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Van de redactie

Met gepaste trots presenteren we in dit nummer onze nieuwe gastauteur, Benno
Barnard. In een openingsinterview wordt hij ondervraagd door de meest geschikte persoon die we daarvoor konden vinden. Samen gaan ze de diepte in, al loopt
één van de twee halverwege even weg. Verderop in dit nummer komt Barnard
terug en introduceert hij het tekenen van zijn vriend Huub Beurskens. En ook dit
jaar weer publiceren we Barnards dagboekfragmenten: nu vanuit Engeland, het
land waarvoor hij België verruilde.
In deze Liter veel dat niet van eigen bodem komt. Een vertaald verhaal van de
gevluchte Dimitré Dinev over schrijven in den vreemde. Wonen, zo blijkt, kun je
in woorden. Maar moeite kost het wel. Daarnaast ook proza van George Orwell,
voor het eerst in het Nederlands vertaald. Is het een verhaal, of was Orwell er zelf
bij? De lezingen verschillen. Van de eilander Boeli van Leeuwen publiceren we
een nagelaten fragment, hier voor het eerst in druk te zien: ‘Mijn vader had een
volière’ – dat moet wel misgaan. Ook voor het eerst in het Nederlands: een
poëtisch gebed van Pascal, die tast naar de zin van zijn ziekte.
Verder in dit nummer levert Willem Jan Otten nieuwe gedichten, looft Edwin
Fagel de vrouw, schrijft Coen Wessel over een beroemde oude pruimendiefstal en
zingt Pauliene Kruithof mee met Job. En dan is er maatwerk, met dichters,
atheïsten, met Judas en met een liefhebbende lezing van de gedichten van de
betreurde Joost Zwagerman.
Een lange Liter. Moge ze met u een zachte lente van Pasen en van vrede meemaken.
leesliter.nl
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niet te missen bijdragen dat we zestien pagina’s extra hebben laten drukken.

1 Van de redactie

Een nieuwe Liter, een nieuwe jaargang. En het jaar begint goed: we hadden zoveel
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Benno Barnard ‘Ik ben enigszins mythomaan’
Benno Barnard in gesprek met Benno Barnard
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Hoe was uw jeugd?
Idyllisch. Je dient als schrijver in een plattelandspastorie op te groeien, een
hoop tweehonderd jaar eerder opgestapelde bakstenen, gelegen in een licht verwilderde tuin, in de schaduw van een kasteel waar een oude verarmde baron
woont. Een deel van dat laatste bouwwerk is afgesloten omdat er een brand heeft
gewoed en de edelman is met het laatste dienstmeisje van zijn ouders getrouwd,
wat de enige methode was om nog aan personeel te komen. Het dorp ligt in het
verleden, wat u zegt, maar daar lag het in het verleden ook al, alsof er zich verledens als kringen omheen blijven vormen.
Ik zou graag iets over uw vader horen.
Het dorp was hiërarchisch: mijn vader was als het ware de hofpredikant van de
bejaarde aristocraat, die nooit een voet in de kerk zette, maar ons in de derde week
van Advent wel eigenhandig geschoten wild en een kerstboom liet bezorgen. Op
mijn tiende verjaardag stond hij onaangekondigd voor de deur, tot schrik van
mijn moeder, en diepte uit een lederen weitas een pocket op, een Prisma (‘leeftijd
11-14 jaar’) met de magnetische titel Het geheim van de oude herberg. Staande in de
keuken dronk hij mijn moeders thee en nuttigde een taartje, zonder zijn lange
kale vooroorlogse jas uit te trekken. Dat was me een jas! Me dunkt dat hij uit een
soort gewatteerd zeemleer was vervaardigd, dat de adellijke bronchiën tijdens de
inspectie van de voorouderlijke landouwen tegen optrekkend vocht moest beschermen; voor de jacht leek hij tamelijk onpraktisch. Ondertussen kon ik mijn
ogen niet van het uiterst verleidelijke voorplat van mijn nieuwe aanwinst afhouden: een donkere gestalte sloop door een gang en een paar kinderen, zaklantaren
in de hand, volgden hem...
U dwaalt af.
Afdwalen is de enige manier om ter zake te komen, zeker in mijn geval. Dat
dorp en de er overlevende archaïsche verhoudingen hebben mij gevormd. Opgroeien in zo’n dorp is beslist noodzakelijk, als je tenminste mij wilt worden.
Bedenk dat we de jaren zestig schrijven, een fatale periode in de westerse beschaving. Wat zou er van mij geworden zijn als mijn ouders hippies waren geweest,
zonder het minste benul van de geschiedenis en de ware aard van de mens?
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Een anachronistische idylle dus.
Zo u wilt. Of misschien is het correcter te zeggen dat mijn geheugen van mijn
kinderjaren een idylle heeft gemaakt.
Waarom vindt u het zo erg als men u ‘domineeszoon’ noemt?
O hemel. Straks vraagt u me nog om in de Berggasse langs te gaan. Vindt u het
goed als ik eerst een wandeling met de hond maak? Het is kwart voor twee op

denken.
Ah, daar bent u weer. Hoe was de wandeling?
Alles was zoals het moest zijn: het januarigroen fonkelde vochtig, de hond
kwam nijver met een stok aanzetten, schapen reageerden schaapachtig op ons bezoek, een roofvogel bad, een andere wandelaar groette ons op de innemende wijze
der Engelsen; kortom, natuur en mens gedroegen zich wetmatig. Maar goed.
Domineeszoon dus. Nederland is veertig jaar lang door achtenzestigers en hun
nazaten bezet geweest. In mijn vaderland roept ‘dominee’ in de oren van tot
schier totale onwetendheid opgevoede postmoderne mensen beelden op van
achterlijkheid en vreugdeloosheid. En in Vlaanderen, waar ik veel te lang heb gewoond, zijn de aan Maarten ’t Hart ontleende karikaturen nog erger. Daar
ontmoet je zelden een ontwikkeld mens, met kennis van en begrip voor het
protestantisme en zijn relatieve zegeningen. Niet dat ik zo dol ben op het protestantisme...
Bent u niet anglicaans?
In mijn borst worstelen niet twee maar drie zielen met elkaar. Een protestants
betwetertje van tien roept dat het protestantisme de Nederlanders heeft leren
lezen en schrijven. Een katholieke estheet acht de preek overbodig; hij eist daarentegen sublieme muziek, een liturgische traditie van eeuwen, klokgelui,
kaarsen, brokaat, een vage sfeer van homoseksualiteit en de nodige op wierook
omhoogkringelende ﬂauwekul. En de derde ziel roept dat hij niet bestaat.
Wie niet, God?
God sowieso niet. Maar hijzelf, ziel zijnde, evenmin. Begrijpt u wel?
Wat zijn uw slechte eigenschappen?
Eens kijken. Ik ben ongeduldig, driftig, geneigd tot ruziezoeken. Ik vind de
meeste mensen betrekkelijk dom, wat ze natuurlijk ook zijn. Geen levenshouding
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en ik ben mijzelf even beu. Ik beloof u onderweg over mijn predestinatie na te
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een koude dag in januari, mij omringt een winterzonovergoten heuvellandschap
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waarmee je veel vrienden maakt. De typische situatie is die waarin iemand een ongelooﬂijk stupide opmerking maakt en ik hem of haar vervolgens in drie zinnen
uitleg waarom hij of zij een idioot is. Gewoonlijk betreft het een of andere opinion
chic, in de salons op een pedestal gezet en eerbiedig toegeknikt. ‘Taal verandert nu
eenmaal’, ‘er staan veel wrede verhalen in de Bijbel’, dat soort geklets. Of iemand
neemt in verzaligde stompzinnigheid de psychologie serieus, onze substituutreligie. Eeuwen van bloedvergieten hebben ons de Verlichting en de mensenrechten
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opgeleverd, maar de psychologie had nog geen eeuw nodig om ons naar de rand
van de afgrond te voeren.
Ik had u naar uw ergernissen willen vragen, maar dat lijkt me niet meer nodig. Hebt u nog
meer kwalijke eigenaardigheden?
Ik ben ook tamelijk sentimenteel: onder ruziezoekers is de larme facile een
populaire vloeistof. We zijn in wezen op zoek naar mensen die ons begrijpen. Of
vergeven.
Of bewonderen. Maar u bent zowaar aan het psychologiseren!
Dat heb ik niet gehoord. Wat ben ik nog vergeten. Arrogant. Of niet zozeer
arrogant als wel zelfverzekerd. Ik vind bijvoorbeeld dat ik redelijk superieur kan
formuleren.
Ik moet even glimlachen.
Ik zie het. O, en ik ben enigszins mythomaan. Neem nu die jas van de baron.
Voor uw vermaak verzonnen. Net als zijn weitas. U dacht toch niet dat ik als tienjarige dat woord kende? Maar dat is het nu juist. Het zijn de woorden. Ik word
door de magisch-rustieke klank van dat ‘weitas’ tot leugens en verzinsels verleid.
Zo’n woord is een Sirene voor mij en niemand bindt mij aan de mast vast.
Alle schrijvers fantaseren er toch op los?
Misschien. Maar het gaat nog veel verder. Ik heb een complete persoonlijke
mythe bedacht, een genealogische mythe, waarin mijn moeder van een naar Holland
gevluchte, later gekerstende Sefardische Jood afstamt en mijn vader van een Engelse edelman die tijdens de Tachtigjarige Oorlog met een regiment van Leicester
naar de Republiek is getransporteerd. Maar de enige zekerheid aan moederszijde
is het ongewoon donkere uiterlijk van mijn grootmoeder en haar dochters.
Sommige dochters dan nog, want mijn moeder zag er noordelijk uit, grijsblauwe
ogen, licht haar, naar het bleke neigende complexie. Ik schrijf ‘ongewoon donker’
en ook dat bijwoord is een Sirene – ik had ‘nogal’ of ‘betrekkelijk’ kunnen schrijven. En op basis van hun teint had ik ook een Spaanse goj als voorouder kunnen
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creëren. Al deed er wel een soort gerucht de ronde in mijn moeders familie. Of heb
ik haar ooit horen zeggen dat er ‘wie weet’ een Jood voor het duistere Spaanse
katholicisme was gevlucht...?
Als ik u onderbreken mag: hoe zit het met die Engelse edelman?
Mijn familienaam is Engels, dat is de enige zekerheid aan vaderskant. Voor
hem volstond dat om na de oorlog hopeloos verliefd te raken op Engeland en om
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zijn kinderen – mij vooral – met die liefde te besmetten. Vorig jaar ben ik, kort
voor Kerstmis, naar Sussex verhuisd. Die wandeling van een paar uur geleden
maakten Roffel en ik in de vallei van de Tillingham, een riviertje dat een paar mijl
verderop het stadje Rye bereikt en daar in de Rother uitmondt. In Rye heb ik tien
jaar geleden al eens gewoond; daarover heb ik het boek Een vage buitenlander (2009)
geschreven, dat ik u in alle bescheidenheid kan aanbevelen.
Ik ken het. Het is een meesterwerk.
Wat aardig van u om te zeggen! Ik bloos ervan.
Wat zijn uw goede eigenschappen?
Ik ben enigszins mythomaan.
En verder?
Ik ben een loyale vriend, geloof ik. Vriendschap is voor mij erg belangrijk. Ik
hoop dat ik mijn vrienden veel te bieden heb; in elk geval stel ik hoge eisen aan
hen.
Wie zijn uw vrienden?
Ik heb tijdens mijn passage door de geschiedenis al veel interessante soortgenoten ontmoet. Allereerst Peter. Krullen, snor, donker brilmontuur – knappe
kerel om te zien, een en al integriteit, een soort vegetarische ladykiller als u mij
deze dolle metafoor vergunt. Hij woonde honderd meter van de pastorie. Wij
kennen elkaar meer dan vijftig jaar. Nu woont hij al meer dan dertig jaar in Franstalig Zwitserland. Het is een vriendschap die enkel met onszelf ten onder kan
gaan. En dan is er Pim. Minder knap maar de geestigste man in mijn vriendenkring. Ken ik sinds mijn studententijd.
Wat hebt u eigenlijk gestudeerd?
We hebben elkaar in Brussel ontmoet, tijdens mijn theologische fase. Welke
overigens samenviel met mijn atheïstische fase, die voort zou duren tot de geboorte van mijn zoon. Dit terzijde. Die studie heb ik nooit afgemaakt. Verder heb ik
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geschiedenis en Engels gestudeerd, onder meer in Engeland. Ook nooit afgemaakt. Alles welbeschouwd zijn het ook onafmaakbare onderwerpen. De geschiedenis kent geen einde; de theologie is de hulpwetenschap van de Verlichting,
maar alleen voor werkelijk onafhankelijke geesten; en Engels... ach, Engels, dat
studeer ik elke dag. Gisteren noteerde ik nog ‘bobby-dazzler’ in mijn kleine
zwarte boekje. Nee, zoekt u het zelf maar op.
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En wie zijn uw vrienden in de literatuur?
Wilt u soms dat ik ze in alfabetische volgorde opsom? U bent niet goed lekker.
Ik ga hier toch niet mijn literaire vrienden bijeenzetten, als marmeren busten in
een galerij? Dat doe je alleen met doden. Mijn doden heten Herman de Coninck
en Guillaume van der Graft.
Wat bewondert u in die anonieme literaire vrienden? Hun schrijfkunst?
Nou, als ik vond dat het literaire prutsers waren, zou dat een vriendschap
nogal bemoeilijken. Los daarvan heb ik vooral achting voor hun menselijke kwaliteiten, het niet geringe talent dat een vriendschap met mij vergt voorop.
Hoe is uw verhouding met vrouwen?
Ik ben helaas dol op vrouwen. Maar ik hoop te zijn gerijpt van donjuaneske
dwaas tot charmante gespreksgenoot, die dames vaker in dan uit hun kleren
helpt. Wat een opdringerige vraag à propos.
En met uw eigen vrouw?
U durft nogal. Joy... ik ken haar al meer dan dertig jaar. Ze betovert me nog
steeds. Maar ik voel een larme facile opwellen... Vraagt u maar niks over mijn
kinderen.
Wie is uw favoriete dichter, schilder, componist?
Het is ondertussen zes uur. Hebt u geen trek in een kom soep? Nee? Ik sta zo
weer tot uw beschikking.
Goeie soep?
Uitstekende soep, al zeg ik het zelf. Eergisteren bereid uit een nog vlezig kippenkarkas, een half bord spruiten met kastanjes en een ouwe schoen. Wat vroeg u
ook alweer? Och ja. Geliefde kunstenaars. W. H. Auden, Joseph Brodsky, Ted
Hughes en nog een stuk of tien anderen. De Vlaamse Primitieven, Fra Angelico, de
pentekeningen van Rembrandt, Vermeer... Eens kijken. De Franse late negentiende eeuw als ik in de gepaste melige stemming ben. Hopper om zijn narratieve
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kwaliteiten. Een paar Nederlandse fantasten à la Dick Ket. Jan Mankes. Ik weet
niet veel van beeldende kunst, maar ik houd niet van abstracte schilderijen en ik
verafschuw de conceptuele uitvluchten om niet te hoeven kunnen schilderen naar
de werkelijkheid. En die Vlaming, hoe heet hij, we hebben ooit nog een stamkroeg
gedeeld... die vent die alleen maar foto’s naschildert... Luc Tuymans. Dat is een
oplichter, een stroman van de mafﬁa der galeriehouders, verzamelaars en andere
corrupte belanghebbenden.
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En componisten?
Ik heb een nogal ongedifferentieerde smaak. Kamermuziek allereerst. En dan
vocale muziek, van Bachs cantates tot Italiaanse volksliedjes. Maar paradoxaal
genoeg kan ik ook eindeloos luisteren naar de Canto Ostinato van Simeon ten
Holt. Ik word soms bij het schrijven van een gedicht gestimuleerd, achtervolgd
bijna, door de repetitieve eentonigheid van dat werk. Het bedwelmt en jaagt op
tegelijkertijd, een tegenstrijdigheid waardoor mijn zenuwcellen functioneler
contact schijnen te hebben. U vergeet kinderboekenschrijvers.
Kinderliteratuur is een hobby van u.
Wat wilt u ook! Mijn vader was een toegewijd lezer van Engelse kinderboeken
en ik heb zijn bibliotheek geërfd, waar ik alleen nog maar een passend huis omheen diende te kopen, dat uitsluitend de pastorie uit mijn jeugd of een Engelse
cottage kon wezen. Die aankoop heeft inmiddels plaatsgevonden: van Robinson
Crusoe tot Harry Potter worden zijn boeken thans beschermd door muren uit
1680, waarbinnen Pad en Rat zich koesteren in de warmte van een manshoge
haard, die zijn archetypische troost ontleent aan het noodzakelijk contrast met
een sneeuwstorm. Nee, het sneeuwt momenteel niet, ik heb het over een klassiek
kinderboek. Lieve hemel, u kent de titel toch wel? Momenteel zit ik iets anders
te lezen, The Gay Dolphin Adventure van Malcolm Saville, gepubliceerd in 1945. De
auteur woonde in Rye en het verhaal speelt aldaar in een gefantaseerde herberg.
Het stadje, vier mijl hiervandaan, wordt minutieus beschreven en het avontuur
leidt, na de vereiste tegenkanting van een Misdadigersbende Die Voor Niets
Terugdeinst, op hoogst bevredigende wijze via een onderaardse gang naar de
vondst van een schat. De helden converseren in hoffelijk Engels en verontschuldigen zich voortdurend tegenover elkaar. De verhouding met hun ouders is
rimpelloos. Ze eten vleespasteitjes en sandwiches met marmelade. De vaders
hebben King George vi gediend in de raf. Met hun moeder gaan ze op zondag
naar St Mary, een kerk die ik goed ken. Geen hippie te bespeuren...
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U lijkt me een ware nostalgicus.
U bent een scherp observator. Natuurlijk ben ik een nostalgicus. De nostalgicus
is de historicus die het verdwijnen tegengaat door te pogen het verdwijnende en
verdwenene te achterhalen. Proust was een nostalgicus. Maar wat dat boek betreft: toen ik in Rye woonde heb ik de zoon van de schrijver ontmoet, een statige,
in tweed geklede heer van achter in de zeventig. Ik heb hem niet naar zijn vader
gevraagd, zelf ontelbare keren naar mijn vader gevraagd zijnde, maar bedankte in
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stilte de geest van Malcolm Saville voor alle uren van jongensboekenleesgenot,
een halve eeuw geleden. Nu ligt op de tafel waaraan ik dit schrijf naast The Gay
Dolphin Adventure een vertaling in slecht Nederlands (‘Het is koud en nat en
juffrouw Ballinger is verlangend om weg te gaan’), gemaakt door ene S. H. M.
Horrevorts-Hueber en uitgegeven in 1963. Voorin heb ik op 21 november 1964 geschreven: ‘Gekregen van Baron Van Pallandt’.
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Dimitré Dinev In den vreemde schrijven
‘In der Fremde schreiben’ (2004), vertaald door Jantsje Post
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Wat betekent het om in den vreemde te schrijven? Om deze vraag te beantwoorden, moet aan enkele voor de hand liggende, logische en heel eenvoudige voorwaarden worden voldaan. Maar niet alles wat voor het verstand eenvoudig is, is
ook eenvoudig voor het lichaam.
Om in den vreemde te kunnen schrijven, moet je in den vreemde leven. Een logische, voor het verstand heel eenvoudige voorwaarde. Om in den vreemde te
kunnen leven, moet je echter in den vreemde zien te komen. Een even logische,
maar voor het lichaam zeer inspannende voorwaarde. (Van deze analyse uitgesloten zijn uiteraard degenen die in het bezit zijn van wat Brodsky in zijn essay over
Dostojewski het vijfde element noemt, dus geld. Voor hen spelen geograﬁsche
omstandigheden, afstanden en grenzen geen belangrijke rol. Zij gaan anders om
met ruimte en tijd.)
Om in den vreemde te kunnen schrijven, moet je dus eerst met veel mensensmokkelaars onderhandelen en de juiste kiezen. Als het de eerste keer niet lukt,
ontwikkel je tenminste een goed gevoel voor mensen, situaties en valuta. Of je
ziet af van een smokkelaar en doet het op eigen houtje.
Om in den vreemde te kunnen schrijven, moet je over prikkeldraad heen springen of eronderdoor kruipen, of het nu sneeuwt of regent, je moet sneller zijn dan
de grenspolitie van twee landen, in sommige gevallen is het ook bevorderlijk om
de kunst van het zwemmen machtig te zijn, en je moet in donkere, onbekende
bossen in geen geval je richtingsgevoel kwijtraken, je kunt het beste een kompas
bij je hebben en niet te veel vertrouwen op je intuïtie of op wat er van de
aardrijkskundelessen is blijven hangen, want, hoe kan het ook anders in den
vreemde, ook de bossen, rotsen en rivieren zijn er vreemd.
Als je eindelijk in den vreemde bent aangekomen, moet je de kortste weg naar
het kamp vinden, want het mag dan zo zijn dat het niet eenvoudig is om in den
vreemde te komen, het is nog moeilijker om in den vreemde te blijven. Er is namelijk één eigenschap waaraan de meeste analytici van den vreemde merkwaardig
genoeg niet veel aandacht besteden of die ze helemaal over het hoofd zien. En dat
terwijl het de meest fundamentele, kenmerkende eigenschap van den vreemde is:
je kunt er worden uitgewezen. Wat in je vaderland verbanning is, heet in den
vreemde uitwijzing. Behalve dat je veel gemakkelijker uitgewezen kunt worden
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dan verbannen. Kort en simpel gezegd: ‘den vreemde’ is waar je elk moment kunt
worden uitgewezen. (Hoe je je voelt of wat je hebt gedaan is daarbij slechts bijzaak. Het volstaat bijvoorbeeld als je niet binnen een bepaald quotum valt.)
Om in den vreemde te kunnen schrijven, moet je eerst door het kamp, je moet
in zaaltjes met twintig of meer (zelden minder) bedden overnachten en je ondergoed van thuis (vaak zijn dat niet meer dan twee onderbroeken) net zo lang dragen tot je werk, respectievelijk geld hebt gevonden. Helaas is het grootste deel van
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de mensheid op zoek naar een van die twee. Maar voor een vluchteling zijn beide
onontbeerlijk.
Verder moet je, om in den vreemde te kunnen schrijven, in parken, onder bruggen, in gerangeerde treinen of in publieke toiletten, tussen ratten, vogels en
mensen kunnen overnachten, en toch werk vinden. Je moet dus onvoorwaardelijk
bereid zijn om te graven, te schoffelen, te zagen, te snijden, te schuiven, te strijken, te schilderen, te zweten, te sjouwen, te serveren, te metselen, te tillen, te
plakken, te schuren, te poetsen, te bouwen, te klimmen, te rijden, te ruimen, te
pompen, te boren, te timmeren, te koken, te wassen en vooral te zoeken en te vragen. In den vreemde schrijven betekent schrijven nadat je tien uren hebt gewerkt
of acht uren naar werk hebt gezocht.
In den vreemde schrijven betekent dezelfde hemel, dezelfde zon, dezelfde sterren, dezelfde maan zien als de inwoners van het land waar je verblijft, dezelfde
lucht inademen als zij, aan dezelfde natuur onderhevig zijn, maar niet onder dezelfde wetten vallen.
En wat voor de arbeidsmarkt geldt, geldt net zo goed voor de literatuur. Waarom ook niet? Ook literatuur is werk. Dus zijn de meeste literaire beurzen, evenals
de arbeidsplaatsen, gekoppeld aan het staatsburgerschap. De herkomst van de
auteur is belangrijker dan zijn taal. Dat maakt de beoordeling ook een stuk gemakkelijker. De vraag waar je vandaan komt is veel gemakkelijker te beantwoorden dan de vraag wie je bent, of de vraag waar je naartoe gaat, laat staan hoe goed
je schrijft.
Het is een lange weg om in den vreemde te komen, maar nog langer is de weg
van de hand naar de pen. Maar als je die weg ook gaat en het eerste woord opschrijft en dan het volgende, tot het blad even zwart als wit is, als je dus in den
vreemde op een dag verder schrijft, of er voor het eerst mee begint, dan heb je begrepen wat elke schrijver op een bepaald moment ontdekt, namelijk, dat het
woord zijn thuis is.
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George Orwell Aan de galg
‘A hanging’ (1931), vertaald door Maria Smolders
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Het gebeurde in Birma, op een kletsnatte ochtend in het regenseizoen. Een vaal
licht, de kleur van geel tinfolie, viel schuin over de hoge muren op de binnenplaats van de gevangenis. Wij stonden te wachten bij de dodencellen, een rij
hokken met aan de voorkant dubbele tralies, kleine dierenkooien leken het. Iedere cel besloeg ongeveer drie bij drie meter en was, op een planken bed en een ketel
drinkwater na, helemaal leeg. In een paar ervan zaten bruine mannen zwijgend
op hun hurken voor de binnenste rij tralies, met hun deken om zich heen geslagen. Dit waren de veroordeelden, die in de komende weken opgehangen zouden
worden.
Een van de gevangenen was uit zijn cel gehaald. Het was een hindoe, een
schriel mannetje met een kaalgeschoren hoofd en een vage blik in zijn glanzende
ogen. Hij had een dikke, borstelige snor, belachelijk groot in verhouding tot zijn
lichaam, eerder de snor van een ﬁlmkomiek. Zes rijzige Indiase cipiers bewaakten
hem en maakten hem klaar voor de galg. Twee van hen stonden paraat met de bajonet op het geweer, terwijl de anderen hem handboeien omdeden en een ketting
door zijn boeien haalden, die ze vastmaakten aan hun broekriem. Ze bonden zijn
armen strak tegen zijn lichaam. Ze stonden dicht om hem heen en hielden hem
vast in een behoedzame, strelende greep, alsof ze hem voortdurend wilden voelen
om zeker te weten dat hij er nog was. Het leek wel of ze een nog levende vis in hun
handen hadden die ieder ogenblik terug in het water kon springen. Maar hij
stond daar zonder enige weerstand te bieden en liet zijn armen gewillig vastbinden, alsof hij nauwelijks merkte wat er gebeurde.
Het sloeg acht uur en van de afgelegen barakken zweefde het geluid van een
hoornsignaal naar ons toe, troosteloos en ijl in de vochtige lucht. De gevangenisdirecteur, die een eindje van ons vandaan humeurig met zijn stok in het grind
stond te prikken, keek op bij het horen van dat geluid. Hij was een legerarts en
had een grijze snor van tandenborstelhaar en een norse stem. ‘Schiet nou verdorie
een beetje op, Francis,’ zei hij geërgerd. ‘De man had al lang dood moeten zijn.
Ben je nou nog niet klaar?’
Francis, de hoofdcipier, een dikke Dravidiër in een wit linnen uniform en met
een goudgerande bril op, gebaarde met zijn zwarte hand. ‘So, meneer, ja meneer,’
kwetterde hij opgetogen. ‘’t Is helemaal gepiept. De beul is-t-er klaar voor. We
gaan beginnen.’
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‘Nou, voorwaarts mars dan. De gevangenen krijgen hun ontbijt pas als het karwei achter de rug is.’
We gingen op weg naar het schavot. Twee bewakers marcheerden aan weerszijden van de gevangene, het geweer op de schouder; twee anderen liepen dicht tegen hem aan en hielden hem stevig bij zijn armen en schouders vast, alsof ze hem
tegelijkertijd duwden en ondersteunden. De rest van ons groepje, ambtenaren en
wat dies meer zij, liep er achteraan. Plotseling, toen we een meter of tien hadden
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afgelegd, kwam de stoet zonder enige waarschuwing of bevel tot stilstand. Er was
iets vreselijks gebeurd: op de binnenplaats was opeens een hond verschenen, de
hemel mag weten waarvandaan. Luid blaffend kwam hij met grote sprongen op
ons af, danste in het rond en schudde met zijn hele lijf, dol van vreugde omdat hij
zoveel mensen tegelijk had aangetroffen. Het was een grote hond met een wollige
vacht, half airedale, half vuilnisbakkenras. Even huppelde hij om ons heen en
toen, voor iemand hem tegen kon houden, schoot hij op de gevangene af en
sprong tegen hem op in een poging zijn gezicht te likken. Iedereen stond als aan
de grond genageld, te verbaasd om zelfs maar te proberen de hond te pakken te
krijgen.
‘Wie heeft dat rotbeest hier binnengelaten?’ vroeg de gevangenisdirecteur
kwaad. ‘Laat iemand hem vangen.’
Een bewaker maakte zich los uit de groep en ging met onbeholpen passen achter de hond aan, maar die beschouwde het allemaal als een deel van het spel en
bleef al dansend en springend net buiten zijn bereik. Een jonge Indo-Europese
cipier pakte een handvol grind en probeerde de hond daarmee te verjagen, maar
hij ontweek de stenen en kwam weer op ons af. De gevangenismuren weerkaatsten zijn geblaf. De gevangene, vastgehouden door de twee bewakers, keek onverschillig toe, alsof dit gewoon hoorde bij de formaliteiten van de executie. Het
duurde een paar minuten voor iemand erin slaagde het beest te vangen. Toen
haalden we mijn zakdoek door zijn halsband en liepen verder met de jankende en
tegenspartelende hond.
Het was ongeveer veertig meter naar het schavot. Terwijl de gevangene voor
mij uit marcheerde staarde ik naar zijn naakte bruine rug. Hij liep moeizaam,
doordat zijn armen waren vastgebonden, maar toch met die gelijkmatige, deinende gang van de Indiër die nooit zijn knieën strekt. Bij iedere pas golfden de spieren soepel onder zijn huid, danste de haarlok op zijn schedel op en neer en lieten
zijn voeten een afdruk achter in het natte grind. Eén keer deed hij, hoewel hij nog
steeds bij de schouders werd vastgehouden, een stapje opzij om een plas op het
pad te ontwijken.
Het is gek, maar ik had er nooit eerder bij stilgestaan wat het betekent om een
gezond, denkend mens te vernietigen. Toen ik de gevangene opzij zag stappen om
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de plas te ontwijken, besefte ik het mysterie, de afschuwelijke onrechtvaardigheid
van het afkappen van een leven in volle bloei. Deze man lag niet op sterven, hij
was net zo levend als wij. Alle organen in zijn lichaam functioneerden: ingewanden verteerden voedsel, huid vernieuwde zich, nagels groeiden, nieuw weefsel
werd gevormd – alles zwoegde voort met een dwaze ernst. Zijn nagels zouden nog
steeds groeien terwijl hij op het valluik stond, terwijl hij door de lucht viel met
nog een fractie van een seconde te leven. Zijn ogen zagen het gele grind en de grij-

