit bij haar schoonmakers... Puur gericht op acute bevrediging bevat de afvalruimte de kiemen van een toekomstige perfectie; in het weefsel van ingeblikte euforie zit een verontschuldigende taal verwoven: ‘excuus voor de overlast’-bordjes of piepkleine
gele ‘sorry’-plakkaten markeren voortdurend natte plekken en melden tijdelijk ongemak in ruil voor imminente glans, de verlokking
van het nóg-beter. Ergens zakken arbeiders op hun knieën – alsof ze
gaan bidden – om verbleekte delen te repareren of ze verdwijnen
half in een plafondgat – alsof ze gaan biechten – om een onbegrijpelijke storing te verhelpen. Alle oppervlakken zijn archeologisch,
opgebouwd uit lagen uit allerlei ‘perioden’ (hoe noem je de tijd dat
een bepaald soort kamerbreed tapijt in zwang was?) – zoals te zien
is zodra er scheuren in komen... Vanouds impliceert een typologie
scheidslijnen, de afbakening van een specifiek model waardoor andere ordeningen worden uitgesloten. Afvalruimte staat voor een
omgekeerde typologie van een cumulatieve, vaag omschreven identiteit en gaat niet zozeer over soort als wel over kwantiteit. Maar ook
vormeloosheid is nog vorm, en ook het vormeloze is een typologie... Neem de vuilstortplaats, waar de ene na de andere vrachtwagen zijn lading loost om een berg te vormen die één geheel vormt
ondanks de willekeurige bouwstenen of de principiële vormeloosheid ervan, of neem het tent-omhulsel dat verschillende vormen
aanneemt al naar gelang de omvang van wat erin zit. Of de laaghangende kruisen van de jongste generatie. Afvalruimte kan absoluut
chaotisch of griezelig steriel zijn – net als een bestseller – zowel
strak geconstrueerd als onbestemd. Zo is er bijvoorbeeld iets
vreemds aan de hand met feestzalen: gigantische vlaktes waaruit elke pilaar is geweerd ten behoeve van een ultieme flexibiliteit. Omdat je nog nooit bent uitgenodigd voor zoiets, heb je ze nooit in gebruik gezien, je weet alleen hoe ze met ijzige precisie worden ingericht: een meedogenloze rangschikking van ronde tafels die zich
uitstrekken tot aan de verre einder en met een diameter die elke
conversatie lamlegt, een podium ruim genoeg voor het politbureau
van een totalitaire staat, coulissen die vooralsnog ongedroomde
verrassingen in petto houden – kilometers organisatie ter ondersteuning van ophanden zijnde dronkenschap, liederlijkheden en
puinzooi. Of neem autoshows... Afvalruimte wordt vaak omschreven als een stromenland, maar dat is niet de goede term: stromen
vereisen geordende beweging en samenhangende lichamen. Afvalruimte is een web zonder spin: hoewel het architectuur is bedoeld
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voor de massa’s, is elke baan die er gevolgd wordt volkomen uniek.
De anarchie ervan is een van de laatste tastbare vormen van vrijheid
die wij nog ervaren. Het is een ruimte voor botsingen, een vat voor
atomen, het is er druk, maar niet hutje-mutje... Er bestaat een speciale manier van bewegen in de afvalruimte, zowel doelloos als
doelgericht. Die moet je leren. In de afvalruimte draait het helemaal
om onoplettendheid; soms raakt een complete afvalruimte ontregeld omdat één deeltje zich niet aanpast: één enkele burger uit een
andere cultuur – een vluchteling, een moeder – kan een volledige
afvalruimte in de war schoppen, gemoedelijk gijzelen en een onzichtbaar spoor van verstoppingen achterlaten, welke ontregeling
uiteindelijk tot in de verste uithoeken wordt doorgegeven. Daar
waar bewegingen synchroon lopen, ontstaan stremmingen: op roltrappen, bij uitgangen, parkeerautomaten, betaalautomaten. Soms
worden individuen onder dwang in één stroom geleid, door één
deur geperst of gedwongen zich tussen twee tijdelijke obstakels
door te wurmen (een knipperend invalidenkarretje en een kerstboom): de openlijke weerzin die zo’n versmalling opwekt, maakt
het hele idee van stromen belachelijk. Stromen in de afvalruimte
leiden tot rampen: warenhuizen die hun deuren opengooien voor
de uitverkoop, de stormloop die ontstaat tussen twee vakken rivaliserende voetbalfans, de lijken die zich opstapelen voor de afgesloten
nooduitgangen van een disco, het zijn allemaal bewijzen voor de
discrepantie tussen de poorten tot de afvalruimte en de krappe
schaalverdeling in de oude wereld. Jongeren mijden instinctief de
Danteske manipulaties/hokken waartoe de afvalruimte hun ouders
voor eeuwig heeft verdoemd. Binnen de meta-speeltuin van de afvalruimte bestaan kleinere speeltuintjes, afvalruimte voor kinderen
(meestal op de minst gewilde vierkante meters): stukken waar alles
ineens is gekrompen – vaak onder trappen, nooit ver van een dood
punt – met een verzameling te kleine plastic vormpjes – glijbanen,
schommels, wippen – die worden gemeden door het beoogde publiek – kinderen – en die afvalniches zijn geworden voor de ouderen, de verdwaalden, de eenzamen, de verdwaasden... een laatste
oprisping van medemenselijkheid... Verkeer is afvalruimte, van
luchtruim tot ondergrondse; het hele wegennet is afvalruimte, een
gigantisch potentieel Utopia dat verstopt raakt door de gebruikers,
zoals je ontdekt als ze eindelijk met vakantie zijn... Afvalruimte
heeft net als radioactief afval een verraderlijke halveringstijd. Oud
worden in de afvalruimte is onmogelijk of rampzalig; een complete
afvalruimte – een warenhuis, een nachtclub, een vrijgezellenflat –
verandert soms zonder de minste waarschuwing van de ene op de
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andere dag in een achterbuurt; het wattverbruik slinkt onmerkbaar,
letters verdwijnen van borden, airco-installaties beginnen te lekken,
er verschijnen scheuren als van anderszins ongeregistreerde aardbevingen, hele stukken rotten weg, sterven af, maar blijven via gangreneuze kanalen verbonden met het vlees van het grotere lichaam.
Om vroeger het gebouwde te kunnen beoordelen, moest het zich in
een statische toestand bevinden; tegenwoordig belichaamt architectuur op een en hetzelfde moment tegenovergestelde toestanden:
oud en nieuw, permanent en tijdelijk, bloeiend en bedreigd... Sommige stukken kwijnen Alzheimer-achtig weg terwijl andere tegelijkertijd worden opgeknapt. Omdat de afvalruimte geen einde kent,
gaat ze nooit dicht... Renovaties en restauraties vonden vroeger
plaats in jouw afwezigheid: nu ben je er getuige van, een onwillige
deelnemer... Afvalruimte in de verbouw zien is zoiets als een onopgemaakt bed bekijken, van een ander. Stel dat een vliegveld meer
ruimte moet krijgen. Vroeger werden er dan nieuwe terminals aangebouwd die alle in meerdere of mindere mate typisch voor hun
tijd waren, terwijl de oude gebouwen bleven staan bij wijze van
leesbaar aandenken, bewijs van vooruitgang. Omdat passagiers ondubbelzinnig hebben aangetoond eindeloos kneedbaar te zijn, heeft
het idee van de verbouwing-ter-plaatse opgang gemaakt. Loopbanden worden in de achteruit gezet, borden afgeplakt, palmen in potten (of heel grote dooie) krijgen een lijkzak omgesjord. Aan elkaar
gekitte gipsplaten wandjes houden de twee bevolkingsgroepen gescheiden: de ene nat, de andere droog, de ene hard, de andere slap,
de ene koud, de andere oververhit. De helft van de bevolking schept
nieuwe ruimte, de welgesteldere helft consumeert oude ruimte. Ten
behoeve van een onderwereld waarin wordt gewerkt, verandert de
hal ineens in een kashba: provisorische kleedruimtes, koffiepauzes,
roken en zelfs heuse kampvuren... Het plafond is een gekreukelde
plaat die aan de Alpen doet denken; rasters van wiebelige tegels
worden afgewisseld door lappen zwart plastic met opdruk, die op
onwaarschijnlijke plekken worden doorboord door een grid van
kristallen kroonluchters... Metalen goten worden vervangen door
ademend textiel. Gapende lassen tonen gigantische leegtes in het
plafond (voormalige asbestravijnen?), balken, leidingen, snoeren,
kabels, isolatie, brandbeveiliging, touw: één grote kluwen, onverwachts aan het daglicht getreden. Vervuild, gefolterd en complex,
met als enige bestaansreden dat ze nooit bewust zijn ingepland. De
vloer is een mozaïek: verschillende texturen – hard, harig, zwaar,
glanzend, plastic, metalig en modderig – wisselen elkaar lukraak af,
als bedoeld voor verschillende diersoorten... De grond bestaat niet
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meer. Er zijn te veel primaire behoeften die op dat ene niveau gerealiseerd moeten worden. Het absoluut horizontale heeft afgedaan.
Transparantie is verdwenen en vervangen door een dikke korst van
tijdelijk gebruik: kiosken, karren, wandelwagentjes, palmen, fonteinen, barretjes, banken, wagentjes... Gangen lopen niet meer gewoon van a naar b , maar zijn ‘bestemmingen’ geworden. De pachters ervan is zelden een lang leven beschoren: de stoffigste etalages,
de obligaatste jurken, de onwaarschijnlijkste bloemen. Elk overzicht
is zoek, als in een regenwoud (dat zelf ook verdwijnt, blijven ze
maar zeggen...). Wat ooit recht was, wordt opgerold in steeds ingewikkelder configuraties. Alleen een perverse modernistische choreografie kan nog iets verklaren van alle kronkels en bochten, plotselinge wendingen en hellingen op en af die in de regel kenmerkend
zijn voor de route van check-in (misleidende naam) naar platform
door een gemiddeld eigentijds vliegveld. Omdat wij nooit een reconstructie maken of vraagtekens plaatsen bij de absurditeit van
deze gedwongen dérives, schikken we ons lijdzaam in groteske tochten langs parfum, asielzoeker, bouwplaats, ondergoed, oesters, pornografie, mobieltjes – onvoorstelbare avonturen voor de hersens,
het oog, de neus, de tong, de baarmoeder, de testikels... Ooit werd er
een felle discussie gevoerd over de rechte hoek en de rechte lijn, inmiddels is de negentigste graad er één onder vele geworden. Sterker
nog, restanten van vroegere geometrieën sturen de boel telkens
weer in het honderd en vormen eenzame weerstandsknoesten, die
instabiele wervelingen veroorzaken in de nieuwe opportunistische
stromen... Wie durft zich verantwoordelijk te noemen voor deze
gang van zaken? Het idee dat een discipline ooit de bewegingen van
mensen voorschreef of toch minstens meende te kunnen voorspellen, lijkt nu lachwekkend, of erger nog: ondenkbaar. Berekening
heeft de plaats ingenomen van planning: hoe grilliger de route, idioter de lussen, schimmiger het onderliggende schema, des te effectiever de presentatie van koopwaar en des te sneller tot aanschaf
wordt overgegaan. In deze oorlog zijn de grafisch ontwerpers de
grote overlopers: waar ooit de routeborden je naar de plek beloofden te brengen waar je heen wilde, raak je nu verward en verstrikt in
een woud van hebbedingen die je dwingen tot ongewenste omwegen en je laten terugkeren op je schreden als je de weg kwijt bent.
Het postmodernisme voegt een kreukelzone van virale poché toe
waarmee de eindeloze frontlinie van etalages wordt gefragmenteerd
en vermeerderd, een peristaltische krimpfolie waar de commerciële
handel niet buiten kan. Looproutes worden een helling op gejaagd
en gaan zonder de minste waarschuwing horizontaal lopen, waarna
864
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ze zich splitsen, afdalen en ineens uitkomen op een duizelingwekkend balkon boven een gapend gat. Fascisme minus dictator. Vanaf
het dode punt waar je onverhoeds werd afgeleverd door een monumentale granieten trap voert een lift je naar een onzichtbare bestemming met tijdelijk uitzicht op pleisterwerk waarvoor inspiratie
is geput uit bronnen die zo weer vergeten kunnen worden. (Er is
geen nulpunt, je zit altijd ergens tussen geklemd. ‘Ruimte’ wordt uit
de afvalruimte geschept als uit een kledderig brok roomijs dat te
lang in het vriesvak heeft liggen verpieteren: cilindervormig, taps
toelopend, min of meer bolrond, wat dan ook...) Toiletgroepen muteren in een Disney-winkel en vloeien dan over in een meditatiecentrum: de opeenvolgende transformaties steken de draak met het
woord ‘plan’. Het plan is een radarscherm waarop losse pulsen een
onvoorspelbare tijd lang blijven bestaan in een orgiastische clash...
In deze impasse tussen het overtollige en het onvermijdbare zou een
plan de zaken alleen maar erger maken en je tot acute wanhoop
drijven. Alleen het diagram stelt de zaken nog draaglijk voor. Er bestaat nul komma nul loyaliteit – en nul komma nul tolerantie – voor
de grote lijn, er is geen ‘oorspronkelijke’ toestand: architectuur is
een vertraagde sequentie in een ‘permanente evolutie’ geworden...
De enige constante is de verbouwing – continu – in zeldzame gevallen gevolgd door ‘restauratie’, het proces dat telkens nieuwe delen
van de geschiedenis claimt als uitbreidingen van de afvalruimte.
Geschiedenis corrumpeert, absolute geschiedenis corrumpeert absoluut. Kleur en materie worden geëlimineerd uit deze bloedeloze
entingen: alleen in de middelmaat kunnen het oude en nieuwe elkaar vinden... Kan de middelmaat er nog dikker op gelegd worden?
Kan het karakterloze verder worden uitvergroot? Door hoogte?
Diepte? Breedte? Variatie? Herhaling? Soms wordt afvalruimte niet
gegenereerd door overdaad maar door het tegendeel daarvan, de totale afwezigheid van details. Een leeggehaalde toestand van een
angstaanjagende karigheid, het schokkende bewijs dat zó veel door
zó weinig tot stand kan worden gebracht. Lachwekkende leegte inspireert tot de eerbiedige afstand of de aarzelende toenadering die
de starchitecten voor het verleden aan de dag leggen, al dan niet oprecht. Steevast kiezen ze ervoor het origineel intact te laten: wat ooit
een restant was, wordt nu uitgeroepen tot essentie, de speerpunt
van de hele ingreep. Als eerste stap wordt het te conserveren goed in
een dikke laag commercie en catering gewikkeld – zoals een schoorvoetende skiër de helling wordt af geduwd door een welmenende
oppas. Uit respect worden symmetrieën behouden en hulpeloos
aangedikt; oude bouwtechnieken worden in ere hersteld en opgerem ko olhaas Afvalruimte
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poetst tot ze blinken van irrelevantie, mijnen worden heropend om
‘dezelfde’ steen uit te hakken, indiscrete sponsornamen prominent
uitgehouwen in het allerbescheidenste lettertje; de binnenplaats
wordt overdekt door een magistraal, constructief ‘filigrein’ – expliciet niet-concurrerend – met het doel een continuïteit te creëren
met de ‘rest’ van de afvalruimte (verlaten galeries, etalagegetto’s,
megaconcepten...). De nodige aanpassingen worden uitgevoerd: gigantische, antiseptische vlaktes van monumentale terughoudendheid baden in een gefilterd daglicht waarin ze tot leven komen, opgloeien als een computerbeeld... De vloek van de publieke ruimte:
latent fascisme dat veilig wordt gesmoord in bewegwijzering, bankjes, belangstelling... Afvalruimte is postexistentieel; het maakt je
onzeker van waar je bent, verdoezelt waar je heen gaat, wist uit waar
je was. Wie denk je dat je bent? Wie wil je zijn? (Even voor de architecten: jullie dachten dat je afvalruimte kon negeren, heimelijk kon
bezoeken, met dédain kon behandelen of indirect kon savoureren...
Omdat jullie er niets van begrepen, hebben jullie de sleutel weggegooid... Maar nu is je eigen architectuur erdoor geïnfecteerd en net
zo glad geworden, alomvattend, doorlopend, getordeerd, druk, atrium-loos...) AfvalSignatuur is de nieuwe architectuur: de oude megalomanie van een beroepsgroep die werd ingehuurd voor handzame oppervlakten, afvalruimte minus de verlossende banaliteit ervan. Alles wat uitgerekt is – limousines, lichaamsdelen, vliegtuigen
– wordt afvalruimte en het oorspronkelijke idee ervan verkracht.
Herstellen, herschikken, herenigen, hernieuwen, herindelen, herzien, herontdekken, herstylen, herexporteren – de friezen van het
Parthenon – herbouwen, heroverwegen, herhuisvesten: alle werkwoorden met ‘her’- scheppen afvalruimte... De afvalruimte wordt
ons graf. De helft van de mensheid vervuilt om te produceren, de
andere helft vervuilt om te consumeren. De totale vervuiling van alle auto’s, motoren, vrachtwagens, bussen en slavenfabriekjes in de
derde wereld valt in het niet bij de hitte die de afvalruimte genereert. Afvalruimte is politiek: ze is afhankelijk van de uitschakeling
van het kritisch vermogen in naam van gemak en genot. Politiek is
dankzij Photoshop een manifest geworden, naadloze blauwdrukken voor elkaar wederzijds uitsluitende zaken onder auspiciën van
onduidelijke n g o ’s. Gemak is de nieuwe gerechtigheid. Hele ministaatjes hebben de afvalruimte al als politiek programma aanvaard,
richten een staatsbestel in gebaseerd op geplande verwarring en
voeren een politiek van de systematische wanorde. Niet bepaald
‘vrijheid-blijheid’; het geheim van de afvalruimte is namelijk dat ze
zowel promiscue als repressief is: terwijl het vormeloze om zich
TM
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heen grijpt, sterft het formele af met al zijn regels, reglementen, regulaties... Babel is verkeerd begrepen. Taal is niet het probleem,
maar gewoon de nieuwe grens van de afvalruimte. De mensheid,
verscheurd door eeuwige vraagstukken en de impasse van oeverloze
discussies, heeft een nieuwe taal in het leven geroepen die als een
fragiel design-voetgangersbruggetje onoverbrugbare kloven beslecht... een proactieve hoos aan nieuwe oxymorons die lijmen wat
ooit onverenigbaar was: life/style, reality/tv, wereld/muziek, museum/winkel, food/court, gezondheid(s)/zorg, waiting/lounge. Klassenstrijd is vervangen door naamgeving, klinkende clusters van status, inzet en voorgeschiedenis. Met behulp van acroniemen, ongebruikelijke leenwoorden, weggelaten letters of niet-bestaande
meervoudsvormen hopen ze een veelheid aan betekenis te suggereren in ruil voor een weidse nieuwe ruimtelijkheid... Afvalruimte
kent al je emoties, al je wensen. Ze is Big Brothers onderbuik. Ze eigent zich ’s mensen ervaringen toe. Ze gaat vergezeld van een
soundtrack, geur, bijschriften; ze schreeuwt van de daken hoe ze gezien wil worden: rijk, verbijsterend, cool, immens, abstract, ‘minimal’, historisch. Ze bedient een collectief van tobbende consumenten die chagrijnig hun volgende uitgave afwachten, een massa herstelmomenten die zijn opgenomen in een duizendjarig rijk van reclamepraat, een acute aanval van voorspoed. Het individu wordt alle privacy ontnomen in ruil voor toegang tot een credit-nirvana. Je
bent zelf medeplichtig aan het spoor van vingerafdrukken dat je
met elke transactie achterlaat: ze weten alles van je, behalve wie je
bent. Geheime gezanten van de afvalruimte volgen je tot in de voorheen onschendbare privacy van je slaapkamer: de mini-bar, privéfax, betaal-tv met compromitterende porno, schone plastic hoesjes
voor over de wc-bril, condooms (met de complimenten): miniwinstobjecten die vreedzaam naast de bijbel in je nachtkastje liggen... Afvalruimte pretendeert te verenigen, maar in werkelijkheid
versplintert ze. De gemeenschappen die ze schept komen niet voort
uit gedeelde interesse of vrije associatie, maar uit identieke statistieken en onvermijdbare demografische gegevens, een opportunistisch weefsel van gevestigde belangen. Iedere man, iedere vrouw, ieder kind wordt individueel aangesproken, nagetrokken, van de rest
afgescheiden... De fragmenten komen alleen nog samen bij de ‘bewaking’, waar een muur van videoschermen de losse beelden teleurstellend herenigt in een onbeduidend, utilitair kubisme dat de algehele samenhang van de afvalruimte zichtbaar maakt voor de onverschillige blik van nauwelijks opgeleide bewakers: video-etnografie
in de meest rauwe vorm. Net zoals de afvalruimte instabiel is, wordt
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ook het feitelijke bezit ervan eeuwig doorgegeven in een gelijk opgaande trouweloosheid. Afvalruimte ontstaat spontaan door een
natuurlijke zakelijke geestdrift – het vrije spel van de markt – of ze
wordt gegenereerd door de gecombineerde acties van tijdelijke ‘opperhoofden’ met een lange historie van driedimensionale filantropie, bureaucraten (vaak de linkse types van vroeger) die vol optimisme immense vlaktes aan de waterkant, voormalige variététheaters, militaire bases en verlaten vliegvelden verkopen aan het
hogere echelon van projectontwikkelaars en handelaren in onroerend goed die elk tekort in de futuristische balans kunnen opvangen, of ze ontstaat door WanBehoud (het behoud van historische
gebouwen waar geen mens in geïnteresseerd is, maar die door de
tijdgeest heilig zijn verklaard). Terwijl de schaal ervan verder en
verder opzwelt – en wedijvert met, ja, de overhand krijgt over die
van het publiek – wordt de financiering ervan steeds schimmiger.
Er wordt bewust een mist opgetrokken voor ondoorzichtige deals,
dubieuze belastingvoordelen, ongebruikelijke premies, vrijstellingen, bureaucratische rompslomp, overgehevelde ontwikkelingsrechten, gedeelde bezittingen, bijzondere bepalingen in bestemmingsplan-gebieden, vermengingen van publiek en privé. Het geld
komt van obligaties, loterijen, subsidies, liefdadigheid, toelages: een
ongeregelde stroom van yens, euro’s en dollars (¥ 6 $) creëert financiële deklagen die even fragiel zijn als hetgeen ze toedekken. Als gevolg van een structureel tekort, een fundamenteel deficit en een
eventueel faillissement wordt elke vierkante millimeter een graaiend, noodlijdend oppervlak dat afhankelijk is van openlijke of heimelijke steun, korting, compensatie en fondsenwerving. Voor de
cultuur zijn er ‘bakstenen met sponsornaam’, voor de rest: contant
geld, huuropbrengsten, pachtgelden, concessierechten, de grondvesting van merken. De afvalruimte groeit mee met de economie,
alleen kan haar voetafdruk niet inkrimpen... als ze niet langer nodig
is, vermagert ze. Omdat afvalruimte amper levensvatbaar is, moet
ze steeds meer programma inslikken, wil ze overleven: binnenkort
kunnen we overal alles doen. Dan hebben we de ruimte definitief
veroverd. Na de afvalruimte, de onmetelijkheid? Dankzij afvalruimte krijgt oud aura een nieuwe glans, die opeens nieuwe commerciële
horizonten opent: Barcelona versmolt met de Olympische Spelen,
Bilbao met Guggenheim, 42nd Street met Disney. God is dood, de
auteur is dood, de geschiedenis is dood en alleen de architect staat
nog overeind... een smadelijke evolutionaire grap... Een tekort aan
meesters heeft geen eind gemaakt aan de proliferatie van meesterwerken. ‘Meesterwerk’ is de ultieme erkenning geworden, een seTM

868

de gids november 2004

mantische ruimte waarbinnen het object alle kritiek wordt bespaard, de kwaliteiten onbewezen blijven, de functionaliteit niet
wordt getest en de motieven ongemoeid worden gelaten. Het meesterwerk is niet langer een onverklaarbare meevaller, een worp met
de dobbelsteen, maar een consistente typologie: het doel is intimideren, het buitenoppervlak is vrijwel geheel gebogen, gigantische
percentages van het totale oppervlak zijn disfunctioneel, middelpuntvliedende componenten worden amper bijeengehouden door
de trekkracht van het atrium, uit angst voor de nakende komst van
gerechtelijke accountants... Hoe onbepaalder de stad, des te specifieker de afvalruimte: alle prototypes van de afvalruimte zijn stedelijk – het Romeinse forum, de metropool; pas door hun omgekeerde synergie worden ze provinciaals, opgezwollen en gekrompen tegelijk. Afvalruimte reduceert alles wat stads is tot stadsmaniertjes...
In plaats van een openbaar leven Openbare Ruimte : dat wat er rest
van de stad als al het onverwachte eruit is gesloopt... Ruimte waar
men kan ‘eren’, ‘delen’, ‘meeleven’, ‘rouwen’ en ‘helen’... hoffelijkheid
die wordt opgelegd door een overdaad aan schreefletters... In het
derde millennium zal de afvalruimte de verantwoordelijkheid op
zich nemen voor vermaak en geloof, notoriteit en intimiteit, het
openbare en private leven. De dood van God (en de auteur) heeft
onvermijdelijk geleid tot een wildgroei aan verweesde ruimte; afvalruimte heeft geen auteur en is toch verrassend autoritair... Juist nu
de mensheid de grootste vrijheid geniet, wordt ze onderworpen aan
de meest dictatoriale scripts: van de opdringerige monoloog van de
kelner en de antwoord-goelags aan de andere kant van de lijn tot de
veiligheidsinstructies in het vliegtuig en steeds opdringeriger parfums: de mensheid wordt door intimidatie gedwongen zich te neer
te leggen bij een uiterst wreed geconstrueerd plot... Het uitverkoren
theater van de grootheidswaan – het dictatoriale – is niet langer de
politiek, maar het amusement. Dankzij de afvalruimte kan amusement hermetisch afgesloten werelden creëren van ongekende exclusiviteit en concentratie: concentratie-gokhal, concentratie-golfbaan, concentratie-congres, concentratie-film, concentratie-cultuur, concentratie-vakantie. Amusement is alsof je een eens roodgloeiende planeet ziet afkoelen; de grootste attracties zijn oer- en
oeroud: het bewegende beeld, de achtbaan, geluid, tekenfilms,
clowns, eenwielers, dinosauriërs, het nieuws, oorlog. Met uitzondering van beroemdheden – waaraan een schreeuwend tekort is –
hebben we niets toegevoegd, alleen wat aangepast. Bedrijfsamusement is een melkweg die zich samentrekt, maar door meedogenloze
Copernicaanse wetten gedwongen wordt stug vol te houden. Het
TM
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geheim van de bedrijfsesthetiek was de kracht van het weglaten, het
feest van de efficiëntie, de eliminatie van alle franje: abstractie als
camouflage, de zoektocht naar het bedrijfs-sublieme. Op veler verzoek is geplande schoonheid warm-menselijk geworden, niets-uitsluitend, willekeurig, poëtisch en tandeloos: water wordt door piepkleine gaatjes geperst en dan in onbuigzame bogen geleid; rechte
palmen worden in groteske poses gewrongen, de lucht wordt opgeladen met extra zuurstof – alsof alleen door het zo drastisch mogelijk verwringen van buigzame materialen de macht kan worden gehandhaafd en de drang om iedere verrassing uit te sluiten kan worden bevredigd. Geen ingeblikte lach, maar ingeblikte euforie...
Kleur wordt weggelaten met het oogmerk de uiteindelijke kakofonie te dempen en wordt alleen nog gebruikt als signaal: ontspan, geniet, wees blij, we zijn allemaal samen in onze verdoving... Waarom
dulden we geen heftiger sensaties? Wanklanken? Ongemak? Genialiteit? Anarchie?... Afvalruimte heeft een helende werking, althans
dat denkt men in menig ziekenhuis. Wij dachten dat het ziekenhuis
uniek was – een universum dat te herkennen viel aan zijn geur –
maar nu we eraan gewend zijn te allen tijde geconditioneerd te worden, beseffen we dat het slechts een prototype was; alle afvalruimte
wordt gekenmerkt door de geur die er hangt. Die ziekenhuizen,
vaak van heroïsche omvang en gepland met het laatste restje adrenaline van de grootse inspiratie van het modernisme, hebben we (al
te) menselijk gemaakt; beslissingen over leven en dood vallen in
hardvochtig vriendelijke ruimtes vol kwijnende boeketten, lege koffiekopjes en oude kranten. Vroeger kwam je de dood onder ogen in
een toepasselijke cel, nu kruipen je naasten dicht opeen in een atrium. Over elk verticaal oppervlak is er een krachtige nullijn getrokken: erboven een eindeloos, diep menselijk lint van ‘kleur’, geliefden, kinderzonsondergangen, bewegwijzering en kunst... eronder
een functionele zone voor smetten en ontsmettingsmiddelen, voorziene conflicten en krassen, klodders en gedruip... Afvalruimte is
ruimte als vakantie; ooit bestond er een verband tussen werk en
vrije tijd, een bijbels voorschrift dat de week indeelde en het openbare leven inrichtte. Nu werken we harder, gestrand op een eeuwigdurende casual Friday... Het kantoor is de volgende hobbel die de
afvalruimte moet nemen. Omdat je thuis kunt werken, streeft het
kantoor naar huiselijkheid; omdat je ook nog een leven wilt hebben, simuleert het kantoor de stad. De afvalruimte maakt van het
kantoor een stedelijke woonplek, een vergader-boudoir: bureaus
worden beeldhouwwerken, de werkvloer wordt verlicht door intieme spotjes. Monumentale scheidingswanden, kiosken, mini-koffie870
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corners op overdekte plaza’s: een waar Post-it-universum. ‘Teamgeheugen’, ‘informatie-persistentie’: loze barrières tegen het universele vergeten van wat het onthouden niet waard is, de oxymoron als
mission statement. Zie de bedrijfs-agitprop: de c e o -suite wordt
een ‘leiderscollectief ’ dat is aangesloten op alle andere afvalruimte
ter wereld, al dan niet reëel bestaand. Espace wordt e-space. De eenentwintigste eeuw zal ‘intelligente’ afvalruimte voortbrengen, op
een groot digitaal ‘dashboard’: verkoopcijfers, c n n n ys e na s daq c - s pa n , alles wat fluctueert, van goed naar slecht, opgedist in
real time, net als de volautomatische theoriecursus die je bij rijlessen krijgt... De globalisering zet de taal om in afvalruimte. We zitten
vast in een taal-stagnatie. De alomtegenwoordigheid van het Engels
is een Pyrrusoverwinning: nu we het allemaal spreken, weet niemand meer hoe het moet. Onze grootste prestatie is de collectieve
verbastering van het Engels: we hebben de taal overbelast met onkunde, accenten, slang, jargon, toerisme, outsourcing en multitasking... we kunnen het als een buiksprekerspop alles laten zeggen
wat we maar willen... En nu de taal is uitgerust met de nieuwste
snufjes zijn er te weinig geloofwaardige woorden over: onze creatiefste hypotheses blijven ongeformuleerd, ontdekkingen worden
niet gedaan, ideeën niet gelanceerd, filosofieën blijven obscuur, nuances worden gemist... We wonen in weelderige Potemkin-buitenwijken van wollige terminologieën. Afwijkende linguïstische ecologieën staan virtuele subjecten terzijde bij hun aanspraak op legitimiteit en helpen hen te overleven... Taal wordt niet langer gebruikt
om te onderzoeken, te definiëren, formuleren of confronteren,
maar om te ontwijken, verdoezelen, vertroebelen, verontschuldigen
en in te pakken... ze maakt aanspraken, wijst slachtoffers aan, ondermijnt discussies, erkent schuld, kweekt consensus. Hele organisaties en/of beroepsgroepen dwingen je om af te dalen in het linguïstische equivalent van de hel: de veroordeelden tot dit voorgeborchte van het woord worstelen met uitdrukkingen en glijden steeds
verder af in spiralen van smeekbedes, leugens, geschipper, gewauwel... een satanische orkestratie van nietszeggendheid... Ondanks
het feit dat afvalruimte voor binnen bedoeld is, kan ze gemakkelijk
een hele stad opslokken. Eerst ontsnapt ze uit haar behuizing – semantische orchideeën die alleen gedijden in een broeikas schieten
verrassend krachtig de grond uit – en dan wordt het buitengebied
zelf aangepast: de straten worden chiquer geplaveid, er komen meer
en meer wachthokjes met steeds dwingender bepalingen, het verkeer wordt gereguleerd, de criminaliteit een halt toegeroepen. Vervolgens grijpt de afvalruimte om zich heen als een bosbrand in
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L.A.... De wereldwijde voortschrijding van de afvalruimte staat
voor een laatste Onloochenbare Bestemming: de wereld als openbare ruimte... Alle herontdekte symbolen en opgerakelde sintels van
wat ooit de openbaarheid was, hebben nieuwe weidegronden nodig. Een nieuwe vegetatie wordt ingelijfd vanwege de goede thematische mogelijkheden ervan. De omzwervingen van de afvalruimte
hebben geleid tot de professionalisering van de denaturering, een
goedaardige vorm van eco-fascisme die een bijna uitgestorven Siberische tijger neerplant in een woud van kaartjesautomaten, vlak bij
Armani, tussen grillig boomachtige, barokke bouwsels... Buiten,
tussen de casino’s, projecteren fonteinen complete stalinistische
bouwwerken van water die in een oogwenk opspuiten, even blijven
hangen en dan met de kracht der vergetelheid weer uit het zicht verdwijnen... Lucht, water, hout: ze worden stuk voor stuk aangedikt
tot Hyperecologie , een parallel Walden, een nieuw regenwoud. Het
landschap is afvalruimte geworden, flora als verrotting: bomen
worden gemarteld, gazons bedekken de menselijke ingrepen als een
dikke pels of zelfs toupet, tuinsproeiers klateren volgens een wiskundig tijdsschema... De golfbaan, schijnbaar de tegenpool van de
afvalruimte, is in wezen diens conceptuele dubbelganger: leeg, sereen, vrij van commerciële troep. De relatieve ontruiming van de
golfbaan wordt bewerkstelligd door de afvalruimte nog voller te
proppen. De ontwerp- en realisatiemethode zijn bij beide identiek:
wegvagen, tabula rasa, aanpassen. Afvalruimte wordt bioafval: ecologie wordt ecoruimte. Ecologie en economie zijn in de afvalruimte
samengegaan tot ecolomie. De economie is Faustiaans geworden:
hyperontwikkeling is afhankelijk van kunstmatige onderontwikkeling, er is een gigantische wereldwijde bureaucratie in de maak om,
in een reusachtig yin-en-yang, het evenwicht te vinden tussen afvalruimte en golf, tussen het afgeschraapte en het opgestuwde, waarbij
het recht om alles te plunderen wordt verworven tegen de verplichting steroïde regenwouden in Costa Rica aan te leggen. Zuurstofbanken, Fort Knoxen van chlorofyl, eco-reserves als een blanco cheque voor verdere vervuiling. De afvalruimte herschrijft de Apocalyps: we zouden kunnen sterven aan een zuurstofvergiftiging... In
het verleden werd de warhoop van de afvalruimte gecompenseerd
door de kale ruigte van de aanpalende infrastructurele werken: parkeergarages, tankstations, distributiecentra, welke stelselmatig de
monumentale zuiverheid bezaten waar het het modernisme aanvankelijk om te doen was. Nu heeft een kolossale injectie lyriek ervoor gezorgd dat de infrastructuur – het enige domein dat tot nu
toe immuun was voor design, smaak en marktwerking – de wereld
TM
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van de afvalruimte kan betreden, en dat de afvalruimte haar terrein
kan uitbreiden tot onder de blote hemel. Treinstations vouwen zich
open als ijzeren vlinders, vliegvelden glinsteren als cyclopische
dauwdruppels, bruggen overspannen vaak verwaarloosbare oevers
als grotesk uitvergrote versies van een harp. Ieder stroompje z’n eigen Calatrava. (Soms, als er sterke wind staat, trilt die nieuwe generatie instrumenten alsof ze door een reus, of misschien wel een God
worden bespeeld en siddert de mensheid...) Afvalruimte kan zich
door de lucht verspreiden, malaria naar Sussex brengen; er belanden iedere dag driehonderd malariamuskieten bij de g d g en g t w ,
die theoretisch acht tot twintig mensen in een straal van vijf kilometer kunnen infecteren, een risico dat nog wordt vergroot doordat
de gemiddelde passagier in een misplaatste oprisping van quasi-autonomie liever niet wordt gedesinfecteerd als hij of zij eenmaal de
gordels om heeft voor de terugreis vanaf de doodlopende straat van
de toeristenbestemming. Vliegvelden, het tijdelijk onderkomen van
hen die naar elders vertrekken, bewoond door grote groepen die alleen met elkaar zijn verbonden door hun dreigende desintegratie,
zijn veranderd in consumptie-goelags, democratisch verspreid over
de aardbol om iedere burger evenveel kans te geven er binnen te lopen... m x p ziet eruit alsof alle restjes van het herstel van OostDuitsland – wat er ook maar nodig was om de kaalslag van het communisme ongedaan te maken – haastig bijeen zijn gebulldozerd aan
de hand van een vagelijk rechthoekige blauwdruk, en dat heeft geleid tot een knullige reeks misvormde, ongeschikte ruimtes die daar
schijnbaar op instigatie van de huidige heersers van Europa moesten komen, waarvoor met euro’s uit de gemeenschapskas voor regionale projecten is gesmeten, en die nu voor eindeloos veel vertraging zorgen voor de gedupeerde belastingbetalers, die het echter
veel te druk hebben met hun mobieltjes om dat op te merken. d f w
is opgebouwd uit niet meer dan drie elementen, die ad infinitum
zijn herhaald: één soort balk, één soort steen, één soort tegel, en dat
alles bestreken met één kleur – vaalbruin? Roest? Tabak? De op immense schaal doorgetrokken symmetrieën zijn onherkenbaar en de
eindeloze bocht in de terminals dwingt de gebruikers de relativiteitstheorie in praktijk te brengen, willen ze hun gate bereiken. Het
afzetpunt is het schijnbaar onschuldige begin van een reis naar het
hart van de absolute leegte, die ook door Pizza Hut of Dairy Queen
niet meer valt op te leuken... De cultuur in dalen werd geacht het
meest resistent te zijn tegen afvalruimte: op g v z zie je nog een wereld van regels, orde, hiërarchie, properheid en ordening, slechts
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luttele seconden verwijderd van haar implosie, maar op z h r zweven al reusachtige ‘uurwerken’ voor overdekte watervallen als een
proeve van regionaal afval. Duty-free is afvalruimte, afvalruimte is
duty-free ruimte. Zal op de plaats waar de cultuur het dunst was, de
cultuur ook het eerst uitgeput raken? Is leegte lokaal? Vereisen grote
open ruimtes ook een grote open afvalruimte? Het zonnige zuiden
van Amerika: eerst niets, nu één grote mensenzee. ph x : oorlogsbeschilderde terminals en op elk oppervlak – tapijt, behang, servet –
de contouren van dode indianen, als platgereden kikkers. Openbare
kunst verspreid over l ax : de vissen die uit onze rivieren zijn verdwenen, duiken weer op als publieke kunst in de hal; alleen wat
dood is, kan weer tot leven worden gewekt. Misschien is het geheugen zelf afvalruimte geworden: alleen zij die vermoord zijn blijven
in de herinnering leven... Deprivatie kan het gevolg zijn van een
overdaad of tekort; beide zijn mogelijk in de afvalruimte (vaak tegelijkertijd). Minimaal is het ultieme ornament, een zelfingenomen
misdaad, eigentijdse barok. Het staat niet voor schoonheid, maar
voor schuld. De demonstratieve oprechtheid ervan drijft hele beschavingen in de open armen van de camp en kitsch. Minimaal, dat
ogenschijnlijk soelaas biedt tegen de niet-aflatende sensorische
kanonnade, is maximaal-in-travestie, luxe die steels wordt witgewassen: hoe strenger de lijnen, des te onweerstaanbaarder de verleidingen. Het streeft niet naar het sublieme, maar wil de gêne van het
consumeren minimaliseren, het schaamtegevoel dempen, het hogere omlaag brengen. Minimaal leeft nu in een staat van parasitaire
afhankelijkheid van de overdosis: hebben en niet hebben, willen en
bezitten, eindelijk samengevallen in één en hetzelfde teken... Musea
zijn schijnvrome afvalruimtes: geen solider aura dan dat van de heiligheid. Ten behoeve van de bekeerlingen die bij gebrek aan beter op
hen afkomen, transformeren musea nu massaal ‘slechte’ ruimte in
‘goede’ ruimte; hoe onbewerkter het eikenhout, des te hoger de
winstmarge. Kloosters die worden opgeblazen tot de omvang van
warenhuizen: expansie is de entropie van het derde millennium –
het is aanlengen of afleggen. Vanuit een bij hen passend respect
voor de doden zou geen enkele begraafplaats zo achteloos met lijken durven schuiven in naam van een nieuwe doelmatigheid; curatoren bedenken met de finesse van een middenstander ophangsystemen en onverwachte ontmoetingen in een labyrint van sponsorbordjes: lingerie wordt ‘Naakt, Actie, Lichaam’, cosmetica ‘Geschiedenis, Geheugen, Maatschappij’. Alle schilderijen met een onderliggend zwart raster worden op één hoop gegooid in één witte zaal. In
deze kolossale bekering bieden grote spinnen de massa’s hun roes...
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De narratieve reflexen die ons sinds het begin der tijden in staat
hebben gesteld punten te verbinden en lege plekken te vullen, worden nu tegen ons gebruikt: alles blijft zich aan ons opdringen: geen
enkele opeenvolging is te absurd, triviaal, betekenisloos, beledigend... dankzij onze oude evolutionaire uitrusting, onze niet te onderdrukken concentratiecurve, blijven we hulpeloos registreren, inzichten krijgen, betekenissen genereren, bedoelingen achterhalen;
we kunnen het domweg niet laten zin te puren uit totale onzin... De
kunst heeft zich in haar triomftocht als leverancier van inhoud tot
ver buiten de almaar expanderende grenzen van het museum uitgebreid. Buiten, in de echte wereld, verbreidt de ‘kunstplanner’ de
fundamentele onsamenhangendheid van de afvalruimte door nietbenutte oppervlakken te bedekken met dode mythologieën en restjes leegte op te vullen met driedimensionale werken. In een zoektocht naar authenticiteit bezegelt hun hand het lot van wat echt was
en tapt het af om het te laten opgaan in de afvalruimte. Kunstgaleries verhuizen en masse naar plekken waar het ‘broeit’ en verbouwen ongepolijste ruimtes tot een witte kubus... Het enige legitieme
vertoog is dat van het verlies: hoe meer kunst de afvalruimte opvult,
des te morbider ze zelf wordt. Vroeger vulden we aan wat leeg was
geraakt, nu trachten we nieuw leven te blazen in wat dood is gegaan... Buiten slingert de voetbrug van de architect vervaarlijk heen
en weer als gevolg van een stormloop van enthousiaste voetgangers;
het aanvankelijke lef van de ontwerper wordt nu onderworpen aan
de schokdempers van de ingenieur. Afvalruimte is een kijk-met-losse-handen-wereld... De niet-aflatende dreiging van virtualiteit in de
afvalruimte wordt niet langer uitgebannen met petrochemische
producten, plastic, vinyl of rubber: het synthetische staat zo goedkoop. Afvalruimte moet de claim dat ze authentiek is dik aanzetten.
Afvalruimte is als een baarmoeder waarin de overgang wordt georganiseerd van eindeloze hoeveelheden echtheid – steen, bomen,
goederen, daglicht, mensen – naar de onechtheid. Complete bergen
worden onttakeld om te voorzien in steeds grotere hoeveelheden
authenticiteit die aan breekbare draadjes wordt opgehangen en zo
verblindend wordt opgepoetst dat de beoogde oprechtheid direct
vervliegt. Steen is er alleen in lichtgeel, vleeskleur, een violent beige,
een zeepachtig groen, de kleuren van communistisch plastic uit de
jaren vijftig. Bossen worden geveld en het hout is helemaal blank:
misschien ligt de oorsprong van de afvalruimte wel in de kleuterschool... (‘Origins’ is een muntshampoo die prikt rond de anus.) In
de echte wereld lijken kleuren steeds onechter, afgemat. In de virtuele ruimte zijn de kleuren lichtgevend en daarom onweerstaanbaar.
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Een overdaad aan reality-tv heeft ons veranderd in de amateur-bewakers van een afvaluniversum... Van de kwieke borsten van de
klassieke violiste tot de artistieke stoppels van het buitenbeentje in
Big Brother, de contextuele pedofilie van de voormalige revolutionair, de plichtmatige verslaving van de sterren, de doorgelopen make-up van de evangelist, de robotachtige lichaamstaal van de dirigent, de dubieuze voordelen van de charitatieve marathon en de
gratuite verklaringen van de politicus: de vloeiende beweging van
de tv-camera aan een zwaaiarm – als een arend zonder snavel of
klauwen, niet meer dan een optische maag – slikt onbevooroordeeld beelden en ontboezemingen op, als was ze een vuilniszak, en
slingert ze daarna als cyberkots de ruimte in. De decors in een tvstudio – schreeuwend monumentaal – zijn zowel het hoogtepunt
als het einde van de perspectivische ruimte zoals we die vroeger
kenden: hoekige geometrische restanten die een sterrenrijke oneindigheid binnenvallen; echte ruimte die is bijgewerkt om gladjes de
virtuele ruimte in te kunnen worden gezonden, een essentieel
scharnier in een helse feedback-loop... de enormiteit van de afvalruimte, uitgerekt tot aan de randen van de Big Bang. Omdat we binnen leven – als dieren in een dierentuin – zijn we geobsedeerd door
het weer: 40 procent van alle televisie bestaat uit minder knappe
presentatoren die hulpeloos staan te gebaren voor winderige formaties waarin je, soms, je eigen bestemming of huidige locatie herkent. Conceptueel gezien is elke monitor, elk televisiescherm een
substituut voor een raam; het echte leven zit binnen, cyberspace is
de wildernis buiten geworden... Mensen blijven maar doorgaan
over architectuur. Stel dat de ruimte de mensheid gaat observeren?
Zal de afvalruimte binnendringen in het lichaam? Via de trillingen
van het mobieltje? Of is ze al binnen? Botoxinjecties? Collageen? Siliconenimplantaten? Liposuctie? Penisvergrotingen? Staat gentherapie voor een totale verbouwing volgens de afvalruimte? Is ieder
van ons een mini-bouwput? Is de mensheid de som van drie tot vijf
miljard individuele opknapbeurten? Vormt ze een waslijst aan aanpassingen waarmee het gemakkelijker wordt een nieuwe diersoort
in te voeren in de afvalsfeer die ze zelf heeft voortgebracht? Cosmetica is de nieuwe kosmos...
v e rta l i n g : m a a i k e p o st
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D I R K VA N W E E L D E N