wezen minder, een wereld minder.
De galg stond op een veldje dat apart lag van het hoofdterrein van de gevangenis en overgroeid was met hoog stekelig onkruid. Het was een stenen bouwsel dat
eruit zag als drie kanten van een schuur, met planken erover en daarop twee palen
met een dwarsbalk waar het touw aan bungelde. De beul, een grijsharige gedetineerde in het witte gevangenisuniform, wachtte naast zijn apparaat. Hij begroette
ons toen we binnenkwamen met een onderdanige buiging. Op bevel van Francis
pakten de twee bewakers de gevangene nog steviger beet, leidden hem half duwend en trekkend naar de galg en hielpen hem moeizaam de ladder op. Toen
klom de beul omhoog en legde de strop om de nek van de gevangene.
Wij stonden vijf meter verderop te wachten. De bewakers hadden zich in een
kring rond de galg opgesteld. En toen, op het moment dat de lus op zijn plaats
zat, begon de gevangene zijn god aan te roepen. Het was een hoge, steeds herhaalde kreet: ‘Ram! Ram! Ram! Ram!’, niet dringend en angstig als een gebed of een
roep om hulp, maar gelijkmatig, ritmisch, bijna als het luiden van een bel. De
hond beantwoordde het geluid met gejank. De beul, die nog steeds op het schavot
stond, haalde een kleine katoenen zak tevoorschijn, net een meelzak, en trok die
over het gezicht van de gevangene. Maar het geluid hield aan, gedempt door het
doek: ‘Ram! Ram! Ram! Ram! Ram!’
De beul klom de ladder af en ging klaar staan, zijn hand aan de hendel. Er leken minuten te verstrijken. Het gestage, gedempte geroep van de gevangene bleef
doorgaan: ‘Ram! Ram! Ram!’ zonder ook maar een ogenblik te verﬂauwen. De
directeur had zijn hoofd laten zakken en prikte traag met zijn stok in de grond;
misschien telde hij de kreten en wilde hij de gevangene er een bepaald aantal toestaan – vijftig misschien, of honderd. Iedereen was van kleur verschoten. De Indiërs zagen grauw, als slechte kofﬁe, en enkele bajonetten trilden. We keken naar
de vastgebonden man op het valluik met de zak over zijn hoofd en luisterden naar
zijn geroep – iedere schreeuw een extra seconde van leven; we hadden allemaal
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die daar samen liepen, keken, hoorden, voelden en dezelfde wereld kenden; en
over twee minuten zou een van ons met één klap verdwenen zijn – een denkend
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ze muren, en zijn hersenen bevatten herinneringen, anticipeerden en redeneerden – redeneerden zelfs nog over plassen. Hij en wij vormden een groep mannen
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dezelfde gedachte: o, maak er snel een eind aan, schiet nou toch op, stop dat afgrijselijke geluid!
Plotseling nam de directeur een besluit. Hij wierp het hoofd in de nek en gebaarde energiek met zijn stok. ‘Chalo!’ brulde hij bijna.
Er klonk een ratelend geluid, toen viel er een doodse stilte. De gevangene was
verdwenen, en het touw draaide om zijn as. Ik liet de hond los en hij holde meteen
naar de achterkant van het schavot; maar daar aangekomen stond hij plotseling

|

14 Liter 81

stil, blafte, en droop af naar een hoek van de binnenplaats, waar hij ons van tussen
het onkruid angstig in de gaten hield. Wij liepen om de galg heen om het lichaam
van de gevangene te inspecteren. Hij bungelde met zijn tenen recht naar beneden
en draaide langzaam rond, morsdood.
De directeur porde met zijn stok in het naakte lichaam; het begon licht te slingeren. ‘Ziet er goed uit,’ zei de directeur. Hij liep achteruit onder de galg vandaan
en slaakte een diepe zucht. De sombere uitdrukking was opeens van zijn gezicht
verdwenen. Hij keek op zijn horloge. ‘Acht minuten over acht. Nou, dat was het
dan voor vanmorgen, godzijdank.’
De bewakers klapten hun bajonetten in en marcheerden weg. De hond, tot bedaren gekomen en zich bewust van zijn wangedrag, glipte achter hen aan. We verlieten het galgenveldje en liepen langs de dodencellen met de wachtende gedetineerden de centrale binnenplaats van de gevangenis op. Onder het toeziend oog
van bewakers met bamboe wapenstokken kregen de gevangenen ondertussen hun
ontbijt.
Ze zaten gehurkt in lange rijen, elk met een tinnen pannetje, terwijl twee bewakers rondliepen met grote emmers en rijst uitdeelden. Na de executie leek het
een nogal opgewekt en huiselijk tafereel. Nu het karwei achter de rug was, waren
we enorm opgelucht. Je kreeg zin om uit volle borst te gaan zingen, ongemanierd
te giechelen of te gaan rennen. Opeens begon iedereen vrolijk door elkaar heen
te praten.
De Indo-Europese jongen die naast me liep, knikte met een veelbetekenende
glimlach in de richting waar we vandaan kwamen: ‘Weet u, meneer, toen onze
vriend...’ (hij bedoelde de dode man), ‘toen die hoorde dat zijn hoger beroep was
afgewezen, pieste hij op de vloer van zijn cel. Van angst. – Neemt u toch een sigaret van mij, meneer. Vindt u mijn zilveren sigarettenkoker niet mooi? Gekocht bij
een straatventer, voor twee en een halve roepie. Echt sjiek Europees.’
Verschillende mensen begonnen te lachen, niemand wist precies waarom.
Francis liep honderduit te praten tegen de directeur: ‘Nou, meneer, alles is naar
grote tevredenheid verlopen. Het was allemaal – ﬂoep! – in een oogwenk bekeken.
So gaat het niet altijd – ooh, nee! Ik heb gevallen gehad dat de dokter onder de
galg moest gaan staan en aan de gevangene s’n benen trekken om ’m te helpen
doodgaan. Niet so plesierig, hoor!’
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‘Hingen ze nog te kronkelen? Dat is beroerd,’ zei de directeur.
‘Ach, meneer, het is nog erger als se weerspannig worden. Ik weet nog hoe een
man sich vastgreep aan de tralies van sijn cel toen we hem kwamen halen. ’t Is niet
te geloven, meneer, dat er wel ses bewakers nodig waren om ’m los te wrikken.
D’r trokken er drie aan elk been. We probeerden hem over te halen. “Luister eens,
vriend”, seiden we, “denk nou eens aan alle moeite en narigheid die je ons besorgt!” Maar nee, hij wilde niet luisteren! Ach, hij was so lastig!’

We liepen door de grote dubbele poort van de gevangenis naar buiten. ‘Ze
moesten aan zijn benen trekken,’ riep een Birmese ambtenaar plotseling, en hij
begon luid te grinniken. We begonnen allemaal weer te lachen. Op dat moment
kwam de anekdote van Francis ons bijzonder grappig voor. Gemoedelijk dronken
we allemaal samen een borrel, inlanders en Europeanen door elkaar. De dode
man was maar honderd meter van ons vandaan.

|

zei hij joviaal. ‘Ik heb een ﬂes whisky in de auto liggen. Die kunnen we wel gebruiken.’

15 George Orwell Aan de galg – Vertaald verhaal

Ik merkte dat ik hardop stond te lachen. Iedereen stond te lachen. Zelfs de directeur grijnsde toegeeﬂijk. ‘Komen jullie allemaal maar mee om iets te drinken,’
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Willem Jan Otten Gedichten

|

16 Liter 81

echtpaar langs de via dolorosa
Op een winterdag ging zij uit klimmen,
mijn gezellin, ons leven uit. Of in.
Was het haar te donker waar wij woonden?
Klimmende keek zij niet om. Ik dacht,
zij is als een loods, zij weet van een haven,
maar kent haar niet. Boven, of buiten,
raakte zij in een sprakeloze menigte verzeild
en wrong zich naar voren, naar waar hij
voorbij zou komen, maar dat wist zij nog niet.
Onrustig, op mijn hoede, alsof ik haar
ergens aan verliezen zou, volgde ik haar,
schuin achter haar, met mijn blik.
Ik heb de bliksem van de zijne in zien slaan,
in haar. Van wat voor vreugde straalde zij,
toen zij, na het aanschouwen
van deze sterver, mijn ogen zocht
en tot mij zweeg? Het is sindsdien
alsof ik nog beginnen moet met haar te zien.
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echtpaar in hoge zee
Ze zwemmen van elkaar en naar elkaar,
steeds in hetzelfde dal van zee
getrokken tussen twee elkaar te volgen golven.
Soms verdwijnt zij uit zijn blik
verzwolgen door dezelfde golf

in de luwe stilte,
en zij klimt met kalme slag omhoog –
en nu is hij verloren uit haar oog.
Zij leven in één dal van tijd.
Zij leven op elkaars verdwenen zijn.
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ziet hij haar in de diepte,
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die hem nu tilt en bovenaan
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w e d e r k o m s t, t e b a z e l
Na sluitingstijd
rolt hij zijn laatste rustplaats uit,
geruisloos als een dief
die zich had laten insluiten.
Hij heeft de lange vingers van zijn rechterhand
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zo wijd hij kon gespreid,
en daarna koot voor koot
geknakt, knak knak.
Het bloed tot zwijgen geschilderd
is gaan ruisen in zijn linkeroor,
het is hier tuitend stil,
hij rekt zijn benen uit,
wil zijn wreef nu wrijven met daarin
het jeukend spijkergat,
stoot zijn hoofd en kijkt opzij,
de vochtbeheerste zaal van het museum in.
Herinnert zich
de lange dag,
het deﬁlé van blikken
glijdend langs
zijn aanstootgevend lijf,
japannerﬂits,
een kind dat vroeg
wie is die man,
haar jonge vader
die niet verder kwam
dan echt hij slaapt,
die voelde hoe zijn hand
werd vastgepakt en dacht
ik google Holbein straks,
een oude homoseksueel
die onbedwingbaar aan
een nooit verklaarde liefde dacht,
de vrouwelijke suppoost
die raak hem niet aan
moest zeggen tot
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de Franse vrouw
die vingertoppen naar
zijn ongesloten ogen bracht,
een schuwe priester
die hoorbaar godverdomme ﬂuisterde,
een arts in spe
die met zijn rechterhand

als een storm de porno
van die nacht opstak,
een Chinese vrouw
die langs de binnenzijde van haar buik
het kind waarvan zij wist
dat het geen jongen was
voelde bewegen –
niemand heeft hij niet bemerkt
en allen opgenomen
in zijn doezelend besef.
De dag was hem geweest als nacht,
waaruit hij nu ontwaken moest.
Hij laat zich glijden
uit de lade van zijn graf,
belandt op eigen benen,
gaat door zijn knieën kort,
springt dan overeind.
De wade om zijn lies
zakt als een luier af,
hij sjort hem vast
en gaat op weg,
de lege gangen door,
de binnenplaats met boetelingen van Calais,
doorloopt de poort –
en staat op straat.
Er waait een koeltje langs zijn huid.
Hij glimlacht thans als Bruno Ganz.
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een man in pak in wie,
dit naakte ziende,
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zijn eerste snee herinnerde,
de bange scalpel in zijn eerste lijk,
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Er is verkeer, het raast voorbij,
en ook een rakelingse voetganger
merkt hem niet op.
Hij gaat niet eens heel ver,
de tramrails over,
daalt de straatweg af
tot hij de brug bereikt.
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Basel by night.
Daar in het midden blijft hij staan.
In hem klinken alle stemmen van de eeuwen op,
alle gebaren voelt hij, ondanks de suppoost.
Hij aanschouwt het kolken van gestegen water
dat nooit voorbij zijn kolken raakt.
Hij balanceert nu op de rand van steen.
Ik ben die spiernaakt dood aanschouwd
voorgoed op punt van opgaan staat,
hier, hier,
in leven,
als een dertiger zo bang voor dood,
op punt van hemel varen in
de niet te schilderen rivier.
Ik leef, ik was, ik zal bestaan,
geen sterveling verbeeldt mijn eind,
geen Zwitser verlost mij
van verrijzen,
geen maakt mijn lijden aan
hun zullen lijden
ongedaan.
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de vraag is: ben je opgeschoten?
De veerboot met de laatste gast vertrekt.
Nu ben ik zestig en het eiland is aan mij.
Waar ik sta de Noordzee stuit op Waddenzee.
Gedichten ingeklaard die niet bestonden.

Op de vloedlijn scheermessen vertrapt.
Mij aan de slavenhitte van verbroken trouw
gebrand. Gedachten die altijd bestonden
eigenhandig alsnog ingedacht. De God berouwd,
zoals afgelopen zondag nog de invalpredikant
de wulp die vrees niet vrees niet luidkeels overvloog.
Het water aarzelt of het aan zal spoelen.
Veerboot vaart met Ithaka en al van mij vandaan.
Eens de zee besluit om niet aan wal te gaan.
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aan het einde van het eiland uitgezongen
en de stilte na het kattenluik doorstaan.
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Met vaderschap ben ik bedacht, met
man zijn van. De wekelijkse oorlog
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Huub Beurskens Veldschetsen
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Huub Beurskens en ik corresponderen al jaren over de wereld en onze positie in
haar, als schrijvend en handelend mens. En in zijn geval ook als tekenend en schilderend mens. Zodra het over beeldende kunst gaat, zit ik aan zijn voeten, een bescheiden positie, waarin ik ondertussen het nodige heb opgestoken, bijvoorbeeld
dat mijn afkeer van de conceptuele kunst niet per se voortvloeit uit een kwalijke
kleinburgerlijkheid. Want wat is een afbeelding die geen afbeelding wenst te zijn?
Een ‘gedachte’, zegt u? Maar wat is een gedachte over de wereld waard wanneer de
wereld onzichtbaar blijft?
In Buitenwegen, excursies met gedichten en vergezichten (Meulenhoff, 1992) schrijft
Beurskens over Rilke, die in zijn elegieën treurt over het menselijke onvermogen
de natuur werkelijk te kunnen zien: hij dicht haar een reinheid toe die de mens als
reﬂecterend wezen niet meer bezit (over die reinheid valt wel iets kritisch te zeggen, maar dat zou ik dan doen als moraliserend wezen, dat zichzelf buiten de
natuur plaatst).
Beurskens schildert en tekent. Je kunt zijn schilderijen, zijn ‘artistieke atelierwerk’, heel goed vergelijken met zijn literaire werk. Het zijn narratieve schilderijen, vol gebeurtenissen, maar ook vervuld van impliciete commentaren op leven en
dood, want de romancier (en ook de dichter) houdt nooit helemaal op de essayist
te zijn, dat wil zeggen degene die buiten de natuur staat en haar fronsend observeert.
Maar mijn vriend de tekenaar is een kerel uit de renaissance of uit de achttiende
eeuw, iemand die buiten in het gras gaat zitten, als Rembrandt aan het ij, schetsboek in de hand, en plezier beleeft aan de directe waarneming van de wereld, de
reine natuur, waartoe voor de tekenaar Van Rijn ook een pissend en kakkend
vrouwtje kon behoren, o Rainer Maria.
‘Vroeger was het heel normaal dat schilders schetsen naar de aanschouwing
maakten,’ zegt mijn leraar. ‘Voor mij geldt dat de wereld buiten de kunst basis en
doel dient te blijven.’
Hoe verfrissend! Al dat pretentieuze gekakel over ‘de terreur van het oog’ en
‘het reactionaire karakter van ﬁguratieve bourgeoiskunst’ hangt mij al decennia
de strot uit.
Ik weet dat onze voorouders dergelijke schetsen en studies pas in de negentien-
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de eeuw als volwaardige kunstwerken begonnen te zien. Maar in diezelfde eeuw
werd ook de fotograﬁe uitgevonden, en na 1900 zouden het modernisme, de abstractie en het concept als het ware een zwarte doek over het direct waarnemend
tekenen werpen. Zelfs nu er weer ﬁguratief geschilderd wordt, gebeurt dat niet
van aangezicht tot aangezicht met de werkelijkheid, maar op basis van foto’s. De
doodsheid in het werk van Luc Tuymans en zijn soortgenoten is daar het onmiddellijke gevolg van.

de ‘gewassen’ tekeningen, bruin-wit, maar hier zwart-wit weergegeven. Het is een
effect dat helemaal geen effect is en dat Beurskens ook in zijn beste literaire werk
niet kan bereiken, omdat het woord nu eenmaal nooit woordeloos kan zijn, omdat
hij, zoals wij allen, aan dat vermoeiende eeuwige gezoem van de betekenissen is
overgeleverd.
Kijkt u nu maar! En verwonder u over zijn tekenplezier, zijn werkelijkheidsplezier... en over de niet door overweging en reﬂectie aangevreten onmiddellijkheid
van wat u ziet dat hij zag.
Benno Barnard
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cipressen, huizen, de kleurenrijkdom zelfs van deze met bister gemaakte zogenaam-

23 Huub Beurskens Veldschetsen

Bekijkt u nu rustig de mediterrane landschappen en huizen uit de ‘veldschetsboeken’ van Huub Beurskens, de warmte en de levendigheid van zijn heuvels,
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Megan Milota Goede genade!
De religieuze romans van Marilynne Robinson

Hoewel de eer deze keer naar auteur Phil Kay ging, was het niet voor het eerst dat
Robinsons werk op het punt stond om grote aandacht te krijgen. In 2008 dong ze
mee voor dezelfde prijs met haar roman Home (vertaald door Ronald Vlek als Thuis
in 2009); in 1980 was haar debuut Housekeeping (vertaald door Wim Dielemans als
Een huishouden in 1982) een ﬁnalist voor de Pulitzerprijs en in 2004 heeft ze die
ook gewonnen voor Gilead (vertaald door Henk Schreuder in 2005). Al haar romans worden meteen als meesterwerken beschouwd en in academische en literaire kringen wordt lyrisch over haar gesproken. Vanwaar al deze lof? Er is met haar
werk iets bijzonders aan de hand. Ten eerste heeft ze een heel eigen schrijfstijl
ontwikkeld. In al haar romans, maar ook in haar non-ﬁctie, hanteert Robinson
een bijzonder rijke woordenschat. Haar zinnen zijn elegant en bedachtzaam.
Steeds weer is ze in staat de meest eenvoudige beschrijvingen om te toveren in
magische, vaak ontroerende beeldspraak. Neem bijvoorbeeld de manier waarop ze
de angsten van een moeder tijdens haar bevalling beschrijft in Lila: ‘Angst en
troost konden hetzelfde zijn. Gek, als ze erbij stilstond. De wind, die altijd wel ergens met de bladeren en het licht van het kampvuur aan het rotzooien was.’ Zoals
Robinson zelf toegaf in een interview, is een van haar doelen de taal buigzaam te
maken, om metaforen ‘open te breken’. Zo wil ze uitkomen bij iets wat meer omvattend is.
Wat Robinsons werk verder fascinerend maakt, is dat zij in haar boeken keer op
keer terugkeert naar dezelfde ﬁctieve gemeenschap – Gilead, Iowa – in de midwest
van de Verenigde Staten. Haar laatste drie romans beschrijven min of meer dezelfde periode in deze gemeenschap vanuit verschillende perspectieven. In Gilead,
Thuis en Lila leren we de geschiedenis van het dorp kennen, meer bepaald de
belangrijke rol die het speelde in de aanloop tot de burgeroorlog. Gilead zoals we
het te zien krijgen in 1956, het jaar waarin de romans zich afspelen, is helemaal
anders. Het lijkt wel ‘de bodem van de hel’, intriest en desolaat. Deze plek, waar
vroeger zwarte en blanke burgers samen vochten voor gelijke mensenrechten,

|

net verschenen vierde roman, Lila (vertaald door Janine van der Kooij in 2015).
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In oktober 2014 werden de ﬁnalisten voor de jaarlijkse Amerikaanse National
Book Award bekendgemaakt. Op de shortlist stond Marilynne Robinson met haar
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speelt geen enkele rol in de beginnende Civil Rights Movement, die slechts voorkomt in de marges van het verhaal. Als Jack Boughton, een van de hoofdpersonen,
terugkeert naar zijn geboortedorp Gilead om te zien of hij daar een leven kan opbouwen met zijn zwarte partner en hun kind, ziet hij al snel dat er geen plek is
voor hen. Zo kan deze kleine dorpsgeschiedenis gezien worden als een historische
snapshot van het Amerikaanse leven kort na de Tweede Wereldoorlog. Er gebeurt
niet zo veel, maar dat is zo met de meeste mensen; kleine details, familieverhalen,
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dagelijkse rituelen maken het geheel net herkenbaar.
Het derde en misschien wel belangrijkste aspect dat Robinsons werk karakteriseert is de religieuze inhoud. Want Marilynne Robinson is een uitgesproken calvinist. In een hele serie essays, in interviews en in haar ﬁctie, doet zij er alles aan om
duidelijk te maken dat een protestant nog geen puritein hoeft te zijn. Haar oeuvre
biedt zelfs een genuanceerd en scherpzinnig theologisch inzicht in het christelijke geloof, zonder daarbij dogmatisch of fanatisch te worden. En hoewel ik niemand zou aanraden de lectuur van Robinson te beginnen met haar essays over
Calvijn, blijven deze opstellen op zijn minst amusant in hun verwoede poging
Calvijn en zijn leer in een meer gevleid, positief licht te stellen. Calvijn schreef
weliswaar het meest invloedrijke stuk gereformeerde theologie – de Institutio Religionis Christianae – maar daarnaast was hij, zo benadrukt Robinson, een doorsnee
kerel, ‘die mensen huwde, begroef en doopte net als iedere andere dominee.’
Robinson stelt verder dat Calvijns slechte reputatie onverdiend is. Inderdaad
heeft hij Michael Servetus ter dood veroordeeld (die had het bestaan van de triniteit ontkend) maar, zo zegt zij, dit was iets eenmaligs in zijn leven, en eigenlijk
amper het vermelden waard in een tijd waarin inquisiteurs nog veel brutalere
straffen uitdeelden.
De zogenaamde vijf punten van de calvinistische leer, een aantal theologische
richtlijnen over de status van de mensenziel ten overstaan van god, worden onder
de kundige hand van Robinson niets meer dan synoniemen voor – of een voorspel
van – de genade, een onverwachte en geheel onverdiende zegening door God. Volkomen verdorvenheid? Volgens Robinson betekent dit gewoon dat alle spelers op
het veld gelijk zijn, en verder: ‘Het geloof dat wij allemaal zondaars zijn, geeft ons
een gegronde reden om elkaar en onszelf te vergeven, en is vriendelijker dan eender welke verwachting dat wij heiligen zouden kunnen zijn.’ Robinson gaat in
haar essays zelfs zo ver de liefde en het wonderbaarlijke in Calvijns theologie te
benadrukken: als wij mensen de wil van God toch niet kunnen doorgronden, kunnen we, in plaats van te tobben over de toestand van onze ziel, beter onze tijd
spenderen aan het bewonderen van de schoonheid van de wereld, en al die kleine
momenten van genade erin.
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Net als haar essays, brengt haar ﬁctie de gedachte naar voren dat er veel subtiele
tekenen van genade zijn, die in al hun vluchtigheid kleine, maar niettemin betekenisvolle ogenblikken van vrede en troost bieden, ‘zelfs wanneer dit geen pijn
verzacht, kwetsuren niet oplapt.’ Met haar drieluik – Gilead, Thuis en Lila – biedt
Robinson zo een gediversiﬁeerde blik op genade, die het thema van verschillende
kanten telkens weer opnieuw belicht. De brief in Gilead van de bijna stervende,
76-jarige predikant John Ames aan zijn jonge zoon, is tegelijk een lange bezin-

slapende mensen in die stille huizen. Deze eerbied kan hem zelfs overvallen
wanneer hij baseball kijkt met zijn zoon Robbie en koude casserole eet, gemaakt
door zijn parochianen. Door de wijze, soms grappige en altijd erudiete stem van
Ames kunnen wij als lezers ook de genade in zijn leven erkennen, en daardoor
misschien ook de schoonheid van onze eigen dagelijkse levens zien.
Maar Gilead is niet alleen een boek over geloof en schoonheid. De auteur wil altijd
ook de donkere, wilde, zelfs boze kant van de mens beschrijven en blootstellen.
De kalme toon van Ames raakt verstoord wanneer zijn eigenzinnige petekind Jack
Boughton thuiskomt. Diens onbeholpen pogingen zich te verzoenen met Ames en
zijn eigen vader, veranderen de vrome, nostalgische toon van Ames’ brief. Jack is
de zoon van Robert Boughton, de beste vriend van Ames en ook predikant. We leren dat twintig jaar lang niemand iets van of over Jack vernomen heeft. Robinson
portretteert Jack als de verloren zoon, die een teleurstellend leven geleid heeft;
een alcoholicus die niet kan samenleven met zijn zwarte vriendin en hun zoon,
omwille van de rassenwetten die destijds nog op veel plekken in de vs van kracht
waren. Ames wordt verondersteld de vergevende vader te zijn, zoals we die uit de
bijbelse parabel kennen. Maar zijn brief onthult dat hij niet kan vergeven en vergeten. Hij koestert wrok jegens Jack voor zijn misstappen. Jack liet als jonge man
een onwettig verwekt kind in de steek. Pas aan het eind van Gilead leert Ames
meer over de familiesituatie van Jack en over de aaneenschakeling van pech en ongeluk in zijn leven.
In Thuis verschaft Robinson ons meer informatie over het verleden van Jack: een
verteller die anoniem blijft, beschrijft min of meer dezelfde serie van gebeurtenissen als die in Gilead. In Thuis is er wel iemand die begrip en empathie kan opbrengen voor Jack: zijn zuster Glory, net als hij teruggekeerd naar Gilead na een mislukte liefdesverhouding.
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nachtelijke wandelingen door het kleine dorpje Gilead, terwijl hij bidt voor al de
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ning op de vele gedaanten van de genade. Ames kan zich verlost voelen tijdens
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John Ames is in staat om eloquent zijn visie op genade en vergeving uit te drukken, maar zowel Gilead als Thuis tonen aan hoe moeilijk het is die ook in de praktijk te brengen. Ames schrijft: ‘[...] wil ik er toch nogmaals op wijzen dat ouders in
de bijbel voortdurend het voorbeeld geven dat zij hun kinderen eren.’ Maar hij is
niet in staat zijn petekind te waarderen, en hoewel hij zijn zoon schrijft: [...] laat
ik allereerst zeggen dat Gods genade toereikend is voor elke overtreding en dat
oordelen verkeerd is en de bron en de kern van veel vergissingen en hardvochtig-
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heid’, leest Gilead toch als een lange afwijzing van Jack Boughton. Pas aan het eind
van Gilead vindt Ames de moed om Jack te vergeven en te zegenen. Jacks vader,
Robert Boughton, is hiertoe niet in staat, en Thuis eindigt met de verwerping van
zijn zoon met de woorden ‘ik ben het zat’. Noch in Gilead, noch in Thuis lezen we
hoe het Jack uiteindelijk vergaat. De terughoudendheid van Robinson om alle
losse draden in het verhaal samen te knopen, onderscheidt beide romans van de
stapel sentimenteel religieuze ﬁctie.
De thema’s van twijfel, onzekerheid en dakloosheid komen niet alleen in deze
twee romans van Robinson voor. In haar debuut, Een huishouden, hervertelt Robinson het verhaal van de oudtestamentische Ruth, terwijl ze tegelijk een lange bezinning brengt op wat het betekent een huishouden te onderhouden, een familie
te zijn, en thuis te zijn in de wereld. De verteller, Ruth, en haar zuster Lucille worden toevertrouwd aan de zorgen van hun tante Sylvia na de zelfmoord van hun
moeder. Sylvia is een zwerfster. Zij zou liever op een goederentrein door het land
rijden dan zich bezighouden met koken, schoonmaken, of erop toezien dat de
meisjes netjes aangekleed zijn. Lucille, vol afschuw over de toestand van het huis,
trekt in bij haar. Zij geeft naai- en kookles, en is dus diametraal tegenovergesteld
aan Sylvia. Een huishouden beschrijft de kleine, maar beslissende stappen die Ruth
en haar tante nemen, weg van Lucille, weg van het familiehuis, weg van de kleine
dorpsgemeenschap, om een leven als vagebond te beginnen. Robinson noemde de
roman haar Moby Jane en Een huishouden is geprezen als een feministische roman.
Maar net als Gilead en Thuis heeft Een huishouden een open einde, dat in al zijn geheimzinnigheid zulke vlakke categoriseringen tenietdoet. Ruth en Sylvia lopen
weg nadat ze het familiehuis in brand hebben gezet, maar wat we horen over hun
leven als zwervers, is opwekkend noch voorbeeldig. Ze worden gedwongen voortdurend verder te trekken omdat ze nergens meer bij passen, in de wetenschap dat
Lucille ‘niet kijkt, niet luistert, niet wacht, niet hoopt’ op hun terugkeer.
Deze aandacht voor en articulering van droefheid, is een andere rode draad die
door de romans van Robinson loopt. In Gilead begint Ames het verdriet van Jack
pas te zien door zijn vrouw Lila. Als de twee predikanten een gespannen gesprek
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over predestinatie voeren met de verloren zoon, onderbreekt zij het gesprek met
de woorden: ‘Een mens kan veranderen. Alles kan veranderen.’ Ames gaat ervan
uit dat Lila alludeert op haar eigen grijze verleden, en haar recente bekering tot
het christendom, tot een vast, geregeld leven. Door Lila – die door Ames geïdealiseerd wordt als een smartvolle Maria-ﬁguur, tot en met blauwe jurk en zachte
glimlach – kan Ames eindelijk leren Jack te vergeven, met het oog op zijn ‘vreemde lijden’.

wie hij zich schrijvend richt, zijn zoon Robert. Wat we te weten komen in het laatste deel van Robinsons drieluik over Gilead, is dat Lila noch onschuldig is, noch
bijzonder gedomesticeerd, en dat zij niet overtuigd is van het christendom dat
haar echtgenoot zo trouw gelooft en belijdt. Lila heeft in een bordeel gewerkt,
heeft rondgetrokken door de midwest, rolde van de ene tijdelijke baan in de andere, en is grootgebracht door Dot, een vrouw die haar als klein meisje gestolen
heeft (met goede reden: Lila was vuil, zat onder de luizen en werd genegeerd in
het huis waar ze woonde). We lezen dat Dot er niet voor terugschrok om anderen,
als het moest, met een zakmes ernstig te verwonden.
Tot aan de geboorte van hun zoon Robert overweegt Lila van Gilead en Ames weg
te vluchten, en haar leven als vagebond weer op te pakken. Het interessantst aan
de roman, afgezien van het terugkerende thema van het zwerversleven en de
bespiegelingen over eenzaamheid, is dat Robinson nogmaals het vraagstuk van
predestinatie en verdorvenheid exploreert, nu vanuit het perspectief van Lila, een
twijfelend personage zonder enige vorming. Lila kan bijvoorbeeld niet geloven
dat Dot verdoemd zou zijn, enkel en alleen omdat ze niet naar de kerk ging. Ze
wil er niet aan dat de vrouw die haar in een daad van liefde uit een verschrikkelijk
huis redde en daarbij in een handgemeen een man om het leven bracht, vervloekt
zou zijn. En hoewel Lila zichzelf oplegt te leren schrijven en thuis te blijven, is zij
net zomin thuis in de wereld als Sylvia, Ruth en Jack, en zal zij het ook nooit zijn.
Dat is wat haar gedachten zo intrigerend maakt en wat van Lila zo’n aangrijpend
boek maakt, welk religieus standpunt de lezer ook heeft. Net als Een huishouden,
Gilead en Thuis heeft Lila geen happy end, en laat het ons met meer vragen dan antwoorden achter. Maar, zoals Robert Boughton zegt in Gilead tijdens een vurige
discussie over predestinatie, ‘Een conclusie zit er gewoon niet in bij dit onderwerp.’
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vrouw in Gilead opgepoetst is, verzacht, misschien met het oog op de persoon tot
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In Robinsons jongste roman Lila leren we dat Ames’ beschrijving van zijn jonge
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Gert van de Wege Genezing van de ziel
Inleiding op gebedsfragmenten van Blaise Pascal
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‘Que Dieu ne m’abandonne jamais’, waren de laatste woorden van Blaise Pascal
toen hij op 19 augustus 1662 overleed. Zijn leven had in het teken gestaan van een
haast beangstigende genialiteit én van een beroerde gezondheid; sinds zijn achttiende had hij geen dag zonder pijn geleefd. Ziekte zag hij als een manier waarop
God hem tot bekering riep.
Je zou kunnen zeggen dat Pascal (geboren in 1623) drie keer bekeerd is. De eerste
bekering vond plaats rond 1646, toen zijn vader na een val op het ijs onder behandeling kwam van twee artsen die het jansenisme waren toegedaan – een stroming
in de rooms-katholieke kerk die teruggreep op Augustinus. Onder invloed van de
dokters werd Blaise, die inmiddels bekendstond als wetenschappelijk genie, een
serieuze christen.
De tweede bekering kennen we mede door het Mémorial, een tekstje dat na Pascals
dood in de voering van zijn jas gevonden werd en dat getuigt van een bijzondere
religieuze ervaring uit het jaar 1654:
Vuur
God van Abraham, God van Isaäk, God van Jakob,
niet van de ﬁlosofen en de geleerden.
Zekerheid, zekerheid, besef, vreugde, vrede.
De laatste jaren van zijn leven was Pascal ernstig ziek en in 1661 besloot hij zijn
tijd alleen nog maar te besteden aan bijbellezing, gebed en liefdadigheid. Pascalbiograaf Jean Mesnard spreekt ook hier over een ‘bekering’: de derde dus. In deze
tijd, vermoedelijk in 1660, schreef Pascal het Gebed van een zieke, dat nu voor het
eerst sinds 1946 weer in het Nederlands is vertaald.
Pascal noemde zijn tekst een ‘gebed om van God het juiste gebruik van ziekten te
vragen’ (prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies). De inhoud van de tekst
maakt duidelijk wat hij onder juist gebruik verstaat: bekering tot God. Volgens
het jansenisme was bekering een levenslange vereiste – dus ook voor Pascal, die
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toch bepaald geen losbandig leven had geleid. Als het gebed al over genezing gaat,
dan de genezing van zijn ziel.
In de volgende fragmenten – een voorpublicatie van een volledige vertaling die
zal verschijnen bij uitgeverij Brevier – zijn op de achtergrond liturgische teksten
(het Dies irae), het werk van Augustinus en natuurlijk delen uit de Bijbel te beluisteren. Het Gebed van een zieke is oorspronkelijk een tekst in proza; omwille van
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onder meer de leesbaarheid heb ik de vertaling opgemaakt als poëzie.
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Blaise Pascal Gebed van een zieke
Fragmenten
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iii
O God, voor wie ik nauwkeurig verantwoording moet aﬂeggen van mijn leven
aan het einde van mijn leven en aan het einde van de wereld –
o God, die de wereld en alle dingen in de wereld alleen laat voortbestaan
om uw uitverkorenen te oefenen, en om de zondaars te straffen –
o God, die de hardnekkige zondaars láát met hun plezier
in het misdadige gebruik van de wereld en de genoegens van de wereld –
o God, die onze lichamen laat sterven,
en die, in het uur van de dood, onze ziel losmaakt
van alles wat ze in de wereld liefhad –
o God, die mij zal losrukken, in dat laatste moment van mijn leven,
van alle dingen waaraan ik gehecht ben, en waar ik mijn hart op heb gezet –
o God, die op de jongste dag de hemel en de aarde
en alle schepselen die ze bevatten zult verteren,
om aan alle mensen te laten zien dat niets blijvend is dan U,
en dat dus niets liefde waard is dan U,
omdat niets duurzaam is dan U –
o God, die al die lege afgoden
en al die dingen, ons zo lief, die ons bedorven hebben, zult verwoesten –
ik loof U, mijn God, en ik zal U al de dagen van mijn leven prijzen,
omdat het U, voor mijn bestwil, heeft behaagd
voor die ontzettende dag in te grijpen,
door met betrekking tot mezelf alles te verwoesten,
in deze toestand van zwakte waarin U me hebt gebracht.
Ik loof U, mijn God, en ik zal U al de dagen van mijn leven prijzen,
omdat het U heeft behaagd
mij het genieten onmogelijk te maken
van het plezier van de gezondheid en het gebruik van de wereld,
en omdat U, tot mijn voordeel, de bedrieglijke afgoden hebt vernietigd,
die U in de dag van uw toorn voorgoed zult vernietigen
tot beschaming van de bozen.
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Geef, Heer, dat ik mezelf oordeel
na deze verwoesting die U me hebt aangedaan;
opdat U me niet oordeelt
na de algehele verwoesting van mijn leven en van de wereld die U zult voltrekken.
Want, Heer,
– aangezien ik mezelf in het moment van mijn dood
afgescheiden van de wereld zal aantreffen, los van alle dingen,

dat ik mezelf in deze ziekte voor dood houd, afgescheiden van de wereld,
los van alle dingen waaraan ik gehecht ben,
als enkeling in uw tegenwoordigheid,
om van uw barmhartigheid de bekering van mijn hart af te smeken;
en dat ik er op die manier de hoogste troost in vind
dat U me nu een soort dood stuurt om uw barmhartigheid te tonen,
voordat U me werkelijk de dood stuurt om uw oordeel te voltrekken.
Geef dus, o mijn God, dat
zoals U voor mijn dood hebt ingegrepen,
ik uw geduchte vonnis voor ben,
en dat ik mezelf onderzoek voor uw oordeel komt,
om bij U barmhartigheid te vinden.
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over alle roerselen van mijn hart –
geef, Heer,
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als enkeling in uw tegenwoordigheid,
om me tegenover uw gerechtigheid te verantwoorden
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v
O mijn God,
wat is een hart gelukkig dat iets kan liefhebben,
iets dat het hart niet onteert
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en dat geluk brengt voor wie zich eraan hecht.
Ik voel dat ik de wereld niet kan liefhebben
zonder U te mishagen,
zonder mezelf te schaden,
en zonder mezelf te onteren;
en toch zoek ik mijn genot nog steeds in de wereld.
O mijn God, wat is een ziel gelukkig die van U geniet,
omdat ze zich kan overgeven aan de liefde tot U,
en dat niet alleen zonder gewetensbezwaren,
maar zelfs tot eigen voordeel.
Wat is haar geluk sterk en duurzaam –
haar verwachting zal immers niet worden beschaamd,
omdat U nooit ten onder zult gaan;
omdat leven noch dood haar ooit zullen scheiden
van datgene waar ze naar verlangt;
omdat, op het moment
waarop de bozen met hun afgoden meegesleept zullen worden
in een gemeenschappelijk verderf,
de rechtvaardigen verenigd zullen worden met U
in een gemeenschappelijke heerlijkheid;
terwijl de bozen ten onder zullen gaan met de vergankelijke dingen
waaraan ze zich gehecht hebben,
zullen de rechtvaardigen eeuwig bestaan
in dat wat eeuwig is en door zichzelf bestaat,
waarmee ze zich innig verenigd hebben.
O, hoe gelukkig zijn zij, die in volle vrijheid
en met een onoverwinnelijke neiging van hun wil,
en met een onweerstaanbare aantrekkingskracht,
datgene volmaakt en vrijwillig liefhebben,
wat ze wel moeten liefhebben.
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xiv
Laat me in een voortdurende geestelijke gelijkmoedigheid aanvaarden
alles wat er gebeurt,
aangezien wij niet weten wat we moeten vragen,

die ik niet vooruit kan zien.
Heer, ik weet dat ik niets weet dan dit:
dat het goed is om U te volgen,
en dat het slecht is om U te grieven.
Verder weet ik van niets
wat het beste of het slechtste is.
Ik weet niet wat heilzaam voor me is:
gezondheid of ziekte,
rijkdom of armoede,
noch wat ook ter wereld.
Dat te onderkennen
gaat het vermogen van mensen en engelen te boven,
en is verborgen in de geheimen van uw voorzienigheid
die ik aanbid
en die ik niet wil ontraadselen.

|
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over gevolgen die er zouden kunnen zijn,
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en aangezien ik het ene niet méér kan wensen dan het andere
zonder verwaandheid,
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xv
Geef dus, Heer,
dat ik me, hoe ik er ook aan toe ben,
schik naar uw wil;
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dat ik me, ziek als ik ben,
verheug in mijn lijden.
Zonder lijden kan ik de heerlijkheid niet bereiken;
zonder lijden, mijn Verlosser, zou U zelf de heerlijkheid niet zijn ingegaan.
Aan de littekens van uw lijden werd U door uw discipelen herkend,
en aan het lijden herkent U ook uw discipelen.
Herken mij dan als de uwe in het leed dat ik doorsta
zowel in mijn lichaam als in mijn geest
voor de overtredingen die ik heb begaan.
En, omdat niets aangenaam is voor God
als het Hem niet door U wordt aangeboden:
maak mijn wil één met de uwe,
en mijn smart met de smart die U hebt geleden.
Laat mijn smart de uwe worden.
Maak ze tot de uwe en maak me een met U;
en bekleed me met U door me te vervullen met Uzelf en uw Heilige Geest.
Kom in mijn hart en in mijn ziel,
om er mijn lijden te lijden,
en om verder in mij te doorstaan
wat nog vóór U ligt van uw lijdensweg,
die U voltooit in uw leden,
tot de volmaakte voleinding van uw lichaam;
opdat ik, vol van U,
het niet meer zelf ben die leef en die lijd,
maar dat U het bent die leeft en die lijdt in mij,
o mijn Verlosser;
en dat U me zo, terwijl ik enigszins deelheb aan uw lijden,
geheel vervult met uw heerlijkheid,
de heerlijkheid waarin U leeft met de Vader en de Heilige Geest,
tot in alle eeuwigheid.
Laat het zo zijn.
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Jan Zwaaneveld De ogen van de goden

op het tapijt en rende naar de deur. Keek me aan en blafte: kom je nu eens, luie
hond?
Hij holde de trap af en ik volgde, onzeker nog en slaapdronken, als hij allang
beneden zat. Ik deed zijn riem om. Eindelijk konden we gaan.
Zo ging het jarenlang. Tot ik op een dag om halfzeven wakker schrok. Ik
sprong uit bed. Hij lag stil in zijn mand en tilde moeizaam zijn kop op toen ik de
naam uitsprak die ik hem ooit had gegeven. Ik vloog in mijn kleren, probeerde
hem te verleiden met zoete woordjes en een open deur.
Uiteindelijk stond hij op. Ik ging voor hem uit en praatte hem tree voor tree de
trap af. Ik deed zijn riem om. Slapjes liep hij met me mee.
Pas toen hij de buurhond zag, leefde hij een beetje op. Ze snuffelden wat aan
elkaar, hij blafte haar hondenwoordjes toe waarop zij gromde en huilde als een
wolf.
Ik dacht nog: wat zou het handig zijn als je die beesten kon verstaan.
We liepen langs het randje van de nacht naar het licht toen de dood ons met honderddertig per uur tegemoet kwam vliegen in zijn slagerswagen. Ik schreeuwde
zijn naam.
Het doffe gekraak doet nog pijn in mijn botten. Plukken haar dwarrelden over
de dijk als paardenbloempluizen. Hij cirkelde achter de wagen vandaan als een
helikoptertje en verdween over een heg terwijl de dood ijskoud zijn weg vervolgde.
Hoe ik ook zocht, ik kon hem niet meer vinden. Ik bleef alleen achter. Ergens
prikte de vraag of het wel was gebeurd. Er was immers geen hond meer en geen
wagen. De vogels waren niet gestopt met zingen, de ochtend liet zich niet tegenhouden.
Hij heeft het noodlot voorvoeld, maar dat realiseerde ik me pas later.
Hij laat me niet met rust. Voortdurend druppelen herinneringen van mijn
hersenen in mijn hart. Hoe mijn woorden hem verleidden. Hoe hij door de kamer
waggelde als een aangeschoten eend. Hoe ik op het laatste moment zijn naam
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kleedde me aan. Ongedurig zat hij mijn getreuzel uit, krabde zich, legde zijn kop

41 Jan Zwaaneveld De ogen van de goden – Verhaal

Stipt om zes uur ’s morgens zat hij startklaar. Dan klungelde ik me uit bed en
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schreeuwde. Ik bedoelde dat hij moest blijven, aan de overkant van de dijk: ik zag
dat hij het niet op tijd zou halen. Hoe hij toch probeerde naar me toe te komen
omdat hij het niet begreep en mij tot het einde toe vertrouwde.
Nu bonkt en krimpt mijn hart wanneer de buurhond aanslaat en hij weer de
trap op rent naar het luik waarachter mijn geheugen zich verschuilt, het openduwt en de spoken voor zich uit jaagt als hij binnenkomt. Dan giert het van binnen, dan rilt het hele huis en beven de dakpannen. Dan huiver ik alsof er miljoe-
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nen zwanen over de stad vliegen, in lijkwitte paniek, met ontelbaar veel veren.
Ik kan het al uren van tevoren zien aankomen. De hemel trekt wit weg en de lucht
zucht. Dan doe ik ramen en deuren dicht, zet de luiken vast en sluit mezelf af.
Niet veel later meldt hij zich. Springt tegen de ramen, raast over het dak. Hij wil
bij me naar binnen. Zijn woede druipt langs de muren en van het plafond. Ik zet
er emmers onder. Als ik geluk heb, blijft het daarbij, dan gaat hij zo meteen weer
weg. In kleinere porties is de waanzin te dragen. Heb ik pech, dan komt hij dwars
door het dak en staat hij jankend in huis.
’s Avonds spannen de goden samen een zwart laken over de aarde en steken er
gaatjes in. Daarna verspreiden ze zich over het uitspansel. Wat wij voor sterren
aanzien, zijn de ogen van de goden. Ze loeren naar ons, kijken of wij in het donker
dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar voor de goden maakt
het geen verschil of wij ’s nachts of overdag dieren weggeven aan de dood. Want
’s morgens vouwen ze het laken weer op en steken ze de koppen bij elkaar. Ze
kijken over het randje van de aarde. Daarna richten ze zich op en bespreken probleemgevallen. De lucht die ze verplaatsen noemen wij wind en hun speekseldruppels regen. Wanneer de gemoederen verhit raken, spreken we van onweer.
Soms, wanneer een donderwolk als een oorlogsschip over mijn huis zeilt, kan
ik de goden verstaan.
Vaak noemen ze mijn naam. En meestal ook de zijne.
Ik heb van alles geprobeerd om hem kwijt te raken, maar niets heeft gewerkt. Nu
probeer ik mij een nieuw bestaan te schrijven. Een bestaan zonder hem. Gelukkig
heb ik nog wat losse, scherpe woorden waarmee ik me een pad naar dit verhaal
kon banen. Daarmee kan ik mij misschien van hem lossnijden.
Ik ga zitten op een terras in een stad waarvan ik de naam natuurlijk niet noem.
Daar plak ik met de inkt uit mijn pen de herinneringen vast aan het papier, zodat
ze niet meer bij me kunnen komen.
Van de volgeschreven vellen zal ik honden vouwen. Die neem ik mee naar het
bos, waar ik ze een voor een zal vrijlaten.
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Roy de Jong Wat het betekent om een mens te zijn
Michel Houellebecq in een romantisch perspectief

Platform (2001): ‘Voor het Westen voel ik geen haat, hooguit een diepe minachting’,
concludeert het hoofdpersonage Michel. ‘Ik weet alleen dat wij allemaal stuk
voor stuk naar egoïsme, masochisme en dood stinken. We hebben een systeem
gecreëerd waarin je domweg niet meer kunt leven, en we blijven het ook nog eens
onvermoeibaar exporteren.’
De diagnose die Michel stelt van de westerse maatschappij als een onleefbaar,
mensonterend systeem, sluit aan bij de diagnose die zijn geestelijk vader stelt in
een interview uit 2013: ‘Sinds het verdwijnen van het geloof in religie, is de heersende ﬁlosoﬁe materialisme geweest, die zegt dat we alleen zijn en de mensheid
reduceert tot biologie. De mens is zo berekenbaar als biljartballen en volledig vergankelijk’, aldus Houellebecq aan the Paris Review.
In zijn cultuurhistorische beschouwing in the Paris Review noemt de schrijver
twee ontwikkelingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de opkomst
van de materialistische ﬁlosoﬁe en de neergang van religie. Waar in het materialisme materie, oftewel het empirisch waarneembare, als enige bewijsvorm geldt,
staat bij religie juist niet de empirie maar het geloof centraal. Daarmee sluit het
één het ander dus per deﬁnitie uit. De maatschappelijke gevolgen van het materialisme staan in direct verband met de romankunst van Houellebecq. De liberalisering van normen en waarden, inherent aan een materialistische ﬁlosoﬁe, is voor
hem de voedingsbodem van zijn werk: ‘Je kan alleen observeren en beschrijven.
[...] Maar dat is wat ik doe: ik laat de ramp zien die door de liberalisering van normen en waarden is ontstaan.’
Om Houellebecqs maatschappijkritiek beter te kunnen begrijpen, moeten we
terug naar de opkomst van het materialisme aan het begin van de zeventiende
eeuw. De wetenschappelijke revolutie die toen plaatsvond in Europa ontaardde in
een tweestrijd die tot op de dag van vandaag voortduurt. Deze tweestrijd ligt aan
de basis van zowel Houellebecqs romankunst als de gehele moderne westerse cultuur: de strijd tussen het materialisme enerzijds en dat wat het betekent om een
mens te zijn anderzijds.
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plosief en omstreden. Hoe explosief blijkt onomwonden uit de slotpassage van

43 Roy de Jong Wat het betekent om een mens te zijn –Essay

Het oeuvre van de Franse schrijver Michel Houellebecq (1958) staat bekend als ex-
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Tweestrijd
Vóór de zeventiende eeuw keken Europese wetenschappers met een teleologische
blik naar de wereld om hun heen. Achter ieder natuurlijk fenomeen ging een doel
schuil dat de mens door middel van onderzoek kon achterhalen. Tijdens de wetenschappelijke revolutie verdween deze manier van wetenschap bedrijven naar
de achtergrond. In toenemende mate begonnen wetenschappers de wereld te
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beschouwen als het resultaat van vaste natuurwetten. De natuur gedroeg zich als
een machine; een klok die zich volgens een vastliggend patroon bewoog. Door
middel van empirisch en rationeel onderzoek, opgetekend in de abstracte taal van
de wiskunde, konden deze bewegingen verklaard en voorspeld worden. Deze omslag betekende de geboorte van de moderne natuurwetenschappen en het mechanistische wereldbeeld in Europa, die via de Verlichting en de Franse Revolutie in
1789 uitmondde in de moderne tijd.
Hoewel de revolutie uiteindelijk een einde maakte aan de middeleeuwse structuren van feodaliteit, standen, privileges en traditionele macht, werd het nieuwe
rationele denken in intellectuele kringen niet uitsluitend bejubeld. Met het aanbreken van de moderne cultuur ontstond er een lange traditie van moderne cultuurkritiek, waarvan Friedrich Schiller (1759-1805) als één van de eerste denkers
aan het begin stond. In zijn gedicht ‘De goden van Griekenland’ uit 1788 betreurt
de Duitse ﬁlosoof het verdwijnen van een zekere levensharmonie in wat hij de
entgötterte Natur noemde. Was in het oude Griekenland de aanwezigheid van de
goden overal merk- en voelbaar, de komst van de moderne wetenschap verstoorde
deze harmonie en verjoeg de goden uit de betoverende natuur en haar wouden,
zeeën en sterrenhemels. Niet langer was er nog bovennatuurlijke inmenging vereist om deze aardse fenomenen te verklaren. Aan de hand van de wiskunde kon
de mens de wereld om zich heen begrijpen. De wereld van de Grieken moest zodoende plaatsmaken voor het mechanistische wereldbeeld, een verschuiving die
Schiller in zijn gedicht markeert met de uitroep: ‘Mooie wereld, waar ben je?
Keer terug.’
De wiskundige simpliﬁcering van de wereld bleek een succesvolle methode om de
veel complexere moderne werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. In dit
mechanistische wereldbeeld werden de oorspronkelijke verhoudingen echter in
toenemende mate omgedraaid: de wetenschap beschreef niet langer de natuur
maar dicteerde haar. De simpliﬁcering werd de werkelijkheid, waarmee de basis
voor het materialisme werd gelegd. Zo verloor de mens volgens Schiller niet
alleen oog voor de veelzijdige schoonheid in de natuur om hem heen, maar ook
voor de veelzijdige schoonheid van zijn eigen natuur.
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Tot dezelfde conclusie komt ook Schillers vriend en collega-romanticus Novalis (1772-1806). In het gedicht ‘Als niet meer getallen’ (1802) beschrijft hij hoe de
verloren gegane harmonie opnieuw hersteld zal worden wanneer getallen en ﬁguren niet meer als dé sleutel tot het wezen der dingen worden beschouwd.
Als niet meer getallen en ﬁguren
sleutels zijn tot alle creaturen,

Als dan weer schaduw en licht
verenigd zijn in helderheid tot één gezicht,
En men in sprookjes en gedichten
de ware wereldgeschiedenis ziet lichten,
Dan verdwijnt door één geheim woord
al wat liegt, al het verkeerde, het vervliegt.
De opkomst van het mechanistische wereldbeeld ging enerzijds gepaard met een
groot vertrouwen in de reikwijdte van de nieuwe wetenschap. Maar in ‘Als niet
meer getallen’ wijst Novalis juist op haar grenzen. Kunst en liefde, in het gedicht
gesymboliseerd door zingen en kussen, zijn bij uitstek domeinen waar de wetenschap in haar verklaringen tekortschiet. Ze duiden op een kant van het leven die
niet louter wiskundig verklaard kan worden. Een complexere werkelijkheid waarin niet alleen plaats is voor het verklaarbare, maar ook voor het onverklaarbare:
het mystieke dat tijdens de Verlichting verloren zou zijn gegaan.
Dat kunst een apart domein vormt waarin de wetenschap en haar verklaringen
tekort zouden schieten, is een idee dat in de Romantiek opkomt. Kunst bevindt
zich niet alleen buiten het bereik van de wetenschap, zij is zelfs haar directe tegenpool. ‘[...] de grenzen van de kunst vernauwen zich, hoe meer de wetenschap
haar grenzen uitbreidt’, schrijft Schiller in zijn belangrijkste ﬁlosoﬁsche werk
Brieven over de esthetische opvoeding van de mens uit 1801. In tegenstelling tot het nut,
dat in de moderne maatschappij voorop wordt gesteld, komt kunst volgens Schiller voort uit het vermogen van de mens om vrij (zonder extern doel) te zijn.
Net als ieder ander natuurlijk wezen kent ook de mens de instinctieve behoefte
tot zelfbehoud. Als denkend wezen is de mens daarentegen in staat om zijn primaire instincten te beheersen en een eigen moraal boven de dwangmatigheid van
de natuur te stellen. Juist dit vermogen maakt de mens volgens Schiller tot een
vrij wezen. De ultieme verwezenlijking van deze vrijheid is kunst.
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Als zich de wereld in het vrije leven
en in de wereld terug zal begeven

45 Roy de Jong Wat het betekent om een mens te zijn –Essay

Als die zo zingen, of kussen
– geen hooggeleerde komt daar tussen,
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Dit betekent niet dat Schiller meende dat er in de mens helemaal geen plaats
meer is voor de natuur. ‘Het verstand verlangt weliswaar eenheid, maar de natuur
veelzijdigheid en door beide wetten wordt de mens in beslag genomen’, schrijft
hij in één van zijn brieven. Waar het verstand in zijn streven om te begrijpen
eenheid verlangt, verlangt de menselijke natuur juist veelzijdigheid. Het materialisme bevredigt met zijn neiging alles te reduceren tot empirie en wiskunde uitsluitend het verstand. Daarmee laat de ﬁlosoﬁe nauwelijks ruimte voor de veelzij-
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digheid, die voor de mens als natuurlijk wezen even onmisbaar is als zijn
verstandelijke vermogens.

Proza of poëzie?
Schiller beschrijft in zijn brieven een paradoxale harmonie tussen twee ogenschijnlijk tegengestelde krachten: eenheid en veelzijdigheid. Houellebecq onderschrijft deze tweedeling, die volgens de schrijver als een strijd tussen proza en
poëzie in zijn werk tot uiting komt. ‘De strijd tussen poëzie en proza is een constante in mijn leven’, aldus Houellebecq. ‘Als je gehoorzaamt aan de poëtische
impuls, loop je het risico onleesbaar te worden. Als je weigert te gehoorzamen,
ben je klaar voor een carrière als een oprechte “verteller”.’
De onbegrensde veelzijdigheid van de poëzie maakt aanspraak op de natuurlijke kant van de mens. Zou zij de overhand krijgen, dan is het verstand niet meer
in staat het werk te bevatten. Een prozaïsch geschreven verhaal is daarentegen
voor het verstand probleemloos te begrijpen, maar laat door zijn eenzijdigheid de
natuur in de mens onbevredigd achter. De volgende passage uit Houellebecqs
Platform is hier een goed voorbeeld van. Op vakantie in Thailand leest het hoofdpersonage Michel de Advocaat van de duivel, een bestseller van de Amerikaanse
thrillerschrijver John Grisham. Met de kanttekening ‘het was een Amerikaanse
bestseller, een van de beste – dat wil zeggen een van de bestverkochte’, maakt
de verteller direct een scherp, typisch romantisch onderscheid tussen artistieke
kwaliteit en kwantitatief succes. Over het boek concludeert hij:
[N]iet alleen was dat prul schaamteloos geschreven om te worden verﬁlmd, je
voelde ook dat de auteur al over de casting had nagedacht, dat het duidelijk als
een rol van Tom Cruise was bedoeld. [...] Het betrof een suspense novel, hoewel
de suspense wel meeviel: vanaf het tweede hoofdstuk was duidelijk dat de bazen van de ﬁrma schoften waren, en het was niet de bedoeling dat de held aan
het einde zou doodgaan; zijn vrouw ook niet, trouwens.
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Het is duidelijk dat het verhaal, geschreven binnen de grenzen van de genreconventies, de natuurlijke behoefte van de verteller aan poëtische veelzijdigheid
compleet onbevredigd laat.
Dat waar Grisham volgens de verteller van Platform niet toe in staat is, streeft
Houellebecq in zijn werk wel na: de balans vinden tussen poëzie en proza. Zo vertelt hij aan the Paris Review:

Maar ik zal nooit een mooi fragment opgeven louter omdat het niet bij het verhaal past.