Steden in een baan om de aarde

elfs in het nadrukkelijk anti-architectonische ‘Entwurf für eine Welt ohne Menschen’ van Peter Rosei uit 1975, dat een reis
door een denkbeeldige, ongerept natuurlijke wereld beschrijft, staan de woorden bibliotheek, barokkerk, piramide, koningsgraf, toneelvloer, kanaal, toren, slagschip en wachtposten. Ik
geef toe, je moet ze zoeken. Rosei doet namelijk erg zijn best om
ook in de vergelijkingen en associaties waarmee hij de mensloze
wildernis oproept verschoond te blijven van stedelijke en architectonische verwijzingen. Het effect van de hardhandige verwijdering
van zoveel mogelijk menselijke bouwsels en ingrepen uit zijn literaire ruimte is een wezenloze, beklemmende leeservaring, die onder
andere duidelijk maakt hoe nauw de band tussen stedelijke cultuur
en de literaire verbeelding is, ook als die zich de natuur in begeeft.
In de meeste gedichten, verhalen en romans zijn de gebouwde
omgevingen waarin de handelingen en personages voorkomen niet
veel meer dan decor of art-direction. Ze wekken de juiste sfeer op,
ze regelen op een diffuse manier de relatie tussen de personages en
de rest van hun wereld en roepen vaak zoveel historische en sociaaleconomische context op dat de schrijver op een hoop uitleg kan besparen. Je zou het de illustratieve functie van architectonische elementen in literatuur kunnen noemen.
Een stokoud ingrediënt van de literatuur, nog stammend uit de
orale traditie, is het opvatten van een gebouw of stad als metafoor
voor een op te roepen denkbeeld of reeks scènes. Sinds de oudheid
memoriseerden redenaars, geleerden en vertellers hun favoriete
voorbeelden, anekdotes, begrippen, beelden en argumenten in de
vorm van een expositie van voorwerpen in een denkbeeldig gebouw. Zo konden ze de weg vinden in hun hoofd. De architectuurmetafoor als retorisch navigatie-instrument.
Maar in verreweg de meeste gevallen gebruiken schrijvers architectonische thema’s op een veel implicietere manier metaforisch.
Als gebouwen, straten of wijken belangrijk worden in een literair
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werk geven ze uitdrukking aan de manier waarop de personages
denken, waarnemen en veranderen. Het maakt eigenlijk niet uit of
het sloppen, kastelen of appartementengebouwen in een metropool
zijn. Door de manier waarop ze verschijnen en veranderen symboliseren ze, direct of wat dubbelzinniger en complexer, de meestal verre van architectonische of urbanistische thema’s die de schrijver aan
de orde wil stellen. Ze vervullen een metaforische functie en vallen
daarmee samen. Denk aan Kellendonks verhaal ‘Bouwval’.
Een stap verder: als het literaire werk (mede) gebaseerd is op een
architectonisch thema, en zich in een literaire vorm werkelijk verhoudt tot de denkbeelden en realiteiten die tot de wereld van de architectuur horen. Dat kunnen boeken over bouwers zijn, zoals Paul
Scheerbarts roman Das graue Tuch und zehn Prozent Weiss (1914)
waarin de glas- en staalbouw en de bijbehorende spirituele en esthetische idealen een rol spelen. Maar ook als de activiteit van het
bouwen niet de handeling bepaalt kan een architectonisch element
tot op grote hoogte de thematiek van een literair werk ordenen en
bepalen. Een klassiek voorbeeld hiervan is de belangrijke rol die het
middeleeuwse kasteel had bij het ontstaan van de gothic novel in
het begin van de negentiende eeuw. Het kasteel is het model dat
mogelijk maakt te vertellen wat men vertellen wil. Je zou kunnen
zeggen dat het kasteel in zijn structurele en sferische eigenschappen
het genre organiseert.
Mijn interesse ging uit naar boeken waarin de schrijver zich bediende van alle bovenstaande manieren om gebouwde omgevingen
op te roepen en te gebruiken. Als decor, als metafoor, maar ook als
model voor het boek. En daarbij zocht ik boeken waarin de schrijver zich bewust bezighield met de denkbeelden en krachten die bepalen hoe de gebouwde mensenwereld eruitziet. Romans, waarin de
personages en de handelingen betrokken zijn bij ontwikkelingen of
gevechten die als inzet juist dat hebben: hoe de wereld ingericht is,
hoe ze eruitziet en hoe het leven in die herbouwde wereld is. Ik
zocht dus romans waarin de schrijver zijn handen vuilmaakte aan
de tweeslachtigheid die de architectuur aandrijft: de ideële, niet zelden utopische component die tegelijkertijd bestaat met het onontkoombare machtsaspect dat architectuur beheerst; in gunstige en
ongunstige zin is de gebouwde omgeving zoiets als het lichaam van
de macht.
Ik vond twee extremen. Het ene boek stamt uit de tijd dat men
nog wereldwijd in vooruitgang geloofde. In dat boek is geen ontkomen aan de volledige planning van alle details van het leven en dus
ook van de gebouwde omgeving. Het is een van de beroemdste lite878
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raire toekomstromans en werd geschreven in 1921 door de Rus Jevgeni Zamjatin; het heet My in het Russisch, oftewel Wij. Het andere
boek stamt uit de tijd dat de vooruitgang verdacht was geworden en
de verbeelding van architecten diepe scepsis opriep, als je naar de
ontwikkelingen in de steden keek. Het heet Neuromancer en werd in
1984 gepubliceerd door William Gibson. Ook een toekomstroman,
een van de invloedrijkste van de laatste twintig jaar, niet in de laatste plaats omdat daarin een nabije toekomst wordt opgeroepen
waarin de voornaamste omwentelingen het voorbijgaan van de
Koude Oorlog en het ontstaan van een wereldomspannend datacommunicatienetwerk, de matrix of cyberspace zijn.
De wereld waarin Wij zich afspeelt is een stalinistische droom. Geschreven kort na de Russische Revolutie, toen de burgeroorlog gewonnen was en de Nieuwe Economische Politiek werd ingevoerd,
voert het een stadsstaat op waarin de werktuigbouwkunde tot theologie verheven is. De maatschappij is gestructureerd als een insectenkolonie. De individuen zijn er letterlijk geüniformeerde nummers. De hoofdpersoon heet d -503. Aan het hoofd van de kolonie
staat de Weldoener. Met de hulp van zijn Wachters, oftewel een
korps spionnen en verklikkers, oefent hij absolute macht uit. Zelfs
de geringste vorm van kritiek of tegenwerking leidt tot de doodstraf. Het hoogste geluk dat bereikt kan worden is een nuttig en volledig aangepast leven, een verwisselbaar functioneel onderdeel te
zijn van de machinerie die de maatschappij geworden is. Absolute
onderwerping is de volmaakte vrijheid. Het privé-leven is tot een
absoluut minimum teruggebracht.
De stad wordt beschreven als een techno-fetisjistische idylle. De
eindeloze rechte straten, het schitterend glas van de trottoirs, de stalen torens, de kleine vliegtuigen, de reusachtige auditoriums. Het is
een wereld waarin zoveel mogelijk gemaakt is van slijtvast, doorzichtig, schoon glas. Er is geen gebrek, geen chaos, misdaad of viezigheid. Een staatsbureau voor seksuele zaken reguleert met een
systeem van roze kaartjes vrije seks op afspraak. Het is een ideale,
homogene massa die de stad bewoont en in licht, ruimte en hygiëne
rondmarcheert. Je zou kunnen zeggen: een extreme versie van het
modernistische ideaal om de hele levenssfeer rationeel en van nul af
aan her op te bouwen.
Er is wel een tegenwereld. Aan gene zijde van een hoge glazen
Muur is het woeste land, de vlaktes, waar de ‘wilden’ wonen. Dat
zijn overlevenden van een tweehonderd jaar durende oorlog die bijna alle aardbewoners heeft omgebracht. Volgens de Weldoener
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woont 0,2 procent van de voormalige mensheid in de glazen staat.
Er zijn bewoners van de technostaat die sympathiseren met de wereld daarbuiten. Ze infiltreren de wereld van d -503. Als bouwer van
een prestigieus en goed bewapend lucht- en ruimteschip is hij een
aantrekkelijk doelwit voor de beweging van de Mephi, die de technostaat omver willen werpen. Ze willen hem voor zich winnen. De
roman bestaat uit de dagboekaantekeningen van d -503 terwijl hij
worstelt met zijn gevaarlijke liefde voor een gevaarlijke vrouw i 303, een agent van de Mephi. Vanuit bouwkundig oogpunt is het
veelzeggend dat ze elkaar in het geheim ontmoeten in het Oude
Huis, dat als museumstuk is gespaard om aan de prehistorie te herinneren.
In dat huis, bewaard onder een glazen koepel, is een vroeg-twintigste-eeuws burgerlijk huishouden intact gelaten. Compleet met
schilderijen, canapés, kamerschermen, open haarden, boudoirs, enzovoort. Hier komt d -503 in aanraking met hem onbekende geuren, stoffen, kleding, bouwmaterialen, meubelen en sferen. Ook het
gedrag van i -303 verbijstert hem; ze flirt, ze is ironisch en sarcastisch, ze stelt vragen waarop ze geen antwoord verwacht, ze uit
emoties die haaks staan op de ideologie van nut en gehoorzaamheid. Het feit dat dit alles een onweerstaanbare aantrekkingskracht
op hem uitoefent verontrust hem. Bij vlagen haat hij zichzelf erom.
Hij wijt het aan een ziekelijk residu, het laatste restje verbeelding in
hem dat als een onnuttig, asociaal element storing en ontrouw aan
het collectief veroorzaakt. De lezer ziet dat hij vecht tegen het besef
dat i -303 opzettelijk bij hem wakker schudt: dat hij behalve een
strikt gereguleerd sociaal leven en een bewust, rationeel denken,
ook beschikt over een driftleven, dat bestaat uit angsten, verlangens, fantasieën, emoties; met andere woorden dat hij ook een natuurlijk wezen is. En vooral, dat dat een ontembaar deel van de
mens is.
In het laatste deel van het boek breken de Mephi door de muur
en bekeren veel nummers tot hun beweging. Een burgeroorlog
breekt uit. De Weldoener en zijn Wachters ondertussen onderwerpen zoveel mogelijk inwoners aan de Grote Operatie, die bestaat uit
het wegbranden van het laatste restje verbeelding/verlangen uit hun
brein. Ook d -503 ondergaat die radiologische lobotomie en besluit
het boek met het uitspreken van de hoop dat de Rede zal overwinnen en alle opstandelingen zullen worden gedood.
Zamjatin kritiseert het modernisme in architectuur én politiek.
Beide nemen een abstract, gemiddeld menselijk individu als een
maat voor een mechanistisch idee van maatschappelijke doelmatig880
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heid. Vervolgens wordt het leven van de mens, gedacht als massa,
radicaal, van nul af aan opgebouwd als een logisch-organisatorisch
probleem. De opgave is om een massa in staat te stellen/te dwingen
tot uniform en gewenst gedrag. En dit alles om het lijden, het onrecht en het ongeluk uit de wereld te helpen. In naam van het
grootst denkbare geluk voor allen, worden alle ‘nutteloze’ verschillen, geschiedenissen, identiteiten, verlangens en culturen ontkend.
En niet voorlopig, maar voor eeuwig. In de modelstaat in Zamjatins
boek is zoveel mogelijk van glas gemaakt, zelfs de trottoirs en de
meubelen, omdat het niet verrotten of roesten kan. Alles is gebouwd als Endlösung.
Zamjatins kritiek laat de fundamentalistische theologie achter
die technologische blik op de maatschappij zien. Hij maakt zelf de
vergelijking met de Inquisitie die ketters vervolgt. In zijn ogen is een
‘waar geloof ’ en dus een ‘ideale politiek’ onmogelijk. Het produceert altijd zoiets als de staat in Wij: een orde die zichzelf krampachtig tot in het oneindige wil herhalen, de dood in het leven. Als natuurlijk wezen is de mens niet gericht op het rationeel bereiken van
een zo zuinig en stabiel mogelijk evenwicht, maar zal hij altijd conflicten en chaos veroorzaken in naam van een lange lijst tegenstrijdige verlangens en denkbeelden. Het is in Zamjatins ogen een
waandenkbeeld te denken dat je van de grond af aan een nieuwe
wereld kunt bouwen, gebaseerd op uniforme gemiddelden en het
criterium van doelmatigheid, in de hoop daarmee alle conflicten en
chaos uit de wereld te helpen. Mensen zullen altijd natuurlijke wezens, in zekere zin ‘wilden’ blijven. Dat is, volgens i -303, zelfs de
schoonheid van de menselijke geschiedenis: de onuitputtelijke inventiviteit waarmee steeds weer alle ordes ondermijnd en veranderd worden, vernietigd en vervangen door weer nieuwe.
Zamjatin weigert zijn boek te laten uitlopen op een ethische keuze tussen vrijheid en geluk. Voor idealiserend humanisme is hij te
nuchter. En toch is in deze vroege en indrukwekkend complete kritiek van de politieke en culturele ontwikkelingen van de jaren twintig nog altijd de mens de maatstaf. Niet als de abstracte module
voor het bouwen van een woonmachine of een stadstaat voor de
eeuwigheid, maar als een ‘wild’ natuurlijk wezen, dat oneindig gevarieerd is in sociaal, cognitief, cultureel opzicht en bestaat bij de
gratie van strijd en verandering.
In de wereld van Gibsons Neuromancer is de mens niet langer de
maatstaf. Met de hoofdpersoon Case komen we terecht aan het eind
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van de eenentwintigste eeuw. Ergens rond het jaar 2000 heeft een
beperkt nucleair conflict geleid tot de vernietiging van Duitsland.
Daarmee lijkt alle aanspraak op universele waarden van de westerse
maatschappij verdwenen. De wereld verschijnt, zoals hij de meesten
van ons verschijnt, zeker na 11 september: wetteloos, beheerst door
een paar grote, militair machtige naties, multinationale bedrijven
en misdaadorganisaties. In tegenstelling tot zoals wij de wereld kennen is bij Gibson nergens een spoor te bekennen van pogingen om
staatsgezag of openbaar optreden te rechtvaardigen. Wetten en
staatsgezag zijn niet meer dan de vorm waarin de machthebbers
hun belangen verpakken, net zoals de misdadigers hun belangen
presenteren in de vorm van fysiek geweld of zakelijke voorstellen
die onmogelijk zijn af te slaan. Voorzover er een politieke cultuur is
in deze wereld, wordt die door Gibsons personages en plot compleet genegeerd.
Case is afkomstig uit de ba m a , de Boston-Atlanta-Metropolitan-Axis, een aaneengesloten stedelijk gebied dat de bijnaam The
Sprawl draagt. De beschrijvingen daarvan zijn een extrapolatie van
het vormeloos woekerende suburbane stadslandschap dat aan de
rand van de oude steden aan het eind van de twintigste eeuw ontstond. ‘Sprawl’ is sinds de jaren tachtig een sleutelbegrip in de architectuur en stadsplanningdiscussie. Het lijkt de spontane groeiwijze
van de Amerikaanse maatschappij. In Gibsons weergave is het een
enorme smerige stadsjungle geworden. Verpauperde buurten werden niet opgeknapt, maar overkoepeld om ze tegen het weer te beschermen. De straten worden beheerst door snel van uiterlijk en samenstelling veranderende bendes, de openbaarheid door machtige
mediabedrijven, die elektronisch vermaak bieden.
Een ruïneuze omgeving, waarin Case het alleen kan uithouden
als hij toegang heeft tot de wereld die de fysieke wereld van steden
en mensen tot tweederangs maakt: de matrix of cyberspace, een wereldomspannend datanetwerk, waar alle macht, kennis, geld, informatie en communicatie van belang circuleert. Hij is een aan lagerwal geraakte toetsenbord-cowboy oftewel digitaal inbreker, wiens
diensten worden ingehuurd door een louche ex-militair, die wil dat
hij samen met een echte inbreekster annex huurmoordenaar, Molly,
een waardevolle buste steelt uit een ruimtestation. De buste is de
sleutel tot een grotere, eerst nog geheime opdracht.
In Gibsons fantasiebeeld van de Matrix of Cyberspace herkennen
we misschien het tien jaar later explosief gegroeide internet. Maar
dat is een overhaaste associatie. Er is een belangrijk verschil tussen
de digitale wereld in Neuromancer en onze digitale wereld. Voor ons
882
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staat de virtuele wereld strikt genomen los van de fysieke. Hier en
daar belt een ijskast automatisch het spreekwoordelijke pak melk,
maar verder zijn het mensen, die denkend, sprekend, schrijvend,
knopjes drukkend voor het verkeer van virtueel naar fysiek en vice
versa zorgen. Bij Gibson is dat niet meer zo. De uitwisseling tussen
de symbolische wereld van data en communicatie en de fysieke wereld loopt wel via mensen, maar niet meer via hun bewustzijn en
bewuste handelen. Het vindt plaats door directe verbindingen tussen elektronica en menselijk zenuwstelsel. Bijvoorbeeld door implantaten die via micro-elektrische en biochemische technieken lichamelijke processen (bij)sturen en dus ook die in ons brein, waarvan we sommige denken en voelen noemen. En daarmee is de symbolische wereld niet langer meer uitsluitend virtueel. De mensen
die een stekker in hun achterhoofd doen en een soap opera opzetten
passeren hun zintuigen en sluiten hun sensorium aan op een symbolische, fictieve aanwezigheid. Een ervaring die niet van de natuurlijke, onelektronische aanschouwing is te onderscheiden. Als
de psychoses van geesteszieken een fysieke realiteit zijn, dan zijn deze digitale ervaringen dat ook.
Om door de matrix, de digitale wereld van zaken, oorlog, misdaad, geld en handel te kunnen vliegen is het ook nodig om elektrodes aan het hoofd te bevestigen. De verbinding omzeilt ogen en zelfs
bewustzijn, het is het zenuwstelsel zelf dat is aangesloten op de matrix. Als een inbreker langs de beveiliging van het datanetwerk van
een bedrijf wil komen riskeert hij meer dan te worden betrapt en
het verlies van zijn verbinding. Het systeem kan de inbreker via de
verbinding doden. De relatie tussen digitale en fysieke wereld is wederkerig. En de code waarin dat gebeurt is die van de materie: van
elektronen, atomen, moleculen, eiwitten, zuren, neurotransmitters
en virussen. Niet volgens de regels van een kritisch denkend individu, niet via het menselijk bewustzijn met zijn millennia oude procedures, rangordes en waarden, waarin het altijd om de mens zelf
en zijn overleven, zijn welvaart en zelfrechtvaardiging draait.
Gibson laat zien dat de technologie, ook de digitale, helemaal
niet is wat Zamjatin ervan maakte: het door de menselijke wil en ratio gebruikte instrument, dat een koude, tegen het leven en de menselijke wilde aard gerichte logica volgt. Bij Gibson is de technologie,
ook de digitale, te vergelijken met het principe van het leven: genetisch materiaal. De mens maakt lichamelijk, geestelijk en sociaal
deel uit van een milieu waarin levende en technologische materie
door elkaar spelen. En zomin als hij alle processen in de natuur, of
zijn lichaam of de maatschappij beheerst, kan hij de processen
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waarmee de technologie zich ontwikkelt volledig sturen. Er zit in al
die processen, van de levende natuur, van de evolutie van de technologie en van de maatschappij, een innerlijke logica die hij nooit
helemaal zal begrijpen en beheersen.
Tegenover de ruïneuze Sprawl, waar mensen, gebouwen en straten als het afval, de sluitpost, de grondstoffen van de digitale wereld
van macht en geld bestaan, staat het ruimtestation Freeport. Daar is
alles volmaakt ingericht om de circulatie van lichamen, geld en informatie ideaal te laten verlopen. Het is een stad in een baan om de
aarde. In de beschrijving van Gibson doet het denken aan een
waanzinnig groot winkelcentrum annex vakantieresort waarin
mensen hoofdzakelijk geld uitgeven en zich vermaken, maar ook
geld kunnen verdienen; als hoer, ober, schoonmaker, portier, enzovoort. In de verpletterende logica van Gibson zijn mensen hier misschien wel de ondernemers, die goed verdienen, of de opperbest
vermaakte gasten, maar de vorm van Freeport, de interne logica
waarop het draait lijkt niet door mensen bedacht. Gibson vraagt
ons dit te bekijken als een proces, zoals dat wat de Alpen gevormd
heeft, of een stapelwolk in een donderwolk verandert, of de kolibrie
zijn unieke eigenschappen heeft bezorgd.
De plot van Neuromancer onderstreept die kijk op de wereld,
waarin de mens zichzelf niet langer kan wijsmaken dat hij de maat
aller dingen is, zelfs niet in de wereld die hij zelf bouwt en bewoont.
Molly en Case komen er na enig speurwerk achter dat achter de exmilitair hun werkelijke opdrachtgever schuilgaat: een kunstmatig
intelligent systeem, dat Wintermute heet. Het is zo goed verbonden
met allerlei machines, installaties, mensen en media in de fysieke
wereld dat het daarin veel macht heeft. Hij beschrijft zichzelf als een
soort mierenkolonie van subsystemen, die al improviserend een
verbluffend instrumenteel vernuft aan de dag leggen. We worden
herinnerd aan het oude beeld van het werktuigmakende dier: de
mens als improviserend, proefondervindelijk wezen, dat werktuigen uitvindt en zijn omgeving leert beheersen. Wintermute is een
grootmacht in de matrix.
Wintermute wil versmelten c.q. verbonden worden met een ander kunstmatig intelligent systeem, Neuromancer. Gibson is er
summier over en levert maar een paar vage beelden. Het systeem
zegt zich graag voor te doen als een dertienjarige jongen op een
strand in Rio de Janeiro. Zijn sterke punt is niet het superieur instrumentele van Wintermute, maar iets volkomen nutteloos en geheimzinnigs. Hij is een systeem dat ontwikkeld is om zo complex te
worden tot het zoiets ontwikkelde als een zelfbewustzijn, een per884
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soonlijkheid. Wie dit weglacht moet weer even bedenken dat Gibson ook de mens zo beschreef: als een kwetsbaar, veelvoudig systeem, dat na een lange periode van alsmaar complexer worden en
lang leren, zoiets ontwikkelde als wat we persoonlijkheid noemen.
Dat nu, begeert Wintermute. Dan is hij compleet. Een superwezen,
dat een grotendeels digitale en dus symbolische lichamelijkheid
heeft, maar wel degelijk meer dan virtueel is. Tenslotte kan hij grote
delen van de fysieke wereld beheersen, deels door gebruik te maken
van machines, deels via mensen. Neuromancer gaat over het Supermens à la Nietzsche worden van een kunstmatig intelligent systeem.
Voor de mens is dat niet weggelegd, die blijft veroordeeld tot zijn
kleinheid.
Het boek eindigt ermee dat Case en Molly erin slagen de fusie tot
stand te brengen en Case verzucht daarbij: ‘I have no idea what happens if Wintermute wins, but it’ll change something.’ Met Gibson
lijkt hij vooral misselijk van de toestand van het heden waarin hij
verkeert. In latere delen van de trilogie waarvan Neuromancer deel
uitmaakt zal Gibson wel enclaves tonen waarin een vorm van socialiteit bestaat, die iets sympathieks heeft, die zelfs leefbaar en min of
meer gelukkig is. Maar in Neuromancer lijkt de maatschappij verminkt, de stad een afval-fenomeen, een appendix van de consumptiecentra.
In Zamjatins wereld is technocratische planning de doodzonde
die het leven en de dynamiek en gevarieerdheid van de stad onmogelijk maakt. In Gibsons wereld is planning als project dat behalve
functionaliteit ook de schoonheid dient en politieke en menselijke
waarden belichaamt onmogelijk geworden. Het menselijke, dat wil
zeggen, de behoeftes en waarden die daaronder verstaan worden en
waarmee architecten gewend zijn hun gebouwen en stedebouwkundige plannen te ontwerpen, is in de wereld van Neuromancer
een regelrechte belemmering, een handicap. Het boek wil de vinger
leggen op de autonome logica van de processen waar mensen, al
plannend, handelend, sturend en lijdend deel van uitmaken. De sociale gevolgen van technologie tonen als een evolutionair proces in
plaats van als een door menselijke wil en bedoelingen gestuurd project, dat is wat Neuromancer doet. Juist dankzij de overdrijving en
extrapolatie zonder morele voorkeur resoneert onze eigen werkelijkheid in dit boek. Bij Zamjatin en Gibson komen de architectonische basismodellen terug die, even los van de dromen en wensen
van de opdrachtgevers, de akelige werkelijkheid bevolken: het
schrikbeeld van een totalitair geplande stad, die alleen nog een getto
kan worden; de Urban Sprawl, die grondstoffen en land verslindt en
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steden verstikt; de pretparken/resorts die als de duivelse omkering
van stedelijkheid het model van steeds meer omgevingen worden.
In deze romans is kortom een groot aandeel architectonisch denken
terug te vinden. Het mondt allemaal niet uit in masterplannen en
bouwtekeningen, dat is waar. Daar is het literatuur voor. De steden
in deze romans zijn als die van Calvino ‘onzichtbare steden’, het zijn
literair opgeroepen werelden waarin zich verhalen afspelen. In die
verhalen binden mensen de strijd aan met de orde van de wereld
waarin ze leven. Het zijn irreële steden, in een baan om de aarde.
Net als satellieten kunnen ze iets aan onze wereld inzichtelijk maken, dat vanaf de grond onwaarneembaar is.
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f oto g e d i c h t
LU C A S H U S G E N

Ve r v o e r d e g e t u i g e
Sta mij aan te staren tussen
beweging ter plekke. Keer
omhoog, gluurder
van afwezigheid. Laat
beweging, van haven
tot dek, ontvankelijke
holte die nooit ergens
past, uitlegt,
bevochtigt, uitnodigt,
overziet, stroomstoring
onmogelijk maakt: geef
getuigenis, onvoldoende,
ongeschonden, schonk
genoegdoening, getrokken
door straat in aanstaren,
verrassing in spoel:
vandaan voorgoed,
vrachtbrief, op
huid, aangesjord:
waar zij chagrijnde
op het bankje, smeltoven
voor ons drie: boottocht
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in buizenspel van ogen
over vochtige zeebaan,
rode lus, hang
voor ons af.
Met jou
van ons
vandaan, voor
ons:
getuigenis, inschepen,
wisselspanning tot
gelijkspanning,
verstrijkt, opdat
verstrijkt
inschepen, blik
onbemind: containerschip
op de rede, gelegen
in diepten. Zon
van
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pijnboomnaalden weg: winding
in secundaire spoel,
veeg traan. Slaat ze
met knuistje op het stuur,
file onder viaduct, pal
over haven, door
bocht: getuige, wacht.
Laat
rode lus: behoud
mond. Houd
oog, waardoor,
dankzij jou –
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P I E T VO L L A A R D

mvrdv

subversief realisme

et Nederlandse paviljoen van het Rotterdamse architectenbureau m v r dv was het meest spraakmakende gebouw van
Expo 2000, de laatste grote wereldtentoonstelling die in het
millenniumjaar in Hannover werd gehouden. Niet omdat het ontwerp uitblonk in architectonische schoonheid, het paviljoen was
eerder vreemd dan mooi, een ruw op elkaar gestapelde reeks onverenigbare delen, waarbij klassieke architectonische compositiemiddelen als harmonie, ritme en proportie geen enkele rol speelden.
Daarmee verzekerde het paviljoen zich in elk geval van een opvallende positie in het grote veld van gladde nationale prestigeprojecten en konden de architecten rekenen op ruime aandacht van de
vakpers. Op zichzelf was dit al een bijzondere prestatie, maar het
zou de moeite niet waard zijn om het er nu nog over te hebben als
het paviljoen niet een nog veel belangrijkere kwaliteit had. Het deed
precies datgene waar de opdrachtgever om had gevraagd: de aandacht vestigen op Nederland. Het was in dat opzicht, ondanks de
ogenschijnlijke gekte, een uiterst functioneel gebouw.

H

Paviljoens op een wereldtentoonstelling zijn propagandamiddelen.
Vroegere wereldtentoonstellingen dienden primair voor informatieoverdracht over industriële vernieuwingen. Tegenwoordig is deze
functie grotendeels overbodig geworden, de industrie heeft veel
snellere methoden gevonden en de paviljoens zijn gebouwde reclamezuilen geworden die in de eerste plaats de nationale identiteit
dienen uit te dragen. Daarbij moet het paviljoen concurreren met
tientallen andere. De boodschap moet dus snel worden overgebracht, de bezoeker heeft weinig tijd. Een goed paviljoen is als een
goede reclamespot, snel, duidelijk het merk erin hamerend en in
staat om op te vallen in een zee van vergelijkbare boodschappen. En
als een goede reclamespot vertelt het paviljoen een verhaal, maar
het moet geen plat verhaal zijn, niet al te eenduidig. Over het algemeen hebben gebouwen echter niet zoveel te vertellen, het zijn ge890
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bruiksvoorwerpen die hooguit hun
functie of de status van hun bezitter
willen uitdragen. Maar het waren juist
deze aan de architectuur vreemde informerende en verhalende kwaliteiten
waardoor het Nederlandse paviljoen
van m v r dv zo opviel tussen de concurrentie.
De slogan van het Nederlandse paviljoen was ‘Holland schept Ruimte’. Nederland is in hoge mate een kunstmatig
land. Onze landschappen zijn ontworpen en gemaakt en als het moet maken
we er door inpoldering land bij. Sinds
kort plannen we zelfs nieuwe natuur.
Daarbij zijn we een dichtbevolkt land,
we moeten woekeren met de beperkte
ruimte die we hebben. Sinds de inpolderingen en de daarbij noodzakelijke,
complexe waterhuishouding beheersen we de natuur met technologische middelen. De relatie mens-natuur-techniek, het overkoepelende thema van Expo 2000, is in ons land daarom altijd noodgedwongen vanzelfsprekend geweest.
Het ontwerp voor het paviljoen benadrukte die Hollandse tweeeenheid van natuur en techniek. Het was een uiterst kunstmatige
stapeling van Nederlandse landschappen, van onder naar boven
passeerden de bezoekers een duinlandschap gemaakt van golvende
betonschalen, een kassenlandschap waarin de agrarische industrie
de verhouding natuur-techniek op een geheel eigen manier presenteerde, een laag uitvergrote bloempotten met audiovisuele presentaties, een zeer overtuigend boslandschap waarbij pas gekapte
boomstammen als kolommen voor de bovenliggende verdiepingen
dienden, een regenlandschap waarvan de wanden bestonden uit
doek waar water langs liep, om ten slotte te eindigen op het meeste
Hollandse van alle landschappen: een polderlandschap op het dak,
inclusief windmolens en een drijvende, met gras begroeide ‘v i p lounge’. Door alle onderdelen te stapelen, en niet zoals gebruikelijk
bij paviljoens alles over het beschikbare terrein uit te smeren, werd
de slogan ‘Holland schept Ruimte’ ook letterlijk gerealiseerd. Een
groot deel van het voor het paviljoen beschikbare terrein kon onbebouwd blijven en als weiland worden ingericht. Doordat alle overipi et vo l l a a r d mvrdv
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ge paviljoens hun beschikbare terrein vol hadden gebouwd en dus
dicht op elkaar gepakt stonden, viel het Nederlandse paviljoen extra
op: het was niet alleen veel hoger dan de rest, het had ook nog eens
de ruimte om al van veraf zichtbaar te zijn.
Alles bij elkaar was het ontwerp de perfecte vertaling van de slogan.
Het gebouw zélf communiceerde zodanig, dat de in het gebouw
tentoongestelde informatie er nauwelijks meer toe deed. De Amerikaanse architect Robert Venturi heeft in de jaren zestig als reactie op
de nietszeggende modernistische architectuur een pleidooi gehouden voor een communicatieve architectuur, een architectuur die
iets ‘vertelt’. Na onderzoek van populistische ‘wegwerparchitectuur’
onder meer in Las Vegas, onderscheidde hij twee vertellende gebouwsoorten: de ‘duck’ en de ‘decorated shed’. Een ‘duck’ is een gebouw in de vorm van zijn functie. Venturi toonde als voorbeeld een
gebouwtje waar je kipproducten kunt kopen in de vorm van een
kip; het gebouw is de letterlijke ‘vertaling’ van de inhoud. Een ‘decorated shed’ is een opgetuigde doos, een functionele loods met daarvoor een gevel die de achterliggende functie overdraagt. Veel casino’s in Las Vegas waren dergelijke functionele dozen met uitbundige, aandachttrekkende gevels ertegenaan geplakt. Het paviljoen van
m v r dv is onmiskenbaar communicatief, maar ontsnapt aan Venturi’s indeling, het is noch een ‘duck’, noch een ‘decorated shed’. Als
het ergens mee te vergelijken is, dan is het met de zogenaamde infographics, grafische vertalingen van statistische gegevens die de
krantenlezers snel op de hoogte brengen van complexe materie. Die
vergelijking is misschien niet zo gek, want m v r dv heeft iets met
data, diagrammen en statistieken. Dat komt vooral tot uiting in een
reeks onderzoeksprojecten die niet in de eerste plaats bedoeld zijn
om te bouwen, maar die voornamelijk de grenzen van de mogelijkheden van de ruimtelijke ontwikkelingen aftasten. Ook sommige
gerealiseerde gebouwen kunnen echter worden gezien als driedimensionale diagrammen die iets vertellen over de kwantitatieve
mogelijkheden of onmogelijkheden van de opdracht.
m v r dv behoort tot de generatie jongere architectenbureaus die
sinds de jaren tachtig voor een opleving in de Nederlandse architectuur hebben gezorgd. Het bureau is opgericht in 1991 en de acronymische naam die Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries
voor hun bureau kozen is tekenend voor de manier waarop zij architectuur bedrijven. Het is geen volledig uitgesproken persoonsnaam, tot voor kort de gebruikelijke naamgeving van een archi892
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tect(enbureau), ook geen gemakkelijk in het gehoor liggende fancy
naam, maar een alfabetische opeenvolging van initialen, een naam
als een diagram. Dat het een manier van naamgeving is die tot op
dat moment vooral bij reclamebureaus gangbaar was, is waarschijnlijk niet toevallig. Dat het een naam is die zelfs door kenners
nauwelijks goed kan worden uitgesproken zal geen overweging zijn
geweest, maar is wel exemplarisch voor het werk van m v r dv ; een
dwars en ongemakkelijk resultaat van een strikt logische manier
van denken.
Bij vrijwel al hun ontwerpen is sprake van een dergelijke ijzeren
logica, waarbij de ontwerpopgave in eerste instantie niet wordt bekritiseerd of van een artistieke draai wordt voorzien, maar tot letterlijk uitgangspunt wordt genomen. Op basis van de opgave worden reeksen varianten geproduceerd die de (on)mogelijkheden van
het gevraagde programma van eisen tonen. Wordt er gevraagd om
zoveel woningen op deze plaats? Dan is dit het gevolg (of eigenlijk:
Dan zijn dit de zesentwintig mogelijke gevolgen). Deze bijna wetenschappelijke manier van werken is wezenlijk anders dan de voor architecten gebruikelijke. Daarbij wordt de analyse van de opgave natuurlijk evenmin vergeten, maar vooral in het begin van het ontwerpproces is toch veel meer sprake van een min of meer intuïtief,
schetsend zoeken naar een oplossing voor het ontwerpprobleem.
m v r dv lijkt deze eerste artistieke fase bewust over te slaan. Dat betekent niet dat er geen intuïtieve momenten in het proces te vinden
zijn, integendeel. Deze manier van werken bevrijdt de ontwerpers
van de dwang van ‘het magische artistieke moment’, waarbij het intuïtief tot stand gekomen eerste idee heilig wordt verklaard en daardoor het gehele verdere ontwerpproces dicteert en mogelijke andere oplossingen frustreert. Een traditioneel ontwerpproces verloopt
in zekere zin van subjectief naar objectief, van een artistiek begin
naar een ‘wetenschappelijke’, technische uitwerking. m v r dv draait
dit proces om, van een ‘wetenschappelijk, technocratisch’ begin
naar een moment van min of meer intuïtieve keuzes uit de reeks
voortgebrachte oplossingsmogelijkheden. Want uiteindelijk moet
er natuurlijk toch gekozen en ontworpen worden, een diagram is
nog geen gebouw. Het resultaat van deze werkwijze is paradoxaal
genoeg vaak vreemder en ogenschijnlijk artistieker en subjectiever
dan bij een traditionele manier van werken. De logica van de uiteindelijke vorm is zelden evident en vraagt vaak om uitleg. Maar die
uitleg kan gegeven worden, m v r dv hoeft zich nooit te verschuilen
achter oncontroleerbare ‘architectenverhalen’ of esthetische deskundigheid. Dat levert het bureau een stevige onderhandelingsbapi et vo l l a a r d mvrdv
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sis op die noodzakelijk is om de vaak totaal ongebruikelijke ontwerpen door het langdurige, aan het bouwen inherente beslissings- en
uitwerkingsproces te loodsen. Mooi is zelden een steekhoudend argument als het op bezuinigen aankomt. Mooi is toch al een begrip
waar de ontwerpers van m v r dv slecht mee uit de voeten kunnen.
De gebouwen zijn echter, ondanks de logica die eraan ten grondslag
ligt, evenmin saai of voor de hand liggend. Ze zijn dwars, vreemd,
eerder surrealistisch dan rationalistisch, humoristisch, hilarisch
soms, maar altijd ‘anders’.
m v r dv kende een vliegende start doordat het in 1993 de opdracht
kreeg voor een nieuw kantoor- en studiogebouw voor de v p ro .
Winy Maas en Jacob van Rijs werkten daarvoor bij Rem Koolhaas,
Nathalie de Vries bij Mecanoo. Het bureau bestond voor de v p ro opdracht in feite alleen in naam en had meegedaan aan een aantal
internationale ontwerpprijsvragen. Toen het nieuwe kantoor van
de v p ro in 1997 werd opgeleverd kreeg het bureau direct alle aandacht van de internationale vakpers. Villa v p ro is onmiskenbaar
een van de betere gebouwen die de laatste decennia in Nederland
gebouwd zijn, het is misschien ook wel het beste, meest complete
gebouw dat m v r dv tot nu toe heeft gerealiseerd. Maar het is, vooral door de rijkdom aan ruimten en architectonische oplossingen,
minder exemplarisch voor de analytische werkwijze van m v r dv .
Die werkwijze komt veel duidelijker tot uiting in het bijna gelijktijdig met Villa v p ro opgeleverde Woonzorgcomplex (WoZoCo) aan
de Amsterdamse Ookmeerweg.
Tussen de bestaande jaren vijftig woningbouw van AmsterdamWest werd gevraagd om nieuwbouw van 100 woningen voor 55plussers. Een analyse van de plaatselijke bebouwingshoogte en van
verschillende varianten ten aanzien van woningbreedte en -diepte,
en de wens om het open karakter van de wijk zo min mogelijk aan te
tasten, resulteerde in een woonblok van 9 verdiepingen als optimale
oplossing. Er was slechts één probleem: in dit blok pasten maar 87
woningen. Dit probleem is opgelost en zichtbaar gemaakt door de
13 overgebleven woningen als vrijhangende blokjes aan de gevel op
te hangen. De vraag waar de overgebleven woningen onder te brengen blijft hierdoor wel heel letterlijk ‘in de lucht hangen’. Vervolgens
is het een kwestie van uitwerken. Voor het totale blok is gezocht
naar maximale variatie door gebruik te maken van een beperkte set
standaardelementen. Door per woning te schuiven met de positie
van de keuken, de slaapkamer en het balkon zijn alle woningen
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uniek. De balkons en de aangehangen woningblokjes zijn min of
meer lukraak over de gevel verdeeld.
Het resultaat oogt allesbehalve vanzelfsprekend. Wie de achterliggende logica niet kent zal er eerder een dolgedraaide architectkunstenaar achter vermoeden dan een bureau dat analyse van de
opgave vooropstelt. De creatieve kracht van een consequent uitgevoerde analyse blijkt tot uitzonderlijke resultaten te kunnen leiden.
Het ontwerp kan ook, gekeken naar de extreme afwisseling, worden
gezien als een commentaar op de ver doorgevoerde vraag naar individualiteit, of gelet op de dramatisch uitkragende woningen, als de
pi et vo l l a a r d mvrdv
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ultieme uitwerking van een tijdloos architectonisch thema: het tarten van de zwaartekracht. Niets architectonisch is m v r dv vreemd,
het is de methode die het bureau in staat stelt om op dergelijke buiten de gangbare praktijk staande oplossingen te komen.
Bij het ontwerp voor het WoZoCo-gebouw kon vanuit een aan de
opgave inherent probleem een uitzonderlijke vorm worden gegenereerd. Maar ook als dergelijke problemen afwezig zijn kan de diagrammatische, statistische methode tot bijzondere resultaten leiden. Voor de Vinex-wijk Ypenburg werd m v r dv gevraagd om op
een rechthoekig terrein een wijkje van 119 standaard eengezinswoningen te ontwerpen. Een opgave van het soort dertien in een dozijn, met als meest rationele oplossing vier evenwijdig geplaatste
rijen woningen. Om aan deze banale oplossing te ontsnappen, zonder daarbij te vervallen in een arbitraire ‘kunstzinnige’ architectuur,
stelde m v r dv zichzelf de vraag: is het mogelijk om op basis van de
doorsnee rijtjeswoning en door gebruik te maken van een beperkt
aantal architectonische middelen toch een afwisselende en levendige woonwijk te maken? Het recept dat uit deze vraag voortkwam is
uiterst eenvoudig. De rijtjes zijn opgeknipt in blokjes van verschillende breedte en vervolgens ten opzichte van elkaar verschoven.
Tussen de verspreide blokjes met een breedte van een tot acht woningen zijn wandelpaden aangelegd. Parkeren gebeurt aan de randen van de wijk. De woningen zelf zijn geabstraheerd tot het archetypische huis: twee wanden en een schuin dak. Er is maar één soort
gevelpui en één soort plattegrond (die overigens wel weer zo neutraal is dat bewoners de ruimten op verschillende manieren kunnen
gebruiken). Ieder blokje is met een ander materiaal bekleed; rode
dakpannen, aluminium platen, knalblauw polyurethaan, zwarte
golfplaten, houten shingles, en groen kunststof met geleidedraden
zodat deze woningen met klimop begroeid kunnen raken. Deze materialen zijn zowel voor het dak als voor de gevels gebruikt, wat met
name bij de dakpanhuisjes een vervreemdend effect heeft. Verder
zijn alle woningen voorzien van een glazen kas als tuinhuisje en zijn
de tuinen afgezet met hagen en niet met schuttingen. Alles bij elkaar
heeft deze methode een aan het chaotische grenzende afwisseling
opgeleverd, die doet denken aan de gezellige knusheid van
woonerfwijken uit de jaren zeventig. Een gevoel van gezapigheid
dat echter meer dan afdoende wordt gecompenseerd door de vervreemdende abstractie van de woningen, de merkwaardige kleurenwisselingen en het afwijkende materiaalgebruik. In Hageneiland is
het alledaagse verzoend met het buitenissige door het toepassen van
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een paar simpele, navolgbare bewerkingen en zelfopgelegde regels,
die vervolgens zonder compromissen tot in hun uiterste consequentie zijn uitgevoerd.
De methode waarbij gezocht wordt naar uitersten op basis van objectieve data levert niet altijd resultaten op die zomaar gebouwd
kunnen worden. In veel gevallen zijn de uitkomsten te vergaand, te
extreem. Ze openen echter wel de ogen voor opties die gewoonlijk
onzichtbaar blijven in de planningpraktijk die – door de grote hoeveelheid partijen die bij het bouwproces betrokken is en het daardoor noodzakelijke vele overleg – geneigd is tot het compromis.
Om aan de restricties van deze praktijk te ontsnappen heeft
m v r dv vanaf de oprichting naast het ‘gewone’ werk altijd onderzoeksprojecten uitgevoerd. Veel van dergelijke onderzoeken beginnen met een ‘Wat als?’-vraag. Wat als we de bebouwingsdichtheid
opvoeren tot de, binnen de grenzen van regelgeving nog net toegestane, extremen? Welke gebouwen of steden levert dit op en welke
onvermoede kwaliteiten? Of omgekeerd: stel dat we de bebouwingsdichtheid op andere plaatsen vergaand verdunnen? Dergelijke
vragen werden gesteld in het onderzoeksproject Farmax (Maximum Floor-Area-Ratio). De uitkomsten gaven aan dat er alternatieven zijn voor de huidige bouwpraktijk waarbij het onderscheid
tussen hoge en lage dichtheid, tussen stad en land vervaagt en waardoor Nederland langzamerhand vol raakt met steeds meer van hetzelfde.
De statistische methode kwam het best tot haar recht in het daaropvolgende project Metacity/Datatown. ‘Stel je een stad voor die
uitsluitend in termen van data beschreven wordt, een stad die uitsluitend bestaat uit informatie. Een stad die geen gegeven topografie kent, geen voorgeschreven ideologie, geen representatie en geen
context, louter pure data: Metacity/Datatown.’ Op basis van statistische gegevens en met als uitgangspunt een viermaal hogere bevolkingsdichtheid dan de bestaande, bouwde m v r dv een driedimensionale infographic die antwoord gaf op deze vragen. Metacity betrof het statistisch onderzoek naar de wereldbevolking en de grote
wereldsteden. Datatown beschreef een hypothetisch Nederland dat
bestond uit de ruimtelijke consequenties van gegeven getalsmatige
karakteristieken. De uitkomst werd in de virtual-realityruimte gepresenteerd zodat de bezoekers de statistische realiteit daadwerkelijk konden ondergaan. Datatown bestond uit een reeks antwoorden op ‘Wat als?-vragen’. Stel dat de bewoners van Datatown met
z’n allen in één groot volume met een maximale dichtheid zouden
pi et vo l l a a r d mvrdv
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wonen, hoe groot is dit woongebouw dan? (Een kubus van 3,5 kilometer, 0,03 procent van het huidige oppervlak.) Of stel dat we allemaal in een vrijstaande woning met een dichtheid van Bloemendaal
zouden wonen? (Dan zouden we 169 keer het huidige woningoppervlak nodig hebben.) Hoeveel agrarisch oppervlak is nodig voor
een volledige voedselvoorziening? (Vijf keer het totale oppervlak
van Datatown.) Wat als we onze elektriciteitsvoorziening geheel uit
windmolens halen? Hoe groot is dan het windmolenbos? (De helft
van het Datatown-oppervlak of een muur van 400 kilometer lang
en 19 windmolens hoog.) Stel dat we onze afvalproductie niet verbranden, maar opslaan in heuvels? (Iedere dag produceert Datatown circa 300.000 ton afval, een 73 meter hoge heuvel van 1,5 miljoen kubieke meter.)
Datatown leverde uiterst merkwaardige, soms hilarische landschappen op: afvalbergen die zich kunnen meten met de Alpen, in
tientallen verdiepingen gestapelde co 2-productiebossen, en een
grote hoeveelheid alternatieven voor de gemiddelde stad die we nu
kennen.
Datatown is nooit bedoeld als een realistisch planningsvoorstel. Dat
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dergelijke voorstellen, zodra ze wat dichter bij de werkelijkheid komen te liggen, desondanks tot pijnlijke inzichten kunnen leiden
toont het project Pig City. De Haagse galerie Stroom vroeg m v r dv
in 2000 om naar aanleiding van de heersende problemen rond varkenspest en mestoverschot de mogelijkheden van een geheel biologische varkensmesterij te onderzoeken. Nederland produceerde in
dat jaar 16,5 miljoen ton varkensvlees, voornamelijk voor export. In
1999 woonden er bijna evenveel varkens als mensen in Nederland.
Stel dat we niet collectief vegetariër worden en varkensvlees blijven
eten, maar stoppen met de ‘onmenselijke’ praktijk van de huidige
varkenshouderij. Hebben we dan, inclusief de voedselproductie en
verwerkingsindustrie, genoeg ruimte voor een dergelijke varkensvriendelijke industrie? Niet zonder meer. Een biologisch varken
vraagt, inclusief biologische voedselproductie, meer dan 1700 vierkante meter per varken. Alleen als we productie- en dierenverblijven gaan stapelen is er voldoende ruimte om de vraag te honoreren.
Pig City, het theoretische model dat op basis van deze uitgangspunten door m v r dv werd voorgesteld, bestond uit 76 torens met de
ongeëvenaarde hoogte van 622 meter (drie keer de hoogste toren
van Nederland). Op de verdiepingen van 87 bij 87 meter zouden de
scharrelvarkens worden gehouden. Grote balkons gaven de dieren
de mogelijkheid te wroeten onder bomen in de buitenlucht. In de
plint van de torens was een centraal abattoir gevestigd, de te slachten varkens werden met liften aangevoerd. Bovenin leverde een viskwekerij een deel van het voedsel voor de varkens. Verder bevonden
zich in de torens een centrale mestverwerking en een biogastank die
ruimschoots in de energievoorziening van de toren kon voorzien.
Om transportkosten te beperken zouden 44 torens met exportkarbonade in de haven worden geplaatst, de overige torens stonden in
de nabijheid van grote varkensvlees consumerende steden.
Ondanks het diervriendelijke uitgangspunt en het uitdrukkelijk
theoretische karakter van het project resulteerde de publicatie van
Pig City in een storm van protest. Er was ofwel kritiek op de praktische uitvoerbaarheid, ofwel de ontwerpers werden beschuldigd van
naïef, onethisch gedrag architecten onwaardig.
Dat Pig City niet meer deed dan de gangbare praktijk zichtbaar maken, zelfs verbeteren, ontging veel critici. Alleen vanuit de hoek van
de architectuurpers – die de m v r dv -methode inmiddels wel kende
– kwamen wat welwillender reacties. ‘Pig City is een combinatie van
creatieve verbeelding en boekhoudkundig realisme. Als de varkensflat een utopie is, dan is het een utopie zonder idealen,’ schreef Hans
pi et vo l l a a r d mvrdv
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Ibelings in de Volkskrant. Daarmee legde hij overigens wel de vinger
op de zwakke plek van m v r dv ’s manier van werken. Het lijkt het
bureau, door uit te gaan van de statistische realiteit zonder deze op
voorhand kritisch te ondervragen, door deze realiteit in feite alleen
maar te extrapoleren, te ontbreken aan de drang om deze (politieke) realiteit zélf te veranderen. Architectuurcriticus Roemer van
Toorn heeft deze houding in de jaren negentig ooit als ‘Fris Conservatisme’ gekarakteriseerd. Conservatief, omdat het uitgaat van de
bestaande situatie en de gegeven ontwerpopgave, omdat het de beperkingen van de bestaande regelgeving niet ondervraagt, maar
eerder verkent en projecteert. Fris, omdat de resultaten onmiskenbaar aantrekkelijk, anders, vrolijk en optimistisch zijn.
Als m v r dv inderdaad het geloof zou missen in een kritische
praktijk die tot maatschappelijke verandering leidt, dan verkeert
het bureau daarmee in elk geval in groot gezelschap. Men zou het
werk van m v r dv echter ook kunnen karakteriseren als een strategische kritiek van binnenuit. Een kritiek die door de droge letterlijkheid de absurditeit van de hedendaagse werkelijkheid blootlegt.
Is de architectuur van m v r dv amoreel? Misschien. Maar welke
moraal had u dan uitgedragen willen zien? Is de architectuur van
m v r dv technocratisch? In zekere zin wel. Maar dan wel een provocatieve en soms subversieve vorm van technocratie die een eigen
vorm van bevrijding in zich draagt.
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G I J S WA L L I S D E V R I E S

De literatuur in de architectuur

elke uitwerking heeft de literatuur op de architectuur? Is
het denkbaar dat een roman invloed heeft op een gebouw? Wat voor personage is de architect? In wat voor intriges is dit personage verwikkeld? Hebben zijn motieven iets romanesks? Hoe kan een architect poëtische betekenis geven aan stevigheid, nut en schoonheid, die eeuwige attributen der bouwkunst? Is
ontwerpen zoiets als schrijven? En wonen hetzelfde als lezen? Deze
vragen zijn verre van literair. Het gaat niet om genres, maar om percepties, verlangens, ideeën: onderzoek naar fictie en realiteit, de fictie van de realiteit en de realiteit van de fictie.

W

Tussen de manier waarop een schrijver werkt met flarden taal en
stukken tekst en een architect met blokken ruimte en licht is een
analogie denkbaar. Beider inspiratie komt van de straat, maar de
verschillen zijn groot. De architect waant zich demiurg, de almachtige schepper. Hij tekent de straten van de toekomst en ziet de stad
in vogelvlucht. Zijn wereld kómt. De wereld van de schrijver is die
van vandaag, en die gaat voorbij. Hij heeft de blik van de voetganger, hij ‘struikelt over de woorden als over de straatstenen’ (Baudelaire). Maar juist zo schept hij een wereld die blijft. Het is misschien
verhelderend om tegenover de fascinatie van architecten voor het
nieuwe, de intense aandacht van schrijvers voor het bestaande te
plaatsen. Meteen rijst de vraag of het niet goed zou zijn als ontwerpers het projectieve denken eens zouden verruilen voor een ‘expansief ’ denken. Onlangs zei Richard Powers in een interview met
Maartje Somers over zijn roman The Time of Our Singing: ‘Schrijven geeft mij toegang tot de levens die ik nooit heb geleefd’ (NRC
Handelsblad, 28-5-04,c s , p. 31). Om toegang te krijgen tot de levens
die ze niet geleid hebben maar die ze wel vormgeven, zouden architecten romans moeten lezen.

g i j s wa l l i s d e v r i e s D e l i t e r a t u u r i n d e a r c h i t e c t u u r
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De toren en het labyrint
Schrijvend de wereld ontwerpen, lezend de stad bewonen, in een
onophoudelijke wisselwerking tussen feit en fictie: je zou aan Kafka
kunnen denken. De uitwerking van Kafka op de architectuur wekt
ten onrechte beklemmende associaties, terwijl zijn effect in de literatuur eerder bevrijdend is. Critici geven hoog op van zijn fantasie
en van zijn realisme, en laten we zijn humor niet vergeten. Gilles
Deleuze en Félix Guattari hebben in hun boek Kafka, pour une littérature mineure (1975) de architectonische symbolen zoals de muur,
het kasteel, de gang of de deur geanalyseerd als koppelingen van
macht en ruimte. Die koppelingen noemen ze machines. Daar bedoelen ze niet mee dat de mechanisatie de macht heeft gegrepen.
‘Een machine is nooit simpelweg technisch. Integendeel, zij is
slechts technisch als sociale machine, mannen en vrouwen in zijn
raderen grijpend, of liever met mannen en vrouwen als raderen,
evenzeer als dingen, structuren, materialen.’ (p. 145) Ze onderscheiden twee machines: de despotische, centrale of transcendente bureaucratie, die eerder archaïsch is (maar met het fascisme terugkeert), en de immanente bureaucratie, die zich met het kapitalisme
(en met het socialisme) in de oude bolwerken nestelt om ze te veranderen in planetaire systemen. Deze analyse is in de architectuur
niet onbekend. Vooral het idee dat je van een ruimtestrategie een
diagram kan tekenen is inmiddels in het architectonisch denken ingegaan, maar niet het idee van het boek als machine en de werking
van het schrijven als het traceren van een ‘vluchtlijn’. Daarbij gaat
het niet om een definitieve vlucht, maar om het openhouden van
een uitweg, om zo nodig te kunnen ontsnappen aan disciplinering
en controle.

Fictie en realiteit
Van Kafka kunnen architecten leren hoe je lucide omgaat met de
greep van de economische, sociale en politieke machten op het wonen. Een van de belangrijkste zaken is dan het relativeren van de
dominante ideologie van de overzichtelijkheid, de oriëntatie, de
transparantie. Gevraagd hoe je in zijn hermetische bouwsels moest
komen (waar zit de ingang?), heeft Lebbeus Woods eens gezegd dat
je je erin moest verliezen (de ingang zit in het beeld). Deze wetenschappelijke fantast ontwerpt (en bouwt) onder meer observatoria
die tegelijk hermitages zijn. Er zijn nog meer architecten die, zoals
hij, niet om de logische controle van de ruimte willen vechten
(waarbij je niet aan de gevestigde normen ontsnapt) maar te werk
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gaan met de list van de verbeelding. Een uitstekend voorbeeld hiervan is een even theoretisch als concreet ontwerp van Martin-Paul
Neys, die in september 1994 aan de faculteit Bouwkunde in Eindhoven afstudeerde op een huis voor de destijds door de fatwa, de vloek
van de ayatollahs, getroffen Salman Rushdie. Diens romans, en
vooral De duivelsverzen, inspireerden deze aankomende, inmiddels
praktiserende architect tot het vinden van een onverwachte oplossing: het beste onderduikadres zou de volkshuisvesting bieden,
waar je immers anoniem kunt wonen. Wel moest de jonge ontwerper sectie plegen op de toen zojuist doodverklaarde massawoningbouw van ons land.
Als verbeelding de realiteit op losse schroeven zet wordt ze soms
verboden. ‘My fictional country exists [...] at a slight angle to reality,’ schrijft Salman Rushdie in Shame (1983). Een beetje zoals in Die
unendliche Geschichte van Michael Ende (verfilmd als The Neverending Story), verbeeldt Rushdie de dreigende vernietiging van de
menselijke fantasie in Haroun and the Sea of Stories (1990: na de fatwa). De verbeelding wordt vergiftigd door een macht die haar
kwaadgezind is, en die haar vernietiging verlangt omdat ze alleen de
realiteit kan beheersen als ze ook de fictie beheerst. Soms gaat de realiteit je voorstellingsvermogen te boven. De fatwa werd wereldkundig gemaakt door radio Teheran op 14 februari 1989. Niet alleen
Rushdie maar ook zijn uitgevers en vertalers werden ter dood veroordeeld. Als beloning werden één miljoen dollar en een plaats in
het paradijs in het vooruitzicht gesteld. De archaïsche vloek leidde
tot de moord op dertig mensen. De Japanse vertaler is doodgeschoten, twee islamitische geestelijken die het voor Rushdie opnamen
werden in Brussel gedood, en zevenentwintig Turkse schrijvers zijn
gelyncht in het hotel waar ze verbleven, alleen de Turkse vertaler
wist te ontsnappen. De Italiaanse vertaler werd neergestoken, maar
overleefde de aanslag, net als de Noorse uitgever, die ook werd neergestoken. In massale demonstraties tegen Rushdie zijn minstens zes
mensen omgekomen en honderden gewond geraakt. Zelf heeft hij
het overleefd door jarenlang onder te duiken.
Laten we het ontwerp van Martin-Paul Neys eens nader bekijken.
De titel is ‘111 villa’s voor Salman Rushdie’. Het werd gepresenteerd
met een schitterende maquette en ging vergezeld van een essay, ‘Realiteit en fictie’, dat stelling nam in de architectonische cultuur. Het
beschreef ook enkele onderduikscenario’s. De kameleontische massawoning leek Neys een betere schuilplaats dan een bunker. De
bunker is veel te uitdagend, en onneembaar is geen enkele vesting.
De argeloze volkswoning is ook veiliger dan zoiets als het achterg i j s wa l l i s d e v r i e s D e l i t e r a t u u r i n d e a r c h i t e c t u u r
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huis: het verraad ligt voortdurend op de loer. Afgewezen werd ook
het huis met duizend kamers: een doolhof met een bewegend doelwit is een mooi maar levensgevaarlijk kansspel. Een andere mogelijkheid is om je nergens te vestigen en eeuwig rond te dolen, maar
in plaats van vrij ben je dan opgejaagd of lijd je aan achtervolgingswaan. Ten slotte is er het verdwijnscenario, een dubbelganger, een
nieuwe identiteit, een valse overlijdensakte: deze karaktermoord
geeft de vijand toch zijn zin. De vraag naar een veilig adres leidde
tot een diepgaand onderzoek. Neys zag het wonen door de bril van
Rushdie. Wars van utopie en polemiek, streefde hij naar het verenigen van schijnbare tegenstellingen. Zo maakte hij van de massawoning een villa. De villa is een maatpak voor het lichaam en voor de
geest. Uniek in concept en gestalte, geniet het ideale landhuis in stille afzondering van zijn schone ligging. Aangezien dit privilege afgunst wekt en tot navolging strekt, wordt de unieke villa een generiek model. Maar nog geen massawoning. Want de massawoning is
gestandaardiseerd op grond van geobjectiveerde collectieve behoeften. Dit confectiepak is dan ook nog alleen leverbaar in ‘small’ terwijl de serie uitsluitend in x l wordt geleverd: het pakje komt terecht in grote flatgebouwen of onafzienbare rijtjes eengezinswoningen. Neys wilde van de massawoning een woning op maat maken of
alleen in limited edition. Omgekeerd wilde hij van de villa een huis
maken zonder de fictie van autarkie, maar met een fictieve sfeer van
persoonlijk geluk in een werkelijk bestaande context.
Het tweede contradictoire thema dat hij aansneed hangt daarmee nauw samen: de standaard en de stijl. Een standaard bepaalt
functionele maten aan de hand van rationele maatstaven: het bestaansminimum, trendmatig aangepast. Uit de standaard moet de
stijl verdwijnen. Koele berekening dwingt tot transparantie,
schoonheid heet zuiverheid en zo niet, dan heet het overdaad. Neys
nam de voorgeschreven maten voor sociale woningbouw over, maar
niet de ratio ervan. De moralistische valkuilen listig omzeilend,
buitte hij de anomalieën in de normen stilistisch uit. Nu had hij
voor zijn ontwerp een locatie gekozen in Rotterdam, het Noordereiland, waar men de renovatie ondernam van de laat-negentiendeeeuwse woningvoorraad. Deze gehoorzaamt de bouwverordening
van 1885, die op sanitaire overwegingen (ventilatie) voor woonkamers een standaard had bepaald van 50 kubieke meter. Gekoppeld
aan de vierkante meters van de gangbare woonkamer van destijds
(zonder bankstel) resulteerde deze kubieke norm in zeer hoge kamers (3,30 meter). De riante hoogte drukt zich ook in hoge ramen
uit. Hierin zag Neys de kans om te ontsnappen aan de deprimeren904
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de standaard van vandaag en een euforische hoogte terug te brengen in de moderne massawoning. De standaard werd stijl!
De locatie op het Noordereiland in Rotterdam is een wereld
apart. Hoewel het eiland, ontstaan door het graven van havens en
nog niet zo lang geleden doorsneden door het spoor dat er nu onderdoor duikt, midden in de stad ligt, en zo geniet van panoramische uitzichten, heeft het een onzichtbare inwendige horizon. Men
is er onder elkaar. Vanuit het eiland verschijnt de stad als overkant,
en stroomafwaarts blikkend doemt in de verte Hotel New York op,
het voormalige directiegebouw van de Holland-Amerikalijn. Neys
pakt de renovatie van de woningen aan door van de gevels, die een
bescheiden vorm van neorenaissance vertonen, een maskerade te
maken. Achter het representatieve aanzicht verschuift hij de panelen. De manipulatie wordt voortgezet in de doorsnede die letterlijk
en figuurlijk wordt verdiept. De schemerige suites en steile trappen
worden niet vervangen door overbelichte beuken en portieken die
voor royaal moeten doorgaan. Waar de stadsvernieuwing uit naam
van de standaard de suite verkettert en ruimte forceert ten koste van
de statige raampartijen, waardeert dit ontwerp de bekoring van de
smalle taille en omhelst heimelijk de buren. Zo krijg je twee etagewoningen per drie gevels. De bestaande gevels hebben elk twee venster-assen, die op de begane grond even verschoven zijn om de dubbele voordeur in te lassen (één voor het benedenhuis, één voor de
bovenhuizen). Na de ingreep worden de overtollige deuren blind.
En meteen komen de ornamenten (lijst, kopje) tot hun recht als elementen van puur plezier. Terwijl de benedenwoningen hun voordeur aan de straat houden, krijgen de nieuwe bovenwoningen er
een aan de achterkant, een zonnige hof. Door de splijting van telkens het middelste van drie panden krijgen sommige woningen er
een halve beuk en een raam bij en worden 7,5 meter breed. Andere
woningen krijgen er over de halve diepte een hele pandbreedte bij,
en meten ter plaatse 10 meter, de ene voor, de andere achter. Waar de
gangbare stadsvernieuwing tot verdunning leidt, kannibaliseert dit
ontwerp geen huizen, want ofschoon Neys intern kaalslag pleegt,
teneinde de woningen aan te passen aan de huidige standaard, weet
hij, door de verdiepingshoogte in het gespleten middenpand te verlagen tot de moderne standaard, een extra verdieping binnen te
smokkelen. Deze truc past men bij nieuwbouw tussen oude panden
ook wel toe, maar de gedrukte plint, de geknepen kozijnen en het
‘doosdak’ verraden het platte motief van ruimtewinst. In dit ontwerp gaat het echter om kwalitatieve verdichting. Zo wordt bijvoorbeeld een restmaat in de verschoven geveldiepte benut voor een logg i j s wa l l i s d e v r i e s D e l i t e r a t u u r i n d e a r c h i t e c t u u r
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gia. En de eclectische gevel draagt nog steeds het masker van de deftigheid, doch onttrekt geen armoede meer aan het zicht, maar onschuldiger geheimen, zoals een alkoof die keukenbar is geworden.
Neys handhaaft de klassieke proporties en laat zich door de beleefd
groetende kroonlijsten en de knipogende dakkapellen inspireren
om een dak-tuin-huis te verbergen. Hier kon de behoefte aan overmaat worden gerealiseerd in een woning voor een rolstoelgebruiker.
Voor hem is de ruimte geëffend: de meubels zijn weggewerkt in een
zacht hellende circulatieruimte.
Het binnenterrein van het bouwblok wordt niet kaalgeslagen om
vervolgens, keurig beplant, door honden te worden gebruikt, terwijl
het door de mensen wordt vermeden, omdat het noch intiem noch
veilig is en dus in verval raakt. Neys maakt er een openbaar hof van
met een dubbele bodem, onder een gatenkaas van bedrijfjes, garages en patio’s, boven een dakvlak, dat voor de mensen die erop kijken een tuin, voor de mensen die erop lopen een doolhof, voor de
mensen die eronder vertoeven een schild is. Een gat is uitgespaard
voor een oude boom, sterk symbool van de kringloop van de tijd.
Tegen zijn stam leunt een huisje zoals een kind het zou tekenen, je
zou er knus kunnen wonen achter de geraniums. Er is ook een
straatje met drie huizen, waaronder een patiohuis voor een gezin
met intellectueel, met grote kamers met hemellicht en een studeerkamer verborgen op zolder; daarnaast een huis voor bedrijvige
mensen waar alles – de voortuin, de representatieve entree, de kantoor- of winkelruimte en de salon – geschikt lijkt voor ontvangsten,
maar de achterkant is verrassend privé. Er is ook een pakhuis voor
de parlevinker, een pijpenla met enorme kasten die door het plafond steken (met laddertjes kom je op het dak). Er zijn vier echte
gezinshuizen, ónder een nuchter front, bóven licht en speels, alles
moederlijk bestierd, maar in een handomdraai geschikt voor het
snelle huishouden, twee auto’s in de garage. Verder zijn er flatgebouwen die genoegen scheppen in hun aanblik van klein Manhattan, met vijftien goedkope studio’s. Woonmachine voor het bestaansminimum met zijsprongen die het benauwde eruit halen en
gedwongen collectiviteit vermijden. Het slanke trappenhuis met
schroeflift voldoet aan de brandweereisen. Overigens is vluchten
kriskras mogelijk langs buitentrappen. Dan is er de woning voor de
samen-apart wonenden, waar de ontwerper een script heeft bedacht voor een nachtelijk schimmenspel tegen de translucente patio tussen de twee woonslaapkamers. In de hof komen ook bedrijfspanden voor met werkplaatsen beneden en kantoren boven, bereikbaar door de voormalige directeurswoning van de jeneverfabriek
906
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Hulstkamp. Van de fabriek zelf, een art-nouveaumonument, wordt
een kantoorverzamelgebouw gemaakt waarvan de opgeschoonde
cour weer stedelijke allure krijgt.
In het hele ontwerp staat het idee van het blok centraal. Zo vergroot Neys twee bestaande blokken door een zijstraat erin op te
slokken. De middenstraat van het eiland (waaraan hij bijvoorbeeld
het flatgebouw situeert) blijft dubbel gecodeerd door stad en buurt.
Het blok is de vereniging van van alles en nog wat, het ontkent de
logica van de segregatie. Het is een bolwerk en een netwerk. Met
zijn vermogen om intieme koppelingen tot stand te brengen vormt
het een buurt. Met zijn vermogen om afstandelijk vorm te geven
aan openbaarheid maakt het deel uit van de stad. Stedelijkheid en
geborgenheid zijn vage begrippen. In het geding is de balans tussen
het alledaagse en het ongewone: het vertrouwde dat immuun maakt
voor het onveilige, het huiselijke dat niet bang is voor het heimelijke, het gemoedelijke dat tegen conflict is opgewassen. Het ontwerp
kenmerkt zich door een consistente ruimteopvatting, waarvoor
Neys refereert aan Deleuze en zijn concepten zoals rizoom, gladde
ruimte en gestreepte ruimte. Het binnenterrein wordt niet verkaveld (verkavelen is opdelen, waarna de ruimte letterlijk ‘op’ is),
maar blijft een open geheel. De muren die de vrijheid beperken zijn
geslecht. Paradoxaal genoeg moeten daarvoor andere muren worden opgetrokken, alleen vertonen die breuken en gaten, sneden en
plooien, lijsten en kragen. De ‘gladde ruimte’ wordt niet gemaakt
door een of andere organische vorm maar ontstaat door het plaatselijk effenen van stramienen ten gunste van tussenruimten, schuilplaatsen en uitwegen. Het blok is gesloten en gaat alleen open voor
welkome bezoekers, zoals bij Chinese patiohuizen, die met een zigzag de boze geesten tegenhouden die namelijk alleen recht vooruit
bewegen. Als bewoner word je niet om de tuin geleid, de ongewenste gast verdwaalt in doodlopende stegen. Dat maakt de ruimte intiem en afstandelijk tegelijk. Om deze ruimte te doorgronden moeten we thuis raken in onszelf, teneinde, om met Montaigne te spreken, ‘een even dolende gang te volgen als die van onze geest en door
te dringen in de ondoorzichtige diepten van onze inwendige krochten’.

Ve r d w a a l d i n h e t s t a d s l a n d s c h a p
In de architectuur is ruimte niet goed denkbaar zonder literatuur.
Mark Wigley stelt in zijn essay ‘Lost in Space’ (in Arie Graafland,
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The Critical Landscape, 1996) de vraag wat het betekent om te verdwalen, verloren in de ruimte te zijn. Een roman als die van Robinson Crusoe legt dat zo meeslepend uit dat we sindsdien van robinsonades spreken. Dat gaat op zowel voor iemand die in een wildvreemde ruimte de herinnering aan zijn huis reconstrueert, als voor
iemand die bewust zijn huis verlaat om het avontuur van de wildernis te beleven. Architecten houden misschien niet zo van avontuur,
want hun robinsonade bestaat uit het scheppen van orde in de chaos. De moderne ruimte moet helder zijn, de weg is er de grondslag
van, en die weg moet je vooral niet kwijtraken. Wigley constateert
echter dat in recente architectuur de ruimte wordt opgevat als een
soort labyrint dat de stedelijke conditie simuleert, ofschoon het
daarvan uiterst ver verwijderd is. Zo noemt hij een hotel waarin de
bezoekers elkaar voortdurend passeren in een desoriënterend atrium waar iedereen opgesloten blijft in zijn of haar hoogst persoonlijke verwarring. Deze verwarring wordt bestreden door theoretici
die zich, al of niet expliciet, beroepen op The Image of the City van
Kevin Lynch (1960). Het stadsbeeld dat Lynch voorstelt heeft een
artistieke, perceptuele, narratieve vorm met een geruststellende inhoud: oriëntatie. De wetenschappelijke fundamenten hiervoor
kwamen van György Kepes, die in 1944 Language of Vision en in 1956
The New Landscape in Art and Science had gepubliceerd. In het laatste boek stelde Kepes dat onze natuurlijke omgeving – ‘whatever
impinges on us from outside’ – zich in de geschiedenis ontwikkelt
tot menselijk landschap: ‘a segment of nature fathomed by us and
made our home.’ Op dit perceptieonderzoek baseerde Gordon Cullen zijn invloedrijke boek Townscape (1961), waarvan het centrale
idee is dat de ervaring van de stad een ‘tour’ is van een zwervend
oog. Hierop voortgaand ontwikkelt Lynch een instrumentele theorie tegen het verdwalen. Als habitat van de mens moet de stad zijn
behoefte aan oriëntatie bevredigen. Ontwerpers moeten hierin
voorzien. Ze moeten gevoelens van duizeling, verwarring, onbehagen, frustratie, vervreemding, angst, schrik, wanhoop en paniek bestrijden. En dat is allemaal een kwestie van mobiliteit. Lynch ziet de
verplaatsing door de stad als een wandeling, of het nu de voetganger
is, de automobilist, of de passagier van openbaar vervoer. Het feit is
echter dat iedere stad leeft van verlangens om te verdwalen. Op het
moment dat de film de modernste vorm van flaneren wordt, maakt
Walter Benjamin zich tot de voorbeeldige chroniqueur van de negentiende-eeuwse ‘passages’ door Parijs. Wigley citeert Benjamin,
die het ideaal van de flaneur omschrijft: ‘in the midst of the fugitive
and the infinite to be away from home and yet to feel oneself eve908
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rywhere at home [...] to be at the center of the world and yet to remain hidden from the world.’ Vandaag kiest de flaneur internet om
een duik in de menigte te nemen. Er zijn weliswaar ‘zoekmachines’
die je helpen de weg te vinden, maar het effect kan ook zijn dat je
verdwaalt. Zoals de middeleeuwse kathedraal volgens Wigley was
bedoeld om het verloren schaap bij de herder terug te brengen,
maar tegelijk een chaotische plek was voor losbandigheid, zo is de
moderne stad zowel de meest geordende ruimte als een opwindend
oord van schuilplaatsen en omwegen.
Onder dezelfde titel, ‘Lost in Space’, schreef Anthony Vidler, een
andere Amerikaanse architectuurhistoricus en -criticus, een hoofdstuk in zijn boek getiteld Warped Space (2000). Aan de hand van de
schilderkunst van Toba Kedoori behandelt hij de betekenis van het
fragment waaraan noch een voorafgaande noch een erop volgende
totaliteit beantwoordt. Kedoori schildert onvolledige treintunnels,
trappen, hekken, muren, ramen, deuren en huizen, die in grote formaten worden afgebeeld, de blik in een peilloze wereld zuigend. Een
uit 1995 daterend schilderij toont een half huis met een blinde muur
en twee gevels. Als je er lang naar kijkt, heeft het iets griezeligs. Het
huis ziet er oud uit, maar het is twijfelachtig of het ooit is bewoond.
Het staat los, als op een snijtafel, maar door de ramen vermoed je de
straat. Het is tijdloos in zijn archetypische karakter, maar dateerbaar (negentiende-eeuws) in zijn industriële standaardisering en
eclectische stoffering. De blik vindt geen houvast. De ruimte geeft
zijn geheim niet prijs. Vidler zegt ervan dat het ons, buiten de geruststellende genres van realisme of abstractie die we van analoog
opengewerkte huizen kennen, een ‘vreemd vertrouwde’ ruimte
toont.

Een prospectieve blik
De opmerkingen die ik heb gemaakt over de uitwerking van literatuur op architectuur gaan verder dan het ontwerp van Neys dat ik
heb behandeld. Mijns inziens tonen teksten als die van Wigley en
Vidler aan dat het voorbeeld actueel is. Al zijn er er enkele verschuivingen opgetreden in het wonen. Tegenwoordig gaat het bijvoorbeeld om de renovatie van de naoorlogse wijken, die bestaan uit
moderne portiek- en galerijflats (de vraag van het blok blijft onverminderd relevant). Daarnaast hebben de volkshuisvesting en de
verzorgingsstaat plaats gemaakt voor de bouw van eengezinswoningen voor en door de markt (de vraag van stijl en standaard blijft,
gekoppeld aan die van de ruimtestrategie). Verder is de kwestie van
g i j s wa l l i s d e v r i e s D e l i t e r a t u u r i n d e a r c h i t e c t u u r
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de vluchtelingen min of meer vervangen door die van de multiculturele samenleving (wat niets afdoet aan het thema van dwalend
thuis zijn in de wereld, integendeel). En dan is er de verandering in
de architectuur, waar de kloof tussen visionaire ontwerpers met
sterallure en de pragmatische vormgevingsadviseurs zowel in de
praktijk als in de opleiding onoverbrugbaar lijkt (wat de noodzaak
van interdisciplinaire reflectie alleen maar urgenter maakt). Ten
slotte heeft de stad zich uitgebreid naar het hele milieu (wat de reflectie op het stadslandschap intensiveert). Er moeten ongetwijfeld
enige nuanceringen worden aangebracht in mijn beweringen, ten
aanzien van de rol van verbeelding in de gespannen verhouding
tussen fictie en realiteit zie ik echter weinig verandering. Aan het
begin stelde ik dat het nuttig is voor architecten om de expansieve
blik van schrijvers te adopteren. De overpeinzingen over de uitwerking van literaire ficties op architectonische ontwerpen brengen me
nu tot de omgekeerde stelling: dat schrijvers voor een projectieve
blik en een prospectieve visie op de realiteit architecten, of althans
architectuur, nodig hebben.
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JAN ROTHUIZEN

De laatste toerist

anuit mijn bed luister ik naar de geluiden op straat. Als het
heeft geregend maken de auto’s een sissend geluid op het asfalt, maar ik hoor nu geen auto’s in mijn straat.
In de verte klinkt een tram die zich piepend door een bocht
wringt. Een sirene komt op en verdwijnt in de ruis van de weg die
als een lus om de stad is geworpen.
Ik zou willen dat het geen auto’s waren die daar rijden, denk ik als
ik mijn dekbed over mijn hoofd trek. Ik zou willen dat het mensen
op schaatsen waren. De ring rond de stad zou een ijsbaan zijn en iedere ochtend zingen zoals een glas zingt als met je vinger draaiend
op zijn rand.
Ik ga op mijn zij liggen en doe mijn ogen weer dicht. Ik wil niet
als eerste beginnen, ik wil wakker worden in een stad die al bedacht
heeft wat ze gaat doen. Een stad die al is opgestaan en waar ik alleen
maar in hoef te stappen.