Houellebecq in een romantisch perspectief
Houellebecq wil er in zijn romans voor waken de poëtische schoonheid door de
verhaalstructuur te laten beknotten. Daarmee lijkt hij, net als Schiller, de balans
te zoeken tussen het verstand en de natuur, tussen eenzijdigheid en veelzijdigheid. Maar waar dit evenwicht voor de romantici resulteerde in harmonie, is er
van harmonieuze verhoudingen in de romans van Houellebecq geen sprake. Zijn
romans zijn onveranderd het product van de rampzalige cultuur die door het
materialisme is ontstaan. In hoeverre is Houellebecqs grillige romankunst dan
nog aan de idealen van de Romantiek verwant?
Dat kunst niet louter in schoonheid geworteld hoeft te zijn, besefte de achttiendeeeuwse ﬁlosoof Karl Philipp Moritz (1756-1793) als geen ander. In ‘De Onschuldwereld’ uit Fragmenten uit het dagboek van een ziener neemt hij de geschiedenis van de
mens in ogenschouw en concludeert: ‘Wij schiepen een wereld van vernietiging en
beschouwden in geschiedenis, tragedie en gedichten ons werk met welgevallen.’
De geschiedenis van de mens is er een van dood en verderf. Al deze vernietiging in
de wereld diende volgens Moritz een hoger doel: zij stelde de mens in staat er
kunst van te maken waarvan hij vervolgens kan genieten.
Dat Moritz in kunst het overkoepelende doel van de geschiedenis ziet en niet
in de moderne vooruitgang, lijkt enigszins cynisch. Uit zijn tekst spreekt dan ook
een grote afkeer van de moderne tijd, die voor hem werd gekenmerkt door winstbejag, geestdodende arbeid en plat vermaak. Het verband tussen Moritz’ opvattingen en Houellecbecqs cultuurkritiek is op dit punt snel gelegd. Moritz beschouwt kunst als de geurende bloem die ontspruit uit het smerige puin dat de
mens achterlaat. Zo zou je Houellebecqs romans ook kunnen zien: als de bloemen
die opkomen uit de schrale grond van het materialisme.
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tijd tegen mezelf: kom op, er moet toch een verhaal zijn. Ik beheers mezelf.
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Aanvankelijk gehoorzaam ik niet, heb ik geen plot, maar dan zeg ik van tijd tot
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Houellebecqs romankunst is in zekere zin een negatief van het romantische
kunstideaal: zij probeert de disharmonie niet op te heffen door middel van harmonieuze kunst, maar spreidt daarentegen de maatschappelijke disharmonie onverbloemd tentoon, weliswaar op esthetisch behaaglijke wijze. Dit is ook in de
volgende passage uit De kaart en het gebied (2011) duidelijk terug te zien.
Wanneer het hoofdpersonage Jed de kliniek wil bezoeken waar zijn vader een
paar dagen eerder euthanasie heeft laten plegen, wordt hij per abuis bij het bor-
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deel Babylon fkk Relax-Oase afgezet, dat zich in dezelfde straat bevindt. Jed
vraagt zich vervolgens af welke onderneming beter bezocht wordt: het bordeel of
de kliniek. De laatste is gevestigd in ‘een witbetonnen, onberispelijk banale ﬂat,
door en door Le Corbusier in zijn ornamentele kaalheid en zijn paal- en balstructuur’, waarmee de verteller openlijk de aanval op de moderne architectuur en een
van haar pioniers opent. Terwijl Jed voor de deur wacht tot hij wordt binnengelaten, worden er op dat moment twee doodskisten naar buiten gedragen. ‘Om hun
taak te vergemakkelijken hadden ze de veer van de deur vastgezet. Het bewijs was
geleverd: aan zo’n bruisende activiteit kon de Babylon fkk Relax-Oase niet tippen’, stelt de verteller vast, waarna Jed concludeert dat ‘de handelswaarde van lijden en dood groter [was] geworden dan die van genot en seks.’ De veer van de deur
van een euthanasiekliniek: het symbool voor een samenleving waarin de vraag
naar de dood groter is dan naar lichamelijk genot. Een treffend voorbeeld van hoe
Houellebecq in staat is een grimmige realiteit poëtisch te verbeelden.

Toekomst van de mens
Ook in Onderworpen (2015) is de sublieme spanning tussen vorm en inhoud voelbaar. In het verhaal, dat zich afspeelt in Frankrijk aan het begin van het volgende
decennium, wordt Mohammed Ben Abbes, de leider van de Moslimbroederschap,
na een roerige presidentsverkiezing tot president verkozen. Zijn ideologische
programma verschilt fundamenteel van die van de traditionele politieke partijen.
Zo speelt voor Abbes, die is verzekerd van de ﬁnanciële steun van de steenrijke islamitische oliestaten, de economie geen rol van betekenis. Educatie is zijn belangrijkste speerpunt en het middel waarmee hij de heersende materialistische ﬁlosoﬁe kan vervangen door de traditionele normen en waarden van de islam.
Het hoofdpersonage François, docent aan de universiteit Paris iii – Sorbonne
Nouvelle te Parijs, ervaart aan den lijve de gevolgen van de politieke verschuiving.
Wanneer zijn universiteit onder het toezicht van de islamitische regering komt te
staan, moet hij de keuze maken of hij zich tot de islam bekeert of zijn baan opgeeft. Net als Michel aan het slot van Platform, verkeert ook François in een staat
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van complete onverschilligheid ten opzichte van zowel het leven als de dood. Romantische liefde lijkt voor hem een betekenisvolle uitweg te kunnen bieden, maar
valt in de materialistische en individualistische samenleving voor hem niet in
vruchtbare aarde. Het alternatief dat de islamitische regering biedt, is voor hem
daarom zeker niet onaantrekkelijk: het betekent een herinvoering van het patriarchaat, de benoeming van de familie als belangrijkste maatschappelijke entiteit en
religie als een overkoepelende betekenisgever.

in deze onderwerping komt het paradoxale karakter van de islamitische harmonie
aan het licht. Pas wanneer François zijn intellectuele vrijheid opoffert en onderwerpt aan de religieuze wetten van de Koran, kan hij een harmonieus islamitisch
leven leiden. De pijn die door het aan banden leggen van de verstandelijke vermogens wordt veroorzaakt, wordt ironisch genoeg verlicht door de belofte van een
riant salaris en het polygame huwelijk. François staat voor de keuze: vasthouden
aan zijn westerse gedachtegoed of kiezen voor de gearrangeerde liefde, het geld
en de religieuze verlossing die hem na zijn bekering in het vooruitzicht worden
gesteld.
Het toekomstbeeld dat Houellebecq in Onderworpen schetst, kan gelezen worden
als een kritische beschouwing van het huidige materialisme. Hoewel François
naar materialistische maatstaven als maatschappelijk succesvol bestempeld kan
worden, lijdt hij toch onder het complete gebrek aan betekenis in zijn leven. Daarin verschilt hij niet van Houellebecqs andere personages zoals Michel en Jed; bij
allen lijkt alleen romantische liefde hun behoefte aan het hogere te bevredigen.
Deze bevrediging is alleen altijd van tijdelijke aard. Uiteindelijk blijven zowel de
personages als de lezers aan het einde van het boek ontredderd achter.
‘Hoewel ik pijnlijk helder de noodzaak van een religieuze dimensie besef, ben
ik zelf door en door areligieus. Het probleem is dat geen enkele van de bestaande
religies verenigbaar is met de algemene stand van de kennis’, vertelt Houellebecq
in een geprek met Valère Staraselski dat is opgenomen in de bundel De Koude Revolutie uit 2004. Dit gebrek aan spirituele bevrediging in een maatschappij die
onvermijdelijk wordt geregeerd door materialisme en individualisme, maakt de
schrijver op bittere wijze voor zijn lezers voelbaar. Zodoende dwingt hij ze ertoe
zichzelf de vraag te stellen wat het betekent om een mens te zijn. De belofte van
een meer harmonieuzer bestaan die dit moment van bezinning onherroepelijk in
zich draagt, maakt Houellebecqs romankunst uitgesproken modern en onmiskenbaar aan de Romantiek verwant.

|

kunnen komen te zien. Het enige wat hem scheidt van deze ogenschijnlijke harmonie tussen het aardse en het bovennatuurlijke, is zijn bekering tot islam. Juist
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Een samenleving gestoeld op traditionele normen en waarden en de religieuze
belofte van verlossing; zo zou de islamitische werkelijkheid er voor François uit
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Aart G. Broek en Menno van der Beek Nalatenschap
Boeli van Leeuwen
Inleiding op nagelaten teksten van Boeli van Leeuwen

een Caribisch mens, met een gezond wantrouwen tegen Europees artistiek
gepieker: ‘Ons wil het hier voorkomen dat Europa aan constipatie lijdt. [...] De
tocht van Paulus, de tentenmaker, wordt ademloos aangehoord. Maar wat moet
ik beginnen met mijnheer Proust in zijn donkere kamer van Damocles, mijnheer
Samuel Beckett half begraven op het toneel, en al die drenzerige verhalen van
mannen die over hun vaders zitten te tobben?’
Zelf schreef hij onstuimig, profetisch en met veel gevoel voor humor en drama.
En, in weerwil van zichzelf, ook vrij veel over al dan niet succesvolle vaders. Een
veelschrijver was hij niet. In 1988 publiceerde hij zijn laatste roman Het teken van
Jona, in mijn beleving zijn magnum opus, waaruit ook bovenstaand citaat komt.
Er zijn nog ongepubliceerde teksten, waarin Van Leeuwen-kenner Aart G. Broek
ons hieronder een inkijkje geeft.
Menno van der Beek

*
De literaire nalatenschap van mr. dr. Willem Cornelis Jacobus (Boeli) van Leeuwen
(1922-2007) werd in december 2013 ondergebracht bij het Letterkundig Museum
in Den Haag. Hiertoe behoren versies van de drie romans die Van Leeuwen in de
jaren zestig in Nederland publiceerde: De rots der struikeling (1960), Een vreemdeling
op aarde (1962) en De eerste Adam (1966). In de opvolgende vijftien jaar vereisten zijn
opgroeiende kinderen en zijn werk als Secretaris van het Eilandgebied Curaçao
Van Leeuwens aandacht. Eenmaal ontdaan van de last van zijn functie, verraste
Van Leeuwen zijn lezerspubliek met de romans Schilden van leem (1985) en Het teken
van Jona (1988) en een bundel columns, Geniale anarchie (1990).
In de nalatenschap bevinden zich enkele vingeroefeningen voor (waarschijnlijk) romans, die stammen uit de jaren zeventig. Hiertoe behoort het typoscript

|

had hij dus een Europese opleiding, hij voelde zich vooral een eilandbewoner en
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Boeli van Leeuwen leefde en stierf op Curaçao. Hij kwam als jongen naar Nederland, studeerde hier, en ging via Spanje en Venezuela terug naar zijn eiland. Al
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van 29 vellen, dat de titel ‘Inventaris’ draagt. Een fragment van de pagina’s 3-5
volgt hierbij; spelling en enkele kleinigheden zijn bijgesteld.
Het typoscript heeft als motto regels uit het gedicht ‘Voor vader’ (1950) van
Hans Lodeizen meegekregen: ‘[...] wij zijn samen geweest / vader terwijl het
donker ons dichtsloeg.’
Aart G. Broek
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Boeli van Leeuwen; ets (9,5 x 15 cm) van Bert Kienjet, 2010.
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Boeli van Leeuwen Onverbiddelijk gerecht *
Nagelaten teksten
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Mijn vader had een volière waarin zijn kleine gekooide dromen in een schittering
van veren rondﬂadderden: gifgroene parkieten met rode snaveltjes, paradijsvogels met staarten als de statiejurk van een vorstin en toekans met snavels als de
neuzen van Engelse lords. Geruis van vlederen, de lucht van uitwerpselen op nat
zand, het getjirp en geﬂuit doordrongen het hele huis. Iedere morgen maakte hij
de waterbakjes zorgvuldig schoon en deed vers Sluys Vogelzangzaad in de bakjes.
Op een dag kregen we van een Arabier een aap cadeau: een obsceen monster met
een geile grijns en schuldige ogen. Hij slingerde de hele dag als een pendule aan
zijn buikriem door de lucht, zijn krijsende bek wijd open. Op een avond trok hij
zijn buikriem stuk, groef een gat onder de aarden vloer van de volière, kroop naar
binnen en beet alle slapende vogels de kop af. Toen sloeg hij de eieren van de
kanaries stuk en slurpte ze leeg.
De volgende morgen vonden we de vloer van de volière bezaaid met verminkte
vogeltjes, hun pootjes spastisch gekromd in de lucht. De aap zat grijnzend tussen
de lijkjes, zijn bek geel van de dooiers. Mijn vader haalde zijn geweer uit de kast
en schoot de aap, die op zijn executie zat te wachten, een kogel midden tussen de
ogen. Hij maakte een geweldige sprong en viel op zijn rug en er ging een grote
tremor door zijn lichaam. Toen opende hij zijn griezelige klauwtjes, die volgeplukt waren met kleurige veertjes. Mijn vader stond met het geweer in zijn arm
tussen zijn dode vogeltjes te kijken naar de stuiptrekkende aap. Hij was verschrikkelijk in zijn wraak. Ik dacht: O vader, ik wou dat ik alle apen ter wereld voor
jouw onverbiddelijk gerecht kon brengen om ze een voor een te laten berechten
en fusilleren. Aap na aap zou, als uit een katapult geschoten, de lucht ingeslingerd worden en met open klauwen achterover vallen, dwars door cactussen en
stekels.
Mijn Vader ligt op de grond. Zijn bril zit scheef op zijn neus. Mijn oom zit boven
op hem en zijn zware, gespierde handen snoeren hem de keel dicht. Ik ren regelrecht in de zwarte armen van de hulp Telai. Ik druk mijn gezicht tussen haar
* Het beschikbaar maken van de manu- en typoscripten uit de literaire nalatenschap van
W. C. J. (Boeli) van Leeuwen is mogelijk geworden mede met ﬁnanciële steun van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.
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borsten, overtuigd dat hij vermoord was. Later kwam hij thuis gewoon aan tafel
zitten en draaide tussen zijn duim en wijsvinger deegballetjes van stukjes brood.
Mijn vader leeft nog. Afkloppen. Mijn oom met de zware handen is later gestorven aan de kanker.
Ik sta in de tuin en kijk door het raam naar binnen. Mijn vader staat rechtop
achter zijn bureau in een wit pak. Zijn mooie langwerpige schedel glimt dof. Voor
hem staat het trouwpaar: een lange ernstige neger en zijn zwangere bruid. Zij

bureau om te gaan tekenen. Hij pakt me bij mijn schouders en zegt: ‘Dit potlood
is niet van mij, maar van het gouvernement. Je mag het niet meenemen.’
Ik zou later als ambtenaar nooit kilometergeld vragen, overwerk betaald
krijgen of op kosten van de gemeenschap borrelen. Dit potlood is van het gouvernement. En toen ik eens een ridderorde weigerde gebeurde dit om een aantal
redenen die mij destijds rationeel en gegrond voorkwamen:
a) je wordt medeplichtig;
b) je wordt beschouwd als een castraat die geen kwaad meer kan;
c) ik was niet tevreden met ridder en had ofﬁcier willen worden,
in deze volgorde. Maar ‘le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point’ 1 :
ik heb mijn medaille geweigerd, omdat mijn vader er nooit een gekregen heeft,
ondanks langdurige en getrouwe dienst. En wanneer ik later een van die proleten
van politici over ámtenar pendeu 2 hoorde praten, waarmee zij dan tevens hun eigen
politieke benoemingen karakteriseerden, kon ik mij geweldig kwaad maken.
Want ik beschouw het een eer ambtenaar te zijn zoals mijn vader voor mij en zijn
vader voor hem.

Noten
1. Citaat van Blaise Pascal: ‘Het hart heeft redenen die het verstand niet doorgrondt.’
2. Papiaments voor: klootzakken van ambtenaren.

|

zeer trots op hem. Later ga ik het kantoor binnen en neem een potlood van zijn
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houdt alsof ze het kind reeds in haar armen draagt, de handen onder haar buik.
Ik zie mijn vaders lange, weerloze handen met de bruine zonnespikkels en ik ben
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Edwin Fagel spiegel van de spiegel
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voor deborah de robertis

(ouverture)
boven parijs
de zon staat open
de zon staat open
in musée d’orsay
dus
dus resumerend
er was in het begin
zoals
we hebben
gezien
er was dus
niets absoluut
niets
maar stel
stel nu
dat
in dat niets
zich iets ontwikkelde
dan is dat
geboren
geloven
en verlangt dat als alles
terug naar niets
aaaaaaaaa-leeeeeeee-luuuu-ia
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(recitatief )
gustave courbet schilderde zijn l’origine du monde in 1866
het wekte schandaal
waarom
picasso schilderde vrouwen driedimensionaal
lucio fontana sneed zijn doeken open

het kind wordt geboren en draait zich om
om te kijken om te kijken naar waar het vandaan
is gekomen en nooit
nooit naar terug kan
dus daalt er een witte engel in het goud
daalt een engel neer in de zaal
ze draait zich om
naar de zaal
met haar rug
naar de oorsprong
naar wat we de oorsprong noemen
de afbeelding van een model
zonder naam en zonder gezicht
ze trekt terwijl ze gaat zitten
haar jurk omhoog
de heilige de moeder de hoer
spreidt haar benen
en spiegelt de oorsprong
de vrouw heeft een gezicht gekregen
moeder creëert het zaad
moeder ontvangt het zaad
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het kind draait zich om
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het kind wordt geboren
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(aria)
o arme
sterfelijke mensen
boven parijs
de zon staat open
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de zon staat
in musée d’orsay
open als een vrouw
want vrouwelijke schoonheid is geen
individuele schoonheid
want we zijn in de nacht verwekt
en de verwekking was beestachtig
want we zijn in de nacht geboren
en de geboorte was beestachtig
benedicta tu in mulieribus et benedictus
et benedictus fructus ventris
non non non non non!
sancta maria mater dei
(een suppoost blokkeert het zicht)
ora pro nobis peccatoribus
ora ora pro nobis
quitte la pièce s’il vous plaît!
quitte la pièce s’il vous plaît!
quitte la pièce s’il vous plaît!
(recitatief )
en een stem die er niet is
maar toch klinkt
zegt
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ik ben alle vrouwen
ik ben de oorsprong
het origineel
de vrouwelijke schepper van sperma
applaus klinkt oui
er klinkt gejoel oui

zie me
herken me
(aria)
wij
we zeggen kunstenares poseert zonder onderbroek kunstenares met blote poes opgepakt
vrouw met blote kut wint wk schilderijen nadoen knotsgekke vrouw wil laten zien waar de
kindertjes vandaan komen we zeggen calling a display of your own nude body as a form of
art especially in public is just ludicrous and is not art but plain exhibitionism comparing
your own nudity as an interpretation of and as having the same aesthetic beauty painted or
sculpted by the great masters is the epitome of narcissism!
we hanteren we handhaven regels
we accepteren geen we arresteren wie
vraagtekens zet bij onze regels
we interpreteren kunst
immanent niet transcendent
(de engel)
dit is het moment
en het moment is eeuwig
en het moment is nu
ik ben de vrouw
alle vrouwen
de oorsprong
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d’autre que ce qui vient du coeur dit

59 Edwin Fagel spiegel van de spiegel – Gedicht

la spontanéité n’est rien
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ik ben het beeld
het beeld is vlees geworden
het beeld is uit de vrouw
het lichaam is uit de vrouw
en het lichaam verlangt
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een kijken
een kijken dat verdwijnt
diep in het lichaam
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Benno Barnard Het geslepen potlood
Poëziedagboek [5] *

Gezeten aan de ontbijttafel schrijf ik een tobbende collega, die weifelt tussen
twee versies van een erotische passage in zijn nieuwe roman: ‘Ik heb de zinnen
vergeleken en kwam toen tot een derde oplossing, waarbij de erotiek misschien
nog iets, eh, pregnanter is... (kun jij je ook nooit losmaken van de etymologie van
woorden?).’
Tussen halﬂege eierdop en verkillende toast kom ik vervolgens met wat huisvlijt, die ik u verder bespaar.
Ik ben dol op dit soort gefröbel, maar het gevaar is dat je op je eigen byzantinismen verliefd wordt en ten slotte een soort gotiek produceert, die langs steeds
ijlere spitsvondigheden in de wolken verdwijnt.
Maar waarom noteer ik dit in mijn arme, aan de dichtkunst gewijde dagboek?
Omdat ik ook van proza dichtregels poog te maken, proza dus blijkbaar als een
onbeschaafd voorstadium van de poëzie beschouw?
Klodder jam op koude toast, die tussen mijn tanden kraakt als... als... (nu doe
ik het weer)... (als koude toast).
Juli (kil)
Gisteren kreeg ik een uitnodiging om ergens in Nederland mee te debatteren
over ‘de Europese droom’; het debat was gebaseerd op de premisse dat Europa een
cultuur van ‘zachtmoedigheid’ had.
Dat is ook zo, als we Alva en Mengele even vergeten. Maar, schreef ik terug, die
zachtmoedigheid is ook onze achilleshiel, we zouden Europa nog in naam van
de Europese humanistische waarden afschaffen. En dat ik liever niet mee kwam
debatteren.
Toen ik dat opschreef, verscheen voor mijn ogen prompt het beeld van dodelijk
bleke ridders en van de als Lieftalligheid vermomde genadeloze vrouwe voor wie
zij klaaglijk waarschuwden:

|

superego.

61 Benno Barnard Het geslepen potlood – Poëziedagboek [5]

Een dag in de zomer (lui weer)
Ik moet uitkijken met proza: ik dreig te veranderen in mijn eigen stilistische
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I saw pale kings and princes too,
Pale warriors, death-pale were they all;
They cried – ‘La Belle Dame sans Merci
Hath thee in thrall!’
Strofe nummer x van John Keats’ ballade ‘La Belle Dame sans Merci’.
Ik stuurde mijn mail en voelde – Europees! Christelijk! – hoe Schuldgevoel
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zich uitrekte, opstond en zich in de handen wreef bij deze gouden gelegenheid
om mij te kwellen, zoals de Schone Dame de dichter genadeloos kwelt met een
visioen van castratie.
’s Nachts (in mijn droom)
Is het toegestaan de misogynie van Keats en Europa te interpreteren als een
waarschuwing voor een al te verweekte samenleving, die niet meer in staat is een
vijand als dusdanig te herkennen (want ook de vijand is het slachtoffer van psychische complexen)?
’s Ochtends
Natuurlijk is dat toegestaan. Hoe zou Keats hebben moeten weten wat het door
hem geschrevene allemaal betekende? (‘Hath thee in thrall’ betekent in elk geval
dat het je niet loslaat.)
22 juli
Drukproeven van Mijn gedichtenschrift ontvangen. Veel van de door mij geciteerde
dichtregels zijn zomaar afgebroken bij gebrek aan ruimte in de benauwde bladspiegel. Mailtje naar de redacteur, die belooft het ‘elegant’ te zullen oplossen.
‘Elegant’... dat woord bevalt me. Gedichten moeten van mij stevig en elegant
zijn (net als vrouwen). Dat gedoe met regelafbreking in de poëzie is overigens zo
neurotisch als de pest. De rest van de poëzie trouwens ook. Evenals de gewoonte
om eerst mijn rechterwang te scheren, de pen op mijn bureau links van de laptop
te leggen, de eucharistie volgens de ritus van Canterbury te vieren en de psychologie op gezette tijden te vervloeken, ondanks het feit dat Freud al een eeuw
geleden op het verband tussen religie en neurose wees.
Bij deze gedachte hoort het fenomenologische sonnet ‘Neurotics’ van Philip
Larkin (hij schreef het in 1949):
No one gives you a thought, as day by day
You drag your feet, clay-thick with misery.
None think how stalemate in you grinds away,
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Holding your spinning wheels an inch too high
To bite on earth. The mind, it’s said, is free:
But not your minds. They, rusted stiff, admit
Only what will accuse or horrify,
Like slot-machines only bent pennies ﬁt.
Dit was het octaaf. U kende toch Engels? Hebt u ‘stalemate’ opgezocht? Kende u

So year by year your tense unﬁnished faces
Sink further from the light. No one pretends
To want to help you now. For interest passes
Always towards the young and more insistent,
And skirts locked rooms where a hired darkness ends
Your long defence against the non-existent.
(Troost u, ook ik kom in Larkins gedichten soms een woord tegen dat ik niet ken.)
23 juli
Op de achterﬂap van Mijn gedichtenschrift komt dit te staan: ‘Honderd jaar geleden
plachten ontwikkelde burgerdames in een speciaal cahier hun favoriete gedichten
over te schrijven. De wereld begon te vergaan toen dames ophielden een gedichtenschrift bij te houden.’ Dezelfde zinnen zijn te lezen in het prospectus van de
uitgeverij.
Vanmorgen stuurt Daniel Cunin mij in reactie daarop deze aantekening: ‘Toen
ik student was in Aix-en-Provence bezocht ik soms twee zusters “vieille France”,
schattig ouderwets, van mijn leeftijd, die een dergelijk schrift bijhielden. Ze verzochten ook hun bezoekers er een gedicht of een citaat van een geliefkoosd auteur
in te schrijven...’
Toen ik die ironische cri du coeur de wereld in stuurde, zag ik in corset geregen
en in een donkere japon gehesen dames van rond 1900 voor me, die nooit in kleur
geleefd konden hebben. Daniel was een jaar of negentig later student. Ziehier de
onvermijdelijke conclusie: de wereld vergaat op haar dooie gemak.
Begin augustus
Wat lees ik me daar in het tijdschrift Vlaanderen?
‘Remy C. van de Kerckhove (1921-1958), [...] auteur van humanitaire expressionistische poëzie in de jaren veertig en begin vijftig, speelde tussen 1938 en 1947
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Mooi zo, dan is hier de rest:
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‘slot-machines’?
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als centrale aanvaller voor Racing Mechelen en daarna tot 1950 voor Union SintGillis. De eind vorig jaar overleden experimentele dichter Jan van der Hoeven
(1929-2014), overigens ook een verwoed zeiler, was volgens een gespecialiseerde
voetbalwebsite van 1949 tot 1953 aangesloten bij de vereniging Cercle Brugge [...].
Van der Hoeven acteerde als spits voor veruit de sympathiekste ploeg in de omgeving van Brugge. In beider verzamelde gedichten heb ik evenwel geen reminiscentie aan de balsport kunnen vinden.’
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Aldus Yves T’Sjoen, hoogleraar te Gent en in zijn vrije tijd scheidsrechter.
Nu ik:
Ik zie ik zie wat u niet ziet:
wiskunde in het doelgebied
en kunst: een dribbel, een lob,
een voorzet geschilderd op een kop.
U ziet hardlopen en zweten.
Ik zie intuïtief iets weten
en denken – om een goal te maken
moet je lichaam kunnen schaken
met het gezamenlijke brein
van enkelingen die een elftal zijn.
Ziet u wat ik met een bal kan doen?
Ik hou de wereld op mijn blote schoen.
Deze reminiscentie aan de balsport in het ongepubliceerde deel van mijn oeuvre
heet ‘Jonge voetballer tegen sceptische leraar’. Ik schreef dit rijm voor een ploeggenoot van Christopher, die voor school dringend een gedicht over voetbal nodig
had. Aardig van mij. Het leidde niet tot een ﬂes wijn van de dankbare ouders,
maar Vlamingen zijn, anders dan ze zelf denken, een ongemanierd en vrekkig
volkje (juju).
Donderdag 11 juni 2015
Ik ontdek in mijn agenda dat ik vergeten ben iets te noteren over bovenstaande
dag. En dus neem ik de Teletijdmachine, de ferry naar Dover, de trein vanaf Canterbury en de Underground – aldus beland ik op Cavendish Square, in Flanders
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House, waar ik vorig jaar nog de presentatie van een vertaling van Verhaeren luister mocht bijzetten.
Vandaag verschijnt A Public Woman, een keuze uit mijn gedichten, in een progressief perzikkleurig omslag. Ik ben nerveus maar goedgeluimd; de uitgever,
mijn oude vriend Todd Swift (zelf een prima dichter), is goedgeluimd, al was het
maar omdat hij nieuwe fondsen voor Eyewear heeft aangeboord; heel Londen
komt me goedgeluimd voor.

het Nederlands; David Colmer leest een paar van zijn voortreffelijke vertalingen
voor; de dichteres Jane Draycott, die al een bemoedigende blurb heeft geleverd,
brengt fragmenten uit het titelgedicht (het boekje is naar de monoloog ‘Het
mens’ genoemd, een veertig pagina’s tellend gedicht voor een actrice van een jaar
of zestig).
Na aﬂoop van het formele gedeelte zet ik handtekeningen, drink de nectar der
complimenten en het bier der Vlamingen; ach, ik voel me licht en gelukkig, ja,
geheel verzoend met Vlaanderen, dat me zo gul onthaalt!
Er zijn driehonderd exemplaren gedrukt, een oplage vergelijkbaar met de eerste druk van Keats’ gedichten.
Na aﬂoop neem ik de nachttrein naar Canterbury, waar ik logeer bij onze oude
vriendin Lady Kate Davson, een knettergek maar beminnelijk product van de
Britse adelstand (ze was ook bij de presentatie); de volgende ochtend rijd ik dwars
door de North Downs naar Dover en waan mij in een kinderboek.
Voetnoot
Kate houdt net als ik niet van computers. Zo’n ode aan een Griekse vaas schrijf je
toch met inkt op papier? Nog gezwegen van een gedichtenschrift... Zij en ik zijn
blijven plakken in café De Negentiende Eeuw, bij kroegbaas Christopher Sholes
(in zijn vrije tijd uitvinder van de typemachine).