V

Een nieuwe stad maak ik me eigen door haar te vergelijken met de
maten, structuur en gebruiken van de stad die ik ken. In Hollywood
hebben filmsterren afdrukken van hun handen en voeten in het cement staan. Ik kijk naar de versteende afdrukken maar pas als ik
mijn eigen hand in de afdruk leg, zie ik hoe klein de handen van
Clark Gable waren en hoe groot de voeten van Cary Grant. Zo kan
ik mij pas voorstellen hoe groot Londen is als ik Amsterdam er in
dezelfde schaal naast zie.
jan rothuizen De laatste toerist
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Ik gebruik mijn stad als ruimtemaat. Ik vergelijk andere steden met
de mijne terwijl ik tegelijkertijd gehinderd ben mijn stad te zien zoals ik denk dat deze is.
Deze stad waar ik ben opgegroeid heb ik meerdere malen voor langere tijd verlaten. Alles moest wijken voor die nieuwe plaats waar
zou gebeuren wat ik in mijn eigen stad niet deed, durfde, of vergeten was.
Ik identificeerde mij met wereldsteden die ik niet kende maar
tenminste wel zelf had uitgezocht. Toch won het verlangen om thuis
te komen het van de behoefte om weg te zijn. Ik keerde altijd terug,
terloops en minder groots dan ik vertrok.
Ik woon aan het begin van een straat op nummer negen. Als ik recht
voor mijn raam zit zie ik het groen uitgeslagen koperen dak van een
kerk. Als ik niet op de derde maar op de honderdste etage zat zou ik
eerst de hallen van een congrescentrum zien, de ringweg, wat koeien op het land. Haarlem met de grote kerk en de flat van Zandvoort.
Als de wereld plat was zou ik ook de Noordzee zien en de witte krijtrotsen van Engeland. De stad Birmingham, weer een strook water,
groen gras, Ierland en de diepblauwe deining van de Atlantische
Oceaan. Een verdwaalde ijsberg, een schip beladen met kleurige
containers en dan Newfoundland. Voorbij de rotsen waar de golven
breken en kreeften en zeehonden leven over de groene heuvels tot
honderd kilometer landinwaarts waar een rivier stroomt die Paradise heet.
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Ik woon aan de rand van de stad. In een straat met schoongewassen
auto’s, fietsen keurig in het rek en verkeersdrempels met witte strepen. Als ik aan de architecten denk die deze straat ruim zeventig
jaar geleden hebben getekend zie ik ze altijd achterom kijken. Stiekem op een vrijdagmiddag hun lijnen iets langer doortrekken, zodat ze eerder naar huis konden. De straat heeft nog steeds iets van
een tekening met als enige artistieke toevoeging de herhaling.
De straat is vernoemd naar een riviertje dat in geen enkele atlas te
vinden is. Zelfs de meest ervaren taxichauffeurs moet ik uitleggen
waar ik woon. Als iemand aanbelt en zegt: ‘Ik was toevallig in de
buurt,’ dan is mijn argwaan gewekt. Toeval bestaat hier niet. Toevalligheden zijn van de stad en met de stad heeft mijn straat niets te
maken.

Ik probeer weleens een wandeling door mijn stad te maken zonder
doel. Gewoon mijn voeten volgen en kijken waar ik uitkom. Dit is
niet zo simpel op een plek die je goed kent. Ik word gestuurd door
de ijkpunten van straten, winkels en cafés die ik door de jaren heen
heb uitgezet. Het zijn de vaste routes waarbinnen mijn vrijheid zich
beweegt.
Tijdens wandelingen draait mijn hoofd naar bepaalde huizen en
straten zonder dat ik nog weet waarom. Alle plekken, tijden en geuren staan vol met kruisjes en uitroeptekens. Straathoeken, huizen,
discotheken en restaurants zijn anekdotes. Het licht, geluid, de
smaak van seizoenen, alles heeft een tweede, derde en vierde naam.
Alleen die eerste naam ben ik vergeten. Die onbevangen blik, hoe
mijn stad eruit zou zien als ik niet beter zou weten.
914
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Uit het noorden kwam hij, maar dat had ik al gehoord aan zijn accent. Ik zag hoe hij met één oog van bovenaf een prullenbak in keek,
zijn mouw opstroopte en zijn arm in de vuilnisbak verdween. Toen
hij zijn arm terugtrok had hij een zakje wiet in zijn hand.
‘Gefeliciteerd,’ zei ik terwijl hij de inhoud van het zakje voor zijn
ogen hield. ‘Dat is wat je noemt een goede vangst.’ Hij had een volle
rode baard, scherpe blauwe ogen en droeg een petje waarop stond:
Horizon Froid.
‘In de zomer vind ik vaak zakjes in vuilnisbakken,’ zei hij. In zijn
andere hand had hij een pak koekjes dat aan één kant open was. Ik
kende die koekjes wel, ze waren zacht vanbinnen met sinaasappelvulling en bedekt met een laagje chocola.
‘Ik pak alleen wiet en stuff,’ zei hij verontschuldigend. ‘Ik haal
geen eten uit de prullenbak, alleen de zakjes wiet en hasj die de toeristen weggooien. Ze kopen altijd te veel. In de zomer ga ik bij de incheckbalies op het vliegveld staan, dan geven ze het gewoon.’
Ik stelde de ‘hoe’-vraag. Hoe het zo gekomen was, hoe lang hij al
op straat woonde en hoe hij zijn toekomst zag. ‘Ik zit in een traject,’
antwoordde hij. ‘Ik ga begeleid wonen in een andere stad. Ik moet
wel iedere week bellen.’ Zijn vriendin had hem vier jaar terug verlaten. Daar was hij zo van geschrokken dat hij steeds de huur opdronk
totdat hij zes maanden later op straat werd gezet.
‘Nu ben ik alweer drie jaar hier.’ Hij kijkt om zich heen alsof hij
de stad weer voor het eerst ziet. Een man in een lange jas loopt luid
in zijn telefoon pratend voorbij. Een Italiaans stel met een gids in de
hand wijst naar het museum aan de overkant. Een fietser trapt op
zijn rem en roept ‘Klootzak!’ naar de taxi die over de trambaan voor
hem langs schiet.
We zijn uitgepraat. Alles wat we nu nog zeggen maakt van deze
ontmoeting meer dan ik wil en hij kan. Hij kijkt weg van mij naar
het noorden.

De stad is op deze zomeravond als een binnenstebuiten gekeerde
sok. Geluiden die binnen horen komen van buiten. Muziek, gerinkel van glazen, gelach en het donkere gemompel van mensen vult de
straat. Het is al laat maar het licht blijft komen. Alsof er iemand in
het noorden aan de horizon zit en de schemering blijft aanlengen
met nieuwe strepen licht.
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Ik loop met een blonde vrouw aan mijn arm door de stad. We lachen iets te hard zoals mensen doen die nog niet helemaal op hun
gemak zijn met elkaar. We gaan een café binnen en na drie bier en
twee glazen witte wijn help ik haar weer in haar jas om naar een restaurant te gaan. Als we arm in arm langs de winkels lopen probeer
ik zonder dat zij het merkt onze reflectie in de etalageruiten te zien.
Een glimp is genoeg, maar het lukt niet. De etalages zijn te licht en
onze passen te snel. Ik sla een arm om haar heen en zet iets kleinere
stappen zodat mijn tred samenvalt met die van haar. Het is opvallend stil in de straat. Het is stil zoals het in de natuur stil is vlak voor
een storm. Maar het zijn niet de vogels die verdwenen zijn of de
wind die weggevallen is. Het zijn de auto’s die niet meer grommen,
de fietsen die niet meer piepen en de stemmen uit open ramen en
cafés die zwijgen.
‘Hoor je dat,’ vraag ik. ‘Hoor je de stilte?’
Zij luistert naar de hakken van haar laarzen op de stenen tegels en
het warme geluid van hun jassen die tegen elkaar wrijven. Maar de
stilte? Nee, die heeft ze nog niet gehoord.
Ik bedenk dat geluidloosheid in de stad nooit lang kan duren en
daarom een stilte is zonder rust, net zoals het inhouden van je adem
ook geen oplossing is. Ik maak een flauwe grap en voel haar lichaam
schudden als ze om mij lacht.
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Niet alleen mensen, ook steden cultiveren hun verleden als de toekomst niet zo spannend is. Zo doet het centrum van mijn stad zeventiende-eeuws. Gedempte grachten worden uitgediept en stenen
bruggen en lantaarnpalen hersteld in een zogenaamde oorspronkelijkheid.
Als je de oude stad binnenkomt omarmen de gebouwen je. Hier
waar mensen boeken lezen en in alle redelijkheid praten heerst de
veiligheid van de goede smaak.
De uitgerekte huizen hangen naar voren, niet als dreiging maar
om je te beschermen. ‘Wat zei je?’ fluisteren ze ’s nachts als je aangeschoten door de straatjes loopt. ‘Hier, kom maar tegen mij aan
staan, ja goed zo.’
Een vriendin van mij werkt in de oude stad. Ze zegt thuis te zijn als
ze het gebouw uit loopt waar ze werkt. Buiten voor de deur neemt
ze enkele mogelijkheden door. Schuin tegenover woont een oude
vriendin die altijd thuis is en in het café om de hoek werkt iemand
die ze kent. Als ze door een smalle drukke straat naar het grote plein
loopt is de kans groot dat iemand haar naam roept. Onderweg kan
ze bij haar vader langsgaan, een bioscoop binnenlopen of veertig
verschillende buitenlandse kranten kopen.
Het oude centrum duwt je schouders naar beneden. ‘Ontspan!’
Altijd zijn er in een café wel mensen die je iets aanbieden als je weg
wilt gaan. Er is voor iedereen een vriend met liefdesverdriet naar
wie je luisteren kan in dit decor van bruggen en grachten langs uitgelichte gevels.
Toch heeft de zeventiende eeuw weinig te maken met de huidige
leeftijd van mijn stad. De leeftijd van een plek begint in een periode
waarin een stad zichzelf opnieuw ontdekt.
Zo was Amsterdam veertig jaar geleden nog het ‘Magic Centre’
van Europa. De jaren zestig zijn nog steeds van invloed op het gedrag van de stad vandaag.
Alle slogans en glanzende posters van reclamemakers en culturele planologen om van Amsterdam een a -merk te maken zijn vergeefs geweest. Steden zijn traag, ze luisteren slecht. Nog steeds zijn
het de seks-, drugs- en biertoeristen die de binnenstad beheersen.
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Amsterdam is een man met halflang zilvergrijs haar op soepele
schoenen die al zijn idealen nog bezit en zichzelf een tolerante realist vindt. Hij loopt met grote passen over een plein van kleine
vastgeklonken stenen dat opbolt als een blaar. Hij passeert een seksmuseum en zegt ‘No, thank you’ tegen de portier die hem naar binnen roept. Hij ziet hallen vol automaten en restaurants die adverteren dat alles halve prijs is. Winkels met voetbalshirts en meters bier.
Internetcafés vol mensen die schrijven hoe goed het is om weg te
zijn. Hij loopt langs een coffeeshop waar joints voorgerold in de
etalage liggen. Oost-Europese dames achter warm verlichte ramen
tikken tegen het glas. Egyptische pizzeria’s en Vlaamse patatten. Alles herhaalt zich op iedere hoek, in elke straat.

Voorbij het centrum begint weer een andere stad. Hier komen geen
toeristen. Hier liggen de negentiende-eeuwse volkswijken en de naoorlogse tuinsteden waar families in de zomer worstjes grillen. Hier
wonen mensen tussen zwijgende kantoren, in rijtjeshuizen of gestapeld in flats. Een vrouw met twee volle plastic boodschappentassen
stopt midden op de stoep en zet de tassen naast zich op de grond. Ze
opent en sluit haar handen een paar keer, wrijft ze tegen elkaar, pakt
haar tassen weer op en loopt door. Achter een raam zwaait iemand
naar een auto die kort toetert voordat deze de straat uit rijdt. Dan
sluiten de gordijnen. Iedereen lost op in zijn eigen dagelijksheid.
Het karakter van de stad wordt niet gevormd door de bijzondere
gebouwen of de grote pleinen die je nergens anders vindt. Wat de
aard van een stad bepaalt zijn de kleine gebaren en gebruiken in
buurten waar alles is en niets gebeurt.
jan rothuizen De laatste toerist
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Ik stond op en omhelsde hem uitbundig toen hij het café binnenkwam waar ik die avond een krant las. Terwijl ik zijn wangen zoende wist ik dat het overdreven was. Maar ik kon er alleen nog maar
mee doorgaan.
‘Wat goed om je te zien! Ga zitten, dan bestel ik wat,’ en ik riep
naar de bar: ‘Twee bier voor mij en mijn verloren vriend hier.’
‘Man, wat heb ik jou lang niet gezien,’ zei ik weer wat te hard.
We namen dezelfde tram naar school maar vrienden zijn we
nooit geworden. Maar dat was ik die avond vergeten. Voordat hij
ging zitten deed hij zijn leren jasje uit en zag ik de naam van een
rockband op zijn zwarte t -shirt staan. Zijn gezicht was opgeblazen
en stak wit af tegen zijn zwartgeverfde haar dat sluik tot op zijn
schouders viel. Terwijl hij zijn eerste slok bier nam hoorde ik mijn
eigen stem weer. ‘Vertel, vertel, waar ben je allemaal mee bezig.’ Hij
was muzikant, gitarist. En noemde een naam van een band waar ik
nog nooit van had gehoord maar die volgens hem best bekend was.
Hij vertelde over zijn dochters van vier en zes die hij niet meer
mocht zien. Aansluitend zei hij, alsof het met elkaar te maken had,
dat hij net naar dat nieuwe gebouw aan het water was gelopen. Het
dak van dit gebouw is een heel grote trap waardoor je vanaf de
straat helemaal naar boven kan lopen. Op het hoogste punt heb je
uitzicht over de binnenstad. Hij had zijn voeten op de rand van het
gebouw gezet om, zoals hij zelf zei, eruit te stappen. Hij was er klaar
voor, het was genoeg geweest, het zou voor iedereen beter zijn. Toen
hij op die brede rand van dat gebouw stond en de kale punten van
zijn laarzen over de diepte onder hem zag steken gebeurde er helemaal niets. Er was geen angst meer voor de hoogte, geen grote dramatische oplossing zoals hij die eerder had bedacht. Nee, het was
daar boven rustig en stil. Hij zag hoe de auto’s onder hem door de
straten bewogen, in groepjes voor stoplichten tot stilstand kwamen,
alsof het een spelletje was dat ze speelden met elkaar. Hij zag trams
als verlichte rupsen langzaam over de bruggen en door de straten
schuiven. Hij zag lampen achter ramen waar mensen aan het eten
waren. Televisies waarvan hij de blauwe gloed ontdekte die schemert achter de gevels.
‘Vanaf dat gebouw is de stad zo klein,’ zegt hij nadat hij met een
slok zijn glas leegdrinkt. Hij was na een halfuur weer van de rand terug gestapt, en besloot om wat te gaan drinken in de stad. ‘Het enige
waar ik nu bang voor ben is dat je het aan mij kunt zien. Zie je aan
mij dat ik de moed niet had?’
Ik buig mij naar hem toe om hem goed te bekijken en zeg: ‘Ik zie
helemaal niets.’ Ik steek opnieuw twee vingers in de lucht. ‘Twee bier!’
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Na een lange reis zie ik mijn omgeving soms zoals die is. Ik heb dan
het idee in de verkeerde stad te zijn uitgestapt, een halte te vroeg of
te laat. De lucht is frisser, het licht harder en de straten stiller dan ik
ze mij herinnerd had. Maar deze blik hou ik nooit lang genoeg vol
om naar dingen te kijken en luisteren die niet zo duidelijk zijn. Zoals de stem van een stad. Is die hard, zacht of naïef. De ritmes en
grondtonen van een plek bepalen de sfeer. Is deze somber, neerslachtig of opgewekt en sierlijk licht? Hoe de mensen bewegen ten
opzichte van elkaar. De grappen en verhalen die ze delen, of ze gewoon naar je kijken of iets van je willen.
Ik probeer mijn ogen weleens wakker te schudden om de stad
waarin ik leef beter te zien. Ik zeg dan alsof het heel belangrijk is:
‘Kijk, een tram, en wat is dat voor prachtig gebouw, en die mensen,
waar komen al die mensen toch vandaan!’

Op een heldere dag loop ik naar de binnenstad. Ik passeer een brug
die zo plat is als de weg, en lees op een muur een mooie tekst over
verzet die ik meteen weer vergeet. Ik sta aan de rand van een rotonde waar het verkeer rond een cirkel van bomen en gras rijdt. Ik loop
voor de verandering niet om het plein heen maar ren tussen de auto’s door de weg over en kom zo in de groene cirkel van gras en bomen.
Ik heb eens gelezen dat hier in het gras het geografische centrum
van de stad ligt. Dat vanaf deze rotonde alles even dichtbij als ver
weg is.
Het is een wonderlijke plek voor een centrum, zo stil en afgesloten in het midden van de stad. Ik ga in het gras tegen een boom zitten en kijk hoe het verkeer om mij heen draait. Ik ben het centrum
waar de auto’s, trams, fietsers en mensen omheen draaien. Het heeft
iets geruststellends om midden in het leven te staan zonder te bewegen. Ik bedenk dat ik zelf ook het centrum van mijn leven ben, en
dat het in mij ook altijd stiller is dan in de wereld waarin ik leef.
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Ik praat Engels tegen de vrouw van wie ik een kaartje koop in de
tram en ook in het koffiehuis bestel ik vandaag ‘one coffee, please’.
Iedereen antwoordt mij keurig in het Engels. Ik probeer een afstand
te creëren tot mijn omgeving. Ik wil zien waar ik anders overheen
kijk. Ik wil mijn stad opnieuw zien.
Ik loop een museum in met gebrandschilderde ramen en torens
met versierde daken. Nadat ik mijn jas heb afgegeven loop ik door
zalen met strenge portretten in wit gesteven kragen. De gedempte
stemmen in dit museum klinken anders dan in de theaters, winkels
en bibliotheken van de stad. De mensen om me heen spreken in tonen en ritmes die mij vreemd zijn. Toch klinkt het ook niet helemaal onbekend. Ik bevind mij in het internationale land dat toerisme heet. Een comfortabel, rustig land waar de stoelen zacht zijn en
mensen praktische rug- en heupzakjes dragen met camera’s. De inwoners van dat land bewegen zich groepsgewijs en kijken kopschuw
rond om dan opeens extatisch naar iets te kijken dat ze zochten omdat het in hun handzame gids staat. Maar met mijn stad heeft deze
plek weinig te maken, hier heerst de verzorgde onpersoonlijkheid
van hotellobby’s, vliegvelden en dure restaurants.
Bij de uitgang van het museum krijg ik een folder in mijn handen
gedrukt. ‘The best way to discover Amsterdam!’ met daaronder een
foto van een blinkende touringcar en wat kleinere foto’s met de bekende attracties. Grachtengevels, een rondvaartboot, wat silhouetten in roodverlichte ramen en een voor mij onbekend gebouw
waaronder staat ‘Delft and The Hague. More excursions inside!’ Ik
sla de folder open en vraag mij af of ik met een van deze excursies
mijn stad en land op een andere manier kan zien. Als ik naar de foto’s kijk denk ik van wel. Nog nooit heb ik zulke ronde kazen gezien
en ook de tulpenvelden als dozen kleurpotloden ken ik niet. Het
valt me op dat veel dingen in deze kleine gids er twee of drie keer in
staan. Steeds dezelfde grachtenpanden en die ene witte brug. Als ik
mijn stad niet zou kennen en deze folder in handen kreeg zou ik het
idee krijgen dat er niet zoveel te zien is.
Maar van wie is dit land eigenlijk, wie heeft mijn stad zo verbeeld? Voldoet deze folder aan een behoefte van bezoekers die dit
land niet kennen? Hoe weten mensen die hier nog nooit zijn geweest wat ze willen zien?
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A.u.b. geen fietsen voor het raam. Piet krediet woont hier niet. In
een first class night shop staat op karton met zwarte stift geschreven: Vlees salade de beroemde. Bij modezaak Yvonne is alles in de
etalage op kleur geselecteerd. De riemen, leren jassen, tasjes. Alleen
de rode lippen op de gezichten van de etalagepoppen vallen uit de
toon. Kong Ming Chinees/Indisch specialiteitenrestaurant en daarnaast Family Jeans. Slagerij Scholten is elke donderdag gesloten.
Exotische broodjes lekker pittig, bij broodje Jonk. Verse vis. Hij is
er! De nieuwe haring. En daar boven de kruising, opeens een gat in
de wolken. Een rond gat met rafelige randen waaruit de zon als een
vergissing tevoorschijn komt. Voor de stoplichten wachten de
trams, fietsers, auto’s en voetgangers tot ze weer mogen. ‘Wilt u zitten? Ik kan staan’ leest een vrouw op een sticker in de tram. Een jongen zet zijn rechtervoet op de trapper en fietst behoedzaam de lege
kruising op. Als hij in het midden is schuift de zon weer achter de
wolken. Auto’s trekken op en een tram komt langzaam op gang.

Hoe groter een stad, hoe meer je uitgenodigd wordt te denken dat er
van alles is. Maar wat als je het overzicht hebt. Alles weet, ziet en
denkt wat er op dat moment in de stad gebeurt. Wat zou er overblijven van de dingen die je verzint?
Ik loop via de kade van de wetenschapper de straat van de voormalige kolonie in, om langs een buurt van bloemen bij het plein van de
staatsman te komen waarachter de wijk van achttiende-eeuwse
schilders en Griekse godinnen ligt. Op het plein van een gewonnen
oorlog bekijk ik een witte steen die mensen zonder naam gedenkt.
Een stad bestaat uit ruimtes die afgebakend zijn. Iedere ruimte omhult een eigen bestaan. Een stad heeft wijken met straten, pleinen,
gebouwen en huizen. Restaurants, scholen, cafés en garages. Kamers met bedden en tafels, stoelen die kraken en kasten met deuren
en laden met dozen en pakjes enveloppen en mapjes.
De stad is niet van steen, hout, ijzer of elektriciteit. Nee, een stad
is gemaakt van de dingen die kunnen gebeuren, beloftes en verwachtingen. Mensen die je benaderen. Openhartige leugens, de
kreukels in je lakens. De stad is waar mensen verliefd willen worden
in plaats van verliefd willen zijn.
jan rothuizen De laatste toerist
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

lu c a s h u s g e n (1960) is schrijver, dichter en vertaler.
Zijn meest recente publicaties zijn de roman Het meisje in
blauwe zijde (2002) en de essaybundel Nee, maar het gebeurt (2003).
m a a i k e p o st is kunsthistorica en vertaalster. Ze publiceerde Boek voor de elektronische kunst (2000). Recente
vertalingen zijn Esther Freud, Huis in zee (2003) en Caryl
Phillips, Een verre kust (2004).
rem ko olhaas werkte als journalist en scriptschrijver
voor hij architect werd. Hij publiceerde onder meer Delirious New York, a Retroactive Manifesto for Manhattan
(1978) en S,M,L,XL (1995) over het werk van o m a (Office
for Metropolitan Architecture) dat hij in 1975 oprichtte met
Elia en Zoë Zenghelis en Madelon Vriesendorp. Hij geeft
leiding aan o m a en a m o , de onderzoekspoot van o m a ,
en doceert aan Harvard University.
ja n rot h u i z e n (1968) is beeldend kunstenaar. Hij publiceerde bij Artimo On A Clear Day You Can See Forever.
Hij exposeert regelmatig foto’s, tekeningen en installaties
in binnen- en buitenland. In Nederland is zijn werk te zien
bij galerie Ellen de Bruijne Projects in Amsterdam.
pi et vo l l a a r d is architect en sinds 1996 hoofdredacteur van ArchiNed, de architectuursite van Nederland.
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Sinds 2000 is hij redacteur van het Jaarboek Architectuur
in Nederland. Hij is (co)auteur van onder meer: Gids voor
moderne architectuur in Nederland (met Paul Groenendijk,
meerdere versies sinds 1987). Herman Haan (1995), Louis
G. Le Roy: natuur, cultuur, fusie (2002), Architectuur en
maatschappij in het werk van Frank van Klingeren (met Marina van den Bergen, 2003).
g i j s wa l l i s d e v r i e s (1952) is stedebouwkundige en
doceert architectuurgeschiedenis aan de bouwkundefaculteit van de technische universiteit Eindhoven. In 1990 promoveerde hij op Piranesi en het idee van de prachtige stad
(uitgeverij 1001). Hij maakte een boek over het onderwerp
voor Kattenbroek van Bhalotra (Uitgeverij 010) en schreef
hoofdstukken in onder meer Concept NL (Thoth) en Undercover (s u n ). Momenteel richt hij zijn belangstelling op
de geschiedenis van het landschap in de context van de hedendaagse grensvervaging tussen stad en land.
d i r k va n w e e l d e n (1957) is redacteur van De Gids. Hij
debuteerde in 1987 samen met Martin Bril. In 1992 ontving
hij de Multatuliprijs voor zijn roman Mobilhome. Andere
titels van hem zijn Tegenwoordigheid van geest (1989), Oase
(1994), Orville (1997), Van hier naar hier (1999), Het refrein
(2000). Zijn meest recente boek, Looptijd, verscheen in
2003.
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M E N S J E VA N K E U L E N

De lamp bij het raam

anuit de uitbouw waar ik als kind sliep, zag ik in de woonkamer het licht dat door het geelgroene gordijn schemerde.
Achter dat gordijn stond het bed dat overdag, afgedekt met
een kleed en smyrna kussens, wat weg had van de bank van een pasja. ’s Avonds, tussen halfelf en elf uur, werd al dit wol er afgehaald en
kwam het strak opgemaakte bed van mijn vader tevoorschijn. Het
bed van mijn moeder werd eronderuit getrokken en behendig op
zijn poten getild. De kachel was al uitgezet en koelde met scherpe
tikken af. De wekker werd opgewonden en de lampen werden uitgedaan, op de leeslamp, die bij het hoofdeind van mijn vaders bed
stond, na. Mijn vader zette zijn leesbril op en haalde zijn boek, steevast een pocketboek, onder zijn kussen vandaan. Chandler, Spillane, Cheney, Havank, maar toch vooral Simenon, of liever Maigret,
pockets waar op de omslagen, de Nederlandse althans, geen rokende revolvers of damesbenen in nylons met naad prijkten, maar een
pijp en een gestileerde tekening, soms alleen een detail, van een hek,
boom, schip, fles, hoed, schoen, strop. Maigret en het lijk zonder
hoofd. Maigret en het lijk in de kast. Maigret en de gifmengster.
Maigret en de maniak van Montmartre. Geen titel, of hij maakte
nieuwsgierig naar wat de commissaris nu weer te stellen had.

V

Nostalgie lijkt al snel op het geluid van een panfluit bij een murmelend beekje. Ik houd daar niet zo van. Dit is dan ook geen nostalgisch verhaal, ik dweep met niets van vroeger, maar ik kan, als ik aan
Simenon denk, niet anders dan een stap terugdoen in de tijd. Naar
de vader die in bed leest, en naar de moeder die met haar rug naar
hem toe probeert te slapen omdat ze vroeg op moet om uit werken
te gaan, maar niet op kan houden met piekeren om hem en om hun
kinderen van wie ik, de oudste, met haar mee pieker: hoe moet het
met ouders die elkanders blikken mijden en steeds stiller worden?
Ik denk aan God die maar beter wél kan bestaan om het ergste ongedaan te maken. Ik denk aan Indische Johnny. Aan de waarzegger
m e n s j e va n k e u l e n D e l a m p b i j h e t r a a m
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die mijn zakgeld in zijn koektrommel heeft gestopt en voorspeld
heeft dat ik meer dan honderd jaar word. Aan de oudere broer van
Indische Johnny die nog verleidelijker is, omdat hij vaart en kijkt of
hij alles van het betere leven weet. Ik denk aan de mensen in de
straat die liggen te vrijen en schiet zowat in de lach als ik me dat bij
sommigen voorstel, ik denk aan alle straten in de stad waar mensen
vrijen en aan de hele aardbol waarop honderdduizenden het doen.
Ik denk eraan dat iedereen doodgaat en dan denk ik gauw aan tante
Bettie, een jonge zus van mijn moeder, die me als ik bij haar logeer,
haar lippenstift leent en haar schoenen met naaldhakken. Ze neemt
me mee naar cafés en een bioscoop waar films draaien met titels als
Het vlees is zwak. Was mijn haar maar gitzwart of lang en blond als
dat van Brigitte Bardot. Ik heb een foto van haar waar ze op staat
met haar armen gekruist voor haar naakte borsten. Ze kijkt als de
vrouwen op foto’s in de vitrines van nachtclubs. Een omfloerste
glimlach, ze heeft er zin in. Ik denk aan Ans, mijn oudere vriendin
die haar haar opsteekt à la b b en zich in strakke truitjes en ceintuurs
snoert. Ans wil later haar geld in een nachtclub verdienen. We zouden het samen kunnen doen, hebben we al bedacht, dansen, rijk
worden, plezier maken. Weg van dit saaie bestaan, de warmte van
het nachtleven in.
Mijn vader leest. De kleine, flauwe, geelgroene lichtvlek in het
gordijn blijft nog een halfuur hangen en soms een paar minuten
langer als het hoofdstuk uit moet. Maar altijd is voor twaalven het
licht gedoofd en ligt het boek onder het kussen. En als het uitgelezen is, gaat het in de boekenkast aan het andere eind van de kamer.
De pockets vormen twee lange rijen en her en der liggen er een paar
los op. Ik kies er geregeld een uit om te lezen en ik koop ze ook voor
mijn vaders verjaardag en voor sinterklaas.
Voor pa:
Dit is geen letter van banket
Geen speculaas, geen peperkoek
Je bril moet erbij opgezet
Het is een spannend……
Op een dag ligt in de kast een pocket zonder plaatje op het omslag.
Er is alleen de titel, in herhaling, schots en scheef: Striptease. Een
magischer titel is niet denkbaar. Met kloppend hart neem ik het
boek mee naar de uitbouw.
Maar de magie raakt bij iedere bladzij die ik lees, meer verbrokkeld, en als ik het boek uit heb, rest een mengeling van schaamte en
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een somber soort onbegrip: zo idioot kil kon het leven in werkelijkheid toch niet zijn.
Ruim veertig jaar later nam ik het boek opnieuw ter hand. Had ik in
mijn herinnering uitsluitend Striptease op het omslag zien staan,
nu zag ik dat Dick Bruna zowel Striptease als Simenon in een rood,
geel, groen en blauw meervoud had neergezet, zodat een flitsende
neonreclame wordt gesuggereerd, waarin titel en naam uitbundig
één zijn. De aanbeveling op de achterflap is onverbeterlijk: ‘Georges
Simenon is een schrijver die zich nergens over verbaast, ook niet
over dat meest vreemde beroep – of die meest vreemde liefhebberij
van onze tijd: striptease. Ook in deze roman tracht hij alleen maar
te begrijpen en ook door deze roman komen we met hem tot de ervaring dat in iedere huid een mens schuilt.’
Simenon en de huiden en harten van de talloze personages in zijn
verbijsterend grote oeuvre. Mensen verdwijnen, bedriegen, haten,
plegen een crime passionnel, plegen zelfmoord, zijn ziek, gedesillusioneerd, ongelukkig, eenzaam. Simenon is wel eens lachend op een
foto te zien, maar in zijn boeken valt niet veel te lachen. Het geestigste aangaande zijn werk zag ik bij een tentoonstelling in Luik, tien
jaar geleden. Aan de muur in de gang naast het nagebouwde bureel
van Maigret, hing een zwarte telefoon en uit de aan het snoer bungelende hoorn klonk een vrouwenstem: ‘Au secours! Au secours! Au
secours!’
Bij Maigret speelt af en toe nog wel een lichte toon en is er de geruststelling dat kwaad niet altijd kwaad is, maar dat het ware kwaad
gestraft wordt. Maigret is een baken, een man ook die een huwelijk
zonder boze rimpelingen leidt en in alle verhalen slechts eenmaal
met een prostituee in bed stapt, en dat om een gesprek te voeren.
Maar bij Simenon is het: Anne, Betty, Rose, Claudette, Eugenie,
Sophie, Lucienne, Henriëtte, Boule, Chantal, Denise, Claudette, Valentine, Daniëlle, Hortense, Arlette, Christine, Berthe, Mamata,
Yvette, Louisa, Mimi, Joséphine, Colette, Marthe, Teresa, Pauline,
Annette, Madeleine, Marie, Gabriëlle, Georgette, Justine, Kiki, Odile, Babette. Ofwel: Simenon en de tienduizend vrouwen, van wie
tweeduizend geen prostituee. Naar eigen zeggen heeft hij sinds zijn
jeugd iedere dag de liefde bedreven en soms twee-, driemaal per
dag. Tegenover zijn eerste vrouw voerde deze vleselijke behoefte tot
een gedwongen bedrog, schrijft Patrick Marnham in zijn biografie
over Simenon. Zijn tweede vrouw daarentegen, ging met hem mee
naar het bordeel. Ze onderhield zich met de meisjes aan de bar en
m e n s j e va n k e u l e n D e l a m p b i j h e t r a a m
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als haar man terugkeerde van zijn vermaak, maar zij nog niet was
uitgepraat, zei ze rustig: ‘Waarom neem je er niet nog één, Jo?’
Waarom was Striptease destijds zo’n deceptie?
Ik las de eerste zin: ‘Celita zag de nieuwe het eerst.’
Het is meteen duidelijk wie de hoofdpersoon is en dat ‘de nieuwe’
rumoer belooft. In de tweede zin staat dat Celita iedere dag om drie
uur ’s middags de wekker hoort aflopen op het nachtkastje en dat
haar kamergenote naakt slaapt. Dat moet toch prikkelend geklonken hebben voor een generatie die ’s avonds bijtijds in pyjama en
nachtjapon ter ruste ging. Maar dan staat onder aan de pagina, over
de kamergenote: ‘Bij het wakker worden glom altijd haar huid, en
waarschijnlijk leek ze daardoor dikker en ook meer vulgair, vooral
in een licht dat de blauwachtige vlek van het ontharen onder haar
armen en een bruine wrat onder de linkerborst nog meer deden uitkomen.’
En zo ziet meer in de wereld van de tweeëndertigjarige Celita,
danseres in stripteaseclub Monico, er weinig aanlokkelijk uit. Celita
heeft haar zinnen gezet op Léon, de man van de bazin van de Monico. Ze wil hem wegkapen, het mannetjesdier, en zegt: ‘Zoals alle
mannen heeft hij de behoefte een overwinning te behalen en een
wijfje aan zich te onderwerpen.’ Ze is ervan overtuigd dat het haar
zal lukken en ziet de concurrentie met Léons vrouw als ‘een eerlijke
strijd’, want: ‘Waren ze niet alledrie wilde dieren en spaarden wilde
dieren elkaar?’
Maar het is ‘de nieuwe’, een negentienjarig meisje dat een quasi
amateuristische striptease in de Monico opvoert, aan wie Léon uiteindelijk de voorkeur geeft.
De striptease-optredens van de meisjes lijken met een zekere lust
geschreven, al laat Simenon Celita en passant opmerken: ‘Haar
goedkope slips, zoals de dactylo’s en de dienstmeisjes dragen, spraken meer tot de verbeelding van de mannen en gaven hun meer de
indruk van het vrouwelijke mysterie dan de nauwsluitende geajoureerde kleren, de zwarte keurslijven en de glinsterende driehoekjes
van de beroepsmeisjes’. Volgens Celita is er dan ook in de Monico
minder seks dan op het strand waar ze ‘dikwijls vrouwen en zelfs
jonge meisjes zag, die zich uitdagend wellustig tentoonstelden en
op hun buik liggend in het zand, tot bevrediging geraakten’.
Van begin af aan hangt er iets grauws over de club, het personeel
en de klanten. De ongewassen lakens, de kussens met sporen van
lippenstift, de versleten jurken van de danseressen, de poederdoos
die geleegd wordt in ‘een papiermand waarin vooral vuile stukjes
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katoen lagen’, de damesslips in het water in de wasbak.
Ook de psyche is morsig. Zo heet het, als Celita na een mieze
daad de meisjes een hand geeft om vrede te sluiten, dat het op dat
moment juist ‘oorlog in haar hoofd’ is. Argwanend springt Celita
heen en weer tussen haar eigen negatieve drijfveren en die van de
anderen. Berekening, inhaligheid, jaloezie, haat, minachting, walging. Alleen de zeventienjarige portier die Celita een keer mee naar
haar kamer neemt, zegt van haar te houden.
De bazin van de Monico sterft aan de ziekte die in die dagen niet
makkelijk bij name genoemd werd, maar Simenon noemt hem zonder omwegen. Tijdens haar begrafenis wil Celita haar jonge rivale
doodschieten, maar op het moment suprême richt ze de revolver op
zichzelf, werpt hem vervolgens in het graf en rent weg.
In het korte, laatste hoofdstuk blijkt uit een bericht in de NiceMatin dat Celita’s lijk, ontkleed en verwond door herhaald stoten
tegen de rotsen, uit zee is gevist. De krant meldt bovendien dat de
vrouw al tweemaal geverbaliseerd was omdat ze mannen op de
openbare weg lastigviel. Onduidelijk is of het zelfmoord was, omdat
men nog op zoek is naar haar Arabische souteneur.
De laatste zin is voor Celita’s kamergenote die het nieuws aan de
bar van de Monico hoort: ‘Zij dronk haar glas in één teug leeg, want
de baas gaf haar een wenk dat ze zich moest gaan kleden voor haar
nummer.’
De kachel waar Maigret zo van houdt, snort niet in dit boek. En
evenmin stijgt er een tevreden rookkringel of de geur van een smakelijk gerecht uit op.
Waarschijnlijk was ik te jong voor deze ‘roman dur’. Waarschijnlijk ook wilde ik niet weten dat mijn vader de seks en het vreugdeloze spel tussen de seksen in dit boek gelezen had.
Niet lang erna brak de zomervakantie aan. Ik vertrok met Ans
naar twee streng gelovige, ongetrouwde tantes in het oosten van het
land. We zouden er een week logeren en de tantes zouden ervoor
zorgen dat we met een gezonde blos op onze stadsgezichtjes weer
naar huis konden keren. Direct na aankomst zeiden we dat we even
gingen wandelen langs de hei. Ja, we zouden echt gauw terugkomen.
We kwamen langs een kazerne en vervolgden onze weg in het gezelschap van twee soldaten, die ons dronken voerden. De politie
plukte ons ’s avonds van straat. Spugend zat ik in de auto naast een
agent die zijn ene hand onder mijn rok had gestoken, terwijl hij met
zijn andere hand – om het in Simenons termen te zeggen – tot bevrediging geraakte.
m e n s j e va n k e u l e n D e l a m p b i j h e t r a a m
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Op het politiebureau was de commissaris niet ‘ce gros homme’
die de aantrekkelijkheid van Jean Gabin of de huidige Maigret-vertolker: Bruno Cremer, bezat, maar een magere, benepen man die
me toebeet dat hij mijn beide benen zou breken als ik zíjn dochter
was geweest. Dezelfde avond nog werden Ans en ik door onze ouders opgehaald. Thuis werden mijn lippenstift en mascara weggegooid en de zomen uit mijn rokken gehaald. Aan de vriendschap
met Ans moest abrupt een einde worden gemaakt. Voor de buitenwereld moest ik een paar dagen doen of ik ziek was en in bed blijven. Ik voelde me ook ziek. Zo idioot kil kon het leven in werkelijkheid dus wel zijn.
De lichten in de woonkamer werden uitgedaan, op dat van de
leeslamp na. Mijn vader las. Dit uur van fictie was waarschijnlijk het
beste uur van de dag voor een man die iedere dag naar kantoor fietste, maar ooit in het vreemdelingenlegioen had gediend. Nog even
en het zou donker achter het raam zijn. Als ik volwassen was, wist
ik, zou ik de leeslamp veel later uitdoen, pas wanneer mijn ogen
dichtvielen, pas wanneer ik wilde.
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M A A RT E N D O O R M A N