* Deel 1 en 2 van Benno Barnards poëziedagboek verschenen op leesliter.nl. Deel 3 stond in
Liter 79, deel 4 in Liter 80. Deel 6 verschijnt binnenkort op leesliter.nl.
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De lancering van mijn werk in een baan rond het Britse Imperium gaat gepaard
met een toespraak van Todd, die mij ‘A great European literary ﬁgure’ noemt, wat
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Coen Wessel Jantje zag eens pruimen hangen
Over deugd, verleiding, diefstal
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Tijdens de rechtszaak tegen de verdachten in de Klimop-vastgoedfraudezaak in
maart 2011 gebeurde er iets ongewoons. Aan het einde van een landerige zittingsdag citeerde rechter Rino Verpalen – spontaan en uit zijn hoofd – het begin van
het gedicht ‘De pruimeboom’ van Hieronymus van Alphen. ‘Jantje zag eens pruimen hangen, / o! als eieren zo groot. / ’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken, /
schoon zijn vader ’t hem verbood. / Hier is, zei hij, noch mijn vader, / noch de tuinman, die het ziet: / Aan een boom, zo vol geladen, / mist men vijf zes pruimen
niet.’ Volgens Rino Verpalen deed hij dit om de verdachte, een voormalig directeur van het Philipspensioenfonds, wat meer tot spreken te brengen. Er was veel
geld door de handen van de verdachte gegaan. Een deel van dat geld was verdwenen, en de rechter wilde graag weten hoe dat had kunnen gebeuren. Onmiddellijk
verweten de advocaten van de verdachten de rechter bevooroordeeld te zijn en
ze wraakten hem. Rino Verpalen probeerde zich nog te verdedigen: ‘Ik schetste
alleen de verdenking in het dossier’. Maar de wrakingskamer van de Haarlemse
rechtbank oordeelde dat hij van de zaak afgehaald moest worden. Het zou hebben
geleken alsof de rechter al een oordeel gaf door het voorlezen van dit gedicht en
de beklaagden schuldig achtte. Zo zou hij de schijn van vooringenomenheid hebben gewekt. Het was één van de zeldzame keren dat een Nederlandse rechtbank
zich boog over de interpretatie van een gedicht.
Toen George van Houts een toneelstuk maakte over de vastgoedfraude, met als
titel ‘De verleiders: de casanova’s van de vastgoedfraude’, koos hij de eerste twaalf
regels van ‘De pruimeboom’ als openingstekst. Nog voor de lichten aangaan hoort
het publiek een jongensstem dit gedicht voordragen. De onschuldige kinderstem
kan het publiek nog even doen geloven dat er niet bezweken zal worden voor de
verleiding, maar het toneelstuk leert al snel: iedereen die pruimen ziet hangen,
zal ze plukken. Eén van de spelers vertelt aan het begin onomwonden: ‘Dit stuk
gaat over het verlies van onschuld.’
In de rechtszaak en in het toneelstuk werd het gedicht van Van Alphen gelezen
als een tekst over het bezwijken voor een verleiding. Dat is vreemd, want bij Van
Alphen bezwijkt de hoofdpersoon Jantje juist niet voor de verleiding. Jantje is het
schoolvoorbeeld van een deugdzame jongen: ‘Maar ik wil gehoorzaam wezen, / en
niet plukken: ik loop heen. / Zou ik, om een hand vol pruimen, / ongehoorzaam
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wezen? Neen.’ Hoe komt het dat dit gedicht, dat zo duidelijk over een deugdzaam
jongetje gaat, tegenwoordig gezien wordt als een tekst over het bezwijken voor
een verleiding?
Zondeval
‘De pruimeboom’ is een variant op het bijbelverhaal over de zondeval. In dit verhaal worden Adam en Eva door een slang verleid om een vrucht van de boom

voor gestraft. Ze moeten het paradijs verlaten (Genesis 3). Het verhaal speelt
een sleutelrol in het christelijke denken over het menszijn. In de vroege kerk
wordt uit dit verhaal de leer van de erfzonde ontwikkeld: sinds de overtreding
van Adam en Eva heeft de mens een zondige aard. Het gaat daarbij niet alleen om
de schuld van de eerste mensen, maar vooral ook om het besef: ‘Wij waren in
Adam en Eva aanwezig, wij hadden het ook zo gedaan als zij, hun zonde is ook
onze zonde’.
De kerkvader Augustinus (354-430) brengt het verhaal over het eten van de
verboden vruchten naar de wereld van jeugd en opvoeding, wanneer hij in zijn
autobiograﬁe Confessiones herinneringen ophaalt aan zijn puberteit. ‘Er was een
perenboom in de buurt van onze wijngaard, vol met vruchten. [...] Om deze er uit
te schudden trokken wij, nietswaardige jongelingen, er op uit in het holst van
de nacht’ (Confessiones ii,v,9). Het ging de jonge Augustinus daarbij niet eens om
de vruchten – want hij had genoeg – maar om ‘het genot van de diefstal en de
zonde zelf ’. Ook een kind dat alles bezit wordt aangetrokken tot de zonde, is de
overtuiging van Augustinus. Met zijn perendiefstal herhaalde hij zelf de zondeval van Adam.
In het gedicht over de pruimeboom (1778) komt opnieuw een kind in de verleiding om verboden vruchten te eten. Het kind heet ‘Jantje’. Dat was de naam van
de oudste zoon van Van Alphen, voor wie hij zijn kindergedichten oorspronkelijk
geschreven had. Het was ook de meest voorkomende jongensnaam in Nederland.
Het maakt Jantje tot een Elckerlyck, tot een representant van de mens, net als
Adam. Er is alleen een levensgroot verschil tussen Adam en Jantje. Anders dan
Adam zwicht Jantje niet voor de verleidelijke vrucht. Hij wil het gebod van de
vader eerbiedigen. Jantje hoeft zich dan ook niet tussen de bomen te verstoppen
(Genesis 3:8), maar komt zijn vader openlijk ‘in het loopen tegen / voor aan op
het middelpad.’
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van de vrucht – ondanks het uitdrukkelijke verbod door God – en worden daar-
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van kennis van goed en kwaad te eten – in de traditie meestal een appel. Zij eten
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Illustratie uit 1778-1781 van Jacobus Buijs bij ‘De pruimeboom’. De beloning van de
deugd staat hier centraal.
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Pedagogie en theologie
Hieronymus van Alphen (1746-1803) werd indringend met de vragen rond de opvoeding geconfronteerd toen zijn vrouw in het kraambed stierf en hij voor zijn
jonge kinderen moest zorgen. Van Alphen werd in zijn pedagogische ideeën vooral beïnvloed door John Locke (1632-1704). Het doel van de opvoeding voor Locke is
om van het kind een deugdzaam mens te maken. Anders dan Augustinus zag John
Locke een kind als een tabula rasa, een onbeschreven blad. Opvoeding is daarom

te onderdrukken. Dat is exact wat er gebeurt in ‘Jantje zag eens pruimen hangen’:
Jantje onderdrukt zijn primaire impuls om de pruimen te plukken.
De nadruk op de deugd sloot ook aan bij Van Alphens eigen geloof. Als student
had Van Alphen een bekering doorgemaakt. Dat was niet een bekering tot de Gereformeerde orthodoxie geweest, maar tot een piëtistisch geloof. De beoefening
van de deugd hoorde bij een piëtistische geloofspraktijk. Wie eenmaal Christus
gevonden heeft laat zich niet meer door zijn eigen wil leiden, maar door de Geest
(Romeinen 8). Van Alphen ontkende niet de zondigheid van de mens – als zijn
kinderen wat ouder zijn schrijft hij voor hen een catechisatiemethode waarin hij
onomwonden stelt ‘dat al wat mensch hiet, zondig is uit zijn aart’ – maar daarom
moet nog wel naar de deugd gestreefd worden en is ook de deugd de overwinnaar.
Verlichting en Romantiek
Hoewel het gedicht onomwonden gaat over de overwinning van de deugd, is in
de receptiegeschiedenis het gedicht meer en meer gelezen als een gedicht over
verleiding en de moeite om verleiding te weerstaan. Heel aardig is dat te zien aan
de illustraties die bij dit gedicht gemaakt zijn.
Voor de eerste illustraties van zijn gedichten heeft Van Alphen stringente aanwijzingen gegeven aan de illustrator Jacobus Buijs (1724-1801). De taferelen spelen
zich af in een tuin in Franse stijl, met strenge geometrische patronen. De tuin is
ommuurd, zodat we ons in een hortus conclusus bevinden, een afgescheiden kloosterlijke ruimte waarbinnen de ziel getraind kan worden voor een deugdzaam leven. De illustratie bij ‘De pruimeboom’ toont het moment dat de vader zijn zoon
beloont en aan de boom schudt, terwijl Jantje zijn hoed ophoudt. De illustratie
laat zien waar het van Alphen om te doen was: de deugd wordt beloond. In de
vijver zien we nog net de gestalte van een mythologisch wezen met een drietand.
Het doet me denken aan de afbeeldingen van riviergoden op schilderijen die de
doop van Jezus in de Jordaan afbeelden. Ze kijken daar toe hoe Jezus gedoopt
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deugdzaamheid ontstaat vooral doordat het kind leert om zijn directe verlangens
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van het grootste belang: een goede opvoeding maakt een deugdzaam mens. Deze
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wordt, in de wetenschap dat hun einde nabij is. De watergod in de vijver kijkt met
eenzelfde blik naar de deugdzame Jantje: voor het kwaad valt hier geen eer meer
te behalen.
In 1821 verschijnen er nieuwe illustraties van Abraham Leon Zeelander (17891856). Zij laten nog steeds een Jantje zien die door zijn vader voor zijn deugdzaamheid wordt beloond. Maar een halve eeuw later (1872) wordt bij het gedichtje
een litho van de drukkers David Emrik (1841-1911) en Charles Binger (1830-1916)
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afgedrukt, die een ander beeld laat zien. Dit keer toont de afbeelding bij ‘De pruimeboom’ geen veilige tuin waarin een kind zich kan oefenen in de deugd. We zien
een iets oudere jongen. Het ouderlijk huis ligt achter hem, het landschap is kaal.
De iconograﬁsche opbouw van de afbeelding doet denken aan Eva bij de boom in
het paradijs. De pruimeboom lijkt sterk op de boom die Michelangelo schilderde
in de Sixtijnse Kapel. Alleen de slang ontbreekt. Het accent in het plaatje ligt niet
op de beloning van de deugd, maar op de verleiding tot ondeugd.
Bij de illustratie van Jacob Buijs zijn we in de wereld van de Verlichting. De
wereld heeft een heldere orde en alles wat we moeten doen is die orde kennen en
haar regels volgen. Bij Emrik en Binger zitten we in de wereld van de Romantiek.
De jongen op het plaatje is op reis en op zijn tocht vindt hij de verzoeking van de
pruimeboom. Het is onduidelijk of hij toe zal geven aan zijn verlangen om de
pruimen te plukken.
Rousseau
Enige jaren eerder is er al veel scherper op het gedichtje gereageerd. Het gedrag
van Jantje wordt als onwaarachtig en onnatuurlijk gezien. In zijn gedicht ‘De
Sint-Nikolaasavond’ voert De Génestet (1829-1861) kinderen op die precies zoveel
snoep en cadeautjes uit de zak van Sinterklaas proberen te graaien als nog fatsoenlijk is. In hetzelfde gedicht sneert De Génestet naar van Alphen en legt dat uit
in een noot: ‘Vele kinderen van mijn kennis en ik vinden die gedichtjes in ’t algemeen te wijs en te pedant voor ons en de zedelijke heldjes van die gedichtjes min
of meer onuitstaanbaar.’ Nee, een echt kind ‘zou zoo’n mannetjen van v. Alphen
misschien wel met plezier eens een blaauw oog slaan, des noods twee, liever dan
hem tot exempel te kiezen! Hij meende er niets van,’ schrijft De Génestet een paar
jaar later in zijn essay ‘Over Kinderpoëzy’. Al die Jantjes en Pietjes zijn ‘onnatuurlijk’.
De Génestet heeft duidelijk een andere pedagogische visie dan Van Alphen. Hij
gaat – in navolging van Rousseau – uit van de eigenliefde van de mens en van het
kind, de ‘amour propre’. Die is een natuurlijk gegeven. In de opvoeding moet deze
natuurlijke eigenliefde in goede banen geleid worden. Al te expliciet moralisme
moet daarbij vermeden worden. Dat botst te zeer met de natuurlijke groei van het
kind.
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Illustratie bij ‘De pruimeboom’ uit 1872, uit de werkplaats van drukkers David Emrik
en Charles Binger. Alle nadruk ligt hier op de verleiding.
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De Génestet is niet onweersproken gebleven, maar heeft in de loop van de negentiende en twintigste eeuw het pleit gewonnen. Jantje geldt voortaan vooral als
onwaarachtig en onnatuurlijk. Het gedicht wordt vanuit een hermeneutisch wantrouwen gelezen. Het kan niet waar zijn dat Jantje echt de pruimen heeft laten
hangen. Het gedicht is een leugen. Jantje is een dief.
Patstelling
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Van Alphen vertelt een verhaal over Jantje dat ogenschijnlijk haaks staat op het
verhaal uit Genesis 3. Maar in feite is het door en door christelijk. Het is een dringende vermaning om goed te doen en geen verboden vruchten te eten, en het
schetst de beloning die de V/vader geeft. De wantrouwende lezing van het gedicht
– natuurlijk eet Jantje – lijkt daarentegen beter aan te sluiten bij het bijbelverhaal
waarin Adam en Eva wel van de verboden vrucht eten. Toch voert juist deze lezing
uit de christelijke traditie vandaan. Binnen het christendom is het niet de bedoeling dat je eet van de verboden vrucht, het is een zonde. Doe je het wel – en Adam
en Eva deden het en velen met hen – dan moet er iets gebeuren aan die zonde.
De zonde kan dan ook op een bepaalde wijze hersteld worden. In het jodendom
op Grote Verzoendag, in het christendom door de kruisdood van Christus en/of in
een nieuwe wereld van God. In de wantrouwende lezing is wat Jantje gaat doen
– bezwijken voor de verleiding – geen zonde, maar een natuurlijke gang van
zaken. Dat gebeurt nu eenmaal, er is geen ontkomen aan en het is nauwelijks op
te lossen of te verlossen. Misschien is de diefstal nog net tegen te houden door
dwang. In veel hedendaagse Nederlandse literatuur (onder andere Hermans,
Grunberg) wordt deze pessimistische visie op de mens gedeeld.
In de rechtszaal in Haarlem botsten de drie verschillende interpretaties van het
gedicht met elkaar. Het Openbaar Ministerie opteerde heel beslist voor de romantische lezing van het gedicht. ‘Het gedicht gaat [...] over verleiding.’ De advocaten
van de verdachten daarentegen lazen het gedicht in de traditie van Rousseau en
De Génestet. Door dit gedicht voor te lezen stond het negatieve ‘oordeel van de
rechter reeds vast’ verklaarden zij aan de wrakingskamer. Alleen in de interpretatie van rechter Rino Verpalen zien we sporen van de deugdzame lezing van het
gedicht. Hij citeerde het gedicht weliswaar om de verleiding duidelijk te maken,
maar hij voegde eraan toe dat ‘het gedicht voor Jantje goed aﬂoopt’ en ‘dat het
goed is de stichtelijke kant op tafel gelegd te hebben’.
In het toneelstuk van George van Houts is de lezing van het gedicht veel eenduidiger en bezwijken alle spelers voor het grote geld, zelfs een ogenschijnlijke
held. De toneelspelers sparen in hun kritiek op deze hebzucht ook zichzelf niet.
Met het zaallicht aan betrekken ze ook het publiek bij de morele afwegingen.
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‘Bent u bestand tegen verleiding?’, ’Wat had u nou gedaan?’ vragen ze rechtstreeks
aan het publiek. Het toneelstuk gaat over de Klimop-vastgoedfraude, maar net
zo goed over mensbeelden en identiteit. Steeds duiken daar oneliners over op. ‘Je
hebt de plicht op je eigen belang te letten’, ‘Je moet niet verzuipen in eigen middelmatigheid’. ‘Dit is wat de engelen van God vragen, dat hij licht is’.
Aan het einde van ‘De Verleiders’ laat George van Houts opnieuw verzen uit
‘De pruimeboom’ horen. Ditmaal alleen de eerste acht en door een volwassen stem

klinken – de regels die bij uitstek de verleiding uitdrukken – worden ze beantwoord met de bede ‘breng ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade’.
Als antwoord op dit gebed klinkt de satanische lach van Pierre Bokma, die in het
stuk een moderne Meﬁstofeles speelt. Het stuk eindigt zo met een harde conclusie: breng ons niet in verzoeking, laten we niet in een situatie van verleiding
terechtkomen, want u en ik zouden ook over de schreef gaan.
George van Houts schreef een geëngageerd stuk om hedendaagse hebzucht aan
te klagen. Met zijn toneelstuk wil hij duidelijk opvoeden. Het stuk is eigenlijk
moralistischer dan welk gedicht van Van Alphen dan ook. Maar door zijn pessimistische mensvisie – pessimistischer dan de zwartste calvinist – komt hij niet
verder dan: zo is de mens nu eenmaal. En dan is het wel heel erg moeilijk om hier
nog iets aan te doen. Zo eindigt het toneelstuk in een morele patstelling.
Daarin zit niet alleen een moreel risico, maar ook een literair risico. Als je ‘De
pruimeboom’, en de tekst van Genesis 3 die daaraan ten grondslag ligt, zo pessimistisch leest dat er geen enkele oplossing is voor de zonde, dan heeft het ook
geen zin om de rest van het boek te lezen. Dat geldt dan niet alleen voor het boek
dat binnen de christelijke traditie het boek bij uitstek is, de Bijbel. Waarom zou je
dan überhaupt nog boeken lezen? Wat kunnen literaire teksten dan nog melden
over het mens-zijn? Het wordt toch niets met de mens, dus wat zou je nog verder
lezen.
Het lijkt me voor onze cultuur belangrijk om meerdere leeswijzen van ‘Jantje
zag eens pruimen hangen’ en verwante teksten open te houden. Niet alleen de
romantische of de pessimistische, maar ook de leeswijze waarin de deugd beloond
wordt. En misschien zijn er nog wel meer leeswijzen mogelijk. Maar daarvoor
moet je wel verder willen lezen dan de eerste acht of twaalf regels.
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gelezen. Elke versregel wordt beantwoord met een bede uit het Onze Vader. Wan-
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Pauliene Kruithof Job of Een aanklacht
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a – 1:6-7
Op de dag dat de hemelingen hun opwachting
maakten, kwam ook satan mee. En de heer
zei: ‘Waar ben je overal geweest?’

i – 3:3
Als dit een middeleeuw was, zou ik een
ridderes zijn, in onzichtbare uitrusting de
dagen een voor een doorboren totdat ze rood
kleuren als de dageraad. Ik zou monsters
molesteren en draken durven belachen,
ik zou de aarde horen dreunen onder trots
gestamp. Maar het is, ach, heden – men ziet
mijn moeite niet, de zorg, het afgerukte haar,
of noemt me agressief, vechtend om een plaatje
vertrappen ze mij. Mijn botten zijn as. Weg
met de dag waarop ik werd geboren, met
de nacht die zei: ‘Een strijder is ontvangen!’

ii – 7:19
Stof en slib in mijn haar, longen, als was ik
een pad, een verpletterd ondier van de hak geschraapt.
Mijn arm schokt na. Ik haal
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tienen en schrob ferm, zette mijn lach al
lang op standaard. Hardleers – ik ben niet
voor het geluk geboren. Hier lig ik nu, haar
hoofd schudt na in mijn ogen, het blikje
verstoring is vertrouwd, giet zich in mijn kop,
splijt cellen tot kernbom. Al mocht maar
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één keer iets goed gaan! Het leven zelf is tegen
mij. Kijkt u nooit de andere kant op, ik krijg
nog geen kans mijn kwijl door te slikken.

iii – 10:10
Het zuidwester zuchtje kietelt amper bomen
maar ik kom slecht vooruit. Ik tel de bochten af
en verbied mezelf op te kijken naar de weg
naar mijn bed. Alles zwiept en buigt alsof
mijn brillenglas gerimpeld is, of de aarde straal
bezopen. Ik murmel het vertrouwelijk tegen
wat kraaien, de lieve zwijgers – het spijt me
ik wil heus beter maar kan werkelijk niet meer
ik ben geen mietje maar moe. Klein, toch ﬂink
zwaar en niet eens van mezelf. Ze riepen om
verdoemenis, god, om mij. Doe iets! U hebt me
gevormd uit melkachtig zaad dat stremt als kaas.

iv – 14:7
Het begon in mijn linkerbeen, ooit, toen ik nog
maar één taal kende, die pijnen ergens in de
kern, niet traceerbaar voor dokters en dus
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de baas. Alleen lag ik aan te spannen alsof die
dij een kruisboog was, onmogelijk alle taken
te tillen. De zweep hielp – ik zou nimmer mama
zeggen. Later werd het ook mijn nek en adem,
nu voel ik met elke hartslag een mes mijn brein
in rammen. Overkill. Ik heb mijn lijf gesloopt

v – 16:18
Een rustig dorpje, al jaren extreem zachte
seizoenen, niemand was er ooit alert op enig
kwaad. Onder suikertaart en gebed stal hij
mijn lijf. Mijn krullen en lachje bleven ook nu
honkvast. Blond geboren was ik, tenger en
zoet – een hebbeding, een kringloopstoeltje
maar geen van de bezoekers in elk huis zag dat,
die last op me, van vlees en vet. De scheurtjes
en vaalheid. Pas na vele ijzeren strikjes rond me
en plasjes levenssap rende ik weg, sjokkend
als een halfdode melaatse. Aarde, gun me geen
graf dan blijft mijn bloed roepen om vergelding.

vi – 19:23
Mijn voeten zijn afgesleten. Op ruwe stompjes
strompel ik door, vaak langs woestenijen en
soms langs feeërieke open plekjes waar ik
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voor altijd waardeloos. Verloren. Zelfs voor een
boom is er hoop, omgehouwen kan hij uitbotten.

77 Pauliene Kruithof Job of Een aanklacht – Gedichten

door te jong werken over de grens en nu ben ik
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bijna in geloven ga, waar de bewoner van
het luchtkasteel warm knikt – nooit naar mij
ze zien me niet. Het is bijna of ik onzichtbaar
ben, een geest. Snel maak ik een breinfoto
en vlucht ver van de herinnering, onderweg
ontmoet ik honderden mensen maar geen is

|
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zoals ik, vrolijk en gedienstig en toch massaal
afgekeurd. IJskoud. Werden mijn woorden
maar gevuld met lood tot blijvend getuigenis.

vii – 21:16
Van bovenaf giet ik olie over mensen, zalvend
en helend, niet omdat ik ze vertrouw maar
omdat ik weiger te worden als de gruwelijke
wereld rondom. Niemand heeft me ooit weldaad
aangeboden dus ik zou niet weten hoe warm
dat voelt, hoe brandend, maar elk klein herstel
in levens geeft me een gevoel van triomf. Tot
de avond valt en ik de verhaalfoto’s zie en me
herinner wat ieder heeft behalve ik – ik mediteer
en loof en ruim hun puin en zij zitten ﬁjn samen
op goud. Flauw, die god. Hij schenkt goddelozen
alle goeds maar hij speelt geen rol in hun stuk.

viii – 23:17
Gewoontjes op mijn stoel. Het voelt echter alsof
ik steeds een trap af val, een onmetelijke diepte
in, oncontroleerbaar in richting of pose. Rap
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ruggewaards gaat het, het licht uit of niet eens
geplaatst, mooi als je de sterren zo goed ziet en
je lijf te zwaar is om in te blijven hangen. Ruimte
reizen zonder vleugels, zonder iets te kunnen
verliezen – ditmaal zie ik niks, waar is Orions
wapengordel, waar mijn hoop? Ziet ook niemand

ix – 30:1
Veelbelovend was ik, extra proﬁelen levend
zonder moeite, grenzen tillend als kwestie van
prestige. Niet dat ik de bazuin blies, ik was
stiller dan de wind. Toch geselden ze me met
mattenkloppers en zinnen tot ik geen pijn
meer voelen kon, tot ik ieder liefhad behalve
mezelf – en nog blijven ze me verdrinken in edik
met gal gemengd. Vrienden zeggen dat het mijn
eigen schuld is, maar ik heb overal geluisterd
en gekust, men wil gewoon niet waarderen. Nu
word ik uitgelachen door jongelingen waarvan ik
de vader nog niet als herdershond wil hebben.

x – 31:35, 37
Als je opgroeit gaan de grommende monsters
van onder je bed naar in je hoofd en hun volume
en klauwen zwellen enkel. De striemen op je
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god, nee! Niet de duisternis maakt me bang maar
dat hij mijn gelaat met de nacht heeft bedekt.
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mij, mijn blik? Nu is toch te veel mis om te keren,
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rug bewijzen hun echtheid. Het bestaan is vet
oneerlijk maar ieder ontkent – niemand verzacht
mijn angst met offers of boffers. Ontkennen is
veel makkelijker, of afschuiven op god want die
is altijd eerlijk toch? Tot zijzelf vallen, zeker. Wat
weten zij nou van gods losse handje, zijn gulle
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permissie tot pesten? Ik kap ermee. Ziehier mijn
handtekening, nu is het aan de almachtige –
met open vizier zal ik voor hem verschijnen.

Ω – 42:7

Na dit alles zei de heer tot de vrienden:
‘Zeer ontstemd ben ik over u, u hebt van mij
niet zo’n zuiver beeld gegeven als mijn dienaar.’
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Maatwerk

als je dit bij jezelf ontdekt. Toch denk ik
dat er een verschil is. [...] In het milieu
van thuis en de Guido werd het gelijk gekoppeld aan zondig, fout. Je voelt: dit
wordt een groot probleem. En ergens
ontken je het, je stopt het weg. Ik had
bijvoorbeeld altijd vriendjes, verkering,

– ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of

terwijl ik natuurlijk best voelde: dit is

steeds duidelijker werd dat dit niet zomaar zou gaan, ben ik zeker niet meteen
Het geloof opzij

huilend in mijn meisjesbed gaan liggen.
Wel heb ik heel wat gebeden, God ge-

De huidige leerlingen van de Guido de Brès

vraagd of het over mocht gaan. Of ik ge-

in Rotterdam kunnen het zich nauwelijks

loofde dat dat kon helpen? Natuurlijk,

voorstellen: ‘Margriet van der Linden, de

anders had ik er geen tijd in gestoken.’

mol van vorig jaar, heeft zij hier op school
gezeten?’ Van der Linden is inderdaad alles-

Het lijkt alsof Van der Linden enkele jaren

behalve het reformatorisch ogende meisje

later meer verhard is. Destijds vertelde ze

dat zij toch ooit geweest moet zijn. Ze pre-

dat journalisten vaak vroegen naar de relatie

senteerde Zomergasten, was hoofdredacteur

met haar ouders, maar dat ze hier niet op in-

van het feministische blad Opzij en mol in

ging: ‘Zij hebben hier niet om gevraagd.’

het bekende televisieprogramma Wie is de

Dat vond ik chique; ondanks haar eigen ont-

mol? Helemaal een vrouw van deze wereld.

wikkeling beschermde ze haar thuisfront

In het najaar van 2015 verscheen haar roman

tegen sensatiebeluste journalisten. Ook de

De liefde niet, waarin ze haar reformatorische

tekst op Wikipedia – ze bezocht met tegen-

jeugd van zich af schrijft.
Welwillend ben ik aan het boek begon-

zin de reformatorische school Guido de Brès
– relativeerde ze destijds: ‘Ik had geen zin in

nen. Homoseksualiteit en biblebelt-geloof;

die school, maar uiteindelijk bewaar ik er

dat is nu eenmaal lastig met elkaar te rij-

ook goede herinneringen aan en kijk ik niet

men. Bovendien had ik een gesprek met Van

met rancune terug.’

der Linden enkele jaren geleden als verrij-

Dertig jaar later verwerkt ze in De liefde

kend ervaren. Als oud-leerling van de Guido

niet haar eigen meisjesjaren in het verhaal

de Brès vertelde ze in de glossy Guido – in

van M, inclusief conﬂicten thuis en negatie-

2011 ter gelegenheid van het veertigjarig

ve ervaringen met docenten die ze bij name

jubileum – haar verhaal. Eerlijk en kwets-

noemt. Zelf zegt ze dat het boek slechts

baar:

deels biograﬁsch is; toch zijn veel elementen
in het verhaal rechtstreeks terug te leiden

‘Ik weet wel, in seculiere kringen is ho-

tot haar eigen jeugd. En hoewel je ener-

moﬁlie ook een moeilijk punt, dan ren je

zijds meevoelt met haar eenzaamheid, heeft

als puber ook niet meteen naar je ouders

dat ook iets afstotends. Waarom je eigen

|

niet hoe ik ben. Soms dacht ik: ik ga er
gewoon nooit iets over zeggen. Toen me

81 Maatwerk Verhoeve over Van der Linden

persoonlijke stukken, of combinaties daarvan, over
boeken en andere gebeurtenissen –
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opvoeders zo negatief in de etalage zetten?

baat vanuit dat haar ouders geen begrip zul-

Het verhaal van de ouders blijft onge-

len tonen en geeft hen daarmee eigenlijk

schreven.
Elke jongere die opgroeit in een gelovig

geen kans om het tegendeel te bewijzen.
Haar kwetsbaarheid verstopt ze in een cocon

gezin komt een keer voor de vraag te staan:

en je wilt haar als het ware een duwtje ge-

wat betekent het geloof voor mij? Elke pu-

ven: ‘Bespreek het met je moeder, probeer

ber – ook de reformatorische – experimen-

het!’
Toch is het feit dat M uiteindelijk afstand

tegen opgelegde regels van thuis, school en

neemt van het geloof niet alleen aan haar ge-

|
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teert en rebelleert in meer of mindere mate
kerk. In die zin bevat het verhaal over M een

aardheid toe te schrijven. Geloof staat voor

universele lijn. Waar kom ik vandaan, wat is

haar symbool voor het principe waar ze zo’n

mij geleerd en hoe verhoud ik mij daartoe?

afkeer van heeft: er wordt voor je gedacht.