S e a , b u y, f l y
Stond stoned op een pier
mind your step!
en omroepend de zee
zij ziedde van bestemmingen
mind your step!
rolde aan zong zich los
van het strand van het hier
mind your step!
Als bagage ik schuivend
als zak op een band
mind your step!
langs de zee, gronddeinend
als koren mind your step!
op goedkope cd’s uit Roemenië.
Ik schoot een albatros een luchtbok
ik vloog mind your step!
met de tijd mee, de stem
van het rollend plaveisel
van drop riep mind your step!
met de blikken smaak
van vreemd fruit
dat niet op papier is
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En ik kwam van de band af en zei
tot de stem: O scan van de iris!
O vrouw die niet hier is! en zij:
drink dit niet als het bloed
van een dier is – mind your step!
en wenkte aan het einde
van de volgende band
Dus verder ik veerde
op de platgeslagen roltrap
op de slappe sinus
mijn holstap langs de bar
langs het bladnieuws het bloedgoud
en flessen voor de vrouw
langs mind your step! de woorden
van een zachtgestifte wond.
En belastingvrij verstreken
de vouwen van de platte grond
mind your step!
en achter haar stond een rij
te schuiven en voor haar
in de eb op weg
naar verder, machines in de bodem
bonkten muziek
van het dier is mijn herder en mij
mind your step! is een nieuwe band
Op schoenen van basalt
langs ruiten ziltbeslagen
van de zee, de zee en moest
naar buiten naar de gate op het strand
– stond versteend op een pier
en de zee rolde aan
en water was water, zand zand.
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AT T E J O N G S T R A

Over stooktomaten

1. (waarin ik mij als burger
zeer misdraag)
Op de zolder van de woning waar ik kantoor houd staat nog een archiefkast vol hangmappen, waarin ik mijn correspondentie bewaar.
In die kast ben ik de laatste dagen aan het pootjebaden, anders kan
ik het niet uitdrukken. Je kunt je eigen geschiedenis slechts met mate aan, als je iemand bent als ik. Natuurlijk zijn er stukken die je eigen glorie oppoetsen, maar je komt ook kwesties tegen, briefjes van
mensen (vrouwen) die terecht hun woede op papier hebben gesmeten omdat je soms een klootzak bent1 als iedereen. Schaamte, vandaar dat pootjebaden. Teen, bal, hiel, in een drieste bui tot de enkel.
In een van de mappen vond ik een razend briefje van B. Ik was haar
op een voorleesavond tegen het lijf gelopen en we hadden na mijn
optreden een uurtje gepraat en gedronken. Ze had lange benen en
grote borsten, maar werkte daar niet mee. Ze had aan haar verstand
genoeg, al zal ze heus wel hebben gezien dat ik haar bekeek. Avond
afgelopen, we zochten naar papier en pen, noteerden e-mail, telefoon. Ik was met een vriendin in die dagen. Samenwonen. Ik was
niet gelukkig met haar, maar kreeg mezelf niet los. De burger in
mijzelf2 stond echter koffiedrinken met vreemde vrouwen toe. Eeuwig maar weer koffiedrinken!
Ik dus ’s ochtends om een uur of elf afgesproken met B. Ze droeg
een rok die onhandig om haar heupen plooide, alsof ze elkaar nog
moesten leren kennen, die rok en zij. Zo onwennig was ook ik. Zenuwen, stijf ervan. Terwijl we keken wat we elkaar zonder drank te

1. Vergeet niet dat je een toneelspeler bent in het stuk waarvan de schrijver de plot heeft bedacht. Hij bepaalt de lange of korte duur van je optreden en als hij wil dat je een arme
sloeber speelt, heb jij maar te zorgen dat je zo’n figuur met verve uitbeeldt. (Epiktetos)
2. De morele loopbaan van een mens lijkt op zijn fysieke, die nergens anders uit bestaat dan
uit een voortdurende val. (Jean Paul)
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zeggen hadden slechts één ding in mijn hoofd: naar haar huis, die
rok afleggen, al het andere ook. Naar liefde zoeken. Het gesprek ging
intussen keurig hoor!
De burger in mijzelf stond koffiedrinken met vreemde vrouwen
toe, en het bleef er nooit bij – een week later zat ik naast B. op haar
tweezitsbank ver na koffietijd iets minder stijf een lang verhaal te
vertellen. Zolang ik praat loopt alles op rolletjes. Zij zweeg. Toen ik
eindelijk was uitgesproken, zweeg zij nog steeds. In de paniek die
toen volgde wist ik niets beters te doen dan haar te kussen.
‘Eindelijk gaat het ergens over,’ zei ze en ontdeed zich van haar
jurk, die haar ditmaal als gegoten had gezeten. Mijn adem stokte, ze
was heel mooi. Haar ene borst iets kleiner dan de andere maar beide
groot, de welving van haar buik, schaamhaar weggeschoren tot een
verticale, zwarte streep. Daaronder haar geslacht dat open was gebloeid – ik had haar daar nog niet eens beroerd.
‘Lik me,’ zei ze. ‘Genoeg gepraat.’
Dat ik op de knieën zonk en mijn tong in haar heerlijk geurend
heupgebied bewoog langzaam naar het midden toe. Als ik haar voor
mij zie ruik ik rozen, oranjebloesem, hyacint en anjelier. Dat ik toen
mijn mond om haar lippen3 stulpte en zachtjes zoog en schrok van
wat ik proefde. Bitter, zoutzuur. Ik kon het niet verbergen, ze voelde
het meteen.
‘Je vindt me niet lekker,’ zei ze.
Ik wist niet wat te zeggen, mompelde dat ik haar prachtig vond.
‘Maar niet lekker…’
Ik rees overeind en nam haar in mijn armen.
‘Komkom, nunu, ik vind je lief…’
Dat wist haar te kalmeren, wat mij wel verbaasde. Waar ik de
woorden vandaan haalde? Uit een boek waarschijnlijk, ik studeer al
jaren op de vrouw.
‘Jij kunt daar ook niks aan doen, heus, over een paar dagen smaak
je weer zoals je ruikt. Kwestie van hormonen, eisprong, of de ongesteldheid nadert, ik weet het niet precies, maar dáár komt het van.’
‘Denk je?’ vroeg ze onzeker.
‘Wéét ik.’
Nu gingen we weer zoenen, ik likte nog haar borsten, keek toen
op de klok. Ik moest terug naar huis. Geen afspraak gemaakt, we
belden nog.
3. Wilt gij, die zich nooit op deze zeeën waagde/ weten waar dit eiland ligt,/ laat loods Liefde
aan de helmstok staan,/ en varen op de ogen van Chloë. (Soame Jenyns)
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Hoe het dan raakt opgekweekt. Zoeken naar gaten in de agenda,
uren waarnaar mijn woonvriendin niet vroeg, in de dag, in de
avond, na een feest heel laat4. En in die gaten, daar was zij. Soms belde ik aan als zij al sliep, zij deed open, ging terug naar bed waar ik
dan naast haar schoof en een uurtje naast haar lag haar geuren in te
snuiven, en zachtjes strelen.
Maar er barstte niks in mij, niks brak los in al die maanden dat ik
haar bezocht. Alles rustig, alles kalm, alles best en heerlijk – mijn
goede leven kon mijn goede leven blijven.
B. had andere wensen. Wilde reisjes maken, wandelen, een heel
bestaan met mij. Het had gekund, was aangenaam geweest. Ik zat
helaas te veel op slot denk ik.
Tot ik mijn vrouw van nu ontmoette. Als bij donderslag, sluizen
braken, alles stroomde5. Toen begonnen de moeilijkheden. Ik verkeerde immers met een vrouw, dan was er nog die ander. Waar ik B.
aanvankelijk te vinden wist (ik kwam vanzelf, zij hoefde niets te ondernemen), zo meed ik haar voortaan. Ik probeerde me met ere
(zachte wonden, dokter!) vrij te maken (stinken!), ging nog één
keer langs, verzeilde toch weer in haar armen, maar wou niet verder
meer. Ze belde, schreef, stond op de stoep, eiste luid dat ik haar neuken ging (ten afscheid, ’t blijft bij deze ene keer) maar liet zich door
mijn norsheid tegenhouden. Hier moest het afgelopen zijn, vond ik.
Probeerde ik alsnog mijn eer te redden door een briefje in haar bus
te doen, dat lafjes kool én geit én veerman spaarde: ‘Er was iets
moois in ons afscheid. Naast de trieste ondertoon die er ook was. Ik
weet niet of dit heel romantisch klinkt, maar ik voelde ’t nu eenmaal
zo.’
Tot mijn verbijstering las ik in mijn brief (die ik ook in mijn archieven vond – kennelijk heb ik een kopie gemaakt) dat ik het afscheid
van B. verklaarde door bij mijn woonvriendin te willen blijven. Dat
was een leugen. Schijnheilig ook, daar moet ik beslist over nadenken.6
4. Ik ontdekte een sublieme wet, de wet van de equivalentie der vensters, en ik stelde vast dat
de manier om een gesloten venster te compenseren is, een ander te openen, opdat de moraal voortdurend het geweten kan ventileren. (Machado di Assis)
5. En de wolken wachtten op elkaar en kropen in en op elkaar om samen één ding te worden:
een zware hemel. (Peer Wittenbols)
6. Ik heb me gedurende het neerschrijven van dit verhaal onophoudelijk geschaamd, dit is
dus geen literatuur meer, maar een tuchtiging. Want een lang verhaal over de wijze waarop ik door een zedelijke verwording in het duister mijn leven verknoeide, is bij God niet
belangwekkend. Hier zijn opzettelijk alle eigenschappen van een anti-held bijeengegaard
en dit alles laat voornamelijk een onaangename indruk achter, omdat we allen van het leven vervreemd zijn, omdat we allen mank zijn, de een wat meer, de ander wat minder.
(Dostojevski)
at t e j o n g s t r a O v e r s t o o k t o m a t e n
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Ik schreef over een dramatische verliefdheid (mijn huidige
vrouw), de woonvriendin en zij ‘die er dus intussen ook nog was’.
Dat ‘ook nog’ bleek een jaar te zijn geweest, blijkens haar antwoord.
Oei. In haar laatste briefje verweet B. me valsheid in geschrifte. Terecht zeg ik, nu het niet meer hoeft. ‘Je bent me erg dierbaar geworden,’ dat was waar. Verkeerde boodschap echter, fout moment:
‘Dierbaar? Een gotspe uit een dood, leeg hart.’
Ik moet in het voorjaar en de vroege zomer van 1995 heel rare
sprongen hebben gemaakt.7 Om dat na te kijken moest ik de mappen verder door, waartoe ik mij inderdaad wist te brengen – met
angst en beven. Tussen inkomend en uitgaand vond ik de verlossing
die ik zocht. Tussen brieven, kaartjes, notulen et cetera stuitte ik op
een los vel, bedrukt met tien stellingen die bij een proefschrift uit
1955 van ene K. Verkerk hoorden. Het ging over tomaten8, kennelijk
had ik het bewaard in verband met mijn roman Groente. Het proefschrift zelf heb ik nooit gezien. Raadselachtige spreuken, zonder begeleidende tekst, maar ik was er erg blij mee: zo kon ik even weg van
mijn eigen moraalgebrek in ’95.
‘Het verdient aanbeveling het woord vernalisatie slechts dan te
gebruiken, als een duidelijke omschrijving van de betekenis wordt
toegevoegd.’ Stelling twee. Geen overbodig advies inderdaad. Enthousiast zocht ik meteen in het woordenboek ‘vernalisatie’ op. Het
bleek ook ‘schieterinductie’ te heten (nu had ik twee woorden die ik
niet kende) oftewel ‘jarovisatie’ (dat waren er drie), en te verwijzen
naar zaadbehandeling (blootstellen aan lage temperaturen) met het
oog op het verkorten van de groeitijd.
Mooi. Snel verder. Stelling vijf: ‘Bij een hygiënische bedrijfsvoering is de tomatenkanker van weinig betekenis.’
Prachtig. Hup. Stelling tien: ‘Bij ruimere handelsmogelijkheden
en bij verbetering van vervoersmogelijkheden zal de teelt van
stooktomaten in Nederland verdwijnen.’
Die mogelijkheden zullen sinds 1955 wel zijn verruimd en verbeterd, dacht ik. En zou hij nog bestaan: de stooktomaat? In 1973 nog
wel, getuige een aflevering in de reeks ‘Bodemkundige studies’: Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en
stooktomaten. Misschien worden ze nog steeds gekweekt, ik kon op

7. Maar ach! Wie spreekt hier? Ik! Ik, die my-zelv’ beschuldig./ Ja, ’k doe my-zelven recht,
daar ik de waarheid huldig./ ’k Heb meê my-zelven, ja, verwaarloosd en gehaat. (Bilderdijk)
8. Anton Michajlovitsj spuwde, zei ‘ech’, spuwde weer, zei weer ‘ech’, spuwde weer, zei weer
‘ech’ en liep weg. God zij met hem. Ik vertel liever over Ilja Pavlovitsj. (Daniil Charms)

944

de gids december 2004

internet geen vermelding meer vinden. Het kan ook zijn dat het bodemgeschiktheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem voor
die tomaten dus ongeschikt geworden was.
Ik sloeg map ’95 dicht. Opgelucht, met daaronder iets dat zeurt en
klopt. Misstap, schuld.
Als ik eraan denk, breekt het me uit: de kleur van een zwetende
stooktomaat.9

2. (bloemen en gevoel)
Lauriergracht 66, het zal in de vroege herfst zijn geweest, ik stond
op de stoep en belde aan. Voor Q. had ik een groot boeket meegebracht, gastheer P. deed open.
‘Aan de late kant, jongeman. Maar kom erin.’
Ik stak in mijn verlegenheid het boeket in zijn richting. Eén blik
volstond.
‘Chrysanten. Die komen dus dit huis niet in.’
‘Geeft niet,’ zei ik, en liep zonder verder iets te zeggen naar de
keuken, waar ik te midden van een gezelschap kennissen het boeket
in de afvalbak deponeerde.
‘Een beetje laat, maar toch,’ zei ik opgewekt. ‘Ik ben er. Alles
goed?’
Q. deelde de principes van haar man over de chrysant kennelijk
niet. Ze haalde het bloembos onthutst uit de afvalbak, pakte een
vaas uit een keukenkastje en schikte onhandig aan de gebroken
stengels.
Er werd gelachen.
‘Chrysanten…’ zei ze. ‘Dat is lang geleden, weet je nog, P.? Mooi
boeket hoor…’
‘Gelul,’ zei de gastheer. ‘Klotebloemen, die stinken naar de oorlog.’
Wat ik daar deed? Ik heb het me altijd afgevraagd. Q. had ik ontmoet als docente Algemene Pedagogie, een vak dat we veertien dagen volgden om een uitstekende leraar Nederlands te worden (alle
diploma’s daartoe gehaald om mijn moeder een plezier te doen,
maar nooit één uur in dienstverband lesgegeven). We raakten in ge-

9. Roem Rome, prijs Parijs, kraai Kaïro’s heerlijkheid,/ Wie schriklijkst van mij zwijgt, heeft
allerbest gezeid. (Constantijn Huygens)
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sprek over de oorlog, die zij van dichtbij had meegemaakt – koerierster van illegale blaadjes, gepakt, Ravensbrück, vrijgelaten tegen het
eind, aansterken tussen De Zwart, Zweedse lakens. Het laatste zal
zeker een aanknopingspunt zijn geweest, we hebben aanvankelijk
wel Zweeds gesproken, of wat daarvoor moest doorgaan, ja, Zweeds
spreken samen konden we heel goed.
Q.’s P. had een zomerhuis met hei en bomen eromheen (ik logeerde soms bij hen), en een kettingzaag en ja, hout en kettingzaag10
was zeker een aanknopingspunt (en wijn, een wijn dat we gedronken hebben!). Schrijven deed ik toen ook al, maar daar zag P. niets
in, dat vond hij gelul, daar draaide het niet om in het leven, je moest
geld verdienen en dat deed je met schrijven niet, dan kon je beter
drukker worden zoals hij, een goeie drukker was beter dan een goeie
schrijver, financieel dan, om dat laatste draaide het wel in het leven.
Maar genoeg geouwehoerd, er stonden bomen in de weg, de zaag
lag klaar, gesmeerd en wel, ketting scherp gevijld en dan waren we
toch weer bij het aanknopingspunt tussen ons, P. en ik – maar wat
kon hij zich aan de mensen en aan mij ergeren, en aan chrysanten
die naar de oorlog stonken.
Van zijn drukkersgeld had hij een camper gekocht, en dan zeg ik
camper, een truck met oplegger die hij nauwelijks te besturen wist
(16 meter met uitzwaai), vol apparatuur die hij niet bedienen kon.
Maar toch trekken met die camper, naar de Balkan, naar NoordAfrika, de wagen volgeladen met studenten die zijn vrouw binnenbracht en dan de paden op de lanen uit met dat stel lamstralen waar
altijd iets mee was, altijd was er wel gezeik met die jongelui (een hele generatie van handophouders), nam je ze mee, moest je je ook
nog eens aan ze ergeren. Maar je wilt niet alleen en je kunt het ook
niet alleen met zo’n camper en zegt Montaigne niet dat het dwaas is
in disharmonie te zijn met duizend mensen met wie je door het lot
verbonden bent en buiten wie je niet kunt, en vast te houden aan
twee (je eigen kinderen misschien) die niet mee willen met die
mooie camper van hun eigen vader? Nou, misschien zei Montaigne
het ook niet, maar je streefde toch naar harmonie al bleef het allemaal een klotezooi; tot zover P.
Wat ik daar deed, bij Q. en P.? Die camper kreeg je mij niet in. Zweden misschien, hout en kettingzaag, zeker, dat was een link als ge10. Kiezen wat de voeding betreft; kiezen wat klimaat en plaats betreft; het derde gebied,
waarop je voor geen prijs een misgreep mag doen is het kiezen van je eigen soort recreatie.
(Nietzsche)
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zegd, maar ik denk dat ik door het lot met hen verbonden was geraakt, hou het daar maar op.
‘Was het daar gezellig?’
Ik was zelf niet gezellig in die tijd. Stond liever in een bos te zagen, alleen, zo maakte ik me wijs. Ik dacht dat ik erbuiten kon11, buiten gezelligheid, dat ik alles wel alleen kon omdat ik dat van huis uit
gewend was. Mijn ouders zijn niet gezellig, dan zoek je dat later
weer op, zoek je mensen uit die ook zulke ouders hebben of zijn. Q.
en P. hadden het zelfs met elkaar niet gezellig, wat ik van mijn ouders niet zeggen kan, maar zo heb je altijd baas boven baas. Zulke
ongezellige types (studenten van Q.) vond je altijd in dat zomerhuis, mensen zoals ik, die dachten dat ze het alleen wel konden
rooien – we hébben wat gerooid daar op de Veluwe.
En dáár heb je meteen het bos van Birnham weer, uit Shakespeares
Macbeth, wat P. een flauwekulstuk vond: ‘Dat koningsdrama’s bloederig zijn hoeft Shakespeare me niet te vertellen.’
Het bos rond het zomerhuis van P. rukte op als het Birnhamwoud. Prunusfamilie, gewapend met grote stekels. En wij brachten
dat tot staan, wij lieten de kettingzaag loeien en rooiden door tot er
geen prunuslid meer te vinden was en de hei weer even kaal was als
vóór de komst van de vijand. Mooi hoor, hei. Maar je voelt je er
gauw alleen.
Als gezelschap had ik wel altijd mijn boeken in die tijd. Niet gezellig
misschien, maar ik verveelde me nooit. Nu de combinatie chrysanthen en oorlog was gevallen, dat was een kwestie, dat moest ik meteen helemaal uit gaan zoeken. De boeken ingedoken. Ik moest P.
toegeven dat de gevoelswaarde van de chrysant inderdaad in de
sfeer van de oorlogsverklaring blijkt te liggen. Ook daar is over geschreven: bloemen en het gevoel dat de mensen erbij krijgen. Niet
alle chrysanten hebben met de oorlog te maken, je moet er een wilde variant voor uitkiezen, de Chrysanthemum vulgare (boerenwormkruid), maar dat is óók een chrysant. Die had de uitgesproken
gevoelswaarde die de oorlog ook geeft. Ik schreef P. meteen een
briefje, waarin ik hem dat vertelde, met onderaan een ironisch bedoeld excuus: ‘Sorry, ik had het moeten weten.’
Reactie per kerende post: ‘Een hoop gelul, maar dank je wel, je
zult het wel weer goed bedoelen. Wanneer kom je weer zagen?’
11. Ik wist niet goed wat vriendschap was, ik dacht:/ het is iets eindigs, hou die boot maar verder af,/ en trad al uit mijzelf voor men mij genaderd was. (Pieter Boskma)

at t e j o n g s t r a O v e r s t o o k t o m a t e n

947

En ik weer komen zagen en wijn drinken. P. deed de laatste keren
niet meer mee, de camper had hij verkocht aan iemand die hem als
stacaravan ging gebruiken.
‘Niet te besturen, dat kreng.’
Landrovers had hij nog wel (twee), maar daar reed hij niet meer
in. Hij was gestopt met autorijden en roken, gestopt met wijn, gestopt met eten (al kookte hij nog wel), want autorijden, roken, wijn,
eten, van alles moest hij braken sinds zijn peristaltiek was omgedraaid. Hij moest braken van slapen, braken van waken, braken van
lezen, hij kotste van gezelschap, als hij alleen was kotste hij om niks.
Je kunt je afvragen of iemand een ziekte kan verdienen, of een kwaal
typisch is voor deze of gene, bij hem hoort als het ware, maar als P.
terugkwam van het zomerhuistoilet en we hoorden hoe hij op de
kop stond om alle gal te spuwen en dan grauw als as weer in de kamer kwam…
‘Ik kon heel passibel braken…’
Dan was het alsof hij zijn eeuwige ergernis aan alles en iedereen
had uitgekotst, alsof zijn ziekte inderdaad in zijn verlengde had gelegen.
Een vreemd beeld: het duurde een halfjaar, toen had hij zichzelf
ten leste uitgekotst, was hij dood, weg, alsof bij leven al zijn vezels
opgebouwd waren geweest uit ergernis.
Het was niet gezellig tussen Q. en P. Ze leefden apart together, zoals
dat tegenwoordig heet. Twee bittere huizen, veel bij elkaar. Slechts
op bezoek, maar toch in de gevangenis van de huwelijkstrouw die
zij elkaar in de oorlog gezworen hadden.
Zou Q. een bruidsboeketje hebben gehad van chrysanten? Stonk
mijn bloemenbos daarom naar de oorlog? En welke oorlog? Toch
niet die tussen hen beiden, die ver na ’45 tot een wapenstilstand verijsde?
Ze zijn bijeengebleven al die jaren, tot de dood van P. Ik weet niet
of Q. blij was nooit te zijn gescheiden, er was alle reden toe geweest,
vond zij ook zelf. Onverdroten – ’t woord paste haar – zette zij haar
leven voort, nu en dan kreeg ik haar briefjes. Weer wat fouten in
mijn boeken aangestreept12, ze bleef de pedagoge. Geen enkel

12. Een Engelse boer, die een geboren rekenaar was, telde eens de woorden van een blijspel
waar men hem voor zijn vermaak mee naartoe genomen had. (Lichtenberg)
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woordje over of ze ook nog goede, mooie dingen had gevonden, wat
me P. te binnen bracht en de reden van zijn kotsen.
Toen vond ik eindelijk de moed mijn woonvriendin te verlaten, zeg
maar ‘scheiden’. Met twee kinderen – een beweging die langs de lijnen van de ergste rampscenario’s verliep, ik ben er flink aan toe geweest. Toen was het Q. die schreef gedacht te hebben dat ik een
meer volwassen oplossing bedenken zou. Een scheiding was niet
‘creatief ’13. Naar de letter klopte dit. Wat ik gedaan had was uncreating. Maar wie wil naar de letter leven? Ik schreef haar een kaartje
met een punt, niet langer kennissen, briefjes noch bezoekjes meer.
Kreeg een jammerklachtje van haar zijde. Moest dit nu? Ik liet het
zo, na mijn uittocht uit de woning waar veel leed was aangericht.
Hadden andere, goede vrienden zich al van mij afgekeerd, daar kon
er best nog eentje bij dacht ik. Zo gedaan, Q. afgeschreven.
Kwam jaren later toch weer een briefje. Lauriergracht 66, ik herkende Q.’s rommelpootje. Ze had het wijs geoordeeld haar memoires
op papier te zetten, schreef ze, en die in eigen beheer in ’t licht gegeven. Schreef ik nog voor de krant en was het (zo ja, zo nee) geen idee
mijn positieve oordeel uit te spreken? Gaf toch een tijdsbeeld? En
wat ze niet had meegemaakt: koerieren, oppakken, Ravensbrück en
Zweedse lakens tot en met, had ik toch ook wat mee gehad? Ze
dacht ook veel terug aan hakken, aan hout, aan gezelligheid in hun
zomerhuis en alle wijn die ik genoten had: ‘Door mij en mijn betreurde P. met hartelijkheid geschonken.’
Had ik me eigenlijk niet heel erg ondankbaar betoond door op
haar welgemeende spijt (‘je weinig creatief vermogen, weet je nog?’)
zo bot, zo hard te reageren? Was haar boekje over vroeger niet dé gelegenheid dat eindelijk eens te vergelden?
Soms krijg ik het rood voor ogen, en soms was toen14. Ze had haar
boekje meteen maar meegestuurd. Ik las het in een uur, vond goddank drie fouten, daar begon mijn antwoordbriefje mee. Toen werd
het kraken geblazen, de stoomwals erover, de kettingzaag erin: toon,
vorm, inhoud, zinnen, woordkeus en de conclusie: ‘Gáááp!’

13. Raak mijn lot niet aan met snode handen! Hoe vaak heb ik je niet gewaarschuwd? Maar in
je hoogmoed moest je je erin mengen, net als de anderen! (Strindberg)
14. De grootinquisiteur is razend bij mij weggegaan en heeft me gedreigd met een of andere
straf. Maar ik sla geen acht op zijn machteloze woede. Ik weet immers dat hij handelt als
een machine, als een werktuig in de handen van Engeland. (Gogol)

at t e j o n g s t r a O v e r s t o o k t o m a t e n

949

Mijn strafmissive gepost met kijkers als stooktomaten, stomend
van woede15, met een staaf van staal als ruggengraat en een kille kei
ter hoogte van het hart. Verschrikkelijk! Q., dat arme vrouwtje, ze
had zoveel geluk gemist. Ik had haar bemoeizieke tong ook kunnen
laten voor wat hij was. Maar zo was ik eraantoe, toen haar beleden
creativiteit mij per post bereikte. Heel erg. In de tijd dat ik na de
scheiding jankend voor het venster stond, turbulent vanbinnen,
radeloos, mijn vrienden H. en S. mij meenamen naar de kroeg en
me weer naar huis droegen, kwam zij mijn fouten even corrigeren.16
Oorlogschrysanten, bloemen van het kwaad: we zijn er beiden niet
veel beter van geworden.

15. Het gezicht zwelt op, het bloed kleurt de aderen donker, en zijn ogen, wilder dan die der
Gorgonen, schieten vuur. (Ovidius)
16. Madame, ik bespeur een wolk van misnoegen op uw voorhoofd, en u schijnt te vragen of
het niet onbillijk was dat ik narren zoals u zo toetakelde, aan het spit stak, stuk hakte, lardeerde en u afslachtte, om u ongegeten te laten liggen. Madame! C’était la guerre. (Heine)
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WIEL KUSTERS

Evangeliebladen

Maria Magdalena
1
Ik werd bereden en ik werd bezeten.
Ik was mezelf niet meer, ik was zijn trog.
Mijn tong werd door zijn lasterpraat gespleten.
Hij spuwde diep in mij. Hij was mijn zog.
Ik lag in schuim terneer. Hij mende mij.
Zijn klauwen haakten in mijn vlees, mijn geest
en in mijn flardenziel. Wie kende mij?
Nog even en ik was nooit kind geweest.
Ik zocht de dood, maar huilde aan de voet
van hem die leven is en overvloed,
ik vond mezelf terug. Hij dreef mij uit
de pijn die als vals leven in ons woedt,
de pijn die ons vanzelf verlaten moet;
maar die hij als een demon buitensluit.
2
Het graf was leeg en ik kan niet ontkennen
dat schrik en vreugde zich meteen vermengden
als volheid en gemis, waaraan te wennen
ik daar beginnen moest. Twee vlammen zengden
mijn bestaan, van beide zijden, hartstocht
die van geen keuze weten willen kon.
Wie was het die ik in het rotsgraf zocht?
Zijn schaduw, opgestaan en plaats vergaan, de zon.
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De Emmaüsgangers

De plaats waar Jezus stierf lag achter ons,
ver als de dag dat hij zijn einde vond.
In onze hoofden: stilte en gegons.
Jeruzalem, de cirkel was niet rond.
Rechtlijnigheid, zijn onomkeerbaar lot.
Het graf bleek leeg, hij zou verschenen zijn,
maar het licht ving in ons hart op schaduw bot.
Ons ongeloof. Wel druiven, maar geen wijn.
Totdat hij voor ons stond en met ons ging.
‘Gij onverstandigen, zo traag van hart.
Ik ben Ontvangenis vanuit de dood.’
Terwijl hij met ons aanlag, brak hij brood.
Wij zagen wie hij was in ieder part,
o kruis. Wij zagen hoe hij aan ons hing.
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B E RT J. M . D E V R I E S

Duurzaamheid in een veranderende
wereld

Het begrip duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid gebruiken in de titel van een essay is een
waagstuk. Waar de één het begrip als uitdaging voor de eenentwintigste eeuw ziet, beschouwt de ander het als zinloos en ondefinieerbaar of alweer uit de mode. Van oorsprong komt het begrip ‘duurzaamheid’ uit de ecologische hoek, met aanzetten tot formulering
vanuit de economische wetenschap. Het verwees naar de manier
waarop een natuurlijk systeem – zoals een bos, een visgebied of een
olieveld – door mensen wordt gebruikt. Duurzaam exploiteren van
zo’n systeem, zo was de stelling, betekent dat er niet méér aan onttrokken wordt dan er natuurlijkerwijs aan toegevoegd wordt.
Het rapport Grenzen aan de groei, uitgebracht aan de Club van
Rome in 1972, liet met een computermodel zien dat voortgaande
exponentiële groei van het aantal mensen en goederen onhoudbaar
was. Deze groei zou hoe dan ook tot stilstand komen, hetzij door
grondstofuitputting en milieudegradatie met alle – vermoedelijk
catastrofale – gevolgen van dien, hetzij doordat mensen bewust kiezen voor geboortebeperking en het stabiliseren van materiaal- en
energiegebruik. Tot op heden volgt de wereld in grote lijnen het verloop van de bevolkingsgroei en de toename van het grondstofgebruik zoals berekend in het rapport aan de Club van Rome. De in
1973 en 1979 door de o pe c -landen geïnitieerde olieprijsstijgingen
veroorzaakten hierin slechts een tijdelijke breuk. Het rapport heeft
veel aandacht gekregen, vooral in Nederland, veel misverstanden
opgeroepen en de aanzet gegeven tot een hele reeks analyses van de
toekomst van de mensheid.
Een van die analyses was het rapport Our Common Future uit
1987 van de Commissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties – ofwel de Commissie-Brundtland. Hierin werd niet
duurzaamheid, maar duurzame ontwikkeling centraal gesteld. De
meest geciteerde definitie daarvan komt uit dit rapport: duurzame
ontwikkeling is zodanig in de huidige behoeften voorzien dat toebert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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komstige generaties in hún behoeften kunnen voorzien. Het gebruik van hulpbronnen en investeringen en de technologische en
institutionele ontwikkelingen moeten daarop gericht zijn. Zowel
rijkdom als armoede kan de duurzaamheid van ontwikkelingen bedreigen. Twee wereldconferenties en tientallen definities verder is
duurzame ontwikkeling een gidsprincipe geworden, zoiets als de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het begrip is inmiddels in de wetenschap op allerlei manieren opgepakt en uitgewerkt, en er zijn diverse initiatieven genomen tot een ‘duurzaamheidswetenschap’1.
Het gebruikelijke Engelse woord voor duurzaam, sustainable, komt
van het Latijnse werkwoord sus-tenere. Dat betekent iets op-houden, overeind houden maar ook iets vol-houden, overeind blijven
onder interne en externe druk. Het heeft te maken met een capaciteit, met iets kunnen of zijn – meer dan met iets hebben. Het woord
duurzaamheid bevat de stam ‘duren’: iets dat voortduurt, blijft bestaan – het Franse durable en het Duitse dauerhaft. Mensen willen
blijkbaar iets laten voortduren – maar wat? – en zij moeten daarvoor iets volhouden – maar wat? In dit essay wil ik proberen de contouren van een ‘duurzaamheidstheorie’ te schetsen, die het mogelijk
maakt deze vragen op een systematische en wetenschappelijke wijze
te benaderen.2
Mijn eerste uitgangspunt is: het streven naar duurzaamheid kan
niet zonder een interpretatie van de wereld waarin wij leven. Zo’n
interpretatie zal, aan een Europese universiteit, primair gestoeld
zijn op het wetenschappelijk wereldbeeld. Daarom begin ik met een
schets hiervan waarin ik de begrippen ‘energie’ en ‘complexiteit’
centraal zal stellen. Mijn tweede uitgangspunt is dat het streven
naar duurzaamheid een normatief – of waardegebonden – karakter
heeft. Immers, het verwijst naar een ervaren of gewenste kwaliteit
van leven van mensen, hier en nu, elders en later. Dit aspect werk ik
uit aan de hand van enkele toekomstbeelden.

Een aarde in duurzame verandering
De pogingen om wetenschappelijke kennis te verwerven en te legitimeren tegenover de aanspraken vanuit vooral religieuze overlevering is een van de boeiende episoden uit de Europese geschiedenis.
In het jaar 1654 verklaarde de Ierse prelaat Ussher op basis van uitgebreid onderzoek van documenten dat de schepping van de aarde
had plaatsgevonden op 26 oktober van het jaar 4004 voor Christus
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om negen uur ’s ochtends. Newtons ‘eeuwige wetmatigheden’ van
de mechanica en Linnaeus’ omvangrijke classificatie van plantenen diersoorten waren hiermee nog wel in overeenstemming te brengen, maar onderzoekende geesten vonden geleidelijk zoveel sporen
van verandering dat zesduizend jaar geschiedenis te kort werd. Eind
achttiende eeuw rekte de Fransman Buffon dan ook de zeven scheppingsdagen op tot zeven tijdperken die een periode van 74.832 jaar
besloegen – hetgeen hij afleidde uit experimenten met verwarmde
metalen bollen. De evolutietheorie van Darwin luidde in de tweede
helft van de negentiende eeuw het definitieve einde in van het verhoudingsgewijs statische wereldbeeld uit voorgaande eeuwen, althans in de wetenschap. De geschiedenis van de aarde is het verhaal
van nooit eindigende en overal plaatsvindende verandering. We zullen moeten zoeken naar duurzaamheid in een veranderende wereld.
Elk jaar komen nieuwe en betere observaties en reconstructies beschikbaar van allerlei ‘fysiologische variabelen’ van het systeem aarde, zoals de atmosferische concentratie van koolstofdioxide, de oppervlaktetemperatuur en het niveau van de zeespiegel. Aan de hand
hiervan en in wisselwerking ermee kan een steeds beter ‘wetenschappelijk verhaal’ worden verteld over de geschiedenis van de
aarde en van het leven erop. Zo weten we inmiddels dankzij de als
‘plate tectonics’ bekendstaande theorie van de geoloog Wegener dat
wat nu Europa heet in de afgelopen driehonderd miljoen jaar niet
alleen forse schommelingen in temperatuur en zeespiegelniveau
heeft meegemaakt, maar ook duizenden kilometers over de aardkorst heeft rondgezworven. De temperatuur op aarde heeft in de
laatste twee à drie miljoen jaar voortdurend gefluctueerd, met uitslagen tot 10o Celsius. De daarbij optredende verandering in ijsbedekking bleek voornamelijk veroorzaakt te worden door de verandering in de hoek tussen aardas en aardbaan en in de vorm van de
aardbaan om de zon – zoals in 1941 werd geopperd door de meteoroloog Milankovitch.
Deze reconstructies van de ontstaansgeschiedenis van de aarde
zijn gebaseerd op waarnemingen en op toepassing van een beperkt
aantal fysisch-chemische wetmatigheden. Op een abstracter niveau
geldt dat verandering kan worden opgevat als het resultaat van twee
tegengestelde tendensen: enerzijds het streven naar maximale wanorde volgens de tweede hoofdwet van de thermodynamica, en anderzijds de zwaartekracht. Elke optredende oneffenheid (of ‘gradiënt’) wordt tegengewerkt door natuurkrachten. Het instandhouden ervan vereist een voortdurende stroom van energie die hoogbert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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waardig is ten opzichte van de omgeving – en dan ‘vrije energie’ of
‘exergie’ genoemd wordt.3 Zulke oneffenheden (of gradiënten) kunnen worden begrepen als orde, informatie, organisatie, complexiteit.
In de theorie van niet-evenwichtsprocessen wordt in dit verband
gesproken over ‘dissipatieve structuren’. Dit zijn structuren met een
ordening in ruimte en tijd die kan voortduren dankzij de instroom
van energie. Sommige autokatalytische (zichzelf versnellende) chemische reacties vormen een dergelijke structuur. Een eenvoudig
voorbeeld dichter bij huis is een temperatuurverschil tussen buiten
en binnen dat in stand wordt gehouden door het verbranden van
aardgas. Maar ook een hogedrukgebied, een bos of een stad kunnen
worden bezien als dissipatieve structuren. Een maat voor de complexiteit van zo’n niet-evenwichtssysteem is de ‘energiestroomdichtheid’, die aangeeft hoeveel energie per tijdseenheid en per
massa-eenheid wordt gebruikt om de ordening te laten voortduren.4 Vanaf de Big Bang, waarmee in dit verhaal alles begon, blijkt
deze energiestroomdichtheid en daarmee de complexiteit voortdurend te zijn toegenomen (figuur 1).5 De gemiddelde waarde ervan
voor de aarde is momenteel zeer gering, maar nabij de warmtebronnen op de oceaanbodem kan ze dermate groot worden dat orde kan worden gehandhaafd – zodat het leven op aarde misschien
hier is ontstaan. Dit brengt ons op het volgende punt: leven.