Dat zijn geen vragen waar je makkelijk ant-

Een opgelegde waarheid staat haar tegen; ze

woord op geeft. Maar de antwoorden zijn

ervaart hierin te weinig ruimte voor haar

wel bepalend voor je identiteit en de koers

persoonlijkheid. Uiteindelijk wil ze zélf de

die je leven gaat. Of zoals Van der Linden het

touwtjes in handen hebben. Ze lijkt daarbij

destijds zei: ‘Ik deed afstand van het geloof,

niet te beseffen dat ze zelf zeker net zo on-

zoals dat in ons gezin, de kerk en op school

verbiddelijk is. Al met al tekent de titel (ont-

werd beleefd, maar mensen als Bart Jan

leend aan 1 Korintiërs 13) het boek: De liefde

Spruyt, jij en anderen komen na doorden-

niet. M mist de liefde in het geloof, waardoor

king tot de overtuiging dat het geloof hun

het niet authentiek wordt.

wel past.’
De vraag doet zich voor in hoeverre de

Deze debuutroman is te rekenen tot de
verwerkingsliteratuur. De overeenkomst

breuk met het christelijke geloof samen-

tussen Margriet van der Linden en Franca

hangt met de homoseksualiteit van M. Vanaf

Treur is bijvoorbeeld duidelijk. Beiden doen

het moment dat ze naar de Christelijke

in hun studententijd afstand van het geloof,

Hogeschool Ede vertrekt voor de opleiding

verpakken hun jeugd in een verhaal. Evenals

journalistiek, vervreemdt ze verder van haar

Treur schrijft Van der Linden over ‘de vader’

achtergrond. Het burgerlijke leven staat

en ‘de moeder’, waarmee de afstandelijkheid

haar tegen. Haar homoseksuele geaardheid

voelbaar wordt. Toch is er ook een groot

houdt ze nog enige tijd voor zichzelf, maar

verschil. Treurs Dorsvloer vol confetti (2010) is

de seksuele fantasieën nemen toe in fre-

meer beschrijvend, luchtiger ook, met meer

quentie en intensiteit. Na verloop van tijd

humor, en stopt voordat de echte crisis be-

neemt ze een enkeling in vertrouwen. Als

gint. De liefde niet gaat verder. Het is een ont-

lezer word je dan nieuwsgierig: hoe gaat het

worsteling, een boek dat vanaf het begin

thuisfront dit oppakken?

zwaar op de maag ligt door de heftige inner-

Vooral die vraag is spiegelend voor christenen. Is homoseksualiteit nog steeds een
taboe, hoe worden jongeren die hiermee
worstelen opgevangen? Anderzijds is het

lijke tweestrijd van M, het conﬂict dat zij
voert met zichzelf en haar omgeving.
Met dit boek laat Van der Linden evenals
haar voorgangers Maarten ’t Hart, Jan Siebe-

van M ook een keuze om haar eenzaamheid

link en Franca Treur zien welke verstikken-

om te zetten in afstand. Ze gaat er bij voor-

de werking het christelijke geloof kan heb-
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ben. En dat terwijl het toch een leven in

naar Berlijn en die stad werd zijn thuis. Bra-

vrijheid voorstaat. Hoog tijd dat iemand dát

zilië – vooral de politiek maar bijvoorbeeld

eens geloofwaardig beschrijft.

ook de machocultuur – is voor Domeneck
een pot waarop hij graag poept. In Het verza-

Margriet van der Linden, De liefde niet.

melde lichaam is het land meestal achter-

Uitgeverij Querido, Amsterdam/Antwerpen

grondmuziek. Zijn gedichten – die tegelijk

2015, 391 blz., H 19,95.

reﬂecterend, observerend, abstract, concreet, intellectueel en romantisch zijn –

en verlating door de ander, de pijn, angst en
het verdriet van relaties en over het schrijGedichten van gevoelige naaktheid

ven zelf.
Het effen, huidskleurachtige omslag zit

Tegelijk met Ricardo Domenecks komst

deze bundel als gegoten. Het is de kleur van

naar Amsterdam voor een optreden op het

de naaktheid van de lichamen waarover Do-

internationale literatuurfestival Read My

meneck schrijft en van de openbare persoon-

World, verscheen een keuze uit zijn gedich-

lijke – de ik-persoon is alom aanwezig – ver-

ten. De zorgvuldig verzorgde uitgave met de

langens en gedachten. De naaktheid ligt in

welluidende titel Het verzamelde lichaam be-

verwoordingen die je hoerig kunt vinden of

treft gedichten van een in Nederland nage-

heilig, of allebei. Zoals in een gedicht waarin

noeg onbekende soort. Een mooie soort. Ze

Domeneck schrijft over zijn ontmoeting met

zijn afkomstig uit zes bundels die Dome-

een blonde, baardloze accordeonist: ‘en zo

neck in de afgelopen tien jaar publiceerde en

komt het, mr. Loïc of Guillaume / op je 20ste

uit zijn verzameling ongepubliceerd werk.

goor / en accordeonist, / dat ik aan jou / vóór

Zijn productietempo ligt dus hoog, en

de grote en baardloze / Kathedraal van Brus-

dat voor een dichter die bovendien criticus is

sel, / die 2 euro opdraag / en een erectie.’ Een

en vertaler, uitgever, videast, performer, dj,

ander gedicht is getiteld ‘Over vertaling als

enzovoorts. Voordat en terwijl hij dit alle-

erotische oefening’ en gaat precies daarover:

maal werd, reisde hij ver, studeerde ﬁlosoﬁe,

‘en als ik een wit vind, een equiva- / lent van

‘leed’ aan ware leeshonger, verkeerde in reli-

mijn tongtaal in de zijne, ver- / mengt zich

giecrises en overkwam hem een mystieke

als het ware in een tongkus / zijn speeksel

ervaring waarbij hij in een amﬁbie verander-

met het mijne, en de nieuw- / geboren tekst

de. Vertaler Bart Vonck maakt van dit alles

zou de zoon kunnen zijn / die ik hem, o klo-

kort notie in zijn nawoord, maar het is vol-

te, niet kan baren.’ Zo maakt in de fantasie

doende om een idee te krijgen van deze

een vertaling meer mogelijk dan in een rela-

poëziemaker, zijn bronnen en zijn bedoelin-

tie mogelijk zou zijn.

gen.
Hem een Braziliaan noemen, zou een be-

Relaties maken naakt en naakt maakt niet

lediging zijn. Domeneck werd weliswaar in

alleen aantrekkelijk, ook kwetsbaar. In de af-

1977 in São Paulo geboren en schrijft zijn

deling ‘Sigaretten in bed’ gaat de spreker,

poëzie in het Portugees, hij vertrok in 2002

nadat hij door zijn geliefde is verlaten, over

|

gaan voornamelijk over de aantrekkelijkheid van mannenlichamen, verlangen naar

83 Maatwerk Hofma over Domeneck

Marja Verhoeve
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tot zelfdestructie. ‘Ik begon te roken omdat

Verlies valt voor bij degenen die bezaten

jij rookt / en ik wilde zeker niet langer /

en nu niet meer en bij degenen die

leven dan jij. Nu al zonder / zijn adem, zijn

afwezig waren

peuken en as / in hetzelfde bed, begin ik de

Afwezigheid komt statistisch gezien

dag / met een sigaret, precies / en nog altijd

[vaker voor

om dezelfde reden.’ Het beeld is sterk, het

dan aanwezigheid

grapje van de as raak, maar het roken van de
Ritme is in Domenecks poëzie van groot be-

zelfdestructie.

lang en rijm is soms aanwezig. Ze versterken
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sigaret krijgt een andere motivatie, die van
Domeneck, emotioneel als hij moet zijn,

de emotionele kracht. De meeste gedichten

verwoordt de taferelen van de liefde intens

zijn langgerekt, kortregelig en onderwor-

en zangerig; een aantal gedichten zijn als

pen aan doeltreffend enjambement, waar-

liederen. Zingen biedt vast diepgaandere

door de uitspraak van het ene vloeiend en

uiting aan emoties dan schrijven of vertel-

van het andere mechanisch verloopt. Wel of

len. Er is een gedicht waarvan de delen num-

geen interpunctie is overal een doelbewuste

mering en afspeeltijd kennen als liedjes op

keuze en de titels zijn weloverwogen. De ge-

een cd, en er is de reeks ‘Zes voor de hand

dichten hebben vaak alles weg van intense

liggende liederen’. In die reeks staat ook dit

ontladingen, passend bij de wat je noemt in-

gedicht:

nerlijke noodzaak die Domenecks schrijven
kent. In het bijzonder het gedicht ‘Brief

5

aan de vader’, waarin Domeneck zich richt

Voor Tobias Bittmann

tot zijn vader die in het ziekenhuis ligt. Ik
citeer een deel:

Ik tank mijn lichaam opnieuw vol thee
[en

brief aan de vader

orgasmen en besluit
niet meer aan hem te denken

[...]

Het centrale probleem omschrijven is
[genoeg,
dat betekent, het probleem

ik vraag me nog altijd af
of u me zou ontvangen
met de zachtheid

Je kan niet aanwezig zijn bij het

die uw voorhoofd balsemt

rijpen en afvallen

de kus van deze uw jongens-

van iedere vrucht

meisje die niets meer is

De grond is niet veraf

dan uw omgekeerde

Als je sterft sterf je

beeld en gelijkenis

en de volgende ochtend

zoals een spiegel

bericht niet over de

die de tegenpolen

vergissing

van geslacht en religie zou

We zijn afwezig bij onze geboorte
en dood

weerkaatsen of de tekenﬁlm in de kindertijd

En ik ben hem aan het denken

van een Gerechtszaal

Dat maakt van hem een aanwezig

waar je op een doek

[iemand
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een omgekeerde wereld

zijn vader verlangt. De stilte waar het ge-

kon zien

dicht uiteindelijk mee sluit – ‘verkies ik /

en of de Vader en de vader

nog maar eens / de stilte’ – is een prachtige

waarlijk het voortbrengsel

en treurige anticlimax, want de vader laat

haatten van de normen

niet van zich horen en vergiffenis blijft uit.

van de Biologie of de Religie

Daarmee komt ook de gedachte op dat ‘ik’

maar later bestierd

het geloof in de vader nu misschien opgeeft.

in de overtreding van de wetten

dat wij allemaal gebrekkigen zijn

aandachtig tot stand zijn gekomen – en aan-

op deze Aarde waar voortbrengen

dachtig vertaald – en de thematiek is origi-

zo frequent is

neel en boeiend. Innerlijke noodzaak kan

dat het geen enkel

tot geweldige prestaties leiden en veel ge-

genot verwekt en ik kijk

dichten van Domeneck zijn zulke prestaties.

naar u

Het verzamelde lichaam is een waardevol ge-

met deze pupillen

schenk uit het Portugees.

die wellicht nooit
de Vader weerspiegelen

Ricardo Domeneck, vertaling Bart Vonck,

maar nu de vader zien

Het verzamelde lichaam. Perdu, Amsterdam

ik-

2015, 120 blz., H 19,95.

zelf stuk
vlees

Ruben Hofma

met twee ogen
ik vraag in stilte
vergiffenis
[...]
‘Brief aan de vader’ is een memorabel en

Overgave en verbondenheid
‘Fictie bij het essay Lof der onvolmaaktheid

hartverscheurend gedicht. ‘Ik’ vraagt zijn

(2015) van Gerbert van Loenen.’ Zo om-

biologische vader, terwijl deze op zijn sterf-

schrijft Vonne van der Meer haar roman

bed ligt, vergiffenis voor wat in de ogen van

Winter in Gloster Huis (2015). Reden om beide

die vader dubbele afvalligheid zal zijn: ‘ik’

boeken naast elkaar open te slaan. De

biecht zijn homoseksualiteit op en zijn on-

boeken blijken inderdaad hand in hand te

geloof in God. Het sterke is dat de vader hier

gaan.

de rol van God krijgt. Vandaar ook ‘de vader’
en niet ‘mijn vader’, want het is een godde-

In Winter in Gloster Huis schrijven we 2024.

lijke vader en ‘ik’ is een zondaar. De vergiffe-

De Klaar met leven-wet is aangenomen en de

nis waar het hier om gaat, vraagt ‘ik’ niet

zorg is overgenomen door robots. Twee

omdat hij zichzelf afvallig vindt – want dat

broers erven totaal onverwacht een vermo-

vindt hij niet, hij komt zelfs met rechtvaar-

gen en brainstormen over een nuttige beste-

diging – maar omdat hij de genegenheid van

ding van het geld. Ze kunnen het niet eens

|

Domeneck beheerst de kunst ontegenzeggelijk; je merkt aan alles dat zijn teksten

85 Maatwerk Meeuse over Van der Meer en Van Loenen

die de Vader of de vader
ons opleggen in de wetenschap
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worden, maar besluiten toch op een aanvul-

Onvoorwaardelijke aandacht, liefde en ge-

lende manier met elkaar samen te werken.

borgenheid in luxe.

Ze bouwen twee hotels, aan twee kanten van
een meer. Richard bouwt een ‘Vaarwelhotel’,

De thematiek van Van der Meer staat ook bij

waarin je waardig afscheid kunt nemen van

Van Loenen centraal. Van Loenen pleit in Lof

het leven. Broer Arthur begint een hotel

der onvolmaaktheid in essayvorm voor een bre-

waar mensen welkom zijn die naar het Vaar-

der publiek debat als het gaat om euthana-

welhotel willen afreizen, maar toch niet

sie. We stevenen af op de Klaar met levenwet waarin iedereen vrij is om uit het leven
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zeker zijn van hun doodswens.
Naast de twee broers, die een belangrijke

te stappen als hij of zij daar aan toe is. Kriti-

rol in het verhaal vervullen, draait het boek

sche vragen zijn taboe. De media stimuleren

ook grotendeels om Noor. Zij wil naar het

dit eenzijdige debat. Van Loenen somt de

Vaarwelhotel, maar lijkt te twijfelen aan

documentaires op waarin de positieve kan-

haar doodswens en krijgt daarom zonder

ten van euthanasie benadrukt worden. Hij

dat ze het weet in plaats van het doodsmid-

toont de eenzijdigheid van deze documen-

del een slaapmiddel toegediend. In het don-

taires door vragen te formuleren die niet aan

ker wordt ze stiekem door de tegenhanger

de orde komen, maar voor een breder debat

van Charon het meer overgevaren. Arthur

wel wenselijk zouden zijn. Wat is leefbaar

overtuigt een tweede persoon, Azim, naar

of menswaardig leven? Wat vinden volwas-

het ‘levenshotel’ te komen. Noor heeft gezel-

senen ervan als baby’s met dezelfde aandoe-

schap nodig, dus Azim mag nog niet uit

ning niet worden behandeld? Hoe beïn-

het leven stappen, aldus Arthur. Hij is nog

vloedbaar is iemand als er in zijn of haar

nodig op aarde. Azim geeft toe en het hotel

nabijheid steeds over euthanasie als enige

telt vervolgens twee gasten, die het ook nog

oplossing gesproken wordt? Hoe ervaren de

eens steeds beter met elkaar kunnen vinden.

personen over wie gesproken wordt zelf

Iedereen blijft lange tijd zijn uiterste best

hun leven?

doen om Noor in de veronderstelling te
laten dat ze dood is. De onthulling van de

Van Loenen heeft voor dit essay mensen ge-

werkelijkheid wordt nauwkeurig voorbe-

sproken die in hun leven te maken hebben

reid.
Het verhaal zette mij aan het denken en

met lijden dat door de publieke opinie vaak
als ondraaglijk wordt gezien. Voor de men-

ik bladerde regelmatig terug. Twee broers

sen zelf blijkt dit meer dan eens anders te

die twee kanten op gaan, een vermeende

liggen. Het verhaal over Sjoerd trof mij het

herrijzenis en een zoon die levens redt.

meest. Sjoerd werd geboren met een open

Dankzij Richard kunnen mensen het leven

ruggetje. Al voor de bevalling stuurden

vrijwillig verlaten onder goede omstandig-

artsen aan op abortus. Na zijn geboorte was

heden. Is dit waar we heen willen? Mensen

afzien van behandeling onderwerp van

een waardig afscheid geven als ze simpelweg

gesprek. Sjoerd zou niet ouder dan een jaar

klaar zeggen te zijn met leven? Tegenover

worden, niet kunnen zitten, niet kunnen

deze ‘weldoener’ staat de andere kracht in

praten. Niets van dat alles is waar geworden.

het verhaal: Arthur, die zijn best doet de

De ouders werden simpelweg niet eerlijk

oorzaak van de doodswens weg te nemen.

geïnformeerd.

LITER 81 (binnenw)_Opmaak 1 15-03-16 13:29 Pagina 87

In het essay vraagt Van Loenen ook naar het

Vonne van der Meer, Winter in Gloster Huis.

doel van ons leven, omdat dit essentieel is

Atlas Contact, Amsterdam 2015, 144 blz.,

voor het debat. Wat doen we hier eigenlijk?

H 17,99.

Hoewel we in onze tijd geen antwoorden

Gerbert van Loenen, Lof der onvolmaakt-

meer wensen op de grote vragen, sijpelt er

heid. Uitgeverij Ten Have, Utrecht 2015, 160

toch een allesoverheersend antwoord door

blz., H 17,50.

in onze samenleving. We zijn vrij in onze
mening, zolang we maar belijden dat het

Els Meeuse

|

87 Maatwerk Van Putten over Oz

doel van het leven genieten is. Is het genieten over, dan wordt het tijd om eruit te stappen. Maar wat is werkelijk genieten, echt
geluk eigenlijk? Volgens Van Loenen heeft

Liefde en verraad

geluk alles te maken met overgave aan, of zo
je wilt, acceptatie van de onvolmaaktheid

Judas is van alles: een ideeënroman, een

van ons bestaan en verbondenheid met de

coming-of-ageverhaal, zelfs een liefdesge-

ander. De regie uit handen geven en aan-

schiedenis. Deze nieuwe roman van een van

vaarden dat geluk broosheid en kwetsbaar-

Israëls bekendste schrijvers Amos Oz vertelt

heid impliceert, maakt ons andere mensen.

het verhaal van Sjmoeël, een gesjeesde stu-

De noties overgave en verbondenheid zou-

dent. Sjmoeël laat zijn scriptie over Judas in

den de discussie over euthanasie aanzienlijk

de steek als hij in het Rev Alfalaantje gaat

moeten verbreden. Hier raakt het essay de

wonen. Daar wordt hij de gezelschapsjon-

roman van Van der Meer. Ook in Winter in

gen van de oude Gersom, die iemand zocht

Gloster Huis is verbondenheid met de ander

om enige uren per dag met hem te converse-

en aanvaarding van de gebrokenheid van

ren. In dat huis woont ook de ongrijpbare

ons leven het antwoord op de Klaar met le-

Atalja, eens getrouwd met Gersoms overle-

ven-wet.

den zoon Micha. Het huis ademt nog altijd
de geest van Atalja’s overleden vader Sjeal-

Van Loenen weet waar hij over schrijft, dat

tiël en zijn controversiële ideeën over de

maakt zijn essay scherp en overtuigend. Hij

Joodse staat.

doorweeft zijn essay met persoonlijke ervaringen (de zelfdoding van zijn zus en de

Amos Oz openbaart zich in Judas als een taal-

ziekte en het overlijden van zijn vriend) die

kunstenaar. Politiek bespreken bij een kop

haaks staan op de heersende mening in de

thee of een bord pap; dat kan makkelijk pra-

samenleving. Hij zet aan het denken en laat

ten zijn. Oz verlicht deze gesprekken door

je behoorlijk schrikken. Is het debat werke-

politiek en dagelijkse rituelen met humor te

lijk zo eenzijdig? Is er zo weinig ruimte voor

vermengen, bijvoorbeeld op de volgende

kritische vragen? Van der Meer beeldt deze

manier: ‘Die thee is te slap, en ook te zoet,

thematiek concreet uit in haar roman Winter

en dan is hij ook nog eens lauw. Nou, alle

in Gloster Huis. Hulde voor de schrijvers die

gebreken op de wereld heb je in één glaasje

het debat in roman- dan wel essayvorm open

weten te stoppen en dan ook nog door elkaar

durven te breken.

geroerd.’ Uit de dagelijkse gesprekken met
Gersom en de ongemakkelijke ontmoetin-
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gen met Atalja reconstrueert Sjmoeël de

wordt gezet. En op een kleiner niveau is er

politieke opvattingen van de verschillende

Sjmoeël, die zijn scriptie en studie – en daar-

(al dan niet overleden) huisbewoners. Daarin

mee zijn ouders – in de steek laat. Maar ook

wordt Sjealtiël naar voren geschoven als een

Atalja, die zich door de liefde en ‘de man’

onbegrepen denker, ingaand tegen het re-

verlaten voelt. Overal kruipen Judassen naar

gime van Ben Goerion. Hij probeert de Jood-

boven.

se staat te realiseren door voortdurend geEen gespreksonderwerp dat steeds weer-

die Joodse staat wordt kunstig geparallel-

keert, is de zoektocht naar vrede tussen

|
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sprek met Palestijnen. Het verlangen naar
leerd aan het verlangen naar een koninkrijk

Israël en Palestina. De onmogelijkheid daar-

waarin Jezus heerser is, eeuwen eerder.

van is het stokpaardje van Gersom: hij ver-

Sjmoeël onderzoekt bronnen die Judas’ han-

gelijkt het conﬂict van de twee volken die

delen plaatsen in het licht van dat verlan-

van hetzelfde land houden met twee man-

gen.

nen die verliefd zijn op dezelfde vrouw. ‘Ook

Zo bevraagt Judas de klassieke opvatting

zullen die rivieren hun haat niet uitdoven’.

als ze samen rivieren van kofﬁe drinken,
over de Judas die een belangrijke rol speelde

Het boek toont zich naast de vele ge-

in de dood van Jezus. Sjmoeël bestudeert ge-

sprekken ook een ideeënroman in de paral-

schriften die Judas niet beschrijven als een

lellen die de gesprekspartners niet expliciet

verrader, maar als een groot volgeling van

maken. Over zijn studie naar Judas zegt

Jezus. Daarin komt een gelovig man naar vo-

Sjmoeël dat wanneer de joden Jezus hadden

ren, die een terughoudende Jezus overtuigt

geaccepteerd, de geschiedenis en de kerk er

van een gang naar Jeruzalem. Judas gelooft,

compleet anders hadden uitgezien; ‘mis-

veel sterker nog dan Jezus, in diens macht.

schien had heel Europa dan een milde,

Judas weet dat Jezus’ openbaring als koning

gelouterde versie van het jodendom aange-

een groots podium nodig heeft, en zet

nomen. Dan waren ons de diaspora, de ver-

Golgotha in gang. Hij is ervan overtuigd dat

volgingen, de pogroms, de inquisitie, de

Jezus van het kruis zal komen. Als zijn

bloedsprookjes, de verordeningen bespaard

grootste adept wordt hij regisseur van een

gebleven, en ook de Sjoa.’ Sjmoeël heeft een

toneelstuk dat zijn held zal doden. Judas

alternatieve bijdrage aan de vrede, naast de

ziet geen andere uitkomst meer dan zelf-

gesprekken in het Rev Albalaantje over poli-

moord.

tieke besluiten die de vrede kunnen bewerkstelligen. Hij speurt ook de geschiedenis af

Dat de roman deze verhaallijn bevat, heeft

voor een andere aﬂoop, met vrede voor het

gevolgen voor de manier waarop je de ro-

joodse volk.

man Judas leest. Ik ervoer een uitnodiging
om ook andere Judassen in het verhaal op te

Judas beschrijft weliswaar vooral gesprekken over de politieke werkelijkheid: we

sporen. Gersom, fervent aanhanger van een

volgen geen soldaten die de strijd aangaan.

militaire, krachtige aanpak van het Joods-

Toch wordt het pijnlijk reëel als de pijn over

Palestijnse probleem – hij verliest zijn zoon.

de dood van Micha wordt beschreven, de

Sjealtiël, die door zijn partijgenoten als een

zoon van Gersom. De spanning tussen een

Judas met foute opvattingen de partij uit

vader die, anders dan Atalja, liever het wa-
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pen in de hand ziet (zelf is hij te oud om te

[...] schaarste is een aards begrip, niets

vechten) en de zoon die daardoor omkomt;

plant zich voort, niets hecht zich, nooit

het maakt Judas tot een heel concreet en zin-

zal ik nog sidderen in dit dictatoriale

tuiglijk verhaal.

licht.’

Hoewel het verhaal slechts drie maanden

Idyllisch is het paradijs in het fantastische

bestrijkt, doet het aan als een coming-of-age

prozagedicht waarin deze fragmenten staan.

van Sjmoeël. Op een wonderlijke manier

Het paradijs zoals we dat kennen van schil-

over de eerste liefde van een jongen voor een

met aangename verbeelding, over het dunne

vrouw. Sjmoeël is hoogst nerveus en onhan-

koord van de grens tussen realiteit en ﬁctie.
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weet Amos Oz Sjmoeëls ontluikende liefde
voor Atalja te beschrijven; het is alsof je leest

dig in de buurt van Atalja; hij weet niet
wanneer te zwijgen en wanneer te spreken,

De openingsafdeling ‘Quitte’ is realistisch en begrijpelijk: een man kan zijn

breekt zelfs zijn been. ‘Zijn hart ging naar

vrouw niet meer uitstaan, want hem wordt

haar uit, maar de woorden bleven steken’.

iets onthouden. Wellicht wil hij een kind

Als hij haar over zijn jeugd vertelt doet hij

met haar maar wil zij het niet. Terwijl de

dat ‘enthousiast, kortademig, in opeengesta-

man slaapt in de werkkamer, ligt de vrouw

pelde zinnen, alsof hij het spreekrecht mid-

in het tweepersoonsdekbed gewikkeld ‘als

den in een zin uit zijn eigen handen griste

een gigantisch insect. / Zij wil niet bevrucht

en helemaal opnieuw begon.’

raken door een vreemde.’ In de supermarkt

Het is genieten, de uren die je als lezer in

loopt het stel langs ‘de vissen op ijs, / en

het Rev Albalaantje doorbrengt.

krabben met hun ogen op steeltjes.’ De man

Amos Oz, Judas, De Bezige Bij, Amsterdam

zoekt, lijken zijn gefrustreerde gemoed te

staart terug. De dingen waarin hij aﬂeiding
2015, 400 blz., H 24,90.

reﬂecteren. ‘We zwijgen en laden.’ In afwisselend lange en korte zinnen tovert Thies de

Suzanne van Putten

bijna tastbare spanning. Hier en daar verschijnen al glimpen van het vreemde dat
later in de bundel zal toenemen. Zoals in
deze regels: ‘Ze staat voor me, naakt als een

Een steeds vreemdere wereld

brood. / Een en al dijen, borsten, schouders,
hals.’ Als een dichterlijke Picasso prent Thies

‘In het paradijs kwispelen de leeuwen, en
likken zij de lammeren schoon [...] Er is

de situatie onafwendbaar op je netvlies.
In de tweede afdeling lijkt een schrijver

geen geur. De wind is buitengesloten. [...]

vastgeroest in zijn werk – ‘De kruiperige

Bijen zonder angels en kolibries ontrol-

inkt dikt in, het papier smaalt / in de diepte.’

len hun lange tongen, worden zat van de

– maar tot slot is er hoop: ‘De dag is een korf

nectar [...] Geen tepels, geen navels, geen

die gonst van verwachting. / Iemand hijst

stinkende herinnering, alles is vergeten

zich in zijn lichaam, lost een zucht.’ Na deze

in het paradijs, maar er ís niets te verge-

afdeling volgt een breed scala aan onder-

ten, we zijn leeg en eten zonder honger

werpen. Het draagt bij aan het ongrijpbare

LITER 81 (binnenw)_Opmaak 1 15-03-16 13:29 Pagina 90

karakter van de gedichten, dat door de

2012) zo goed in staat blijkt. Bijvoorbeeld in

steeds opmerkelijkere situaties sterker

het gedicht dat zo begint: ‘Welkom in ons

wordt. Ook is het exterieur van de gedichten

omheind vakantieoord. / U kunt kosteloos

steeds uitbundiger. Er is een vierdelig ge-

van alle faciliteiten / gebruikmaken: een pie-

dicht over de Eerste Wereldoorlog, er zijn in

renbad voor de kinderen / [...]’. Ook niet alle

memoriams (voor onder anderen Gerrit

gedichten lijken bij de bundel te passen.

Komrij, die de redacteur was van Thies’ de-

Sommige bevatten niet de sfeer die je vanaf

buutbundel), gedichten over diergeworden

de eerste gedichten ervaart. En doordat de
bundel door de metaforen en vage situaties
aandachtige lezing vergt, merk je enkele

|
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ﬁguren, de omgang met de dood, toekomstvisioenen en er is een gedicht van elf punten
over een kwalleninvasie, waarvan met elk

oneffenheden snel op, zoals het clichéma-

punt, elke tentakel, de dreiging van de inva-

tige ‘Het kwam onverwacht, al is het altijd

sie dichterbij komt, totdat: ‘11 De stroom

te vroeg.’ in een i.m.-gedicht.

viel uit, een deel van de stad werd donker.’
Dreiging staat centraal in de bundel. Het

Dat daargelaten schreef Thies met Meer
mensen dan reddingsvesten een ﬁjnzinnige

zit in de titel en het omslagbeeld (een breuk-

bundel. Daaraan dragen de krachtige sfeer

lijn in een grote ijsvlakte) en in veel van de

bij, de onnadrukkelijke, prettige alliteraties

opgenomen gedichten: een jager op de kof-

en assonanties, het goedgekozen enjambe-

ﬁe ‘wiegt zijn wapen’, ‘De hemel is kneu-

ment op verschillende plaatsen en de tref-

zingblauw, het laatste licht lekt weg’ en ‘De

fende metaforen die in de bundel opdoe-

wind zeist het gras.’ Soms is bovendien spra-

men. Ook hier: ‘Nachtkoele poel, luchtbel-

ke van gevoelens van machteloosheid, zoals

len borrelen, vochtig gras, / een tribune

achter die laatste woorden in het gedicht

zwammen tegen een boomstronk, nee de

over het paradijs: ‘sidderen in dit dictato-

romp / van een bemoste jongen, alles ruikt

riale licht.’ Meer mensen dan reddingsvesten is

naar levensdwang.’

geen bundel die geruststelt, maar die je
ongemak laat voelen. Daaraan draagt het be-

Willem Thies, Meer mensen dan reddingvesten.

vreemdende op een indrukwekkende ma-

Podium, Amsterdam 2015, 56 blz., H 16,50.

nier bij. Vaak is het alleen een kwestie van
vakkundige woordkeuze, terwijl de context

Ruben Hofma

realistisch is en niet per se spannend: ‘Een
libelle patrouilleert aan de rand van een
sloot, / blijft even als een gevechtshelikopter
boven de rietkraag / hangen, schiet dan

Het risico van de hoop

vooruit.’
‘Ik ga terecht door voor een atheïst’, schreef
Sporadisch lijkt de lol in het scheppen van

de Franse ﬁlosoof Jacques Derrida ooit. Toen

het vreemde de overhand gehad te hebben

de Amerikaanse ﬁlosoof en theoloog John

in plaats van het verlangen naar de creatie

Caputo hem vroeg naar het waarom van die

van de indrukwekkende poëzie waartoe

formulering – waarom niet gewoon zeggen:

Thies nu vier dichtbundels (Toendra, 2006,

ik ben een atheïst? – antwoordde Derrida dat

Na de vlakte, 2008 en Twee vogels één kogel,

je op basis van zijn geschriften zou kunnen
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concluderen dat hij het bestaan van God

sleten posities van atheïsme en theïsme.

ontkende. Maar, zei hij, God bevindt zich

‘God does not exist’, luidt zijn onvertaalbare

niet in het bestaan, maar daarbuiten. Daar-

axioma, ‘God insists’. God sticht niet Zijn

om lopen alle ware gelovigen het risico op

koninkrijk, maar roept ons in Zijn afwezig-

atheïsme, omdat ze de God die ze zoeken

heid op om dat namens Hem te doen. Het

alleen zullen vinden in Zijn afwezigheid. En

onlangs bij Fordham Press verschenen

hij Hem vindt.

baar voor een algemeen publiek.