figuur 1. Energiestroomdichtheden (in erg/s/g) als maat voor de complexiteit van
dissipatieve geofysische en biologische systemen.
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Complexiteit en leven
Leven begon met bacteriën, die geordende structuren leerden bouwen uit de beschikbare energiestromen en waterstof en koolstof –
en al doende de atmosfeer oplaadden met zuurstof, hetgeen wel de
eerste wereldmilieuramp is genoemd omdat het ze uit de atmosfeer
verbande. Deze eerste vormen van leven zijn mogelijk ontstaan in
een fascinerend samenspel van zelforganisatie en natuurlijke selectie. De bioloog Kauffman en collega’s hebben laten zien dat autokatalytische netwerken van moleculen en reacties ertussen bij bepaalde dichtheden en schakelingen een beperkt aantal ‘attractoren’ hebben die de basis vormen voor zelforganisatie. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen of deze aanzetten tot ‘wetten van het complexe’
standhouden.
In een latere fase deden de eukaryoten, bacteriën met celkernen,
hun intrede, en daarmee individualiteit, celorganisatie, seks en
dood. Sommige soorten betrokken niet alleen levenloze stof uit hun
omgeving, maar begonnen ook andere organismen op te nemen in
hun metabolisme. Deze en latere levende organismen zijn óók op te
vatten als dissipatieve structuren, die zichzelf in stand houden door
een permanente aanvoer van hoogwaardige en afvoer van laagwaardige energie. Tijdens dit proces worden onderdelen van organismen
voortdurend gebouwd, uitgewisseld, afgebroken. Dit innerlijk nietevenwicht kan slechts in stand worden gehouden door een permanente aanvoer van hoogwaardige en afvoer van laagwaardige energie. Het is als iemand die voorover dreigt te vallen en dit enkel kan
voorkomen door vooruit te lopen. Dergelijke dissipatieve structuren zijn zo bezien enkel geïnteresseerd in hun eigen integriteit en
hernieuwing.
We vinden deze biologische complexiteit terug in de energiestroomdichtheden (figuur 1). Het fotosyntheseproces wordt in
groene planten door de zon in stand gehouden op een niveau van
ongeveer een tiende watt per kilogram. U en ik komen met ons
metabolisme zelfs slapend al boven de één Watt per kilogram. Om
moderne landbouw te bedrijven moet een tienmaal hogere energiestroomdichtheid van tien Watt per kilogram in stand gehouden
worden.
Dit brengt ons bij de ecologie, door velen en niet alleen ecologen
opgevat als hoeksteen van het duurzaamheidsdenken. Planten en
dieren zijn via trofische relaties – eten en gegeten worden – met elkaar verbonden. Zij vormen voedselwebben. Eén versimpelde weergave is in de vorm van energiestroomdichtheden door de trofische
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niveaus heen.6 Deze dichtheden zijn het hoogst aan de basis, waar
biomassa wordt gevormd uit zonlicht via fotosynthese. In elk volgend trofisch niveau zijn de dichtheden lager, voor toppredatoren
meestal orden lager, dan aan de basis. Elk onderdeel van het web benut een deel van de energiestroom om zichzelf in stand te houden.
Voedselwebben vormen complexe structuren. Deze ecologische
complexiteit is een gevolg van de grote verscheidenheid aan onderdelen van het ecosysteem wat betreft functies en gedrag en aan wisselwerkingen tussen de onderdelen. Om dergelijke systemen te begrijpen en om er duurzaam mee om te gaan, moeten we leren denken in termen van terugkoppelingen en vertragingen, van netwerken en drempelwaarden, kortom in de methoden en technieken
voor onderzoek van complexe systemen. Zijn er wetmatigheden, of
iets losser gezegd, regels te vinden die het ontstaan en de ontwikkeling van dergelijke geordende structuren bepalen, zoals de ideeën
over zelforganisatie van onderzoekers als Eigen en Kauffman suggereren? Onder welke omstandigheden zijn zij stabiel en in welke mate kunnen zij zich aanpassen? De toenemende mogelijkheden tot
observeren en met modellen simuleren leveren nieuwe en spannende inzichten op over mogelijke antwoorden op dergelijke vragen.7
Interessant is in dit kader de door de chemicus Lovelock in 1972
geopperde Gaia-hypothese, volgens welke de geschiedenis van de
aarde niet kan worden begrepen zonder de rol van levende organismen erin te betrekken. In deze vorm wordt de theorie inmiddels
breed onderschreven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bacteriën, planten en dieren een wezenlijke rol hebben gespeeld in de
ontstaansgeschiedenis van de ‘levenloze’ natuur. Strikte scheiding
tussen de wetenschappelijke disciplines van geologie en biologie
blijkt onhoudbaar. Op eenzelfde wijze blijkt ook de mens een, soms
buitensporig grote, rol te hebben gespeeld in hetgeen als de ‘natuur’
wordt gezien, zoals zo indrukwekkend weergegeven door de bioloog Westbroek voor het Hollandse landschap. Ook de scheiding
tussen biologie en ecologie enerzijds en archeologie en sociale wetenschappen anderzijds is daarmee onder druk komen te staan. Er
is ook een vergaander formulering van de Gaia-hypothese in omloop: Gaia als een zichzelf regulerend superorganisme. Hoewel de
hypothese in deze vorm wetenschappelijk veel controversiëler is,
speelt zij als metafoor toch een belangrijke rol. Zij drukt immers de
‘biologisering’ van het wereldbeeld uit na de mechanisering ervan
in voorgaande eeuwen.8
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Complexiteit en mensen
We zijn nu beland bij het meest spannende en complexe studieobject: de mens. Dankzij de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en het r i v m ben ik in de gelegenheid geweest, samen met
J. Goudsblom en andere collega’s, om de mens-omgevinginteracties
in het Holoceen – de afgelopen tienduizend jaar – te bestuderen.
Dit heeft in 2002 geresulteerd in het boek Mappae Mundi.9 Ik beperk mij hier tot enkele lijnen.
Zo’n tien- tot vijftienduizend jaar geleden zijn groepen jagersverzamelaars begonnen de omgang met de lokale omgeving te intensiveren, vanuit de bedreigingen maar ook de kansen van het veranderend klimaat. Landbouw en veeteelt verspreidden zich vanuit
meerdere gebieden. Tot enkele honderden jaren geleden was zonlicht voor vrijwel allen de basis. Waar boeren meer produceerden
dan nodig voor de eigen gemeenschap ontstonden handel en markten en werd geïnvesteerd in irrigatie en terrasbouw.
Binnen de door de biogeografie gegeven mogelijkheden werden
sociale en economische interacties steeds belangrijker. Anders gezegd: de sociale complexiteit nam toe.10 In deze vroege samenlevingen zijn al de voor duurzaamheid zo belangrijke ingrediënten van
menselijke organisatie zichtbaar: individueel belang tegenover
groepsbelang, wedijver tegenover samenwerking, korte tegenover
lange termijn. Ook is duidelijk dat dergelijke organisatievormen in
nauwe wisselwerking (ont)stonden met opvattingen over en gedrag
inzake de natuurlijke omgeving.11 Op lokale en regionale schaal
werden mensen geconfronteerd met zowel overvloed als schaarste
in het gebruiken van bodems, waterbronnen, bos, ertslagen. Lokaal
traden onvermijdelijke en ten dele onomkeerbare veranderingen op
in het mens-natuursysteem en daarmee in de kansen op en bedreigingen van duurzaam (over)leven. De gevolgen van deze veranderingen waren ook op regionale en continentale schaal en vermoedelijk ook op wereldschaal manifest. Zo kan bijvoorbeeld uit bodems
in Zuid-Zweden het verloop van de productie en het gebruik van
lood ten tijde van het Romeinse Rijk worden afgelezen. Dergelijke
gevolgen werden echter door de veroorzaker niet of pas later en indirect gevoeld – ‘wel afwenteling maar nog geen terugwenteling’ –
als een volk al niet voordien verder trok of door oorlogen ten onder
ging.
Menselijke samenlevingen kunnen óók beschouwd worden als dissipatieve structuren. De vergaande exploitatie van boeren en hun
dieren en het gebruik van slaven leverden de energiestromen om
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een op voedselwebben gelijkende, hiërarchische structuur te handhaven. Nog maar tien generaties geleden was het grootste deel van
de bevolking in Europa aangewezen op hooguit 50 Gigajoule (g j )
per jaar per hoofd – een gemiddeld vermogen van twee paardenkrachten ofwel deux cheveaux. Dit kwam hoofdzakelijk uit biomassa en werd benut als voedsel en voor verwarming, koken en transport. Om het hiërarchisch web van deze vroegere samenlevingen te
laten voortduren waren er ook verschillen in macht, organisatie,
geld, kennis en informatie – de al eerder genoemde oneffenheden of
gradiënten. Was het bestaan hiervan een noodzakelijke voorwaarde
of een toevallig gevolg? We moeten hiervoor naar andere aspecten
van ontwikkeling kijken dan alleen de energiestromen.
Talloze hypothesen zijn opgesteld over de opkomst en ondergang
van menselijke samenlevingen. Ecologen hebben geopperd dat samenlevingen net als ecosystemen van een eenvoudige toestand met
snelgroeiende opportunisten, zeg pioniers of kolonisten, overgaan
in een meer volgroeide toestand met een hiërarchische structuur,
zeg staten of imperia. Dit streven om de problemen van zelfhandhaving op te lossen verloopt volgens de ecoloog Holling in een cyclus. Eerst wordt de structuur van het (eco)systeem geleidelijk hiërarchischer en complexer en daardoor ook kwetsbaarder, bijvoorbeeld voor invasie van nieuwe soorten. Op een gegeven moment,
meestal door een verstoring van buitenaf, ondergaat het systeem
een transformatie naar een nieuwe toestand, op een lager niveau
van organisatie. Uit deze overblijfselen kan opnieuw een pionierbevolking opbloeien.
Ook menselijke samenlevingen worden bij toenemende sociale
complexiteit kwetsbaarder voor gevaren van buiten – zoals aardbevingen, wilde dieren en mensen – en van binnen – zoals interne
conflicten en verlies van samenhang. Door archeologen, economen,
sociologen en historici zijn uiteenlopende verklaringen gegeven
voor de opkomst en ondergang van menselijke organisaties zoals
stammen, staten en bedrijven. Zo is de archeoloog Tainter van mening dat toenemende complexiteit een oplossingsstrategie is met
afnemende meeropbrengst, dat wil zeggen, de effectiviteit van additionele complexiteit neemt almaar af. Eén onderliggende oorzaak is
dat de vereiste informatiestromen steeds moeilijker te beheersen
zijn, zowel qua omvang als kwaliteit. Het Romeinse Rijk is zijns inziens het voorbeeld par excellence. Op een gegeven moment kan alleen bewuste versimpeling van organisatie verder verval en ineenstorting verhinderen. Van een dergelijke bewuste versimpeling lijken maar weinig historische voorbeelden te zijn.
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De historicus Turchin kiest een meer sociaal-culturele invalshoek. Hij verklaart de ‘rise and fall of states’ aan de hand van het
door de veertiende-eeuwse Arabische geleerde Ibn Khaldun ingevoerde begrip ‘asabiya’. Dit woord staat voor groepsverband, solidariteit. In het centrum van staten zou de asabiya afnemen als gevolg
van minder extern gevaar, meer interne machtsstrijd en meer luxe.
Aan de grenzen van machtige staten is zij juist groot en vaak etnisch
van aard. In combinatie met factoren als transport, communicatie
en technologie biedt een dergelijke rol van etnische solidariteit een
verklaring voor de historisch opgetreden politiek-militaire cycli,
ook al is de afstand tussen Turchins wiskundige model en de historische – en complexe, multi-interpretabele – werkelijkheid nog
groot.
Ook economische systemen zijn onderhevig aan periodieke
schommelingen, die vermoedelijk samenhangen met fluctuaties in
omvang en macht van staten. De econoom Kondratiev postuleerde
in 1922 het bestaan van lange golven in de wereldeconomie, die wellicht verklaard kunnen worden vanuit de interactie tussen investeringen in kapitaalgoederen en technisch-wetenschappelijke ontdekkingen. Twintig jaar later sprak de econoom Schumpeter van
‘creatieve destructie’ als essentieel onderdeel van kapitalistische
economieën en wees de technologische dynamiek aan als de belangrijkste oorzaak van transformatie – niet zelden naar een hoger niveau van complexiteit.12 Uit deze korte schets zal duidelijk zijn dat
een verzameling van menselijke samenlevingen een buitengewoon
complex systeem is, waarvan de ontwikkeling meer of minder
duurzaam kan zijn al naar gelang het samenspel van organisatorische, culturele, economische en ecologische factoren. Deze verhalen
en analyses van het verleden verschaffen een veelzijdig en leerzaam
interpretatiekader voor ons huidige streven naar duurzame ontwikkeling. Alvorens hier verder op in te gaan maak ik eerst een kleine zijstap.

Duurzaam in verscheidenheid
Complexiteit kan, zoals uit het voorgaande duidelijk moge zijn,
worden opgevat als diversiteit in de eigenschappen van en de relaties tussen de elementen van een systeem. Bij sociaal-ecologische
systemen – waar de vraag naar duurzaamheid primair betrekking
op heeft – komt het in beschouwing nemen van complexiteit neer
op de erkenning van de verschillen (heterogeniteit) in ruimtelijke
en sociale kenmerken van de systeemelementen. Vanuit de wetenbert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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schap gezien komt dit neer op het verlaten van een mechanistischreductionistisch wereldbeeld dat zo lang het ideaal vormde. Maar
waarom werd dit het ideaal?
In zijn boek Cosmopolis geeft de filosoof Toulmin de uitdagende
analyse dat het zestiende-eeuwse humanisme met zijn tolerantie en
openheid door de gruwelen van de Dertigjarige Oorlog overging in
het zeventiende-eeuwse rationalisme. Legitieme kennis was niet
langer mondeling, bijzonder en plaats- en tijdgebonden – maar
schriftelijk, universeel, algemeen en tijdloos. Deze stap naar abstractie, waarin de wiskunde zo’n grote rol speelde, is volgens hem
hét kenmerk van de ideologie van de moderniteit en berustte op het
verlangen naar zekerheid.
In de loop van de twintigste eeuw kwamen er steeds meer barsten
in de pretentie van universaliteit waarmee de Europese wereld zichzelf had opgevoed. Dit viel samen met andere bewegingen zoals een
groeiende rol van vrouwen, indringende contacten met andere beschavingen en het ontstaan van een wereldwijde beeldcultuur – én
de toenemende complexiteit van het wetenschapsobject. Net zoals
het statisch wereldbeeld van de middeleeuwse mens niet houdbaar
bleek, is nu in een tijd van nieuwe en grote onzekerheden de dominantie van het geschrevene, het abstracte en het universele, het
overal-en-altijd geldige op de terugweg.
Naar mijn mening bevatten postmoderne duidingen zoals van
Toulmin dezelfde boodschap als de wetenschap van het complexe,
namelijk: er is een enorme diversiteit aan ontwikkelingen geweest
en mogelijk, die niet tot enkele ‘superwetten’ kunnen worden teruggebracht – althans nog niet. In ons streven naar duurzaamheid zullen we rekening moeten houden met de complexiteit van sociaalecologische systemen. In concreto betekent dit de erkenning van
verscheidenheid in de middelen (de eerder genoemde hulpbronnen) van mensen enerzijds en hun vaardigheden, gewoonten, waarden en denkbeelden anderzijds. Dit is een grote uitdaging voor naar
abstracte eenheid zoekende wetenschappers.

De stroomversnelling sinds 1700
Laat ik terugkeren naar de analyse van veranderingen. De veranderingen sinds het jaar 1700 maken duidelijk waarom we over duurzaamheid zijn gaan praten: dit is de ware ‘Global Change’. Sinds
1820 is de wereldbevolking verzesvoudigd, de veestapel verdrievoudigd en het gemiddeld inkomen verdertienvoudigd (figuur 2). In
West-Europa steeg de gemiddelde levensverwachting in deze perio962
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de van zesendertig naar achtenzeventig jaar. Een inwoner van
Frankrijk legde in 1840 gemiddeld vier kilometer per dag af, nu
veertig. De dagelijks verwerkte informatiestroom ligt thans orden
hoger dan in 1700. Voor de kleine groep deelnemers aan dit proces is
de kwaliteit van het bestaan ingrijpend veranderd – en in veel opzichten ten goede. Deze groei was zeker ook ontwikkeling – maar is
niet vol te houden.
Vanaf enige afstand bezien is er namelijk sprake van geleidelijke
maar onomkeerbare veranderingen. Veel van deze veranderingen
zijn pas sinds kort zichtbaar. Dit komt enerzijds omdat de betreffende systemen vaak grote traagheden en bufferwerkingen hebben, anderzijds omdat de benodigde meettechnieken, computers en
satellieten pas in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn ontwikkeld. Nu staren wij onszelf plotseling in het gezicht. Zo’n 25 procent tot 40 procent van de netto biomassaproductie op land wordt
door mensen aangestuurd. Met het op steeds groter schaal verbranden van fossiele brandstoffen, gevormd in de loop van miljoenen
jaren, heeft dit tot significante beïnvloeding van de koolstofkringloop geleid. Het meest ondubbelzinnige signaal hiervan is de 17
procent toename in de atmosferische co 2-concentratie sinds de
metingen begonnen in 1958. Behalve de koolstofkringloop worden
ook de stikstof- en waterkringlopen op aarde, en in het verlengde

gebruik stk, olie en gas (mto-eq/jaar)

bevolking (mln)
veestapel (mln)

landbouwgrond (mln ha)

figuur 2. Indicatoren van wereldwijde verandering sinds 1700: de groei van het landbouwareaal,
de menselijke bevolking, de veestapel en het gebruik van fossiele brandstoffen.
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daarvan het klimaat, door mensen in toenemende mate beïnvloed.13
Ik beperk mij tot de invalshoeken energie en complexiteit, voorbijgaand aan vraagstukken van voedsel, water, enzovoorts. De onstuimige veranderingen van de laatste eeuwen zijn veroorzaakt én
mogelijk gemaakt door de enorme groei van het gebruik van fossiele brandstoffen, eerst steenkool en later aardolie en aardgas. Dit gebeurde in een spiraal van technologische ontwikkelingen en militair ondersteund olie-imperialisme.14 Het gevolg is een toename
van het gebruik van fossiele, nucleaire en waterkrachtenergie tot
het niveau van ruim drie Groningse aardgasvelden per jaar. Dit gebruik is zeer ongelijk verdeeld. Dit blijkt uit de energiepiramide
voor de wereldbevolking in het jaar 2000, dat wil zeggen, het aantal
mensen dat in een bepaalde energiegebruiksklasse zit. Het blijkt dat
het grootste deel van de wereldbevolking leeft onder de 90 g j per
jaar per hoofd (ofwel 3 kW/hoofd) waarvan een belangrijk deel in
de vorm van biomassa, terwijl een klein deel leeft op zo’n 475 g j per
jaar per hoofd (ofwel 15 kW/hoofd) met een verwaarloosbaar aandeel van biomassa (figuur 3). In de top van deze piramide heeft elk
individu het gehele jaar door twintig paarden aan het werk. Ware
het niet dat deze energie bijna volledig uit fossiele brandstoffen

figuur 3. Weergave van de wereldbevolking naar energiegebruiksklassen. De aantallen zijn gegeven in procenten van de wereldbevolking rondom het nulpunt. De figuur is gebaseerd op gegevens voor het jaar 2000 van de Wereldbank. De gestippelde balken geven de aantallen indien
ook het (geschatte) gebruik van traditionele biomassa in beschouwing wordt genomen.
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komt, dan was het verwerken van de paardenstront wellicht een van
de grootste industriesectoren in de hoge-inkomensregio’s geworden.15
Achter deze piramide gaat een enorme technisch-economische
dynamiek schuil: vier van de vijf grote eerder genoemde Kondratiev-golven sinds 1780 zijn rechtstreeks verbonden met energie, namelijk: waterkracht, stoomkracht, elektrificatie en motorisering op
basis van olie. Ons voedsel komt inmiddels meer uit olie dan uit
zonlicht. Aldus hebben mensen kans gezien de energiestroomdichtheid te controleren op niveaus tien- tot tienduizendmaal hoger dan
die van vóórindustriële samenlevingen (figuur 4).
Het is verleidelijk om een vergelijking te trekken met een gigantisch voedselweb waarin arme plattelandsbevolkingen en hun veestapel het grotendeels op zonlicht levend bacterieel substraat vormen – en wellicht dus ook het meest duurzaam zullen blijken – en
bovenin een klein aantal predatoren zich staande houdt door steeds
efficiënter extractiemechanismen op basis van geaccumuleerde
macht, bezit, kennis en contacten. De inkomenspiramide voor de
wereldbevolking in het jaar 2000, dat wil zeggen, het aantal mensen
dat in een bepaalde inkomensklasse zit, is wellicht een betere maatstaf dan de energiepiramide, of in elk geval een aanvulling (figuur
5). Meer dan 75 procent van de wereldbevolking bevindt zich in de
onderste drie klassen (een jaarinkomen van minder dan 4500 1995

figuur 4. Energiestroomdichtheden (in erg/s/g) als maat voor de complexiteit van
dissipatieve systemen.
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$/hoofd). In hoeverre is deze ongelijkheid voorwaarde of bedreiging voor stabiliteit en duurzaamheid? Welke sociale en psychologische drijfveren en mechanismen liggen eraan ten grondslag? Waar
liggen langs deze as gemeten de grenzen tussen evolutie en revolutie, tussen orde en chaos?

Kw e t s b a a r h e i d e n c o m p l e x i t e i t
Deze immense groei in bevolking en activiteiten is voorwaar geen
geringe prestatie – maar tegen de eerder genoemde prijs van onbedoelde nevengevolgen en grotere kwetsbaarheid. Zowel rijke als arme landen zijn afhankelijk geworden van olie- en gasvoorkomens
in handen van anderen, met alle politieke spanningen van dien. Het
verbranden van fossiele brandstoffen op de huidige schaal leidt met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot klimaatverandering
in een tempo dat de afgelopen 420.000 jaar niet is voorgekomen. De
archeoloog Van der Leeuw heeft in dit verband geopperd dat de toegenomen complexiteit meer controle over de omgeving mogelijk
maakt, maar aldus ook het risicospectrum opschuift van lokale korte-termijnrisico’s naar globale lange-termijnrisico’s. Dit is wellicht
het duidelijkst zichtbaar voor de wereld van de mens, de antropo-

figuur 5. Weergave van de wereldbevolking naar inkomensklassen. De aantallen zijn gegeven in
procenten van de wereldbevolking rondom het nulpunt. De figuur is gebaseerd op gegevens
voor het jaar 2000 van de Wereldbank. De witte balken geven de aantallen indien niet het Bruto Nationaal Product (b n p ) per hoofd tegen marktprijzen, maar gecorrigeerd voor koopkracht (p p p : Purchasing Power Parity) wordt gehanteerd.
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sfeer, als geheel. Direct merkbare schade, zoals door verontreinigde
lucht of water, wordt met nieuwe technieken en regulering onder
controle gebracht – zodat de oorzaak ervan kan doorgroeien – en
leidt vervolgens tot nieuwe veranderingen en problemen zoals klimaatverandering of verspreiding van radioactief materiaal.
De antroposfeer is zo omvangrijk en complex geworden dat een
alomvattende beschrijving of begrip niet mogelijk is. Steeds meer
mensen bewonen, los van de ecologische realiteit, een wereld van
door mensen gemaakte artefacten, de technosfeer, met fabrieks- en
kantoorarbeid, geldstromen, kapitaalgoederen en kennis. Dwars
door dit geheel heen zijn er de sociale en culturele gedragingen,
denkbeelden en uitwisselingen van mensen, door Teilhard de
Chardin benoemd met de term noösfeer. Kan de wetenschap de
bouwstenen (blijven) aandragen voor een beter begrip van dit ‘Systeem Aarde’ en aldus ook van de mogelijkheden voor duurzame
ontwikkeling?
Het door mij genoemde onderzoek van biologen en ecologen, archeologen en historici, antropologen, sociologen en economen lijkt
samen te komen in het onderzoek van complexe adaptieve systemen. Uit het midden van de twintigste eeuw stammende begrippen
en inzichten uit de systeemanalyse zijn geleidelijk uitgebreid met
denkbeelden over stabiliteit, diversiteit, padafhankelijkheid, kwetsbaarheid en veerkracht – of het Engelse resilience. Deze theorieën en
de erdoor ingegeven experimenten vormen mijns inziens de kern
van een duurzaamheidswetenschap. Computerprogramma’s en simulatiemodellen in combinatie met een almaar groeiende hoeveelheid gegevens, zowel van satellieten als van veldmetingen, zijn hierbij onmisbaar.
Klimaat- en vegetatiemodellen simuleren steeds fijnmaziger de
natuurlijke processen. Zij worden gecombineerd met modellen van
menselijk gedrag op basis van regels, de zogeheten ‘multi-actor simulatiemodellen’. De resulterende modellen nemen in toenemende
mate de heterogeniteit van systemen in beschouwing, zowel de
ruimtelijke verschillen als de verschillen tussen individuele mensen.
Het streven naar duurzame ontwikkeling kan langs deze weg worden ondersteund met gedetailleerde beheersmodellen voor een natuurgebied zoals de Waddenzee of een dichtbevolkt, economisch en
bestuurlijk complex gebied als de Randstad.16 Hoewel de gangbare
economische wetenschap nog grotendeels vanuit het negentiendeeeuws mechanistisch wereldbeeld wordt bedreven, vindt ook hier
interessante kruisbestuiving plaats. Een andere manier om menselijk gedrag en de daarmee verbonden complexiteit van sociaal-ecobert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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nomische systemen te onderzoeken is in de vorm van interactieve
modellen en simulatiespelen. In plaats van een versimpelde mens in
een simulatiemodel in te bouwen, worden dan echte mensen in een
versimpelde gesimuleerde wereld geplaatst.17

Ke n n i s e n w a a rd e n
Zoveel kennis – en wat nu? Het voorgaande geeft op onderdelen een
antwoord anno 2004 op de vraag van de filosoof Immanuel Kant
‘Wat kunnen wij weten?’ Hij zou verbaasd hebben gestaan hoeveel.
Kants tweede vraag luidde: ‘Wat mogen wij geloven?’ Wie de voorkeur geeft aan door Boeddha geïnspireerde, door meditatie verworven kennis of aan de bijbelse voorspelling van een Armageddon,
vindt het voorgaande wellicht irrelevant. Maar voor wie het wetenschappelijk wereldbeeld – onze hedendaagse ‘mythe’ of Groot Verhaal – aanhangt zal wetenschappelijke kennis aan de basis van het
duurzaamheidsstreven moeten staan. Al was het maar omdat veel
duurzaamheidsproblemen ook uit de wetenschap voortkomen.
Toch is dit onvoldoende. Immers, naarmate de complexiteit van
een onderzoeksobject toeneemt zijn er meer onzekerheden en is er
dus meer ruimte voor uiteenlopende waarnemingen, interpretaties
en verklaringen. De (nog) niet door de wetenschap opgeloste vragen worden beantwoord vanuit individuele en collectieve selectie
en waardering.18 Hypothese wordt wereldbeeld. Dit is goed zichtbaar in het evolutiedebat: waar de een in de natuur alleen zelfzuchtige genen aan het werk ziet, vindt de ander aanwijzingen voor vergaande samenwerking en altruïsme. Het is ook evident in de discussie rond ‘Grenzen aan de groei’, waar voor- en tegenstanders elkaar
blijven bestrijden met vermeende aanwijzingen voor schaarste dan
wel overvloed van grondstoffen. De populaire samenvatting is dat
er optimisten en pessimisten zijn. Indien bepaalde interpretaties
met belangen verbonden zijn – zoals bijvoorbeeld bij het rechtvaardigen van de ‘vrije markt’ op grond van Darwins ideeën over de
strijd om het bestaan en de survival of the fittest – is sprake van ideologie.
Anders gezegd: partiële waarheden worden ingebed in een groter
zingevend, waarderend kader. Dit is een belangrijk punt bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Immers, voor veel ontwikkelingen in zowel heden als toekomst kan het duurzaamheidsgehalte niet
worden vastgesteld. Zijn de risico’s van wereldwijde invoering van
kernenergie of genetisch gemanipuleerd voedsel beheersbaar? Ongeacht of u er weinig of veel van weet, u mag geloven wat u verkiest,
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want het is toch niet in strikte zin bewijsbaar. Of neem een ander
voorbeeld: luidt de ontregeling van het klimaat door verhoogde uitstoot van broeikasgassen het einde van de menselijke beschaving in
of is het hooguit een vertraging in de overgang naar de volgende ijstijd en ontkomt de mens sowieso niet aan aanpassing, zoals de
Delftse geoloog Kroonenberg ons voorhoudt? Nog zo’n vraag: leidt
de teruggang in biodiversiteit door de uitdijende antroposfeer tot
vernieling van het leven op aarde? Geen sprake van, antwoordt de
biologe Margulis, bacteriën overleven altijd.
Er is nog een reden waarom wetenschappelijke kennis niet het
laatste woord heeft in het duurzaamheidsdebat en deze hangt samen met Kants derde vraag: ‘Wat moeten wij doen?’ Dit is zonder
twijfel de moeilijkste en toch ook in het leven van alledag de belangrijkste vraag. Wetenschappelijke kennis kan decor zijn, maar verschaft spelers noch plot. Het gaat om menselijke waarden, ervaringen, verbeelding, doeleinden. Leven is existentieel, in het hier-ennu, we zitten er met ons bewustzijn en handelen elk moment middenin – en daarom ook is fatalisme geen bevredigend antwoord
voor de mens, hoewel misschien wel voor het denken. We moeten
plannen maken, anticiperen, handelen en ver-antwoord-en aan
onszelf.
De opgave is dus om duurzaamheid te operationaliseren vanuit
het wetenschappelijk wereldbeeld, mét zijn onzekerheden en waardegebonden interpretaties, én vanuit de door mensen nagestreefde
kwaliteit van leven. In de onlangs uitgebrachte Duurzaamheidsverkenning van het Milieu- en Natuurplanbureau (m n p ) is hiertoe
een aanzet gegeven vanuit de vraag naar de waarden van mensen,
dat wil zeggen, naar de kwaliteiten van leven die Nederlanders willen ontwikkelen en/of handhaven.19 De uit enquêtes verkregen
waardeoriëntaties zijn voor dit doel geassocieerd met hun doelen
en met hun voorkeur aangaande de manier en de schaal waarop deze doelen verwezenlijkt (kunnen) worden. Dergelijke ‘wereldbeelden’ zijn vervolgens geconfronteerd met de wetenschappelijke inzichten over ter beschikking staande middelen, waarbij rekening
wordt gehouden met een door het wereldbeeld gekleurde inschatting van de wetenschappelijke onzekerheden. Aldus is een poging
gedaan om te evalueren onder welke vooronderstellingen de binnen
de verschillende wereldbeelden nagestreefde kwaliteiten van leven
sociaal-cultureel, economisch en ecologisch inpasbaar zijn. Een van
de meer opvallende conclusies is dat het streven van Europese overheden naar de Amerikaans getinte prestatiemaatschappij en naar
economische groei slecht spoort met breed nagestreefde doelen zobert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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als persoonlijk welbevinden en bescherming van collectieve voorzieningen.

Ve r h a l e n v e r t e l l e n
Hoe brengen we deze opgave in praktijk? Eén interessante mogelijkheid is om vanuit verschillende mens- en wereldbeelden ‘verhalen’ te vertellen als inbreng in het maatschappelijk debat. Om dit te
structureren stel ik voor twee dimensies te gebruiken. De eerste is
hoeveel individueel belang mensen willen en kunnen prijsgeven
omwille van collectieve belangen. De tweede is op welke schaal
mensen hun identiteit en loyaliteit beleven en uitdrukken. Ligt dit
voornamelijk bij het individu, bij familie, kerkgenootschap, regio of
land – of nog wijder, bij multinationals of de Verenigde Naties? Zo
ontstaan vier hoeken, met competitie en doelmatigheid tegenover
coördinatie en rechtvaardigheid op de horizontale as en globaal georiënteerd tegenover regionaal georiënteerd op de verticale as (figuur 6). De afgelopen tien jaar zijn door tal van instituten toekomstscenario’s gemaakt en deze kunnen veelal zonder problemen
in een van de vier kwadranten worden ondergebracht.20

figuur 6. Weergave van een aantal recente toekomstscenario’s van gezaghebbende instituten in
het kader dat wordt opgespannen door de horizontale dimensie van efficiëntie/markt/competitie vs. solidariteit/overheid/coördinatie en de verticale dimensie van globaal georiënteerd zijn
vs. regionaal georiënteerd zijn.
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In elk hoekpunt worden de feiten geïnterpreteerd vanuit een eigen rationaliteit op grond waarvan de vraag ‘Wat moet ik, wat moeten wij doen?’ beantwoord wordt. Naarmate een van de vier waardeoriëntatie/wereldbeeld-combinaties dominanter wordt, neemt
het verzet daartegen toe omdat steeds meer mensen zich niet
(meer) herkennen in de koers van de samenleving. Zo bezien is een
menselijke samenleving dus een voortdurend in beweging zijnd,
complex adaptief systeem, waarvan de mogelijke ontwikkelingspaden weliswaar niet in elke willekeurige richting kunnen lopen, maar
toch slechts zeer ten dele kenbaar en voorspelbaar zijn.21 Ieder speelt
in dit gebeuren zijn rol. Terwijl wereldwijd opererende bedrijven
willen overleven in de globale concurrentiestrijd, streven nationale
staten en etnische groeperingen vaak het continueren van de eigen
politieke autonomie en culturele identiteit na. Indien deze belangen
botsen ontstaat economisch of cultureel protectionisme. Anderzijds streven tal van organisaties vermindering van armoede, ongelijkheid en natuuraantasting na met een beroep op universele waarden – denk aan Greenpeace en Amnesty International. Vaak handelen zij in naam van niet op de markt vertegenwoordigden, zoals
planten en dieren en latere mensengeneraties. De aldus ontstane
‘milieu- en ontwikkelings’-elite raakt gemakkelijk de verbinding
kwijt met de mensen die in het hier-en-nu zo goed mogelijk trachten te overleven – hetgeen een van de voedingsbases is voor het
bonte gezelschap van ‘andersglobalisten’22. Het zoeken naar adequate vormen van solidariteit is misschien wel een van de hoofdopgaven in het duurzaamheidsstreven.
Deze benadering van duurzaamheid vermijdt het disciplinair
monopoliseren van het duurzaamheidsdenken, bijvoorbeeld vanuit
de economische welvaartstheorie of het streven naar natuurbehoud.23 Het is raadzaam om het streven naar duurzaamheid als een
doorgaand maatschappelijk proces te beschouwen en het zojuist geschetste kader van waardeoriëntaties en wereldbeelden te hanteren.
Juist de complexiteit van de duurzaamheidsproblematiek vereist
dat we zorgvuldig meerdere gezichtspunten in beschouwing nemen. Het erkennen hiervan is op zichzelf een stap naar bewustwording.24 Ik werk dit nu uit voor het energieprobleem.

Energie en klimaat: het gangbare verhaal
Er is het afgelopen decennium uitgebreid onderzoek gedaan naar
de determinanten van de uitstoot van broeikasgassen in de energievoorziening en de landbouw, naar de gevolgen daarvan voor het klibert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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maat en naar de mogelijkheden en kosten om daaraan iets te doen.
Er zijn nog steeds grote onzekerheden in de antwoorden op deze
vragen. Het is inmiddels wel duidelijk dát het klimaat verandert,
dat snelle vermindering van de uitstoot niet mogelijk is en dat enige
aanpassing onvermijdelijk zal zijn. Een belangrijke oorzaak hiervan
is de traagheid van de onderliggende klimatologische, technologische, economische en politieke processen. Wat is kiezen voor duurzame ontwikkeling in dit complexe probleem?
De laatste jaren zijn veel analyses gemaakt van de afweging tussen (nog) geen uitstootbeperkende maatregelen nemen en ons aan
de gevolgen van klimaatverandering aanpassen, of nú kosten maken voor uitstootbeperking en latere generaties de vermoedelijke
ellende en kosten van (nog meer) aanpassing besparen. Economische kosten-batenanalyse biedt een methode voor een dergelijke afweging, maar daarvoor moet de werkelijkheid op een groteske manier worden versimpeld en in geld worden uitgedrukt. De bijdrage
van dergelijke analyses is mijns inziens beperkt en soms ook misleidend en onethisch, omdat een complex gebeuren als klimaatverandering en maatschappelijke gevolgen ervan tot beslissingen aan de
hand van een of enkele geldbedragen worden gereduceerd.
Laat ik dus het voorgaande betoog over duurzaamheid concretiseren met enkele ‘verhalen’ over energie en klimaat.25 Mede door de
globalisering – reizen, media – nemen de verwachtingen op een betere bestaanskwaliteit toe van al diegenen die hieraan nog geen deel
hebben. De mensheid gaat voort op het pad van ‘modernisering’. De
individuele consument met zijn geld en voorkeuren is maatgevend.
Beleid van terugtredende overheden is gericht op economische
groei en koopkrachtgestuurde technologie. De zegeningen van de
technologie gaan voort en blijven verrassen. De armen maken een
inhaalslag en de rijken leveren kennis en renteniers. Doorstijgende
arbeidsproductiviteit brengt zalm vissen in IJsland, safari in Afrika,
terreinwagens (ook wel s u v ’s geheten), aankoop van organen,
tuinrobots, psychofarmaca en misschien zelfs trouwen op de maan
binnen ieders bereik, zoals het afgelopen decennium is gebeurd met
pc’s, mobiele telefoons en digitale camera’s.
De energievraag verdrievoudigt binnen veertig jaar. De strijd om
de schaarser en duurder wordende olie- en gasvoorraden wordt intenser en wordt waar nodig met militaire middelen in goede banen
geleid. Het aandeel van fossiele brandstoffen blijft onverminderd
hoog. Mocht het langzaam stijgen van temperatuur en zeespiegel
maatschappelijke ontwrichting veroorzaken, dan wordt op grote
schaal opvang van koolstofdioxide en kernenergie ingevoerd. Voor
972

de gids december 2004

dit en ook andere opdoemende problemen zal de combinatie van
ondernemersinitiatief, technologie en kapitalisme vanzelf oplossingen vinden; het is echter weinig zinvol om daarover nu al te speculeren.
Dit toekomstbeeld is gangbaar in de leidende kringen van de
meeste hoge-consumptie- en veel lage-consumptielanden. Het
biedt technisch-economische ontwikkeling. Is het ook duurzaam?
Binnen zijn eigen logica wel. Immers, de materiële aspiraties van arme bevolkingsgroepen worden op termijn vervuld, hetgeen de bevolkingsgroei en migratiedruk afzwakt en de oorzaken van oorlogen en terrorisme wegneemt. Veroveren van markten in lage-consumptielanden en commercialisering van nieuwe technologieën
leiden tot voldoende werkgelegenheid en kapitaalsrendement om
maatschappelijke onrust in te dammen. Maar klopt dit wel? Wat
zijn de neveneffecten? En welke waarden komen in het gedrang?
De risico’s van een op globalisering en marktkrachten gebaseerde
koers zijn de laatste jaren onrustbarend zichtbaar geworden. Het
wereldwijd en versneld uitdijen van kapitaal- en informatiestromen
heeft geleid tot ongekende ophoping van rijkdom en macht, marginalisering van bevolkingsgroepen en culturele homogenisering. De
tegenkrachten hebben zich onder meer vertoond in andersglobalisme en terrorisme. Ook in het dagelijks leven merkt menig Nederlander en Europeaan dat de kwaliteit van leven niet alleen vóóruit
maar ook áchteruit is gegaan. Mensen in de v s en Engeland zijn
zich sinds 1960 niet gelukkiger gaan voelen, ondanks een verdrievoudiging van hun inkomen – naast gewenning is een belangrijke
reden dat ‘niemand méér ziet als iedereen op zijn tenen gaat staan’26.
De door reclame opgedreven wedijver leidt zo bezien wél tot meer
groei van het Bruto Nationaal Product, meer druk op ecosystemen
en kwetsbare bevolkingsgroepen, meer werkdruk en meer misdaad
en verslaving – maar níét tot meer geluk en genieten van de goede
dingen des levens.