Ook ik ‘ga door voor een atheïst’. Toch zoek

Caputo noemt het zijn ‘spirituele autobio-

ik in mijn poëzie het religieuze doelbewust

graﬁe’ en spiegelt het aan Augustinus’ Belij-

op. Dat is geen gimmick, maar een balance-

denissen, maar zo pijnlijk persoonlijk als

ren op precies die grens die Derrida hier

Augustinus wordt hij nergens. De autobio-

aangeeft. Voor mij is religie noch de pana-

graﬁe is meer een instrument. Hij voert in

cee, noch de hoofdoorzaak voor de proble-

zijn betoog versies van zichzelf als persona-

men in de wereld. Door een van beide te

ges op, die zijn verschillende verhoudingen

stellen, maak je van God iets dat evident is

met religie vertegenwoordigen. Jackie, zoals

– evident goed of slecht, evident aan- of af-

Caputo als kind heette (net als, zo laat hij

wezig – terwijl bij Derrida God alles behalve

niet na meermalen te melden, Jackie Der-

evident is. En juist het niet-evidente is van-

rida), kijkt verwonderd naar de wereld.

daag van veel groter belang dan we in ons ra-

Brother Paul, zijn monniknaam in een orde

tionalisme geneigd zijn te denken. Op grote

van de Broeders van de Christelijke Scholen,

schaal: is het grondprincipe van het kapita-

verpersoonlijkt de vroomheid. En John D.,

lisme, de eeuwigdurende groei (de grote oor-

‘de professor’ die hij na zijn uittreding zou

zaak van ondermeer de klimaatcatastrofe)

worden, belichaamt de denker. Geen van

op enigerlei wijze minder magisch of on-

hen is Caputo’s deﬁnitieve zelf, en zo is ook

waarschijnlijk dan het geloof in de wederop-

geen van de geloofsmodi ﬁnaal. Het gaat

standing? En ook persoonlijk: toen ik vorig

Caputo juist om de voortdurende spanning

jaar aan het ziekenhuisbed van mijn vrouw

die er tussen die drie heerst. Zoals, volgens

zat, die daar lag vanwege een zware hartaan-

Derrida’s notie van différance, betekenis

val, was het absoluut noodzakelijk iets te af-

wordt verkregen door uitstel van en interne

ﬁrmeren dat op dat moment helemaal niet

tegenspraak in betekenis.

meer evident leek, namelijk haar leven.
Halverwege het boek spreekt De Professor
John Caputo duidt dat niet-evidente niet

de andere twee Caputo’s toe: ‘God God laten

aan met ‘God’, maar met ‘dat wat gaande is

zijn betekent ten eerste erop toezien dat

in en onder de naam van God’. In zijn

God niet wordt opgeblazen tot een Groot

oeuvre, bestaande uit boeken met titels als

Wezen ergens [...] en daarna erop toezien dat

The weakness of God en What would Jesus decon-

dat niet betekent dat God van geen belang

struct?, bedrijft hij een theologische kritiek

is. Dat Hij meer een afbeelding van of een

die zich probeert te onttrekken aan de inge-

verhaal over God is [...]. [En] zoals alle ver-

|
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the People) maakt zijn gedachtegoed beschik91 Maatwerk Baars over Caputo

omgekeerd houdt de afwezigheid van God
voor de ware atheïst altijd het risico in dat

LITER 81 (binnenw)_Opmaak 1 15-03-16 13:29 Pagina 92

halen moet Hij geïnterpreteerd worden.’

met Meister Eckharts alternatieve lezing van

Jackie en Brother Paul reageren wanhopig:

het verhaal van Maria en Marta in Lucas 10.

wat wordt er dan van ons? Is er in deze radi-

Daarin ontvangen Maria en Marta Jezus in

caal hermeneutische benadering van geloof

hun huis na zijn veertig woestijndagen.

nog ruimte voor de verwondering van het

Marta poetst en kookt, terwijl Maria Jezus

kind en de vroomheid van de monnik?

alleen aanbidt. Bij Eckhart en Caputo durft
Marta in tegenstelling tot Maria af te zien
van aanbidding van de perfecte God. Zij

Ja, zegt Caputo. Hij wendt zich hiervoor op-

kan worden – haar huis (lees: haar ziel) –

merkelijk genoeg tot de Franse ﬁlosoof

Hem kan ontvangen.

zorgt ervoor dat hetgeen dat nooit perfect

|
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Bestaat er na de afwijzing van iedere ﬁnale
betekenis nog een onvoorwaardelijk amen?

François Lyotard. In zijn boek Het onmenselijke (1988) stelt hij dat er geen ﬁnale beteke-

Fijntjes wijst Caputo op Moeder Teresa. Na

nis bestaat, omdat betekenis begrensd is in

haar dood bleek uit geschriften veel twijfel

de begrenzing van het menselijke leven zelf.

over haar katholicisme. ‘Wat me hierin aan-

‘De zon, onze aarde en jullie denken zal

trekt’, schrijft Caputo, ‘is [...] dat ze nooit

niets meer geweest zijn dan een vlaag van

enige twijfel heeft geuit over haar werk, dat

energie, een moment van orde, een glimlach

haar liefdewerken gevrijwaard waren van

aan de oppervlakte van de materie in een

haar twijfels over haar doctrine.’ Dát is

uithoek van de kosmos. Jullie, de ongelovi-

geloof, zegt Caputo, dat je die goede werken

gen, jullie zijn eigenlijk gelovigen: jullie

– die het koninkrijk zijn – óm de goede wer-

geloven te veel in die glimlach.’ Caputo: ‘Be-

ken verricht, niet om, in een heilseconomi-

doeld of niet, Lyotard roept hiermee het idee

sche pervertering van de gift, een eeuwig

op van het menselijke temidden van het on-

leven op te strijken.

menselijke – waar de Aarde geen draaiende
planeet is maar de grond waarop we onze

‘Religie redden van de religie’ is niet hetzelf-

stappen zetten’. ‘Lyotardiaanser dan

de als het afwijzen van religie, want dat laat-

Lyotard’ stelt Caputo dat Lyotard in zijn

ste ontdoet ons niet van de heilsbelofte. Die

afwijzing van de glimlach iets wezenlijks

is in onze moderne samenleving nog altijd

afﬁrmeert: het vermogen om het leven in

aanwezig, soms in opmerkelijk religieuze

ontvangst te nemen als een onmiskenbare

taal. Caputo laat dit zien in een magistraal

gift, hoe breekbaar en eindig ook.

hoofdstuk over kunstmatige intelligentie,
waarin wordt toegewerkt naar de mogelijk-

Die term ‘onmiskenbare gift’ is van belang.

heid om onze ‘geest’ te ‘uploaden’ (laten op-

De religieuze belofte van heil ná dit leven

varen) naar de ‘cloud’ (hemel), waardoor we

verandert de gift van het leven in een trans-

loskomen van onze sterfelijke lichamen en

actie, in wat Caputo een ‘heilseconomie’

zo het eeuwige leven kunnen bereiken. De

noemt. Van dergelijke religie wil Caputo re-

belofte die daarin ligt besloten is een vermij-

ligie redden. Een gift, stelt hij, is bij uitstek

den van een onvermijdelijk sterven. Door

iets waar geen tegenprestatie tegenover

ons op die belofte te richten, keren we ons

staat. Een gift kent geen waarom, je hoeft

af van het leven zelf. Om in dat leven goede

haar alleen te ontvangen. Hij illustreert dit

werken te verrichten, zullen we dat onver-
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mijdelijke juist in de ogen moeten kijken.

‘Wat kan het mij van nut zijn dat die man /

Hoe? Caputo zegt: door gebed.

zo heeft geleden, wanneer ik nu lijd?’ Een

Ik ga door voor een atheïst, maar bij het zie-

als vraag te formuleren wordt het een gebed,

bittere, hopeloze conclusie. Maar door hem
kenhuisbed van mijn geliefde heb ik gebe-

omdat de vraagsteller – ook als hij er niet in

den. Niet om een goede aﬂoop – zo’n gebed

gelooft, en laten we wel wezen: hij kan de

om een heilstransactie had me gezien de

vraag alleen maar stellen omdat hij er niet

onzekerheid van de omstandigheden bitter

in gelooft – het risico loopt om geheeld te

‘kracht’ of ‘wijsheid’. Ik richtte mij. Of ik dat

(sapere aude); het is de durf om te hopen

tot iets of niets deed, weet ik niet. Die waren

(sperare aude). Die durf, dat is voor John Ca-

op dat moment inwisselbaar: het iets dat het

puto geloof.

niets zou betekenen waarin mijn geliefde
zou verdwijnen, het niets dat het iets zou

John D. Caputo, Hoping against Hope. Confes-

geven waarin mijn geliefde zou leven. Ik

sions of a Postmodern Pilgrim. Fortress Press,

denk niet dat ik iets zei, deed niets anders

Minneapolis 2015, 224 blz., H 13,99.

dan dat iets/niets verwelkomen voor wat het
zou worden. God is niet, God wordt, zo leert

Joost Baars

de procestheologie. Wat plaatsvond, was
niet de belofte dat mijn geliefde verder zou
leven, maar de realisatie dat ze nu nog leefde,
dat er nu leven was om in ontvangst te ne-

God heeft zich vergist misschien

men, dat er liefde en betekenis mogelijk is in
het leven dat is, zelfs als dat leven vandaag

We doen maar even alsof er na Wakend over

moet eindigen.

God nog andere publicaties van Joost Zwa-

De Amerikaanse dichter Christian Wiman

het prettig dat hij weer met poëzie komt,

noemt dat in My bright Abyss (2013) , zo las ik

want ik vind hem vooral een dichter. Het is

german zullen volgen. In dat geval vind ik

later, ‘het leven in sterven’. De genade van de

een aangrijpende bundel geworden. Met

dood is niet God, niet de eeuwigheid, maar

zijn voorlaatste boek was ik al gelukkig,

de tijdelijkheid, het leven zelf. God – als je

want ook ik sta graag langdurig stil bij een

van God kunt spreken – roept je op het leven

schilderij. De toekomst lijkt te lonken, want

te leven dat Hij je al gegeven heeft. ‘God

Zwagerman is sinds zijn vorige bundel een

does not exist, God insists.’

interessante weg ingeslagen. Daar komt nog
bij dat er wat contacten zijn tussen Liter en

John Caputo noemt dit ‘het nihilisme van

hem, omdat hij heeft aangegeven iets voor

genade’. Ik denk daarbij aan Jorge Luis Bor-

Liter te willen gaan doen. Kortom: het barst

ges’ gedicht ‘Christus aan het kruis’, waarin

van de mogelijkheden. Maar eerst wil ik iets

hij op Caputoiaanse wijze de hele christelij-

kwijt over die nieuwe bundel van hem.

ke traditie onttakelt, totdat er niets dan een
koud lijk overblijft. Borges eindigt met:

Prachtig uitgegeven. Het boek dat je in
handen krijgt, is een aangename gewaar-

|

worden met een antwoord. Dat risico vergt
een grotere durf dan de durf om te denken

93 Maatwerk Borgdorff over Zwagerman

kunnen teleurstellen in een valselijk als
evident beschouwde God – en zelfs niet om
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wording. Gebonden, iets groter formaat dan
we van dichtbundels gewend zijn, leeslint,

In strofe 1 van ‘Contact’ staat: ‘Ik leg weer
op. Ben nu een man / die vreemde telefoon-

mooi vormgegeven, al is de omslagfoto wel

tjes krijgt.’ Mooi is dat en het tekent ook

over de top.

de passende snelheid waarmee het gedicht

In een kort voorwoord vertelt Zwagerman dat hij de gedichten in een ruk geschre-

geschreven lijkt. De punt na ‘op’ had een
komma kunnen zijn. Dan was de daarop vol-

ven heeft. Dat levert ongetwijfeld veel moois

gende mededeling gewoon grammaticaal

op, maar er zal dan ook wel wat zijn dat met

geweest. Maar een beetje dichter rommelt
niet voor niets met de regels der grammatica, en zo drukt Zwagerman mij met de

|
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wat meer rust niet in de bundel zou zijn
opgenomen. ‘Contact’ en ‘Kosmos’ zijn een
veelbelovende opening, bij ‘Kwijt’ is het

neus op de inhoud. De ik ís hier de man die

beeld van de ﬁets me wat gezocht, al vind ik

vreemde telefoontjes krijgt. Hij is niet zo-

‘onmacht in blessuretijd’ wel een mooie

zeer iets of iemand anders (vader, minnaar,

formulering. Halverwege de bundel raak ik

buurman, schrijver, zoon), hij is alleen maar

veel draden kwijt: ik vind sommige gedich-

de man naar wie gezocht wordt en die tege-

ten alleen maar akelig, begrijpen doe ik ze

lijkertijd geen antwoord krijgt, de man ook

ook al niet, terwijl me ook niet duidelijk is

die zoekt naar God en leven en dood en het

waarom een gedicht op die plek staat.

zelf ook niet meer weet, een tot wanhoop

Nogmaals, sommige gedichten mogen er

gedreven ik. Deze wat onderkoelde manier

wel uit.
Maar de komst van lief en kinderen in de

van zeggen is overigens niet symptomatisch
voor de hele bundel. Die wanhoop wordt

tweede helft van de bundel haalt me er weer

later ook verwoord met beelden die erin

helemaal bij en aan het eind staat een aantal

hakken en die weerzinwekkend kunnen

aangrijpende gedichten.
Ik zet een paar stappen door de bundel.

zijn. ‘Ik moet nog zoveel eens gewezen /
meisjes in de holte van hun / hoge leeftijd

‘Contact’ is een echt openingsgedicht. We

penetreren,’ lees ik bijvoorbeeld in ‘Vrouw’

maken kennis met een ik en God, en duide-

op bladzij 58.

lijk is dat beiden contact zoeken met elkaar,
maar het ook willen vermijden. Per strofe

Door de vertellerige toon sluipen ook wel

staat een gebeurtenis uit een reeks centraal.

veel vervelende adjectieven en bijwoorden

De ik wordt gebeld door een zwijger (strofe

het gedicht in. In de eerste strofe van ‘Con-

1), belt terug en hoort een antwoordapparaat

tact’: ‘vaag hoor ik een verre ademtocht’ en

(2), wordt toch teruggebeld (3), de ik neemt

twee strofen verder is er alweer die ‘vage

zich daarop voor om ooit terug te bellen (4)

adem’. Maar dat staat wel in de twee prachti-

en doet dat nu, maar zonder resultaat (5).

ge regels: ‘Weer hoor ik niets, hooguit die

Het is een narratief gedicht. Daarvan zijn er

vage adem. / Ik ben de man die stil zijn hart-

meer te vinden in de bundel, vaak zijn ze

slag telt.’ In de eerste van deze twee regels

lang. De toon is er ook naar. De woordkeus is

horen we alle hoeken van de klinkerdrie-

eenvoudig en er wordt niet gestreefd naar

hoek: a – i – o, waarbij de i in het midden ex-

stilistische hoogstandjes en doorwrochte

tra opvalt doordat die gevolgd wordt door

beelden. Tenminste niet altijd, want naast

een pauze.

heldere gedichten zijn er waar ik weinig van
bak.

In ‘Sprong’ is de polsstok waarmee een
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jongen (de ik) een sloot wil trotseren een

het er op dat Kopland het licht had uitge-

door God achteloos weggeworpen afgebran-

daan, dat anderen niet eens meer wisten

de lucifer. Het kan dan ook niet anders of de

waar God zou kunnen wonen. Zwagerman

stok begeeft het en de ik zinkt weg in het

heeft zijn deur ingetrapt voor een pittig

water, al krijgt hij nog net wat as van Gods

gesprek. Wat een verdriet dat dat gesprek

sigaret op zijn hoofd. Hij voelt zich er, weg-

voortijdig afgebroken werd.

zinkend, paradoxaal genoeg tamelijk wel
bij. Een ontroerend beeld.

een reeks gedichten wordt verwoord.
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Bij ‘Wit’ – elke titel bestaat uit één woord

Maar laat ik me nu beperken tot de aangrijpende, dol makende eenzaamheid die in

– raakt de ik gevangen in een schilderij.

‘Mijn lief, vertrouw ook / nu op mij. Ik

Zouden zijn lief en drie kinderen hem wel

ben niet weg, / God ademt mij. Mijn lief, /

missen? Het is bij dit gedicht dat ik niet lan-

wees alsjeblieft heel lief / voor mij. Mis-

ger wil doen alsof een nog levende Zwager-

schien heeft God / Zich in mijn dood ver-

man deze bundel uitgaf. Daarvoor komt het

gist.’

allemaal te dichtbij. Ik heb nogal vaak aan
een graf gestaan vorig jaar, ook bij dat van

Joost Zwagerman, Wakend over God. Gedichten.

een vriend die zes maanden voor de dood

Hollands Diep, Amsterdam 2016, 96 blz.,

van Zwagerman zichzelf van het leven

H 19,99.

beroofde.
De ironie wil dat mijn eigen kleinzoontje
van een maand zojuist door mijn dochter in
mijn armen is gelegd en nu zo diep ligt te
slapen, half op mijn schouder, dat ik dit
gedicht kan lezen en er zelfs aantekeningen
over kan maken. In het gedicht kijkt de
jongste, ook een dochter, om naar de man
die al jaren onvindbaar opgesloten zit in het
witte schilderij. Ze zegt: ‘Ik denk ineens,
was pappa hier maar bij’. Er zijn ouders, een
lief, kinderen, ook een doodgeboren kind en
wat is er nog meer aan al dan niet beschreven biograﬁe? Niet doen, zegt de lezer tegen
de ik in de bundel, niet doen Joost.
Ik zou het nog graag over Nijhoff en
Kopland willen hebben en over Andreus,
over Wit Licht van Jaap Goedegebuure, over
negatieve theologie, over God versus Christus, want ook in dat opzicht maakt deze
bundel heel veel bij me los.
Ligt het trouwens aan mij of worden in
de poëzie de onderhandelingen met God
weer schoorvoetend voortgezet? Even leek

Len Borgdorff
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Schrijvers
Joost Baars (1975) is dichter, essayist, boekverkoper en programmamaker.
Benno Barnard (1954) is dit jaar gastschrijver van Liter. Daarnaast is hij dichter, essayist,
vertaler en toneelschrijver.
Huub Beurskens (1950) is prozaschrijver, essayist en dichter. Begin 2015 verscheen de roman
Wachten op een vriend.
Len Borgdorff (1952) zit achter zijn bureau. Hij wandelt en ﬁetst. Daarnaast schrijft hij
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gedichten, columns en verhalen.
Aart G. Broek (1954) is sociaal wetenschapper. Hij schreef o.a. het essay De terreur van schaamte
(2015) en de dichtbundel Het lichten van de jaren (2010).
Dimitré Dinev (1968, Bulgarije) publiceert sinds 1986 in het Bulgaars, Russisch en Duits. In
1990 vluchtte hij naar Oostenrijk, waar hij in 2003 zijn staatsburgerschap kreeg. Hij
woont en werkt nu in Wenen als freelance schrijver.
Edwin Fagel (1973) is dichter en redacteur. Hij publiceerde drie dichtbundels, het meest
recent nul (2014).
Ruben Hofma (1992) is boekhandelaar, literatuurjournalist en dichter.
Roy de Jong (1989) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA.
Pauliene Kruithof (1990) is kunstenaar, pedagoge en organisatieadviseur.
Boeli van Leeuwen (1922-2007) was een Nederlands-Antilliaans schrijver en dichter.
Els Meeuse (1988) doceert klassieke talen en Nederlands. Binnen de redactie van Liter vervult
zij de functie van webmaster.
Megan Milota (1982) is promovendus in Vlaanderen. Ze werkt aan een dissertatie over
narratieve interesse en geloof in de romans van o.a. Marilynne Robinson.
George Orwell (1903-1950) was naast schrijver van de romans, Animal Farm en Nineteen
Eighty-Four ook journalist en essayist. Na zijn studie sloot hij zich aan bij de koloniale
politie in Burma. ‘A Hanging’ (1931) is gebaseerd op zijn ervaringen daar.
Willem Jan Otten (1951) is dichter, schrijver en essayist.
Blaise Pascal (1623-1659) was een Franse wiskundige, natuurkundige en lekentheoloog.
Jantsje Post (1963) is sinds 1995 freelance vertaler. Nadat ze VertalersVakschool in Amsterdam volgde (2010-2012) vertaalt ze voornamelijk Duitse literatuur.
Suzanne van Putten (1992) studeerde letterkunde en werkt in de bibliotheek. Ze is webredacteur van Liter.
Maria Smolders (1952) woonde 33 jaar in Japan en volgde van 2013 tot 2015 de opleiding
literair vertaler Engels-Nederlands aan de VertalersVakschool.
Marja Verhoeve (1982) is docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Tevens is ze als
auteur betrokken bij de methode Literatuur in zicht.
Gert van de Wege (1978) is docent en schrijft over cultuur in verschillende kranten. Van 2001
tot 2005 was hij redacteur van Liter. Dit voorjaar verschijnt zijn vertaling van Pascals
Gebed van een zieke.
Coen Wessel (1960) is predikant van de Protestantse gemeente Hoofddorp.
Jan Zwaaneveld (1957) schrijft gedichten en korte verhalen. Dwaalsporen (2014) is zijn meest
recente gedichtenbundel.
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Van de redactie

op de Franse en Russische slagvelden. Toch voerde men nieuwe ladingen soldaten
aan, om kansloze plannen van doorbraak en overwinning op hun haalbaarheid
te testen. In de loopgraven begonnen dichters het vermoeden te formuleren dat er
een vergissing was gemaakt. In het neutrale Zwitserland demonteerden kunstenaars de taal en de kunst tot ‘dada’. In Vlaanderen leek Paul van Ostaijen van voor
af aan te willen beginnen met de taal. En in Nederland debuteerde Martinus Nijhoff, die een hele generatie dichters na hem leerde dat poëzie is wat W. H. Auden
later ‘de precieze uitdrukking van gemengde gevoelens’ noemde.
Niet alleen de kunst veranderde, maar ook de kunstenaars veranderden. Rudyard
Kipling, Engelands eerste Nobelprijswinnaar, publiceerde voor de oorlog het
beroemde gedicht If, met de slotzinnen ‘Yours is the Earth and everything that’s
in it, / And – which is more – you’ll be a Man, my son!’ – misschien hebben mannen en jongens zich met die woorden in de oren aan het front gemeld. Na de
oorlog, waarin Kipling zijn achttienjarige zoon verloor, schreef hij de regels ‘If
any question we died / tell them, because our fathers lied.’ Het graf van luitenant
John Kipling is pas dit jaar, honderd jaar later, met zekerheid gelokaliseerd.
Ook honderd jaar na dato graven wij in deze Liter teksten van toen op, kijken we
terug: op de gedichten, op de soldaten en op dada, met liefhebbers, met dichters
en met deskundigen. Mocht Liter over honderd jaar nog bestaan en dan een
themanummer 2016 doen, dan staat er waarschijnlijk iets in over de ellendige
oorlog in Syrië, over vluchtelingen en misschien iets over de weer oplopende
spanningen in Europa. Terugkijken is altijd goed. Wie daarna de blik weer op
morgen richt heeft misschien wel een volle cirkel beschreven en daarbij als vanzelf om zich heen gekeken.
Goede zomer gewenst. Moge overal de vrede uitbreken.
leesliter.nl
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enthousiast begonnen, was vastgelopen in de loopgraven. Miljoenen doden lagen

1 Van de redactie

In 1916 stond het Avondland in brand: de grote oorlog, van beide kanten bijna

LITER 82 (binnenw)_Opmaak 1 09-06-16 11:59 Pagina 2

Guillaume Apollinaire Watten in je oren
Vertaald door Jan Pieter van der Sterre
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Al die springstoffen die gaan

ontploffen!

t
f
r
du

voert

je

oorlog

als

maar

op

steeds

woord

die

een

ziel

Schrijf

mijn
in

schare

inslagen

spuwende

?
o m e gafo
De

vuur

wrede

Je

De lui die dood waren geweest
Verwachtten dat een tweede keer
Door al het schieten in het noorden
Zag je de hele zon niet meer
Maar wat wil je toch
dat is zijn lot
Hallo La Truie
Als de reveille wordt geblazen
hallo la truie

on
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De schildwacht met de lange blik
De schildwacht met de lange blik
En de schuilhut heette

de clerussalon
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3 Guillaume Apollinaire Watten in je oren

De schildwacht met de lange blik de schildwacht met de brede blik
Hallo La Truie
O wat een klaprozen wat veel
En waar komt al dat bloed vandaan
Wat giet hij nou weer in zijn keel
Wel allemachtig hij is tipsy
En zonder wijn en eau-de-vie
Van water
Hallo La Truie
De fonografen met hun stilte
De mitrailleurs van op de ﬁlm
Ginds trappelt heel het bataillon
Bloemen van vuur van ijskristallen
Want de kanonnen hadden dorst
Hallo La Truie
De kogelbaan stijgt stijl en steigert
Wordt dan een zonnetje dat stokt
En dat ons lied aan ﬂarden rijt
Hij heeft een oorlogskruis met lint
Vierkante blikken corned beef
Wanneer denk jij begint de strijd
Hallo La Truie
O! alsjeblief
Engelse vrind
O! wat een wangedrocht
Je broer je broer je broer je zoogbroer
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En ik at dus amandelkoek
En kreeg hun traangas in mijn longen
Doe watten in je oren jongen
Lieﬁe
Die onbeschrijfelijke bloem
Amper herinnering amper zucht
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Toen het geschut op het affuit
Ertussenuit ging en wij draafden
Welke baarden heeft de walvis
Explosies wij die gaan verwelken
Maar doe toch watten in je oren
Dat spreekt vanzelf de vlaggen van
De verbindingsman
Hallo La Truie
Hier speelt een militaire band
Iets moois
En ieder denkt terug aan roze
Meisjeswangen
Want zelfs als je in de oorlog bent
Kunnen meeslepende wijsjes je tot in het diepst van je ziel beroeren
Luister naar de regen luister naar de regen
lui

blin

van

wordt

de

ster

de

ziel

één

zach

daar

sol

to

met

te

na

da

gend

de

mil

naar

ten
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moo
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ﬁj
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→

→
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→
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5 Guillaume Apollinaire Watten in je oren

re
maan
Dan sjouw je door de lange gangen
Schuilhut van artilleurs adieu
Je bent terug mon vieux
De loopgraaf van de voorste frontlijn
Schervenvangers als olifanten
Die windvaan is een listig ding
Verspiedersogen zijn het beu
Ze waken bij de grote stilte
Zie je niet iets komen
in
de
pe
ris
coop
De kogel die de stilte ontwricht
De projectielen van de artillerie die voorbijglijden
Als een vliegende rivier
Doe geen watten meer in je oren
Het is de moeite niet meer
Maar bel naar Napoleon op de toren
Hallo