Energie en klmaat: een ander verhaal
Wie deze analyse deelt en deze zorgen en risico’s serieus neemt zal
bovengeschetst toekomstbeeld dan ook als onduurzaam en een
‘vlucht vooruit’ beschouwen. We moeten voort, anders worden we
voorbijgestreefd! Middel wordt doel. Het schip koerst op de wal aan
en om dit vol te houden wordt de wal zo snel mogelijk afgegraven.
Inderdaad houd je op zo’n manier de mensen wel aan het werk –
maar zijn er geen alternatieven?
bert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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In feite is dit de vraag naar een ander mens- en wereldbeeld. Laat
ik dus een ander verhaal vertellen, waarin de verantwoordelijke wereldburger en het vertrouwen tussen mensen en in overheden maatgevend is, en waarin de mensheid in staat wordt geacht tot geestelijke groei. De contouren van deze toekomst zijn óók zichtbaar, bijvoorbeeld in de enorme toename in kennis over en zorg om de onduurzaamheid van de huidige koers, in de Conferentie over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002, in de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties. En ook in het Kyoto-verdrag waarmee de mensheid voor het eerst als geheel een grens erkend heeft en daarmee een mentaal en institutioneel kader voor wereldwijde samenwerking gecreëerd heeft.
Er zijn veel uitwerkingen van zo’n toekomst. Ik volsta hier met
verwijzingen naar de emissiescenario’s van broeikasgassen die zijn
gemaakt voor het Intergovernmental Panel on Climate Change
(ip cc ).27 Het gangbare bezwaar tegen dergelijke alternatieve toekomstpaden is dat ze ‘onrealistisch’ zijn. De mens is immers van nature egoïst is en planning en coördinatie leiden nu eenmaal zo al
niet tot dictatuur dan toch tot bureaucratie en ondoelmatigheid.
Hoewel mensen in de top van de inkomenspiramide de laatste jaren
hun best doen om het beeld van egoïsme te bevestigen, heeft het
verleden nooit één waarheid te vertellen. Het is bovendien maar de
vraag of duurzaam behoud van de Europese welvaartsstaat meer regels vereist dan een toekomst van ongeleide groei en extreme ongelijkheid – zie de recente militariserings- en beveiligingsmaatregelen
en de opkomst van de aanklachtencultuur.
Wel vereist het politieke keuzen en is er op meerdere niveaus
werk aan de winkel. Zo moet de energievoorziening veel meer gaan
aansluiten bij de natuurlijke energie- en materiaalstromen, in combinatie met efficiëntieverbetering en het sluiten van kringlopen.
Onderzoek wijst op enorme mogelijkheden. Deze koers vermindert
de risico’s van klimaatverandering en maakt de gevolgen hanteerbaarder, vooral voor de kwetsbare groepen. Inderdaad, de fiets –
maar ook ‘hightech’ decentrale energiesystemen in steden en op
plantaardige olie rijdende bussen in Indiase dorpen. De niet-terugtredende overheid durft helder en transparant lange-termijnbeleid
te voeren. In het Journaal wordt onmiddellijk vóór het beursnieuws
de Duurzaamheidsindicator gepresenteerd.
Voorbij het technisch-wetenschappelijke en economische is er de
opgave om effectieve vormen van solidariteit binnen én buiten de
eigen groep te ontwikkelen en zowel identiteit als vitaliteit te behouden. Groen beleggen en vergroening van het belastingstelsel,
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maar ook culturele diversiteit en onthaasting zijn uitdrukking van
de bereidheid om collectieve belangen te identificeren en te beschermen tegen de natuurlijke krachten van egoïsme en angst in.
Oprichting van een schadefonds voor de slachtoffers van klimaatverandering is ook een effectieve vorm van solidariteit en versterkt
de bereidheid tot een gezamenlijke aanpak. Deze koers vereist ook
inclusief denken en vorming van doelmatige en weerbare instituties. Het belang van Europa en van de Europese, met zoveel strijd
bevochten sociale en culturele verworvenheden is in dit verband
niet te onderschatten.
De derde koersverandering behelst zelfopgelegde beperkingen
om het verstoorde evenwicht tussen geestelijke groei en fysieke ingrepen te herstellen. Kritische bezinning op de drijfveren van het
huidige consumentenkapitalisme is nodig. Zonder het stellen van
de juiste vragen en zonder experimenteren krijgen we ook geen zinnige antwoorden. Hoe kunnen de heersende elites, als drijvende
krachten van investeringen en technologie, tot zelfbeheersing worden gebracht? Is schaarste een door reclame en groeidwang in stand
gehouden sociaal construct? Mag de geestelijke ruimte op dezelfde
manier worden gekoloniseerd als eeuwen geleden is gebeurd met de
fysieke? Is er een alternatief voor de privatisering van wetenschappelijke kennis en de druk tot commercialisering van nieuwe technologieën en producten? Kan Europa een eigen sociaal rechtvaardige
en ecologisch duurzame koers uitzetten zonder zich economisch en
psychologisch te laten kleineren?
De spirituele lessen van de afgelopen drie millennia zijn hierbij
een onderschatte bron van wijsheid en inspiratie, hoezeer religie
ook door fanatieke aanhangers in diskrediet wordt gebracht. Ik geloof niet in het uitroeien van het Kwaad – dat werkt noch als methode noch als weg tot zelfinzicht. Ik geloof wel in het vermogen van
Europese bevolkingen om leiders te kiezen die de weg naar duurzame ontwikkeling willen en durven verkennen, met vallen en opstaan. Maar wellicht moeten we nog een aantal stappen naar onduurzaamheid zetten voordat dit zal gebeuren.
n ot e n
1. Een voorbeeld is het ta rg ets -project van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (r i v m ), waarin met behulp van een rekenmodel verschillende scenario’s voor de
wereld tot het jaar 2100 zijn geconstrueerd (Rotmans en De Vries 1997; De Vries 1998).
2. Overigens zal ik de termen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling door elkaar gebruiken.
3. In het navolgende zal ik van energie spreken, ook waar ik hoogwaardige energie, d.w.z.
vrije energie of exergie bedoel.
4. De door Chaisson (2001) gebruikte eenheid is erg per seconde per gram (erg/s/g); ik gebert j.m. de vries Duurzaamheid in een veranderende wereld
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bruik hier Watt per kilogram, hetgeen overeenkomt met 10.000 erg/s/g.
5. Bij zeer hoge energiestroomdichtheden is geen sprake van voortduring maar van vernietiging – vulkanen en kernbommen.
6. Voor dergelijke systemen worden de energiestromen meestal uitgedrukt in Watt per oppervlakte-eenheid, bijvoorbeeld m2 (W/ m2).
7. Ook in Nederland wordt op dit vlak baanbrekend onderzoek verricht, zoals blijkt uit het
onderzoek van De Ruiter in Utrecht en Scheffer in Wageningen en hun medewerkers.
8. Dit loopt parallel aan de ontwikkeling dat de technologische vernieuwingen steeds meer
uit de biologie dan uit de natuurkunde gaan komen.
9. Zie onder meer de website van de Hollandsche Maatschappij (www.hollmij.nl/MappaeM.htm), van het r i v m (www.rivm.nl/milieu/duurzameontwikkeling/mappaemundi.
jsp) en van Amsterdam University Press (www.aup.nl). Het boek bevat ook een door
Westbroek geschreven hoofdstuk over de wording van het Hollandse landschap.
10. Het gaat in feite om een geheel van ontwikkelingen van economische, politieke, culturele
en sociale aard. Ik zal echter consequent spreken van sociale complexiteit.
11. Dergelijke organisatievormen zijn treffend gekarakteriseerd door Thompson en collega’s
in de Culturele Theorie, die is gebaseerd op inzichten vanuit zowel ecologie als antropologie.
12. In de laatste decennia zijn deze denkbeelden opgepakt en uitgewerkt in de ecologische en
evolutionaire economie en in de economische en sociale geografie.
13. Zie het recente i g b p - rapport van Steffen et al. (2003) voor een uitstekend overzicht.
14. Zie voor een fascinerende beschrijving hiervan het boek The Prize – The Epic Quest for
Oil, Money and Power van Yergin (1991, London, Simon & Schuster).
15. Dit moge bizar lijken, maar in Nederland wordt jaarlijks 90 miljoen ton dierlijke mest geproduceerd. Als het jaarlijkse energiegebruik in Nederland zou moeten worden geleverd
door paarden dan zou dit bij 2000 uur/jaar zo’n 500 miljoen paarden vergen.
16. Ook op dit punt wordt in Nederland voortreffelijk werk gedaan, o.m. door het Research
Institute for Knowledge Systems (r i k s ; www.riks.nl). Een voorbeeld is de in opdracht
van en samen met het r i v m ontwikkelde LeefOmgevingsVerkenner (l ov ). Zie ook Jager
et al. (2000), ‘Behaviour in Commons Dilemmas: Homo Economicus and Homo Psychologicus in an Ecological-Economic Model’, in: Ecological Economics 35(3): 357-379; en
Janssen, M. (ed.) (2002), Complexity and Ecosystem Management – The Theory and Practice of Multi-Agent Systems. Cheltenham (u k ), Edward Elgar.
17. Voorbeelden hiervan zijn de door Meadows ontwikkelde simulatiespelen Stratagem en
Fish Banks Ltd. (www.unh.edu/ipssr).
18. Er is uiteraard ook de gehele of gedeeltelijke onbekendheid van mensen met de wetenschappelijke kennis, waardoor vaak nog meer ruimte voor subjectieve en selectieve interpretatie mogelijk is. In principe is in zo’n geval, als het gaat om verhoudingsgewijs sterke
kennis, de (on)juistheid van een interpretatie aantoonbaar. Dergelijke grensgevallen treden bijvoorbeeld op in de discussie over de werkzaamheid van geneesmiddelen of de effecten van genetisch gemodificeerd voedsel.
19. Dit is gebeurd aan de hand van door het t n s -n i p o opgestelde enquêtes. Op www.tns-nipo.com kunnen de betreffende vragen op de w i n -model-vragenlijst worden beantwoord.
20. Het betreft scenario’s van onder meer het Stockholm Environment Institute (s e i ;
www.sei.se), het Intergovernmental Panel on Climate Change (ip cc ; www.ipcc.ch), Shell
Planning, de Europese Commissie en het United Nations Environment Program (u n e p ;
www.unep.org/geo).
21. De idee van onvermijdelijkheid van de ‘modernisering’ of van het neoliberaal kapitalisme
moet dan ook in de meeste formuleringen als waardegebonden wereldbeeld ofwel ideologie worden beschouwd.
22. Zie voor een indruk hiervan de website www.attac.org.
23. Zie voor een voorbeeld vanuit de economie: Butter, F. den, en F. Dietz (2004), ‘Duurzame
ontwikkeling en overheidsbeleid’, in: ESB (14 mei): 218-221.
24. In dit verband is het van belang zich te realiseren dat democratie alleen mogelijk is indien
geen enkel wereldbeeld zijn eigen interpretaties en waarden fysiek of mentaal kan monopoliseren.
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25. Ik baseer mij daarbij mede op onderzoek van de i m ag e - en t i m e r -modellen bij het Milieu- en Natuurplanbureau (m n p ) en, op onderdelen, het Centraal Planbureau (c p b ).
26. De socioloog Hirsch signaleerde dit reeds in 1976 in zijn boek The Social Limits to Growth.
27. Zie hiervoor de websites www.ipcc.ch en www.rivm.nl/ieweb alsook De Vries et al.
(2000), ‘Greenhouse Gas Emissions in an Equity-, Environment- and Service-Oriented
World: an i m ag e -Based Scenario for the 21st Century’ in: Technological Forecasting and
Social Change 63(2/3): 137-174. Lezenswaardige uitwerkingen zijn gemaakt door de Global
Scenario Group (www.gsg.org) en Bossel, H. (1998), Earth at a Crossroads – Paths to a Sustainable Future. Cambridge, Cambridge University Press.
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fotogedicht

P E T E R H O LVO E T- H A N S S E N

Reintje en de horror (Halloween 2004)
Reintje Repelsteel drijft – verslaafd aan bad
hoofd met lang blond haar en bruine ogen
ziet schuimijsbergen – kleren op de mat
de Heer spreidt het internet de weblogs
vader klikt op ijselijkste kreten
gijzelaarshoofd wordt overgesneden
luchtpijp keelgat bloot klokt het gulpend bloed
Halewyn neemt vader over – pa krijgt
hem niet meer uitgedoofd niet uit het hoofd
kom naar beneden prinses aan tafel
lik mijn bord schoon zegt vader met zijn zweerd
alles heeft zijn vorm ieder moet bekeerd
Reintje Reintje Repelsteel hang niet als
een zolderpop misvormd in ’t wolkenrood
misleid met leven d’offerzieke dood
op anxt gedyt gy myn heer zegt moeder
Halewyn reikhalst naar haar zuil van vlees
zelfs de kat bijt rozenknoppen over
zingt ween, ween, ’t is Halloween, Halloween
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Schimmenland

oms besef ik opeens de absurditeit van het geheel. Daar zit ik
dan: spijkerbroek op mijn schoenen, billen op de wc-bril, halvemaantje rood op slot, veilig opgesloten in een pantser van
drie snotgroen geschilderde wanden en een volledig ondergekalkte
deur. Door het kantelraam kan ik horen hoe de anderen zich vermaken op het schoolplein. Vanuit de gangen drijft een amorfe brij
van collectieve prietpraat en vrolijkheid mijn richting uit telkens
wanneer de deur naar de wasruimte openzwaait en een nieuw
groepje meiden het toilet betreedt. Bij de spiegel worden giechelige
bakvissenverhalen uitgewisseld over jongens, Henny Vrienten en
make-up. En ondertussen eet ik, onttrokken aan eenieders oog
maar getuige van alles, omringd door de geuren van andermans
stoelgang mijn broodtrommel leeg en zuig ik Yogho Yogho door een
rietje.
Ik zit. Ik lees. Ik leer. Ik maak mijn huiswerk terwijl de domme
roddels dreunen op mijn trommelvliezen en zie hoe mijn merkstift
zwarte lijnen zet op de muur.
Ik overleef.
Ik ben voorzichtig genoeg om nooit twee keer achter elkaar dezelfde ruimte te kiezen. In het hoofdgebouw bevinden de toiletten
zich op elk van de drie verdiepingen pal naast de lift, wat een scala
aan variatiemogelijkheden biedt. In de noodbarakken aan de overkant is er het kot met de dunne triplexwanden – weinig bezocht en
daardoor vaak het best beschut. Bij de aula is een extra blok wc’s ingemetseld voor de eventuele gasten van schoolvoorstellingen: perfect geschikt voor de pauzes na Engels op maandag. En dan zijn er
nog de toiletten achter de gymlokalen, al blijken die in de praktijk te
verafgelegen en te goed gecontroleerd voor bezigheden die buiten
hun directe functie vallen. Zelfs de dapperste viltstiftartiesten hebben nooit gedurfd hun merkteken achter te laten op de kraakheldere muren achter de kleedkamers.
Later wordt het allemaal deel van de folklore. Journalisten zullen
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me vragen waar het allemaal ooit begon, en ik zal vol ironie vertellen dat ik de vele, vele uren in de toiletten eerst verdreef met het
schrijven van aanvullingen op de bestaande kreten in potlood, denkend dat daarmee de pakkans kleiner was en het vergrijp weg te
wuiven. Grijnzend zal ik me herinneren hoe ik pas na het vergaren
van veel moed durfde over te stappen op pen, en dat alleen nadat ik
mijn ‘e’ van de opvallende gespiegelde 3 veranderde in de standaard
schrijfletter – alsof de leraren in hun vrije tijd de proefwerkpapieren van alle vijftienhonderd-nog-wat leerlingen naast de muren
zouden leggen om zo te proberen via handschriftherkenning de
identiteit van de jeugdige vandalen te ontsleutelen.
‘En de merkstift?’ zullen ze vragen.
En ik zal uitleggen hoe ik begon met het tekenen van schaduwletters: opvallend, maar niet veel anders dan de rondingen van het opblaaslogo van ‘Humpty Dumpty’ of de bliksemschichten van ‘Zappa’. Tot ik de muur ontdekte als canvas en de wc’s als platform voor
mijn talent.
Mijn eerste werk? Derde verdieping, linker-wc: een levensgrote
man met regenjas en hoed die door een gat in zijn krant de verrichtingen van iedere bezoeker bespiedt. Vervolgens de twee cartooneske olifanten die op de muur van het noodgebouw over de wc-bril
heen staan te pingpongen. Daarna de haai die naar de billen hapt
van eenieder die plaatsneemt op de closetpot. En dan zal ik spreken
van deze tekening hier, bij de aula, waar ik juist ben begonnen met
het schetsen van mijn eigen theorie over het uitsterven van de dinosaurussen: een ruimteschip gevuld met prehistorische reptielenhuiden vliegt weg van de aarde, en de groene mannetjes achter het
besturingspaneel wrijven zelfgenoegzaam in hun handen omdat de
bijna onvervulbaar grote vraag naar deze exotische haardkleedjes
hun een veelvoudige winst belooft.
‘Wel iets anders dan dat eeuwige poppetje dat met zijn neus en
handen over een bakstenen afscheiding hangt,’ zullen ze met nauwelijks verhulde bewondering opmerken. ‘Je was toen – hoe oud?
Veertien? Vijftien?’
Waarop ik alleen maar bescheiden zal glimlachen.
‘Werkelijk ongelooflijk!’
Iemand trekt door en verlaat het door mij versierde buurtoilet,
en als altijd luister ik of mijn tekeningen worden genoemd. Ik hoop
dat ze cult worden, dat heel de school speculeert over de mysterieuze muurcreaties en dat de groepjes in de kantine grinnikend mijn
nieuwste productie bespreken juist als ik langsloop – en dat niemand dan beseft dat ik ben wie ik ben. Of misschien juist wel. Misj e t t e k e va n w i j k S c h i m m e n l a n d
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schien wordt opeens bekend wie schuilgaat achter de kunstwerken
en dragen ze me op handen; wil iedereen vrienden met me zijn omdat ze beseffen dat ik een van de groten der aarde zal worden, kijken
kluwen nieuwsgierigen voortaan in de pauzes over mijn schouder
mee om te zien wat er nu weer voor briljants uit mijn tekenpen
vloeit. ‘Met haar heb ik vroeger nog in de klas gezeten,’ zullen ze hun
kinderen trots vertellen als ik weer eens op televisie te gast ben bij
Sonja Barend of Jan Lenferink. ‘Toen wisten we al dat ze beroemd
zou worden.’
Maar na het geruis van de spoelbak en het geklater van de waterkraan is het enige wat ik hoor de stem van Mariska en het gegiechel
van Daphne en Andrea.
‘… en dat gele poloshirt!’ spot Mariska, terwijl ze met een knal
haar tas tegen mijn wc-deur smijt.
‘… en die belachelijke puntschoenen!’ valt Andrea bij.
Er is geen twijfel mogelijk: ze hebben het over mij. En getuige het
gelach en geschuifel en de stottergeluiden aan de andere kant van de
deur, zijn ze me nog aan het nadoen ook. Een van drieën strekt nu
vast haar nek en duikt ineen om te imiteren hoe ik loop, zoals ze dat
ook doen als ik langs hen snel en ze me naroepen met ‘Juffrouw
Ooievaar’. Ik gok op Mariska. De aanvoerster. Die laat immers nooit
een kans voorbijgaan om ten koste van mij haar eigen populariteit
te versterken.
Had ik maar de moed nu door te trekken en naar buiten te treden. Ik weet precies hoe ik het aan zou pakken. Eerst kijk ik ze alle
drie aan. Eén voor één. Koel. Beheerst. Strak. Dan spoel ik mijn
handen. Ik droog ze af, draai me om, en dan – dan zeg ik iets subtiels, iets dodelijks. Iets als: ‘Toen Sacha vorige week anders precies
ditzelfde poloshirt droeg, raakten jullie niet uitgepraat over hoe
mooi jullie het wel niet vonden.’ En ik loop weg, kalm, bedaard,
rechtop, het driespan beschaamd in de toiletten achterlatend.
Maar ik blijf zitten waar ik zit, duik ineen en glijd zo diep als
maar mogelijk de wc-bril in. Ademen durf ik nauwelijks; kan ik
nauwelijks omdat de hele toiletruimte opeens vacuüm gezogen
lijkt. De aardbeienyoghurt verzuurt merkbaar in mijn maag en
stulpt tomeloos door mijn ingewanden. Een plotselinge kilte zet alle gevoel in mijn ledematen om in tintelingen en mijn handen verkrampen alsof ik spastisch ben geworden. Ik vecht tegen een opwellende golf van zelfmedelijden. Ik moet Mariska uit mijn geest zien
te bannen. Als ik huil, dan winnen ze.
De tekening. Met de muis van mijn hand kan ik de stift net stevig
genoeg vastklemmen om met mijn tanden de dop los te trekken.
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Met de kracht in mijn voeten draai ik mijn torso een kwartslag op
de wc-pot om recht voor de muur te komen zitten. Veel controle
heb ik niet, maar wel voldoende om het mathematische hoogstandje Kut + Lul = Neuken om te toveren in een zwarte, prehistorische
rotspartij waarvan de contouren er niet precies toe doen.
En opeens daagt het me. Kleur. Groene dinosaurushuiden, gele
lichtjes op het dashboard van de u f o , blauwe ruimtevaartpakken,
gemêleerde rood-oranje vlammen uit de uitlaat. Ongekend. Ongehoord. Onnavolgbaar. Briljant. Kleur zal alle ogen op mijn tekeningen vestigen, de monden in beweging zetten, een trend zetten. Het
zal de hal doen gonzen van gesprekken. En de mogelijkheden zijn
eindeloos. Nu al voel ik minstens acht verschillende ideeën chaotisch stormen door mijn brein.
Het is de stem van Daphne die me weer wreed terug naar de werkelijkheid haalt.
‘Ruiken jullie dat ook?’ zegt ze met dat irritant lijzige stemmetje
van haar.
Theatraal gesnuif.
Ik vraag me af wat Daphne in vredesnaam boven alle toiletluchten uit kan ruiken. Is de zoetige geur van mijn merkstift penetrant genoeg om door het hout van de deur naar buiten te zwemen?
Zijn het de almaar wassende natte plekken in de mouwen van mijn
poloshirt? De boterhammen met pindakaas in mijn broodtrommel?
Ik schuif langzaam de dop op de stift om zo de reuk alsnog in te
kapselen. Geen klik, want dat zou me verraden. Niets laten vallen,
niet bewegen. Bovenarmen stijf tegen mijn lichaam. Handen over
mijn oksels. Oppervlakkig ademhalen.
Snuffelend trekken de dames langs de muren. Er wordt gerammeld aan de deur. Iemand lijkt de jas te betasten die ik voor de
spleet hebt gelegd om inkijk te voorkomen. Geluidloos langzaam
trek ik mijn voeten op, plaats ik mijn schoenen voor extra steun in
slow motion tegen de deurpost. De stilte suist rond mijn trommelvliezen.
‘Moet een flesje nagellakremover zijn geweest,’ concludeert Mariska ten slotte op luide toon, en spoort de anderen aan met haar
mee te gaan naar het schoolplein om te roken.
Het geroezemoes neemt toe. Het geroezemoes neemt af. Weg zijn
ze.
Na de volgende pauze hebben we een extra tussenuur omdat Ter
Beek van Geschiedenis met een ziekmelding op het informatiebord
hangt. Het is gewaagd, maar als ik hard fiets kan ik precies op en
j e t t e k e va n w i j k S c h i m m e n l a n d
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neer naar Atelier Tekenbenodigdheden. Dit is het moment om
naam te maken.
‘Ze is niet alleen de meest getalenteerde en spraakmakende kunstenares van dit moment,’ zal Sonja Barend vlak voor de reclames zeggen, ‘ze is ook nog eens de jongste. En ze is vanavond bij ons te gast.’
Of: ‘Haar tekeningen kent u allemaal. De tekenares zelf nog niet. Ze
is hier: Sandrien van Hemelkerke!’
En vanaf het moment dat ik op het muziekje naar de ronde tafel
loop, raakt het publiek volledig in vervoering bij alles wat ik zeg. Na
iedere grap een lachsalvo. Na iedere puntige gedachte een daverend
applaus. Charmant en geestig en welbespraakt zal ik zijn. Diepzinnig en gevat. En Mariska – dik, uitgezakt, sigaret bungelend uit haar
mondhoek, vette haren, vier gillende speenvarkens van kinderen en
gescheiden – kan niets anders doen dan knarsetandend toekijken
hoe ik haar publiekelijk te kakken zet zonder dat iemand anders het
merkt. Misschien dat ik haar uitvoerig roem als de inspiratie achter
het voor mij zo kenmerkende ooievaars-logo. Fijnzinnig, grootmoedig, en toch uitermate effectief. Wroeging zal haar wekenlang
de slaap ontnemen.
Of nee. Sonja zal vragen of het waar is dat ik op school al het bekladden van de muren en deuren revolutioneerde door het gebruik
van nieuwe technieken. En ik zal vertellen hoe ik op een dag in de
pauze ontsnapte naar de stad om mijn spaargeld van jaren te steken
in een illustratorenset van zesendertig merkstiften in alle kleurschakeringen; dikke, ronde punt aan de ene kant, spitse fineliner aan de
andere. Hoe ik maandenlang iedere dag na school met de fiets een
omweg maakte langs de winkel om zuchtend voor de etalage weg te
dromen, hoe ik uiteindelijk besloot mijn hele bezit te investeren in
mijn toekomst (‘En wat een schitterende toekomst zou het worden,’
valt Sonja in de rede. Overweldigend applaus. Verlegen blik), en hoe
het een opmerking was van mijn goede vriendin Mariska over de
kleur van mijn poloshirt die dit hele proces in een stroomversnelling wist te brengen. Hoe ik hijgend van het harde fietsen precies op
tijd voor de les weer op school aankwam, bruisend van inspiratie en
popelend om de stiften uit te proberen op de muur van het dichtstbijzijnde toilet; hoe –
Maar ik ben niet op tijd. Als ik naarstig trappend de bocht om
sjees, strekken de vele weidse meters schoolplein zich in al hun verlatenheid roerloos voor me uit. Eindeloze rijen silhouethoofden
weerspiegelen achter de ramen van de leslokalen, klaar om elk moment mijn kant op te draaien. Waarom, waarom, waarom kon ik
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niet wachten tot na schooltijd met het gaan naar de stad? Waarom,
waarom, waarom moest ik natuurlijk weer denken dat ik het allemaal in vijf kwartier schaffen kon?
Ik ruk mijn tas uit de snelbinders en overdenk de opties. Rennen,
lopen, of snelwandelen? Val ik meer in het oog naarmate ik me sneller over het schoolplein beweeg, of merken meer hoofden me op
naarmate ik langer het stipje ben dat de effenheid van het terrein
doorbreekt?
Ik kies voor de hobbelpas: sneller dan lopen, minder opvallend
dan rennen en gehaast genoeg om loslopende leraren ervan te overtuigen dat ik weet dat ik te laat ben. Maar wie houd ik voor de gek?
Ik voelde de blikken al priemen op het moment dat ik mijn fiets in
de stalling zette en ik weet dat ze me zullen blijven volgen tot ik bij
de ingang uit hun gezichtsveld verdwijn. Ik probeer onopvallend
naar boven te kijken om mijn vermoeden te verifiëren, maar uit
angst voor herkenning houd ik mijn hoofd te ver afgewend om de
ruiten in het vizier te krijgen.
Plotseling baadt het schoolplein in het licht. Studiolampen flitsen aan, het decor van In de hoofdrol doemt op en Mies Bouwman
weeft met een warme glimlach haar teksten door de beelden van
mijn oude school.
‘Toch wist je je staande te houden,’ stelt Mies terwijl de monitor
een klassenfoto toont van de puber Sandrien. De zaal grinnikt. ‘Hoe
deed je dat? Wat was, lieve Sandrien, de truc?’
Omringd en een uitzending lang bewierookt door alle mensen
uit mijn leven, houd ik met de afstand der jaren een wetenschappelijke verhandeling over timing en het veinzen van onzichtbaarheid.
Ik vertel hoe precair juist de momenten rond de zoemer waren; hoe
te snel het klaslokaal uit rennen even fataal was als nog even nablijven om een vraag te stellen. Hoe je onder de radar van de immer op
prooi beluste meute moest blijven door altijd mee te vloeien op het
precieze ogenblik dat de leerlingenstroom op volle sterkte uit of
naar de klassen stroomde. Hoe losgeweekt zijn van de kudde funest
kon zijn voor schaduwkinderen zoals ik.
Mies glimlacht en kijkt alsof ze me binnen luttele seconden zal
herenigen met een lang verloren personage uit mijn schooltijd.
Maar wie kan ze hebben uitgenodigd? Een leraar misschien, die dan
braaf iets mompelt over stille wateren en diepe gronden? Of een
klasgenootje dat wil meeliften op mijn faam en zich uitgeeft voor
‘mijn hartsvriendin’?
De klok bij de lift geeft onverbiddelijk aan dat ik bijna tien minuten te laat ben. Ik versnel mijn draf in een nutteloze poging de tijd
j e t t e k e va n w i j k S c h i m m e n l a n d
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in te halen en de wijzers achteruit te doen draaien, ook al maken
tien minuten bij de chaotische lessen van Van Vaaren doorgaans
weinig uit. De deur van het scheikundelab is reeds dicht, en toch is
het gejoel van een volledige klas in staat van anarchie nog tot in het
trappenhuis te horen.
Ik rond mijn hobbelpas af met een quasi-sliding over het linoleum tot vlak voor de ingang van het klaslokaal. Voorzichtig duw ik
de klink naar beneden en gluur door de kier naar binnen. Twee jongens staan op de achterste tafel en smijten proppen van natgemaakte papieren handdoeken naar het bord. Voor in de klas wordt een
gummengevecht gehouden. Bij het raam kliederen een paar meisjes
elkaars Rijam-agenda’s vol. Raymond draait als altijd in een razendsnel tempo de tegeltjes van zijn Rubiks kubus door elkaar en weer
terug in zes effen gekleurde vlakken. Leonard luistert ritmisch wippend op zijn stoel naar zijn walkman. Niemand let op de ingang.
Ik glip de klas in en schuif langs de wand op zoek naar een plek.
Even denk ik dat het lukken gaat. Drie, vier, vijf stappen lang. Dan
flitst er een blik mijn richting uit. Steven. En ik weet dat ik verloren
ben.
‘j u f -frouw o o i e -vaar!’ scandeert hij door het proeflokaal.
‘j u f -frouw o o i e -vaar!’
De anderen keren zich direct naar de ingang en vallen hem zonder aarzelen bij. ‘j u f -frouw o o i e -vaar! j u f -frouw o o i e -vaar!’
Het komt van alle kanten op me af. Overal open monden, overal
rijen tanden. Ritmische vuisten. Vlammende ogen. Sardonische
grijnzen alom.
Ik zie, maar pretendeer blindheid. Ik hoor, maar hou me doof. Ik
loop door een haag van haat en doe alsof het een ereboog is. Als ik
niet reageer, houden ze vanzelf wel op.
Ik koers op de vrije plaats naast Dorien, twee, drie stappen verderop. Maar opeens ligt haar jas op de lege stoel. ‘Bezet,’ zegt ze kil
en ze schuift haar tas naar haar buurtafel. ‘Voor Maris.’
Er zit niets anders op dan door te lopen tot de voorste bank –
daar waar niemand ooit wil zitten en waar ik de hele klas in mijn
rug zal hebben. Bij het bord draait Van Vaaren te midden van alle
chaos stoïcijns zijn teksten af voor wie maar luisteren wil. De groep
scandeert. De vrije stoel komt geen centimeter dichterbij, hoeveel
passen ik ook zet en hoeveel voor mijn voeten geschoven tassen ik
ook ontwijk.
Dan zwaait de deur open. Ik hoop op de rector, maar het is Mariska. Ze staat in de opening als een popster die haar opwachting
maakt in een stadion vol idolate fans, wappert even haar bolstaande
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jas open en steekt met een triomfantelijke lach haar duim omhoog
naar Daphne en Andrea. De jongens zijn direct afgeleid en richten
hun aandacht van mij op haar.
‘Hé, grote vriendin!’ roept Steven verheugd en legt zijn hand op
haar arm. Het lokaal licht op met een flits.
Daphne hikt terstond van de lach op en neer in haar stoel en verkeert in aperte ademnood. Andrea hangt voorovergeknakt over
haar tafeltje. Mariska ondertussen, toont de klittende menigte met
veel gevoel voor show de polaroidcamera rond haar nek en wappert
aanstellerig een afdruk van Stevens verbaasde gezicht droog.
‘Nu ik!’ joelt Leonard en draait met een grimas het wit van zijn
oogbollen voor. Maar Mariska is niet geïnteresseerd. ‘Nee joh!’ wijst
ze luchtig het aanbod af. ‘De rest heb ik straks nog nodig. Voor dat
kunstproject, weet je wel? Die foto’s zijn onwijs duur, hoor!’ En met
een resoluut gebaar knoopt ze het apparaat weer weg onder haar
jas.
Mariska’s late binnenkomst lijkt Van Vaaren al net zo te zijn ontgaan als de mijne, maar biedt me in ieder geval de mogelijkheid ongemerkt te gaan zitten. Ik leg mijn boek en schrift op tafel en tast in
mijn tas naar mijn pen. Heel even aai ik in het passeren de plastic
zak van Atelier, glijden mijn vingertoppen van links naar rechts
over de zesendertig geribbelde plastic rondingen in het verborgene
om hun geheimen te ontsluieren. Ik zie de werken die ik maken zal,
mijn toelating op de Rietveld, mijn exposities. Ik hoor de ovaties, de
complimenten; voel de bewonderende blikken bij iedere stap die ik
op straat zet. Ik lees de gloeiende recensies, schrijd over de rode loper naar een sterrenpremière, baad in het flitslicht van de verzamelde wereldpers, wentel me in de liefde van de amorfe massa, deel
handtekeningen uit in de Kalverstraat, bezorg met een simpele
glimlach mijn grootste fans het meest gedenkwaardige moment in
hun leven.
‘Hé? Juffrouw Ooievaar?’
Plots is de lege stoel naast me gevuld door Steven. Zijn bruine
ogen zoeken bijna beschroomd de mijne, zijn beide handen open
rustend op het tafeltje. Geen aansteker om tegen mijn billen te
branden. Geen knipmes om mijn dijen lek te prikken.
‘Sorry van daarnet,’ zegt hij zacht en vleit zijn vingers rond mijn
onderarm. ‘Mag ik misschien een pen van je lenen?’
‘Maar natuurlijk,’ stotter ik perplex, en voel hoe Mies me bemoedigend dichter tegen haar aan trekt. ‘En toen,’ introduceert ze mijn
mystery guest, ‘toen keerde het tij. De populairste jongen van de klas
kreeg spijt en zag je plots voor wie je werkelijk was. En één aardig
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woord van hem alleen al – een groet, of zelfs maar een knikje in het
voorbijgaan – stond in die dagen garant voor rust. Sterker: dankzij
zijn populariteit en vriendschap was ook jij vanaf dat moment ongekend populair. Lieve, lieve Sandrien: kijk naar rechts, want daar
komt de man die je redding was.’
Spotlicht. Tromgeroffel. Close-up van de ontroerde traan op
mijn linkerwang.
‘Blauw of zwart?’ vraag ik en graai verwoed in mijn schooltas.
Het laatste wat ik wil, is hem een afgekloven exemplaar geven.
‘Ik neem deze wel,’ zegt Steven. En voor ik doorheb wat er gebeurt, grist hij de zak van Atelier Tekenbenodigdheden tussen mijn
broodtrommel en boeken vandaan en vliegen mijn stiften door de
klas. Lichtblauw suist richting schoolbord. Roze landt onder luid
gejoel bij de labkast. Rood knalt tegen de ruit.
Mijn eerste instinct is om paniekerig om me heen te graaien, over
de grond te kruipen om zoveel mogelijk markers nog te redden.
Daarmee maak ik mezelf echter alleen maar zwak en belachelijk,
maak ik alles erger. Aan het eind van de les is nog voldoende tijd om
de stiften bij elkaar te zoeken. Als ik laat zien dat het me niet deert,
gaat de lol er vanzelf wel af.
Plotseling veert Leonard op en vangt donkergroen. Hij legt de
stift onder de poot van zijn stoel, wipt naar achteren en laat zich
met volle kracht weer naar voren vallen. Het ijzeren omhulsel plet
onder het geweld. Donkergroen heeft een uitstulpend, vreemd gekreukeld plat stuk in het middendeel tussen de beide punten. Met
twee vingers en een duim vouwt hij de merkstift dubbel.
De anderen volgen zijn voorbeeld. De ene kleur na de andere
wordt samengeklapt onder luide aanmoedigingen van de klas. Splet
– robijn. Splet – fuchsia. Splet – antraciet.
Op het bord tekent Van Vaaren al pratend cirkels verbonden door
lijnen en gevuld met lettertekens en priegelige cijfers. Zijn voormalig zwarte jasje is inmiddels bestoven met krijt. Met zijn linkerhand grijpt hij elke drie woorden de bulkende sleutelbos in zijn
broekzak.
Splet – beige.
Geconcentreerd schrijf ik alles over. Ik teken de elementen, kopieer de stofnamen, noteer zorgvuldig de formules. Ik filter het omgevingsgeluid uit en probeer met geïnteresseerde blik de uitleg te
volgen, hand losjes onder mijn kin.
Splet – amber.
Nog veertien minuten voor de bel.
Splet – indigo.
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Warme druppels glijden van mijn neus naar mijn vingers, kronkelen over mijn polsen en vormen zilte plassen rondom mijn ellebogen. Mijn vulpeninkt lost op in lichtblauwe vlekken met donkere
randen. Het papier bobbelt onder mijn pen.
Splet – topaas.
Nog acht minuten voor de bel.
Splet – kastanjebruin.
En in een fractie van een seconde besluit ik mijn tas te pakken en
weg te lopen, te vluchten naar de enige veilige plek die ik ken. Timing, tactiek en onzichtbaarheid zijn in dit stadium niet langer onderdeel van alle overwegingen. Snot vloeit rijkelijk onder mijn neus
vandaan.
‘Gatver-da r r i e ,’ roept iemand me vol walging achterna.
En daar zit ik weer. Broek pro forma op mijn schoenen, bovenlichaam in slapte voorovergeknakt, neus tussen mijn knieën, naarstig
pogend mijn ademhaling te reguleren voor de aanvang van de volgende les.
Ik adem in, ik adem uit.
In.
En uit.
In.
En uit.
Ik kijk even omhoog en zie het ruimteschip dat nooit gele lichtjes
op het dashboard krijgen zal, de buitenaardse wezens die gedoemd
zijn kleurloze schimmen te blijven. Zelfs het plastic tasje van de stiften bevindt zich niet meer in mijn bezit als aandenken aan mijn
schat.
Ik voel me misselijk. Draaierig. Plakkerig. Vervloekt Robert-Jan,
die me in de tweede klas lagere school brandmerkte als luizenkind.
Vervloekt het stigma dat bleef kleven juist aan mij; het Kaïnsteken
dat maar niet vervaagde – niet na de herfstvakantie, niet na de
kerstvakantie, niet na de grote vakantie, zelfs niet na de overgang
naar de middelbare school. Vervloekt Mariska, die altijd juist naar
mij moest grijpen als de jongens na het schoolzwemmen onze
kleedkamers binnenstormden in de hoop ons naakt te treffen, en
dan luid schaterend mijn rap omgeslagen handdoek wegtrok om
me te tonen aan het publiek. Vervloekt alle met plezier naar school
gaande leerlingen die mij maar niet met rust kunnen laten zoals ik
hen ook met rust laat; al was het een enkele dag, een enkel lesuur,
een enkele pauze om net als zij zorgeloos gein te trappen op het
schoolplein en onderdeel te vormen van een groep, een enkele minuut om naar zuurstof te happen. Vervloekt –
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Niets zelfmedelijden! Blik op oneindig. Gedachten op blank.
Rustig ademen.
In.
En uit.
In.
En weer uit.
Het gaat lukken. Ik ga mezelf genoeg onder controle krijgen om
tijdens Frans en Aardrijkskunde een ongenaakbare houding voor te
kunnen wenden. Nu nog een plens koud water en ook mijn gezicht
is weer enigszins in onbehuilde staat hersteld.
Ik voel rond voor wat wc-papier om mijn neus te snuiten. Even
lijkt het of het slot beweegt, maar het zout in mijn ogen vertroebelt
mijn zicht. Voor de zekerheid leg ik mijn vinger op de knop.
Het metaal wiebelt zachtjes onder mijn hand. Dan schiet het slot
met een harde ruk naar rechts en zwaait de deur open. Een felle
schicht verblindt me. Ik hoor het hysterische gegiechel van Daphne,
de schaapachtige lach van Andrea, Moniques gegnuif en de stem
van Dorien.
‘Hoe ze erbij zat!’ zegt ze. ‘Zagen jullie dat? Met die x-benen? En
dan voorover?’
‘Onwijs goed dat je thuis die ontluchtingssleutel had gehaald,
Maris,’ zegt Andrea. ‘Anders hadden we dat toilet nooit opengekregen.’
‘Echt wel een onwijs gave klassieker!’ vult Daphne aan. ‘Gaat-ie
op het bord?’
Ik trek de deur weer dicht, draai het slot naar links en klem mijn
hand met al mijn kracht rond de klink. Hoe fervent ik ook naar
lucht hap, ik kan hier binnen mijn adem niet meer vinden.
Drie keer keilt het steentje over het water bij de kade. Nu zal De
Gorter van Frans de administratie al gemeld hebben dat ik plotseling afwezig ben. De administratie heeft naar huis gebeld om mijn
moeder te zeggen dat ik spijbel. Mijn moeder heeft ongetwijfeld
mijn vader ingelicht op kantoor, en beiden zijn paniekerig aan het
overleggen hoe deze situatie het beste aan te pakken. Ik moet met
een reden zien te komen; een smoes waardoor ze nooit de waarheid
achterhalen, nooit vernemen zullen wat een mislukkeling ik ben.
Ik kan niets bedenken.
Eén. Twee. Drie. Plons.
Ik voelde me niet lekker? Maar dan had ik me bij de administratie
ziek moeten melden.
Ik voelde me te ziek om langs de administratie te gaan? Maar dan
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had ik regelrecht naar huis moeten gaan en lag ik al in bed op het
moment van het telefoontje.
Eén. Twee. Plons.
Ik heb me in het rooster vergist? Belachelijk. In mei nog?
Eén. Twee. Drie. Plons.
Ik wil niet meer naar school? Maar dan moet ik mijn beslissing
motiveren en gaan ze met de rector praten. Of erger: mijn klasgenoten bellen om te vragen wat er mis is. Echt iets voor mijn ouders,
om alles alleen nog maar erger en gênanter te maken. Eén voor één
zullen ze de namen van mijn vrienden afgaan; de namen die ik opgeef als ik enthousiaste verhalen vertel over school, de namen die ik
noem als ik meld bij iemand huiswerk te maken of zeg te zijn uitgenodigd voor een feestje, terwijl ik in werkelijkheid rondhang in
v &d of bij de snackbar tot ik me met goed fatsoen weer thuis kan
vertonen. En stuk voor stuk zullen ze hun vertellen hoe de vork in
de steel zit.
Eén. Twee. Drie. Plons.
‘Uw dochter, mevrouw en meneer Van Hemelkerke, is een minkukel; een misbaksel, een gedrocht dat onze tijd niet waardig is, een
maatschappelijk wanproduct.’
Eén. Twee. Drie. Vier. Plons.
‘We zouden haar niet eens willen kennen als u ons er geld voor gaf!’
Eén. Twee. Drie. Plons.
Er zit niets anders op: ik moet de hele kwestie in de handen plaatsen van Het Lot. Vijf keer moet het steentje bij de volgende beurt
over het water keilen, dan is alles opgelost. Dan heeft De Gorter de
absentenlijst niet doorgegeven, was de administratie al naar huis,
viel gewoon het tl-licht op een spiegeltje of glasscherf. Of heb ik alles gedroomd, houdt de klas vol wroeging een inzameling voor een
nieuwe illustratorenset, brandt de school af en weet niemand van
de klas te ontsnappen. Of ben ik plotseling wees en verhuis ik naar
een andere stad. Blijk ik een gruwelijke hersentumor te hebben. Regent het vanavond kruisraketten op Europa.
Eén. Twee. Plons.
Maar die telt niet. Dat was oefenen.
Eén. Twee. Drie. Plons.
Nog een keer, want ik stond er niet goed voor.
Eén. Twee. Plons.
Maar nu leidde een vogel me af.
‘Wat is het geheim?’ vraagt een interviewer op de boekpresentatie
van mijn autobiografie. ‘Wat is je motivatie? Vanwaar deze enorme
drive?’
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En ik, de kunstenaar-intellectueel, zal met een knipoog zeggen:
multatuli (dramatische pauze) – ik heb veel geleden. Ik ben mijn
leven lang uitgekotst door mijn medemensen. Ik werd beschimpt,
geschopt en weggekeken; verworpen door ieder gezelschap op mijn
weg. Ik heb bij elkaar ik-weet-niet-hoeveel maanden van mijn leven
schuilend in de toiletten doorgebracht; binnenglippend zodra de
pauze begon en pro forma doortrekkend pas als de lesbel weer geklonken had. Zie de eerste drie hoofdstukken van mijn boek. Niet
langer! De beulen van vroeger zijn verpieterd in burgerlijkheid en
verworden tot het gruis van de maatschappij. Hun glanstijd trok
voorbij met het opklaren van onze puistenkoppen. De beurt is nu
aan mij. Ik haal met terugwerkende kracht alle jaren in dat ik weliswaar leefde, maar niet bestond. Dat ik een schaduw was die
niemand zag en door iedere passant werd vertrapt; een vormloze schim in een land van hoon. Ik bloed na op ieder doek, zet al
mijn lijden in penseelstreken om. Op stinkende mest… hoe zal ik
het formuleren? Op stinkende mest bloeien vaak de mooiste bloemen.
‘Als altijd weer een perfecte eindquote. Dank je, Sandrien, voor je
tijd en openhartigheid.’
Eén. Twee. Drie. Plons.
Want vanaf hoofdstuk vier wordt alles anders. Een triomftocht.
De beloning voor alle doorstane beproevingen. De Rietveld zal als
Fame op televisie zijn, maar dan met verfspetters en overalls in
plaats van al het gezang en gedans. Op de Rietveld wordt iedereen
gewaardeerd om wie hij is, om zijn persoonlijkheid, om zijn talent.
Ik word het middelpunt van een groep vrienden die allemaal even
bezeten zijn van tekenen en schilderen als ik. Zoals Bruno ieder gewenst moment weer een nieuw en perfect klinkende song uit zijn
synthesizer tovert, zo zal ik monden doen openvallen met briljante
krabbels uit de losse pols op de servetten in de kantine. Zoals Coco
en Leroy in het eerste jaar al dansen op professioneel niveau, zo zullen mijn geniale ingevingen vanaf het begin de hele academie in
hun greep houden. Inspireren en geïnspireerd worden. Van de duisternis naar het zonlicht.
Eén. Twee. Plons.
Alleen nog een nieuwe schuilplaats vinden; eentje die niet ontdekt wordt tot mijn eindexamen. De bosjes achter de fietsenstalling?
Eén. Twee. Drie. Vier. Plons.
Te koud in de winter. Te nat als het regent.
Eén. Twee. Plons.
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De schoonmaakkast onder de trap misschien? Overdekt. Binnen.
Nooit op slot. Het proberen zeker waard.
Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Plons.
Verbluft staar ik naar de kringen in het water. Vijf stuks. En juist
die ene beurt dat ik vooraf zei dat deze echt ging gelden, dat ik uitgeoefend was. Nu kan ik naar huis zonder ook maar iets te hoeven
vrezen; en betreed ik morgen de school, dan is alles verwaaid als een
scheet in windkracht negen. Niets lijkt nog anders en toch zal alles
op wonderbaarlijke wijze zijn opgelost.
Of niet. Maar als ik loop met mijn fiets aan de hand, gun ik Het
Lot in ieder geval meer tijd iets magisch te verzinnen.
Langzaam sta ik op en begin de slentertocht naar huis. De ondergaande zon toetst het landschap reeds als een schilderij van Monet.
Enkele krijsende meeuwen scheren over het water en duiken vluchtig onder om hun avondmaal te verzorgen. Weilanden, kassen en torenflats lossen op in de heiige lentelucht. Een vrachtschip ploegt gestaag door de golven, onderweg van hier of daar naar eindbestemming ergens. Alleen het knetterende geluid van aanstormende
bromfietsmotoren doorbreekt het pittoreske plaatje.
En opeens staan ze om me heen. Ik ken ze vaag: oudere jongens
uit een veel hogere klas. De vijfde, misschien de zesde. Strakke spijkerbroeken, stoere jacks, brommers. Helmen. Twee achter me, drie
rechts naast me, eentje voor. Links hoeven ze niet te dekken, want
daar is het water. Ik probeer door te lopen, maar stuit op een woud
van benen.
‘Hallo, pornoster,’ zegt iemand ter rechterzijde en grijpt door
mijn jas heen naar mijn borsten. ‘Sexy foto van dat toilet. Mogen we
de rest ook zien?’
‘Laat me erlangs,’ zeg ik en probeer zijn armen weg te slaan.
‘Wil je erlangs?’ vraagt de jongen die voor me staat. ‘Maar natuurlijk mag je erlangs.’
Hij grijnst, gespt zijn riem los en frummelt aan zijn ritssluiting.
‘Nadat je me gepijpt hebt, hoer.’
Als ik meewerk, ben ik het snelst van hen af. Ik heb het ooit gezien in een steegje bij de Wallen, daar waar de heroïnehoertjes
staan. Moeilijk kan het niet zijn. Vies, maar niet moeilijk.
Zou je het proeven als hij net heeft gepist?
Maar ik wil niet meewerken. Ik wil weg. Naar huis. Ik wil dat het
voorbij is, dat hij opzijgaat.
Ik klem mijn fietsstuur vast en tel vastberaden af in mijn hoofd.
Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. Dan rijd ik mijn voorwiel zo hard als
maar mogelijk over zijn voet tegen zijn scheenbeen aan. Met een
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oerkreet krimpt de jongen ineen. Ik spring op het zadel, plaats mijn
voeten zwaar op de pedalen en zet af met al mijn kracht. Ik trap zo
snel ik kan.
Maar vooruit kom ik niet. Rond mijn stuur vullen de anderen het
opengevallen gat al op door strakker om me heen te sluiten. In mijn
ooghoek zit een jongen met een zwarte helm verstoken, hand op
mijn bagagedrager. Mijn achterwiel klieft als een bezetene door het
luchtledige. Vóór me trapt iemand hardhandig tegen de spaken.
De horizon wankelt. Water spettert omhoog als het ijzeren frame
het spiegelende oppervlak doorbreekt. Dan ben ik zelf nat en koud
en stukken lager dan enkele seconden eerder. De fiets zakt dansend
naar de bodem. Vanonder de snelbinders stuurt mijn tas een s o s
aan luchtbellen naar het oppervlak. De brommers stuiven weg.
Mijn boeken! Ik kan thuiskomen zonder fiets en zeggen dat deze
gestolen is. Maar zonder schooltas?
Ik duik. Het water is troebel, echter dicht bij de kant gelukkig niet
bijster diep. De zachtgele tas licht vrijwel binnen handbereik op uit
de bagger. Het gelubberde rubber van de snelbinders geeft mijn vingers houvast, en dankzij het gewicht van mijn inmiddels volgezogen
kleren zak ik al peddelend met mijn voeten makkelijk tot vlak boven de bagagedrager. Ik trek het leer los, grijp het hengsel, trap met
mijn schoenen af om weer naar het oppervlak te gaan.
Ik stijg en ik stijg en ik stijg. En ik stop. Ik blijf hangen met mijn
kruin vlak onder de waterspiegel, kan niet verder meer omhoog. De
verlengde punt van mijn rechterschoen is ergens blijven steken. In
iets zwaars. Iets met rek. Iets met weerstand. De snelbinder.
Wrikken helpt niet. Misschien kan ik met mijn linkerschoen mijn
rechter uittrappen. Misschien kan ik net iets hoger stijgen als ik
mijn tas laat vallen en mijn jas uittrek, hoog genoeg om naar adem
te happen. Misschien drijft om mij heen ergens een rietstengel of
een stuk regenpijp, iets hols, iets snorkelachtigs waardoor ik lucht
kan krijgen tot ik mezelf heb losgemaakt.
Dan begin ik het te vatten. Dit is de uitweg die voor mij werd bedacht toen ik mijn steentje vijf keer liet keilen over het water. Dit is
de enige werkbare oplossing; mijn enige kans te overleven. Nooit
meer school. Nooit meer Mariska. Nooit meer jongens met helmen.
Nooit meer toiletten. Rust. En wat zullen ze allemaal hypocriet huilen. En wat zullen ze hun leven lang het berouw voelen knagen in
hun buik. Zoeter wraak is niet te nemen.
Ik ben kalm. Ik probeer mijn schoen niet langer uit te krijgen,
mijn voet niet los te trekken. Ik dein mee op de stroming. Ik zweef
door het water, vrij van alle gewicht. Niet langer zal ik vechten. Ik
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bevrijd mezelf bij deze van de wereld en de wereld van mijzelf. Het
verhaal eindigt hier. Ik geef niet langer commentaar, ben niet bereikbaar meer voor interviews. Mijn werk spreekt voor zichzelf.
Gepikeerd slaan de reporters hun opschrijfboekjes dicht. De flitsers worden ontkoppeld, de camera’s zoeken naar een ander onderwerp. Mies schudt mistroostig het hoofd. Jan Lenferink zucht. Sonja Barend kijkt gekwetst, gekweld bijna, en steekt haar pezige hand
naar me uit. Ik zie haar lippen bewegen, begrijp dat ze iets zegt,
maar kan haar niet verstaan. Als altijd praat ze dwars door de aanzwellende eindtune heen.
De regisseur telt met zijn vingers de laatste seconden af. Het
spotlicht dimt. Vormen vervagen. Applaus klinkt op vanuit de zaal.
Ik glimlach sereen en buig statig voor het publiek.
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TON ROZEMAN

Nu gaat het gebeuren

I
Als vriendinnen me in die tijd vroegen hoe het ging, zei ik dat alles
goed was. En als ze doorvroegen omdat ze dachten dat ik iets achterhield, herhaalde ik dat alles okay ging, heus. Wat zou er niet goed
gaan met mij?
Ik was drieëntwintig, ik woonde samen met Jules, ik hield van
hem. Hij was ouder dan ik en had een zoontje, Jesse, dat ieder eerste
weekend van de maand bij ons kwam logeren. Ik hield van de Jules
die een weekend lang zijn best deed om een vader te zijn. Het was
ook fijn er met hem op uit te trekken, om naar Kijkduin te fietsen en
samen over de zee uit te kijken. Hij had stevige handen en haar op
zijn borst – hij was het soort man waarvan ik vroeger dacht dat ik
hem nooit zou kunnen krijgen.
Toen werd Sylvia, de moeder van Jesse, opgenomen in een inrichting. Op een avond kwam de vader van Sylvia langs om ons dat te
vertellen. Ik was degene die opendeed, en hij vroeg of ik Jules’ nieuwe vriendin was en of hij mocht binnenkomen. Ik keek naar zijn pak
en zijn koffertje, hij leek iemand die een verzekering wilde verkopen.
Eenmaal binnen sprak hij tegen Jules, ik kreeg alleen af en toe een
blik toegeworpen. Hij vertelde van die inrichting, maar hij zei niets
over hoe Sylvia daar terecht was gekomen, hij zei alleen dat ze een
lieve meid was en dat ze dit allemaal niet verdiende. ‘Niemand verdient zoiets,’ zei hij, en hij keek Jules veelbetekenend aan alsof Jules
er iets mee te maken had. Toen begon hij over Jesse, hij zei dat Jesse
sinds een paar dagen bij hem en zijn vrouw logeerde en dat dat de
komende tijd zo zou blijven. ‘Ik wilde dat je dat weet,’ zei hij tegen
Jules. ‘Ik vond dat je het recht had om dat te weten.’ Ik probeerde
begrip voor de situatie te hebben en vroeg die man of hij koffie wilde. Die hoefde hij niet, hij zei dat hij maar kort kon blijven, en inderdaad ging hij er niet veel later vandoor. In de deuropening zei hij
dat hij de volgende dag zou bellen, en Jules noteerde voor hem het
nummer van zijn werk.
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Van slapen kwam die nacht niet veel. We lagen in bed en ik probeerde me een voorstelling te maken van wat ons te wachten stond.
‘Wat mankeert die meid?’ zei Jules. ‘Waarom krijg ik daar niets over
te horen? Ik ben toch de vader van Jesse?’ Hij vertelde dat haar ouders altijd al iets tegen hem hadden gehad en dat hij zich in kon
denken dat iemand met zulke ouders in een gesticht belandde, maar
even later herstelde hij zich, hij zei dat hij zoiets niet mocht zeggen.
Ik had met hem te doen, ook al bleef hij me wakker houden met
dingen die hem te binnen schoten. Ik dacht aan mijn werk waarvoor ik vroeg moest opstaan, en ik vroeg me af of het zo met Sylvia
zou zijn gelopen als ik niet iets met Jules was begonnen – het was alweer twee jaar geleden, maar wie weet had het er iets mee te maken.
Ik zei tegen Jules: ‘Laten we uit bed gaan om op andere gedachten
te komen. Het heeft geen zin om hier te blijven piekeren.’ En zo kon
het gebeuren dat we om halfdrie ’s nachts op de bank zaten – Jules
speelde zachtjes de paar nummers die hij in staat is om op een gitaar
te spelen, en ik las in een boek uit de tijd van mijn avondstudie.
Maar het duurde niet lang of we zaten samen door fotoboeken te
bladeren, we keken naar de Jules, Sylvia en Jesse van een paar jaar
geleden, naar de tijd dat ze nog samen waren. Ik had de foto’s vaker
gezien, maar het was of ze nu anders waren, het was of je kon zien
dat het met Sylvia zou misgaan.
Een paar dagen later kwam er nieuws over Sylvia, en nog wel van
haarzelf. Ze belde Jules op zijn werk om te zeggen dat ze weer thuis
was. ’s Avonds vroeg hij me of het goed was dat hij bij haar en Jesse
langsging.
‘Daar hoef je toch geen toestemming voor te vragen?’ zei ik.
‘Ga je mee?’ vroeg hij.
‘Als jij dat wil,’ zei ik. Maar toen we eenmaal de deur uit gingen,
had ik spijt van mijn belofte, ik voelde me een indringster en zei dat
ik liever thuisbleef.
Jules was binnen een halfuur terug. Hij zei: ‘Er leek niets mis met
haar, ze was dezelfde als altijd, ze vroeg zelfs hoe het met je werk
gaat.’ Maar toen hij even later uitgebreid verslag deed, kreeg ik te
horen dat ze nog steeds alleen was, zonder Jesse, en dat ze het niet
over Jesse wilde hebben. Jules had een paar keer geprobeerd over
hem te beginnen, maar ze was er niet op ingegaan. Uiteindelijk hadden ze over koetjes en kalfjes gepraat. ‘Het voelde niet goed om erop
door te gaan,’ zei hij tegen mij.
Het duurde tot het weekend voor we er meer over hoorden – het
was Sylvia’s vader die ons belde. Nog voordat ik Jules had geroepen,
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zei die vader dat ik niet moest denken dat er iets met Sylvia aan de
hand was, het ging juist heel goed met haar, en ik zei dat ik dat fijn
vond om te horen. Maar nadat Jules die vader te woord had gestaan,
vertelde hij dat het helemaal niet zo goed ging. Het kwam erop neer
dat Sylvia Jesse niet om zich heen kon verdragen en dat Jesse voorlopig niet naar haar zou terugkeren. Haar vader had het niet met
zoveel woorden gezegd, maar Jules zei dat hij aan een half woord genoeg had.
De rest van de avond brachten we door met praten over Jesse, we
vroegen ons af of het beter voor hem was als hij voorlopig bij ons
kwam. Jules ijsbeerde door het huis, hij keek waar er plaats was om
spullen van Jesse neer te zetten. Hij nam maten op en vroeg me mee
te helpen meubels te verplaatsen. Al dat gesjouw was weinig zinvol,
we wisten niet hoeveel spullen Jesse had en of Sylvia het wel een
goed idee vond. Toch zei ik er niets van, ik zag aan Jules hoe belangrijk het voor hem was. En terwijl we zo bezig waren, zei hij dat hij
niet wist of het wel okay voor mij was. ‘Het gebeurt niet als het tegen jouw zin is,’ zei hij. ‘Ik doe niets tegen jouw zin.’

II
Ook de avonden daarna ging het over Jesse, en op een gegeven moment stond Jules op om Sylvia te bellen, hij wilde haar vertellen over
onze plannen. Ze leek er weinig problemen mee te hebben, hij hoefde haar amper te overtuigen. Maar met de ouders van Sylvia lag het
anders, die vonden dat Jesse niet van het ene adres naar het andere
mocht worden gesleept. Ze zeiden dat Sylvia binnenkort wel weer
de oude zou worden en dat alles op zijn pootjes terecht zou komen.
Ze wilden dat Jesse bij hen bleef, ze waren niet te vermurwen. Jules
begreep er niets van, hij zei tegen mij dat die mensen geen idee hadden waar ze over spraken. Hij zei ook dat we de kinderbescherming
erbij moesten halen, en dat hij ging uitzoeken hoe dat werkte. Maar
een dag later vond hij juist dat we niet allerlei procedures moesten
starten, en dat het sneller ging als we onze eigen boontjes dopten.
Hij zei dat hij Jesse met de auto van school zou halen, het zou gebeurd zijn voordat Sylvia’s ouders het in de gaten hadden. Volgens
hem was het geen ontvoering omdat we in ons recht stonden. Maar
de volgende dag voerde hij zijn plan niet uit, en de dagen daarna
had hij het er niet meer over.
Ik probeerde kalm te blijven. Na mijn werk pakte ik de draad op
van iets wat ik een tijd al niet meer had gedaan: het schrijven in
mijn dagboek en het maken van notities om die later uit te werken
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tot verhalen. Maar het was onrustig in mijn hoofd, en ik zocht een
andere afleiding. Ik dacht aan mijn avondstudie Nederlands die ik
het jaar daarvoor had afgesloten – ik nam me voor brochures aan te
vragen over verdere studiemogelijkheden, het leek me goed weer
iets om handen te hebben.
Op een avond ging de telefoon. Jules nam op en al snel zette hij het
toestel op handsfree zodat ik kon horen hoe Sylvia’s moeder vertelde dat Sylvia bij de crisisdienst was geweest. Jules knipoogde naar
mij alsof hij wilde zeggen dat we dit wel hadden zien aankomen, en
die moeder vertelde dat een arts in de kliniek Sylvia zo’n beetje verplicht had medicijnen te gaan gebruiken. Het was die moeder nu
wel duidelijk geworden wat de ernst van de situatie was, ook al was
Sylvia vrij snel weer naar huis gestuurd. Die moeder zei dat ze met
haar man en Jules wilde praten over hoe het verder moest met Jesse.
Er werd een afspraak gemaakt voor de avond erna, en ook nu ging ik
niet mee.
Toen Jules van die afspraak terugkwam, was hij niet alleen, hij
had die moeder en Jesse bij zich. ‘Hij blijft voorlopig bij ons,’ zei hij,
en hij knikte met zijn hoofd richting Jesse alsof ik niet zou weten
om wie het ging.
Jesse ging met zijn jas aan op onze bank zitten. Ik zei dat hij een
mooie jas had, en ik vroeg hem of die nieuw was. Toen zei die moeder dat haar man beneden in de auto zat te wachten. Uit haar jaszak
haalde ze een potje multivitaminen, en ze gaf die aan Jules. ‘Af en
toe hoest hij ’s nachts,’ zei ze. ‘Hij hoest niet lang en misschien valt
het jullie niet op, maar het lijkt me toch beter als hij deze nog een
tijdje blijft slikken.’ Ze gaf Jesse een aai over zijn bol, en zei dat hij
haar altijd mocht bellen, al was het midden in de nacht. Ze pakte
zijn handen beet, en hij staarde naar zijn schoenen. ‘Je gaat hier vast
een leuke tijd hebben,’ zei ze. ‘Denk je ook niet dat je hier een fijne
tijd gaat hebben?’

III
We probeerden er het beste van te maken, en met Jesse ging het beter dan ik had verwacht. Jules nam een paar keer ’s middags vrij zodat hij hem uit school kon halen, en hij maakte dan een praatje met
de juffrouw. Wanneer Jesse ’s avonds naar bed was, vertelde Jules me
wat die juffrouw had gezegd. Ze vond dat het best aardig ging, Jesse
was wat stil, maar dat was hij altijd al geweest. Ze zei ook dat hij niet
in het hulpverleningscircuit terecht moest komen, we mochten
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geen probleemgeval van hem maken.
Ik probeerde mijn eigen manier te vinden om met Jesse om te
gaan. Ik betrok hem bij de dingen die ik deed: in het weekend liet ik
hem meehelpen met wat er in huis moest gebeuren, en als ik doordeweeks van mijn werk kwam, vertelde ik wat ik die dag had gedaan. Van de logeerkamer – waar tot dan toe ook mijn bureau had
gestaan – maakten we een kamer die alleen voor hém was. We gingen op pad voor posters en beddengoed, het deed hem zichtbaar
goed om nieuwe spulletjes aan te schaffen.
Een paar keer werd er afgesproken dat Sylvia in het weekend met
Jesse zou bellen. Het kwam er vooral op neer dat ze aan Jesse uitlegde dat ze ziek was en dat ze hoopte dat ze snel weer voor hem kon
zorgen maar dat ze niets kon beloven. Ik had het idee dat die gesprekken hem geen goed deden, maar ze was toch zijn moeder, en
wie was ik om er iets van te zeggen.
Ik sprak sowieso niet veel over wat er gebeurde. Alleen met een
paar vriendinnen had ik het erover. Ik moest wel, want ze wilden
weten waarom ik nauwelijks meer ging stappen. Maar ik had ze net
zo goed niets over Jesse kunnen vertellen, want ze vonden het een
slecht excuus. ‘Jules is er toch?’ zeiden ze. ‘Jesse kan toch best een
avond zonder jou?’ Ik kon ze geen ongelijk geven, maar ik had sowieso geen zin om met ze uit te gaan en liet een verdere uitleg achterwege.
De enige met wie wel viel te praten, was Marianne. Ook zij zat in
het vriendinnenclubje, maar ze deed niet moeilijk. Ze had nichtjes
en neefjes die ze vaak zag, en ook al wilde ze zelf geen kinderen, ze
ging wel graag met ze om. Ze stelde voor om naar een pretpark te
gaan, en dat deden we nog ook. We waren met zijn drieën – Jules
moest werken – en ik voelde me onbezorgd. Het regende en ik werd
nat tot op mijn ondergoed, maar ik lachte heel wat af. Marianne bezat de gave om met Jesse over van alles en nog wat te praten, ze had
het net zo makkelijk over zijn playstation als over zijn moeder, en
tussen de attracties door vertelde Jesse honderduit. Zo ging de dag
voorbij, en toen Marianne ons thuis afzette, sprak ze met ons af dat
we het binnenkort eens zouden overdoen. Ze zei ook dat ik goed op
mezelf moest passen, en ze keek me aan alsof er een verborgen
boodschap in die woorden zat. Maar nog voor ik haar kon vragen
hoe ze dat bedoelde, reed ze al weg.
Ook Jules leek zich zorgen om me te maken. Hij had het er steeds
over dat ik mezelf niet mocht wegcijferen. Ik had niet het idee dat ik
dat deed, en ik liet hem praten. Toen begon hij erover dat dit ook
niet het ideale huis was om met zijn drieën te wonen. Hij zei: ‘We
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hebben hier nauwelijks ruimte voor onszelf. En sinds jij geen eigen
kamer meer hebt, maak je amper nog tijd om iets voor jezelf te
doen.’
Hij draafde nogal door, en het duurde niet lang of we zaten te
fantaseren over een groter huis. Jules zei: ‘Geloof me, ik denk dat er
dan een hoop is opgelost.’ De dagen daarna maakten we met de auto een paar tochten door Den Haag om buurten en straten te bekijken. We eindigden onze uitstapjes op de boulevard van Kijkduin
om een ijsje te kopen. Het was er wel weer voor ook, zelfs ’s avonds
was het er warm en druk.
Toen Marianne belde om te vragen of we weer eens meegingen,
vertelde ik haar over onze plannen om te verhuizen. Ze zei dat het
haar niet zo’n goed idee leek. ‘Want wat als Jesse straks weer terug
naar Sylvia gaat?’ zei ze. ‘Dan zitten jullie met een onnodig hoge
huur.’
Ik zei dat we het zo nog niet bekeken hadden en toen vertelde ze
waar ze me nog meer voor belde. Ze had in een tijdschrift iets gelezen over een opleiding in Amsterdam. Het was iets kunstzinnigs,
het had iets met schrijven te maken, en omdat het haar nogal van
een hoog niveau leek en omdat ik Nederlands had gedaan, had ze
aan mij moeten denken. ‘Het is echt iets voor jou,’ zei ze. ‘Ik zal het
tijdschrift bij je in de bus doen, dan moet je maar eens kijken.’
Diezelfde avond nog las ik het door, maar het leek me nogal een
gedoe om iedere zaterdag naar Amsterdam te reizen, en het schrijven van verhalen leek me niet iets wat je op een opleiding kon leren,
het leek me vooral een kwestie van discipline en achter je bureau
gaan zitten – van veel lezen ook.
Toch lag ik er in bed de hele tijd aan te denken. Het had iets avontuurlijks, en het was minder ingrijpend dan een verhuizing.

IV
We hadden Sylvia al twee weken niet meer gesproken, en aan Jesse
kon ik merken dat hij het moeilijk had. Zijn schoolvakantie was van
start gegaan, en hij begon erover dat er nog speelgoed bij Sylvia lag.
Tot voor kort zou het voor Jules geen probleem zijn geweest om het
even te gaan halen – hij had dat al vaker gedaan, en Sylvia deed daar
niet moeilijk over. Maar het lukte ons niet om haar aan de telefoon
te krijgen en toen Jules een keer op goed geluk bij haar langsging,
werd er niet opengedaan. We probeerden het via haar ouders, en die
zeiden dat ze haar ook niet zo vaak zagen maar dat alles goed ging
met haar. Ze was in ieder geval niet opgenomen voor een behandeto n ro z e m a n Nu gaat he t gebeure n
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ling, naar alle waarschijnlijkheid was ze gewoon thuis, en ze vertelden Jules dat Sylvia zelfs bezig was haar medicijnen af te bouwen.
‘Wie weet kan Jesse binnen een paar weken weer naar haar terug,’
zeiden ze, en ze beloofden dat ze Sylvia zouden vragen om contact
met ons op te nemen.
Maar de dagen daarna vernamen we niets, en toen we haar ouders nog eens voorzichtig polsten, kregen we te horen dat ze het
toch echt aan Sylvia hadden doorgegeven en dat ze niet begrepen
dat we nog niets van haar hadden gehoord.
De toestand met Sylvia was niet alleen vervelend voor Jesse, het was
ook voor ons een heel geregel om hem in zijn vakantie op te vangen.
Jules en ik namen om beurten vrije dagen op, en we vlogen door onze vakantiedagen heen. Het was onmogelijk iedereen erbuiten te
houden, en op een avond besloten we mijn ouders op de hoogte te
brengen. Ik belde mijn moeder en zei dat Sylvia een tijdje haar handen vrij wilde hebben, en dat het ons niet meer dan redelijk leek dat
wij nog een tijdje de zorgen voor Jesse op ons namen. Ik zei haar
ook dat voor ons de vakantie een lastige periode was om constant
voor hem te zorgen. En het ging zoals ik verwacht had: mijn moeder
bood aan een paar dagen met hem door te brengen, ik hoefde er niet
eens om te vragen.
De perfecte oplossing was het echter niet. Vanaf de dag dat Jesse
naar mijn moeder ging, moesten Jules en ik er ’s nachts steeds vaker
uit om hem te troosten. Ik verdacht mijn moeder ervan dat ze veel
met hem over Sylvia sprak, dat ze hem probeerde uit te vragen om
te zien wat er nou werkelijk aan de hand was. Maar zeker weten
deed ik het niet, en ik vond het vervelend om haar er rechtstreeks
naar te vragen. Ik liet het er maar bij zitten, maar de consequentie
was wel dat het ondoenlijk werd om Jesse op zijn eigen kamer te laten slapen. We gingen soms wel vijf keer op een nacht eruit om met
hem te praten en te zeggen dat het heus wel weer goed zou komen
met Sylvia. Het brak ons op, en op een gegeven moment hakten Jules en ik de knoop door: we lieten hem bij ons in bed slapen, we wisten niet hoe we het anders moesten oplossen.
Diezelfde week werd eindelijk de telefoon bij Sylvia opgenomen. Jules kreeg een man aan de lijn die beloofde dat ze ons ’s middags terug zou bellen, maar ook nu kwam daar niets van terecht. ’s Avonds
probeerde Jules het nog een keer, en ik hoorde die man weer beloven dat Sylvia snel contact met ons zou opnemen. Jules zei: ‘Zeg
haar maar dat het niet meer nodig is. We komen er zelf wel uit.’
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We spraken er die avond nog lang over, en toen we naar bed gingen en Jesse nog wakker lag, vertelde Jules hem wat er aan de hand
was. Hij zei het zoals het was, hij zei dat Sylvia geen contact meer
met ons wilde hebben, hij zei ook dat er een andere man bij haar
woonde. ‘Dat speelgoed kunnen we niet meer voor je halen,’ zei Jules. ‘Maar ik beloof je dat we nog deze week alles nieuw voor je kopen.’
De dagen daarna leek Jesse zo mogelijk nog stiller dan anders, al
wisten we niet of dat echt zo was of dat het kwam omdat wij er meer
op letten. Jules sprak weer met zijn juffrouw en die zij dat hij in de
klas geen verdrietige indruk maakte. Hij kwam goed mee, en in de
pauzes speelde hij met dezelfde vriendjes als altijd.
Voor mij was het een opluchting dat we niet meer afhankelijk waren
van de buien van Sylvia en dat we nu zeker wisten dat we het zonder
haar moesten doen. Ik sprak weer met Marianne over die opleiding
tot schrijver. Ik was eigenlijk te laat om me daarvoor op te geven,
maar Marianne zei dat ze daar vast niet moeilijk over zouden doen.
Ze zei dat het voor zo’n instelling geld in het laatje betekende als
zich een extra cursist aandiende, en dat ik het gewoon moest proberen. En dus belde ik naar die school op, en een vrouw van de administratie zei dat ik nog steeds een verhaal kon insturen om te kijken
of het goed genoeg was. Ik vertelde dat ik geen verhaal had dat af
was, en ze vertelde dat ik ook een kans maakte als ik een fragment
inleverde. Samen met Jules koos ik er een uit, en met Marianne ging
ik op een zaterdagmiddag naar de stad om te winkelen. Ze zei dat je
toch een beetje leuk voor de dag moet komen als je naar zo’n opleiding gaat, en we kozen een strakke broek uit waarin stukjes leer waren verwerkt, en een shirtje dat laag was uitgesneden maar nou ook
weer niet zo laag dat je er wat van zou denken.
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Menasse Ben Israel contra Spinoza
Na de dood van het lichaam blijft de ziel waar zij is, als een
onbeweeglijke engel, en kijkt naar wat er zal zijn in het licht dat
afkomstig is van wat er is.
Misschien zou ook de heer Spinoza willen toegeven dat wat hij wil
bewijzen tegelijk zijn stille aanname is en zijn verdediging in het
proces dat hij wil dat tegen hem gevoerd wordt.
Ook maakt hij het zich soms makkelijk terwijl hij doet alsof hij de
moeilijkste oplossing kiest; ik wil dat aantonen met een van zijn
voorstellen.
Het is moeilijker iemand lief te hebben die hem niet meer lief wil
hebben; vroeger was het mogelijk maar nu niet meer en dat is het
enige wat niet herroepen kan worden.
Ik had altijd gehoopt dat je je beslissing zou herroepen, maar ik
wist niet dat je mij vandaag de enige kans zou geven daarom te
vragen; dan had ik je toch niet tegengesproken, zelfs niet als ik
zeker was dat jij je vergiste?
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Aan w ie kan hij het vertellen?
Op zaterdagochtend staat op de golfbaan de rabbi die de meest
onwaarschijnlijke hole-in-one slaat.
Mozes zegt tegen God: Kijk toch, jouw rabbi en op jouw shabbes
speelt hij golf.
Op shabbes is het niet toegestaan te werken, ook niet aan sport
doen, al vertelde mijn vader dat die regel minder streng uitgelegd
werd toen hij een kind was, voor de oorlog, en niemand zich er
druk over maakte als hij op zaterdag, na afloop van de
ochtenddienst, met de kinderen van de rabbijn ging voetballen.
God zegt: Rustig maar, ik zal hem straffen.
De eerste bal die de rabbi wegslaat lijkt tussen de bomen te
verdwijnen, komt op de top van een boom terecht en kaatst terug,
lijkt in het meertje te verdwijnen, stuitert op het water en wordt
door een plotselinge windvlaag opgetild, behoudt genoeg vaart om
over de zandbank te scheren, rolt over het gras en ten slotte in de
hole.
Mozes zegt: Dit is de manier waarop je straft? Je laat hem de
mooiste slag uit zijn leven slaan.
Als ik van tevoren gehoord had dat dit mij zou gebeuren had ik
gedacht dat het mij zo blij zou maken dat ik alleen nog maar op en
neer had kunnen springen en dat ik jou met gebaren zou vragen
samen met mij op en neer te springen tot we niet meer verder
zouden kunnen en alles zou zijn zoals het aan het begin had
kunnen zijn.
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iemandsland

Lot

emand is op het nippertje aan de dood ontsnapt – hoe het precies toeging weet hij niet meer, maar eenmaal thuis heeft hij een
flinke borrel nodig om van de schok te herstellen. Het gigantische wiel van die vrachtwagen, de vrouw die net als hij linksaf zou
slaan en van haar fiets werd geslingerd terwijl hij zijwaarts tegen de
grond sloeg; blauwe knipperlichten, de sirenes van ambulance, politie… hijgend stond hij tegen een muur geleund, van zijn eigen
fiets was evenmin veel overgebleven en een agent had nog van alles
opgetekend, geen idee wat. Zijn adres waarschijnlijk, de lichte, luxe
verdieping waar hij nu uit het raam staat te kijken. Hij is veilig thuis,
hem is niets overkomen, een paar schrammen hooguit; maar aan de
vrouw, op een brancard gesjord, kon hij zien waar hij op een haar na
aan was ontsnapt. Exact gelijke kansen voor hem en voor haar en zij
was het geworden, niet hij. Hij niet. Hij vraagt zich af of hij zich
schaamt, daarvoor; hij acht het onzinnig zich daarvoor te schamen.
Hij slaapt nauwelijks, staat op met overal spierpijn en zijn ochtendroutine gaat hem slecht af; eerst koffie of eerst douchen, niet
dezelfde kleren als gisteren en zijn glanzende leren tas blijkt een lelijke schaafplek te vertonen. Ook moet hij de fiets van zijn buurman
lenen om op zijn werk te komen, de verwrongen restanten van zijn
eigen exemplaar kunnen zo bij het oud vuil en de aanblik beneemt
hem de adem: alsof er een wals overheen is gegaan. Hij wil niet terugdenken aan die beelden, het wiel, de scherpe klap, het lichaam
dat door de lucht wentelde – allemachtig steeds vergeet hij dat de
fiets van zijn buurman handremmen heeft; met knikkende knieën
staat hij aan de straat en hij is nog niet opgestapt of hij wordt opnieuw rakelings gepasseerd, ditmaal door een man op een brommer. Alsof hij lucht is, een schim – terwijl auto’s, rinkelende trams,
een jongen die plotseling oversteekt extra aanwezig lijken, groter of
nabijer, steeds opnieuw stokt zijn vaart en niemand slaat acht op
hem.
Ook op zijn kantoor wordt zijn komst amper opgemerkt terwijl
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hij de anderen stuk voor stuk haarscherp waarneemt; zijn bureau
vervult hem zelfs met een zekere argwaan, zo kaal en keurig, de stoel
netjes bijgeschoven. Hij gaat zitten, draait om zijn as, laat de stoel
op en neer gaan en zet zijn computer aan; dan leunt hij achterover,
vouwt de handen achter het hoofd, wendt zijn bovenlichaam linksom, rechtsom. Kom, eerst koffie halen – zo, daar zijn we weer, op de
goede afloop dan maar; hij neemt een forse slok en tuurt naar zijn
computerscherm, waar hij naast het laatst ingekomen bericht precies het tijdstip ziet dat zijn digitale horloge vertoonde, gisteren, op
die hoek van de straat. – Antwoord op een stuk dat hij pal voor zijn
vertrek nog opgelucht had verzonden; niets leek toen dringender
dan dat, hij was er al dagen mee bezig geweest en dat hadden zijn
laatste dagen kunnen zijn, het uur waarin hij het afrondde zijn laatste uur. Hij wordt licht in het hoofd, 17:53, op dat moment zat zijn
collega dus aan de andere kant van de stad nog veilig achter haar
bureau en veel mensen waren al even zo veilig thuis, aan tafel zelfs,
etensgeuren, getik van bestek. Zoals ook, op precies datzelfde tijdstip, mensen aan de andere kant van de aardbol hun bed opzochten
en op weer een ander gedeelte er juist uit kwamen, geeuwend trekt
iemand de gordijnen open en knijpt zijn ogen dicht tegen de zon.
Op precies datzelfde moment stond hij daar op die straathoek, in
zijn oren de echo van de klap en het loeien van sirenes, en keek op
zijn horloge: aan zijn lot ontkomen. – Zijn lot? Of het hare?
Verstrooid trekt hij een bureaulade open en tuurt naar de inhoud, als om houvast te vinden bij de vertrouwde aanblik: potloden
en balpennen door elkaar, overal paperclips, verknoopte elastiekjes,
een confetti van rondjes uit de perforator ontsnapt. Visitekaartjes,
een pluizig eind touw, een kogellager, notities door een nietje bijeengehouden. Wat zou iemand doen die dit uit moet ruimen – de
hele la omkeren boven een vuilniszak? De blonde vrouw had stellig
een keurig bureau, elk voorwerp een vaste plek in zijn vakje; werktuiglijk zoekt hij dopjes bij ballpoints, verzamelt een hand vol paperclips, gooit de roestige weg. Op welke plekken en tijdstippen zou
haar handschrift nog voortleven, heeft ze iemands agenda ingevuld
tot ver in het jaar, thuis een kalender, een fotoalbum, zou ze kinderen hebben – hij mag er niet aan denken.
Tegen de lunchpauze heeft hij nog steeds geen spat uitgevoerd
dus hij besluit door te werken, maar als de kantoorzaal leeg is staat
hij op, loopt naar het raam en kijkt zijn collega’s na, pratend en lachend steken ze de straat over op weg naar de broodjeszaak. Zou dat
er anders uit hebben gezien als het lot gisteren niet haar had gekozen, maar hem, zijn kop in plaats van dat lange blonde haar, in een
hedda martens Lot
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waaier wijd over het asfalt – hij voelt zich misselijk worden, schermt
zijn ogen af van het felle licht buiten. Zij had het niet moeten zijn,
hij had het niet moeten zien, zoals hij zichzelf nu ook bij het raam
ziet staan, als een zwart silhouet in tegenlicht en hoe een schim naderbij komt, een hand naar hem uitstrekt – hij draait zich bliksemsnel om: de dans ontsprongen, hij wel.
Hij kijkt de kantoorruimte rond, elke collega een plek voor zichzelf, tassen en koffertjes naast het bureau, koffiebekers, fotolijstjes,
pluchen figuurtjes hier en daar op computerschermen. Zij had ook
zo’n koffertje, het was opengesprongen, de papieren vlogen alle
kanten op, kleefden vast aan het asfalt en hij balt zijn vuisten, komt
er nooit een eind aan die beelden. Wat kan hij eraan doen, hij heeft
er niks mee te maken; als hij een andere route had genomen of drie
minuten eerder was weggegaan had hij zelfs geen enkel idee gehad,
had hij nu met de anderen een broodje gegeten aan de overkant.
Wat deed hij daar op dat kruispunt, op dat tijdstip? Hij kijkt naar de
forse schram op zijn rechterhand die rood is ontstoken, hetzelfde
vuile, zwarte asfalt, bijna bloedbroederschap; maar zij bracht het
offer, niet hij. – Wat zou er eigenlijk aan hem gemist worden, hier
bijvoorbeeld, wat zou het welbeschouwd uitmaken, je laat de
schoonmakers ’s avonds zo’n bureau leegruimen hop de vuilniszak
in… Hij draait zijn stoel in het rond, staart afwezig naar de lade met
pennen, doosjes, nietjes, gum en plotseling woelt zijn geschramde
hand er krachtig doorheen. Hij moet het weten, hij moet er nu achter zien te komen; hij staat op, trekt zijn duim in één haal schuin
over het toetsenbord en stormt met lange passen de gang in waar
drie medewerkers, net teruggekeerd, hem verbluft nakijken.
Eenmaal buiten knijpt hij zijn ogen samen tegen het zonlicht,
weer dat beeld van het gouden aura wijd om haar gezicht, en aan de
bar van het dichtstbijzijnde café bestelt hij eerst een borrel, dan een
volgende borrel, om met de derde resoluut in de krappe telefooncel
te verdwijnen. Door het glas heen ziet de caféhoudster hem druk
gebaren, steeds weer in het telefoonboek zoeken, met zijn vuist tegen de muur stompen, zijn ogen achter zijn hand verbergen; dan
opeens staat hij recht, kijkt pal in het gelige lichtpeertje en trekt zijn
mond in een brede, geluidloze glimlach; hij schrijft iets op, legt de
hoorn neer en de deur zwiept open, met een tik staat het lege borrelglas op de bar. Dan bedenkt hij zich en loopt opnieuw naar de telefoon; ditmaal vergeet hij de deur dicht te doen en kan zij moeiteloos horen dat hij een boeket wil laten bezorgen dat heel groot en
heel mooi moet zijn; geen boodschap nodig nee, en een afzender al
helemaal niet.
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