Het vingertje van de infanterist die in zijn hals krabt waar hij jeuk heeft van de pieten
De golf
Ondergronds
Ondergronds
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Els Jongeneel ‘Schrijf een woord op als je durft’
Over ‘Watten in je oren’ van Apollinaire
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Op 11 februari 1916 stuurt Guillaume Apollinaire vanaf het front aan Madeleine
Pagès, zijn geliefde, een handgeschreven gedicht, ‘Du coton dans les oreilles’. Het
behoort tot de langste en tevens laatste gedichten die hij geschreven heeft als
ofﬁcier van de infanterie, tijdens de zwaarste periode in de voorste linies aan het
front in de Champagne. De loopgraven komen beurtelings in bezit van de Duitsers en de Fransen. Een maand later loopt hij tijdens de gevechten een hoofdwond
op en nog datzelfde jaar wordt hij afgekeurd voor militaire dienst. In april 1918
neemt hij het gedicht, in enigszins gereviseerde vorm, op in zijn tweede dichtbundel Calligrammes (sectie ‘Obus couleur de lune’, Maankleurige granaten). Een
half jaar later, in november 1918, al sterk verzwakt vanwege zijn door het mosterdgas aangetaste longen, bezwijkt hij aan de gevolgen van de Spaanse griep.
Guillaume Apollinaire wordt als Wilhelm Albert Wladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky in 1880 in Rome geboren, uit een buitenechtelijke relatie
van de 22-jarige Angelica de Kostrowitzky, een aristocrate van Pools-Russische
afkomst. Een tweede kind, Albert, komt twee jaar later ter wereld. De vader van
Angelica is een gewezen Russische militair, die dankzij invloedrijke contacten een
aanstelling heeft weten te verwerven bij de pauselijke curie. In 1887 wijkt Angelica samen met haar twee kinderen uit naar Monaco. In 1899 belandt het gezin in
Parijs. Apollinaire probeert met allerlei baantjes het hoofd boven water te houden. Hij werkt als bankbediende, huisonderwijzer, journalist, literair criticus en
kunstcriticus. Hij publiceert verhalen en gedichten, die hij vanaf 1902 ondertekent met ‘Guillaume Apollinaire’. Dankzij zijn grote belezenheid, welbespraaktheid en dichterlijk talent krijgt hij veel contacten in kunstenaarskringen.
Parijs is aan het begin van de twintigste eeuw de bakermat van de internationale avant-gardes (kubisme, futurisme, fauvisme, orﬁsme...). Een nieuwe generatie
kunstenaars probeert, in tegenstelling tot haar voorgangers, de symbolisten, een
brug te slaan tussen kunst en maatschappij. Zij experimenteren met de grenzen
van hun kunst: zij wijzen het onderscheid tussen hoge en lage kunst af en gaan relaties aan met andere kunstvormen. In de poëzie maakt de traditionele versvorm
plaats voor het vrije vers. De lyrische representatie valt uiteen in een heterogene
verzameling van versregels, slogans en impressies; van een overkoepelend stijlregister is geen sprake meer. De moderne techniek, die zich in snel tempo ontwik-
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kelt, gaat onderdeel uitmaken van het gedicht of verdringt het lyrisch ik zelfs helemaal.
Apollinaire werpt zich na 1910 op als voorvechter van de literaire avant-garde
in Parijs. Hij experimenteert met taal en stijl, maakt gebruik van klanknabootsende woorden en neologismen en verbindt het lyrisch ik met de eigentijdse maatschappij. In zijn eerste dichtbundel Alcools (1913) verwijdert hij de interpunctie.
Hij begint te experimenteren met de graﬁsche vorm om klanksterkte uit te druk-
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ken en objecten ﬁguratief uit te beelden. Met bevriende dichters en kunstenaars
richt hij in 1912 een kunstmagazine op, Les Soirées de Paris, dat is gewijd aan de
avant-garde kunsten. Het tijdschrift houdt op te bestaan bij het uitbreken van de
oorlog.
Tijdens de mobilisatie in augustus 1914 bezit Apollinaire nog steeds niet de
Franse nationaliteit. Ten gevolge hiervan ziet men hem nog altijd als een buitenstaander, in weerwil van zijn uitstekende beheersing van het Frans, zijn kennis
van de Franse geschiedenis, zijn vele literaire publicaties en activiteiten, en zijn
contacten in Parijs en daarbuiten. Hij gaat hieronder gebukt, aangezien hij Frankrijk als zijn tweede vaderland beschouwt. Frankrijk vertegenwoordigt voor hem
het land van de kunstzinnige vernieuwing waarin hij een voortrekkersrol wil vervullen. Hij hoopt op nationale erkenning voor zijn poëzie dankzij het staatsburgerschap. Om dit te verwerven treedt hij in december 1914 vrijwillig in militaire
dienst (vrijwillig, aangezien allochtone burgers hiervan in principe waren vrijgesteld). Bijkomende redenen voor zijn verzoek tot indiensttreding waren een zekere interesse in oorlogsvoering die hij door zijn afkomst had meegekregen (zowel
zijn vermoedelijke vader als zijn grootvader waren militairen) en niet te vergeten
de benarde situatie waarin hij bij het uitbreken van de oorlog verkeerde. Buitenlanders waren verdacht, vooral zij die Duitse contacten onderhielden (Apollinaire
was bevriend met onder anderen kunstenaars die verbonden waren met het Berlijnse weekblad Der Sturm). Bovendien hadden de meeste buitenlanders in Parijs
geen bron van inkomsten meer en konden zij zich niet vrij over straat bewegen.
Poëzie in de loopgraven
Lange tijd is de oorlogspoëzie van Apollinaire en van zijn tijdgenoten niet in trek
geweest. Pas laat in de twintigste eeuw kwam er belangstelling voor deze gedichten. Literaire critici hebben Apollinaire enerzijds verweten dat hij de oorlog
esthetiseert en erotiseert en anderzijds dat hij juist niet genoeg afstand neemt en
zich als een onbezonnen patriot gedraagt. Men trekt dan gewoonlijk bepaalde
versregels uit hun verband, bijvoorbeeld het enthousiaste ‘wat is de oorlog mooi!’
uit ‘Het afscheid van de ruiter’, en gaat voorbij aan de ironie waarvan ditzelfde
gedicht en de oorlogspoëzie van Apollinaire in het algemeen getuigt. Daarbij ver-
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geet men tevens dat de gruwelijke oorlog de enige werkelijkheid was die zich opdrong aan de dichters die zich in de loopgraven bevonden en moesten overleven.
Zij konden niet anders dan hun eigen ervaringen ter sprake brengen, want zij waren geketend aan de machine van de oorlog, ze leefden van moment tot moment
op een paar vierkante kilometer grond. Poëzie, het genre van het heden, leent zich
daar beter toe dan proza, dat zich meer in de tijd ontwikkelt en vraagt om afstand.
Daarbij moet nog worden aangetekend dat auteurs in oorlogsgebied vanwege de
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Franse censuur gedwongen waren om zijwegen in te slaan. Extreem realisme en
onverkapte humor waren niet toegestaan.
Bovendien beperkt de negatieve kritiek op Apollinaires oorlogspoëzie zich gewoonlijk tot de gedichten die geschreven zijn tijdens de eerste maanden aan het
front (april-juni 1915). Gedurende deze periode verblijft hij in de functie van brigadier in de achterste gelederen van de artillerie, waar niet dagelijks het geweld
losbarst. Dit stelt hem in staat om te blijven schrijven en tekenen. Op deze locatie
maakt hij de meeste ‘calligrammes’, zoals hij zijn visuele poëzie noemt. Vaak gekrabbeld in een ruitjesschrift of op ander materiaal dat hij te pakken kon krijgen
(een stuk boomschors bijvoorbeeld). De gedichten stuurt hij als ansichtkaart of
verwerkt in een brief naar het thuisfront. In de poëzie uit deze periode wordt de
oorlog nog als een ‘spektakel’ naast de harde werkelijkheid neergezet.
Echter, Apollinaire was zich, vanaf het moment dat hij in de loopgraven terechtkwam, bewust van de horror van het geweld. En, naarmate de tijd verstreek
en de strijd grimmiger werd, van de uitzichtloze absurditeit van de situatie. Hij
beschrijft de dagelijkse realiteit van het artillerievuur en de doden die hij voor
zijn ogen ziet vallen met toenemend cynisme.
De poëzie van Apollinaire is geënt op nauwgezette observatie van de werkelijkheid en tegelijkertijd verweven met zijn ik. In de literaire kritiek spreekt men wel
van ‘modern subjectivisme’. Dat geldt voor zijn oorlogspoëzie, maar ook voor de
oudere gedichten waarin regelmatig autobiograﬁsche ervaringen en gevoelens ter
sprake komen. Hierin verschilt Apollinaire van andere avant-gardisten zoals de
futuristische dichter Marinetti, die de moderne technologie in de literatuur centraal stelt ten koste van het ik. Tot in de benardste omstandigheden is Apollinaire
daarentegen trouw gebleven aan zijn talent en heeft hij er kracht uit geput om
het hoofd te kunnen bieden aan de absurditeit. Zoals ook in het bovengenoemde
gedicht ‘Watten in je oren’, zie pagina 2-5, dat ik ter illustratie van Apollinaires
veelzijdig talent nader zou willen bezien.
Grof geschut versus het poëtische woord
‘Watten in je oren’ gaat over een bombardement van de Franse en Duitse luchtartillerie dat uitloopt op een Duitse gasaanval. Het gedicht is een montage van auditieve en visuele impressies, die qua toon en stijl sterk van elkaar verschillen. Het
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verwoordt en verbeeldt meerdere fasen uit de militaire loopbaan van Apollinaire
aan het front, in de achterste linies van de artillerie (zie de verwijzing naar de
schuilhut) en de voorste linies van de infanterie. Dit in tegenstelling tot de meeste
gedichten in Calligrammes, die veelal betrekking hebben op één momentopname.
De heterogene structuur van het gedicht, een nevenschikking van overpeinzingen
over de dood, ﬂarden van gesprekken, van soldatenliederen en marsmuziek, gecodeerde orders, een natuurbeschrijving en een korte schets van de inrichting van
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de loopgraven, doet denken aan de kubistische collages die kort voor de oorlog
opgang maakten in Parijs en die Apollinaire zelf in zijn kunstkritieken had aangeprezen. Samen met verwijzingen naar het steeds terugkerende, oorverdovende
lawaai van de explosies, verlenen twee ‘refreinen’ een zekere structuur aan het gedicht. Het eerste is de uitroep ‘Doe watten in je oren’. Dit bevel van de ofﬁcier aan
zijn manschappen bij het afvuren van de granaten wordt aan het einde ingetrokken, omdat de manschappen in de kelders het vege lijf moeten redden. Het tweede refrein is ‘Hallo la Truie’, het tot zevenmaal toe uitgezonden signaal via de
veldtelefoon naar de Franse vluchtschans in het ‘Bois de la Truie’, een bestaand
bos achter de Franse loopgraven, in de regio waar Apollinaire zich bevond vanaf
juni 1915.
‘Watten in je oren’ verwijst ook naar de poging die de dichter hier onderneemt
om het oorlogsgeweld tijdelijk buiten te sluiten en zijn pen de vrije loop te laten
– gegeven de uitroep op de eerste bladzijde ‘Schrijf een woord op als je durft’. Het
mega-vraagteken – je zou een uitroepteken verwachten na een dergelijke uitdagende opmerking – wijst erop dat de ik zijn twijfels heeft over deze voorgenomen
verdringing. Dit wordt nog versterkt door de verwijzing naar de ‘inslagen’ die de
oorlog in het binnenste van de dichter heeft teweeggebracht. Uit het vervolg van
het gedicht blijkt ook dat de metamorfose, kenmerkend voor de oudere poëzie
van Apollinaire en voor zijn vroege oorlogspoëzie, niet meer lukt. Het geweld
wordt verklankt, maar niet getransformeerd tot een poëtisch beeld. Een aarzelende poging – ‘Bloemen van vuur van ijskristallen’ (p. 3) – mislukt: het geschut verdringt in de volgende versregel het poëtische beeld: ‘want de kanonnen hadden
dorst’. Een herinnering die even opduikt blijkt een ‘onbeschrijfelijke bloem’ (p. 4),
die vrijwel onmiddellijk daarop vervluchtigt, om plaats te maken voor het artilleriegeweld. Letterlijk staat er ‘die bloem zonder naam’: voor de ‘zonnedichter’
Apollinaire, hij die verlicht en de dingen namen geeft, een teken van dichterlijke
onmacht. In de laatste versregel van deze strofe duikt de bloem weer op, maar nu
als beeld van de soldaten wier leven in gevaar is: ‘wij die gaan verwelken’. In de
voorlaatste strofe trekt de dichter onderhuids het beeld van de bloem tot het uiterste door: de stilte wordt door een ritselend geluid ‘ontwricht’, letterlijk ‘geplet’
of ‘vertrapt’ als gras of bloembladen. Ditmaal betreft het geen ‘onbeschrijfelijke
bloem’, maar een kogel die langs suist, gevolgd door een zee van soortgelijke projectielen.
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‘Watten in je oren’ is in eerste instantie een klankgedicht. De explosie waarmee het gedicht opent, beantwoord door het kanongebulder, het lawaai van
orders aan de manschappen en oproepen aan de verbindingsmannen, de militaire
muziek en ﬂarden van gesprekken (‘Maar wat wil je toch dat is zijn lot’, ‘Denk jij
dat de strijd gaat beginnen’) en van soldatenliederen (‘O! alsjeblief Engelse vrind’)
wisselen af met korte tussenpauzes van dreigende stilte. Het aanzwellend en afnemend rumoer komt tot uitdrukking in lettertypen van verschillende omvang en
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in twee interpunctietekens (de enige in de bundel – zoals gezegd gebruikt Apollinaire sinds Alcools geen interpunctie meer). Opmerkelijk op de eerste bladzijde is
de typograﬁsche weergave van het wegstervende geluid van de megafoon, de
spreekhoorn waarmee aan het front de orders tot het afvuren werden gegeven. De
afstervende klank van de megafoon komt ook semantisch tot uitdrukking in de
samentrekking van ‘ô mégaphone’ tot ‘omégaphone’, die verwijst naar het einde
van de menselijke stem: zij die niet terugkeren van het vuurgevecht horen de
orders niet meer en hun eigen stem is verstomd (zie de volgende strofe, p. 2).
Verder gebruikt Apollinaire taal uitbundig om het oorlogsgeweld te verklanken. Door het gehele gedicht heen geven assonanties van fr, ﬂ, tr, cr, cl, br het
knetterende lawaai van het geschut aan. Ook de vele klinkerassonanties verklanken geluid (zoals de oe-klank en de nasale a-klank in de strofe over de militaire
band en de i-klank die verwijst naar de zachte regen in het calligramme à la Verlaine), en brengen daarnaast structuur aan in de uiteenlopende strofen. Apollinaire verloochent met deze lyrische muzikaliteit zijn symbolistische wortels niet. In
tegenstelling tot de andere twee regengedichten die Apollinaire heeft gemaakt,
lopen de woorden hier recht naar beneden, een verwijzing naar zachte motregen
in een verstild landschap. Dat Apollinaire in veel opzichten vasthoudt aan de lyrische traditie blijkt ook uit de metrische regelmaat van sommige strofen – vijf
strofen zijn opgebouwd uit achtlettergrepige verzen. Opmerkelijk is wel het homonieme eindrijm van sommige versregels, bijvoorbeeld: ‘Ah! Qu’il est laid [...]
ton frère de lait’ (O! Wat een wangedrocht [...], je zoogbroer, p. 3), en in de volgende strofe ‘Et je mangeais du pain de Gênes En respirant leurs gaz lacrymogènes’
(En ik at dus amandelkoek En kreeg hun traangas in mijn longen, p. 4). Homoniem eindrijm komt ook voor in ‘La baleine a d’autres fanons Éclatements qui
nous fanons’ (p. 4, ‘fanons’ = ‘baarden van de walvis’ en ‘nous fanons’ = ‘wij verwelken’), en in ‘Ici la musique militaire joue [...] Et chacun se souvient d’une joue’
(p. 4, ‘joue’= ‘speelt’ en ‘wang’). Dit ‘gemakkelijk eindrijm’ is eerder kenmerkend
voor populaire rijmelarij dan voor ‘hoge’ dichtkunst, maar heeft hier een duidelijke functie. Het onderstreept het cynisme van het dagelijks bestaan in de frontlinies, waar zang en ‘vermaak’ plotseling door de dood kunnen worden onderbroken.
Behalve de regenstrofe en de inkrimpende megafoon heeft Apollinaire nog an-
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dere visuele effecten aangebracht: de naar boven kringelende versregels waarmee
het gedicht opent, mogelijk een weergave van de rook die opstijgt na het beëindigen van een bombardement; de schuilhut met bewoners (p. 3) en de periscoop
(naar beneden gericht vanwege de vermoeidheid van de wachtposten, p. 5). Verder
heeft hij de langdurige en onderzoekende blik van de schildwacht weergegeven
door middel van twee identieke versregels en door een lange versregel die door de
kantlijnen van de bladzijde heen breekt (p. 3). Ook de weergave van de meeslepen-
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de muziek die de militaire band ten gehore brengt ‘verstoort’ de reguliere opmaak
van de bladzijde (p. 4).
Het autobiograﬁsch ik, dat hier praktisch samenvalt met de dichter, vervult in
dit gedicht de functie van oorlogsverslaggever: hij registreert wat hij hoort en
ziet. Tegelijkertijd verwerkt hij persoonlijke ervaringen en associaties in de reportage. ‘Ik’ en het wat plechtstatige en lyrische ‘mijn ziel’ (p. 2), dat aan Verlaine doet
denken, refereren aan persoonlijke herinneringen. Deze botsen met de ‘inslagen’
van de projectielen, een technische uitdrukking door middel waarvan de oorlog in
de intieme gedachtewereld van de ik inbreekt. De dichter spreekt zichzelf aan met
‘ik’ en ‘jij’, maar verdwijnt na verloop van tijd in de ‘wij’ van het collectief dat samensmelt met het oorlogsgeweld, met de kanonnen die moeten worden geladen
en afgevuurd. Aan het slot probeert de dichter nog om het collectief opnieuw een
gezicht te geven: hij verwijst naar zichzelf, op weg naar de voorste linies, naar de
vermoeide wachters en de infanterist die zich krabt. Maar ook deze poging
strandt, vanwege een nieuwe kogelregen. De ‘jij’ in de slotepisode van het gedicht
(‘Dan sjouw je door de lange gangen’) schept meer afstand: de ik is dan onderdeel
van zijn manschappen die als schietschijf worden blootgesteld aan kogels en gas,
en niets anders kunnen doen dan zich onzichtbaar maken in de aarde.
Behalve met zijn graﬁsche experimenten toont Apollinaire zich vooral een vertolker van het poëtisch avant-gardisme door middel van zijn taalgebruik en de
heterogene opbouw van zijn gedichten. De ‘reportage’ toont een afwisseling van
ﬂarden grimmige werkelijkheid en pogingen hieraan te ontsnappen, in poëtische
taal met soms archaïsche trekjes, zoals in ‘Explosies wij die gaan verwelken’ – of
in populaire omgangstaal, ontleend aan de platte soldatentaal, ‘poilu’ genaamd
– zie de strofe over de ‘dronken’ soldaat (p. 3) en de ingeblikte corned beef van de
gedecoreerde militair (p. 3). Het archaïserende taalgebruik onderstreept de ontluisterende vereenzelviging van de manschappen met hun wapens. Niets in Apollinaires oorlogspoëzie is louter ornamenteel, alles – versiﬁcatie, idioom, syntaxis
– heeft een functie in de nauwgezette weergave van het geweld. De abrupte overgangen van ernst naar luim veroorzaken ironie, en onderstrepen de uitzichtloosheid van de oorlogssituatie. De moderne technologie, die Apollinaire als avantgardist graag naar voren brengt, is zowel in de oorlogsvoering (de kanonnen met
toenemende afvuurcapaciteit, p. 3) als in de entertainmentindustrie doorgedron-
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gen (de fonografen, p. 3). Soldatenliederen en marsmuziek worden in de kiem gesmoord door het artillerievuur.
Naast de graﬁsche weergave van geluid en beeld bevat ‘Watten in je oren’ ook
korte notities over het front. Kenmerkend voor Apollinaire zijn de beschrijvingen
van de natuur, die hij in zijn oudere oorlogspoëzie vaak gebruikt als middel om
tijdelijk los te komen van zijn omgeving en om zijn herinneringen aan geliefden
en bekenden de vrije loop te laten. In dit gedicht lukt dit nauwelijks. Het veld met
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klaprozen bijvoorbeeld associeert de dichter onmiddellijk met het bloed dat ter
plekke vergoten is (p. 3). Niet alleen door hun felrode kleur, maar ook door de
plaats waar zij wortel schieten herinneren de klaprozen aan de gesneuvelden,
want deze bloem groeit op pas ontgonnen en vervuilde grond. De oorlogsgraven
in Noord-Frankrijk en Vlaanderen waren derhalve bezaaid met klaprozen. Zij
vormden de oorlogskruisen op de graven. Een Canadese arts, John McCrae, die
tussen 1914 en 1918 meevocht aan het Canadees-Britse front in Ieper inVlaanderen,
schreef naar aanleiding hiervan het beroemd geworden gedicht ‘In Flanders ﬁelds
the poppies blow’. Het werd in december 1915 gepubliceerd in Londen, in meerdere talen vertaald en was enorm populair in soldatenkringen. Het is niet bekend
of Apollinaire dit gedicht kende en er hier aan refereert. Wel valt op dat hij twee
strofen verder naar Engelse soldaten verwijst.
De strofe waarin de klaprozen worden genoemd is een goed voorbeeld van de
wijze waarop Apollinaire betekenis en klank tot het uiterste benut:
Tant et tant de coquelicots
D’où tant de sang a-t-il coulé
Qu’est-ce qu’il se met dans le coco
Bon sang de bois il s’est saoulé
Et sans pinard et sans tacot
Avec de l’eau
Allô la truie
De twee dominante klanken in deze strofe met zes achtlettergrepige versregels
(de laatste in tweeën geknipt) zijn de o-klank, geïntroduceerd door de ‘coquelicots’ en de nasale a van het bloed (‘sang’). De dood doortrekt dus via deze twee
klinkers de gehele strofe. De combinatie van k en l klanken – co-que-lico-coul-coco-tacot-saoulé – veroorzaakt een klokkend geluid dat aan het gulzig drinken van
het water door de soldaat doet denken. Het bloed verwerkt Apollinaire vervolgens
in ‘bon sang de bois’ (‘wel allemachtig’). Tevens verwijst deze verwensing, in deze
context van drinken en dronkenschap, naar de uitdrukking ‘avoir la gueule de
bois’: ‘een kater hebben’. Schertsend wordt gezegd dat de soldaat zich heeft bezat
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met water, hij heeft geprobeerd even aan de dreigende atmosfeer te ontsnappen.
Wellicht doelt Apollinaire met dit escapisme-motief indirect ook nog op de kalmerende en narcotische eigenschappen van de papaver-klaproos, die aan het front
werd gebruikt voor het bereiden van morﬁne. De versregel ‘En zonder wijn en
eau-de-vie’ is tenslotte ook een ironische verwijzing naar Apollinaires eerste
dichtbundel Alcools (oorspronkelijke titel: ‘Eau de vie’), waarin de roes van de
poëzie centraal staat, niet als bedwelmend middel, maar als metamorfoserende

Apollinaire trekt de tegenstelling tussen ernst en scherts door in de volgende
strofe. Maar hier lukt de ontsnapping aan het doodsgevaar evenmin. De dichter
vergelijkt de dreigende stilte tussen twee aanvallen met tot zwijgen gebrachte fonografen. Deze toestellen die werden ingezet bij de eerste vooroorlogse ﬁlmvertoningen, roepen echter onmiddellijk associaties op met ratelende mitrailleurs: het
oorlogsgeweld lijkt onafwendbaar. Het artillerievuur dat wordt vergeleken met
vuurbloemen, ijskristallen en zonnetjes, zaait dood en verderf. De liederen worden ‘aan ﬂarden gereten’, een metonymia voor de zingende soldaten die sneuvelen
en voor de monddood gemaakte dichter. Terwijl Apollinaire in zijn vroegere oorlogspoëzie erin slaagt het schijnsel van het nachtelijk artillerievuur te metamorfoseren tot het stralende licht van de poëzie, wordt hier zijn zang afgebroken door
stokkende en steigerende, uit hun baan geraakte projectielen. Dan maar even
afstand nemen, door de blik te richten op een aantal bond- en lotgenoten. De
gedecoreerde militair in de volgende strofe is hoogstwaarschijnlijk generaal JeanBaptiste Marchand, de Franse generaal die aan het hoofd stond van de koloniale
troepen in de Champagne, die niet ver van Apollinaire en zijn manschappen
waren gelegerd. Deze generaal, die bekendheid kreeg door zijn heldenrol in het
conﬂict met Engeland in Fachoda in 1898, was onderscheiden met het koloniale
oorlogskruis waarnaar Apollinaire hier verwijst, de ‘Étoile Noire du Bénin’. Zijn
‘aanwezigheid’ in deze strofe verklaart misschien ook de laatste drie versregels die
duiden op een spotlied: de rivaliteit met de ‘zoogbroer’ Engeland was groot, ten
tijde van Fachoda, dat uiteindelijk in Engelse handen viel. Mogelijk heeft Apollinaire geput uit een van de vele liederen die in de voorafgaande koloniale periode
zijn gemaakt. Het is echter ook mogelijk ‘je zoogbroer’ te interpreteren als een
verwijzing naar Duitsland, dat sinds 1871 het Franse Elzas-Lotharingen bezet
hield en zich daarmee tot ‘zoogbroer’ van Frankrijk had gemaakt.
De druk lijkt even van de ketel, want de dichter slaagt erin een herinnering op
te roepen, die echter als een ‘onbeschrijfelijke bloem’ vervluchtigt, omdat de strijd
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bois’ zijn ‘coco’ (keel), ‘pinard’ (wijn), en ‘tacot’ (eau-de-vie, brandewijn) ontleend
aan het poilu.
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kracht. De poging om even te ontsnappen aan de grimmige werkelijkheid klinkt
ook door in het familiaire taalgebruik in deze strofe: naast de uitroep ‘bon sang de

LITER 82 (binnenw)_Opmaak 1 09-06-16 11:59 Pagina 14

weer in alle hevigheid losbarst. De soldaten vallen samen met hun wapens. Zij
zijn de verlengstukken van het kanon, de explosies van het kanongeschut die na
te zijn afgevuurd ‘verwelken’, in kracht afnemen alvorens in te slaan en te doven.
Ik heb al verwezen naar de metafoor van de bloem in deze context, hier opmerkelijk genoeg in combinatie met de metafoor van de spuitende walvis, een beeld van
het kogels uitbrakende kanon en van de aanzuigende kracht van het artillerievuur dat de vijand opslokt, zoals de baard van de walvis het plankton naar binnen
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zuigt. Apollinaire stapelt metaforen om zijn objecten van meerdere kanten te
belichten.
Het lijkt alsof de dichter in de laatste drie strofen zich bij de onontkoombare
werkelijkheid neerlegt. In de loopgraven is geen plaats voor lyrische vergezichten.
Hij kan niets anders doen dan de grauwe realiteit door middel van korte notities
oproepen: de schervenvangers, de windvaan (‘een listig ding’, want waarschuwt
om alert te zijn voor mogelijke gasaanvallen), de infanterist die zich krabt, de
oververmoeide ogen van de verspieders die, in een laatste poging tot scherts, als
zuster Anna uit het sprookje van Blauwbaard worden aangesproken. En de projectielen die nu als een rivier door de lucht beginnen te vliegen. Hier helpt geen
Napoleon. Het gas maakt soldaten tot weerloze holbewoners.
Een Amerikaanse literair criticus noemt ‘Watten in je oren’ terecht ‘een van de
meest ambitieuze oorlogsgedichten’ van Apollinaire. Met de beperkte middelen
die hem ter beschikking stonden en onder benarde omstandigheden is Apollinaire erin geslaagd een indruk te geven van het jaar dat hij aan het front heeft
doorgebracht. Hij is een taalkunstenaar met een rijke woordenschat die zoveel
mogelijk stijlregisters benut – archaïsch, modern, verheven lyrisch, informeel en
platvloers. Hij doorbreekt de grenzen van de poëtische vorm en heeft aandacht
voor de visualisering van het gedicht, voor het materiaal, de typograﬁe en de inrichting van de bladzijde. Evenals zijn voorgangers, de symbolisten en de romantici, is hij tevens een klankdichter en stelt hij zijn persoonlijke verlangens en herinneringen op de voorgrond. Maar tegelijkertijd toont hij zich betrokken bij de
eigentijdse maatschappij en stelt hij zijn poëzie ten dienste van die maatschappij.
‘Watten in je oren’ laat duidelijk zien dat ten gevolge van de voortdurende dreiging en de dodelijke aanvallen de dichter niet meer de nodige afstand kan scheppen van zijn omgeving en deze zodoende niet meer als een Orpheus kan ‘metamorfoseren’ tot een poëtisch beeld. Het enige wat overblijft om de situatie voor
hem leefbaar te houden is de ironie, die soms overgaat in ontroering.
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Mart van der Hiele Gedicht
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ballade op het overgeschoten woord ‘van’
Laat dichters hun eigen geweldige oorlog,
geweervogels, witheet van strijdzang, bijvoorbeeld.
[Wat heet, wie verklaart – op papier staat dat vast,
apodictisch wordt daar iets geleverd: mon frère,
are you here i n a r c a d i a e g o Was macht
solch ein seliges Nichtstun?] De bek vol van
dodende taal. Dichters. Eigen geweldige oorlog.
Die vol in het leven dus roepen, bijvoorbeeld:
Wie giet er de kogels, wie zingt er de moed in
Oh yes you can do it mais oui tu nur du
Froufrou’jes met strikjes in ritselpapiertjes –
daar maken wij Treibladungsanzünder van,
gevolge het voorschrift, ons zotte register!
De a, die van achteraf alles Beter,
behalve het bot van cynisme, de c
want centraal staat de angst voor Dewaar maken. Wij. Treibladungsanzünder. {van}

lusie, die draaideur naar Eindeloos
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Koos Meinderts Arie & Marie
Verhaal
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Op 14 mei 1916 wordt in Lisse Adrianus Leonardus Meinderts geboren, roepnaam
Arie. Hij weet nog van niets. Niet dat er een wereldoorlog aan de gang is, niet dat
hij binnenkort gaat verhuizen naar Wateringen, niet dat hij in het huis van zijn
getrouwde zus in Loosduinen zijn latere vrouw zal ontmoeten, niet dat hij in
1953 mijn vader zal worden en al helemaal niet dat hij twintig jaar daarna, op
25 oktober, zal komen te overlijden. Hoe kan het ook, hij is nog maar net geboren.
Zijn verhaal moet nog geschreven. Het is nog te vroeg voor een punt.
Voor zijn verhaal is een meisje nodig. Het meisje heet Marie, voluit Maria
Theodora Batist. Ze wordt drie maanden na Arie geboren, in Loosduinen, op
8 augustus.
Haar verhaal heeft nog niets met dat van Arie te maken. Het koppelteken tussen hun namen ontbreekt nog, dat komt er pas een wereldoorlog later van, als ze
elkaar tegenkomen in Loosduinen.
Marie werkt als gezinshulp bij de familie G. aan het Pieter de Hoochplein. Ze
staat op een stoel en stoft het kruisbeeld af als ze opeens in haar kuiten wordt
geknepen. Het is Arie.
Marie heeft niet direct smoel op hem. Ze wil een man met een hoed en niet met
een pet, zoals Arie.
Arie ziet wel verhaal in hun twee en hij verzint dat Marie een huwelijksadvertentie in De Residentiebode heeft gezet. Zoek niet langer, zeggen zijn hemelsblauwe ogen en de pet op zijn hoofd verandert op slag in een hoed.
Ze zien elkaar twee keer in de week, zoenen elkaar tijdens hun wandelingen in
het Vinkenlaantje en smeden in korte tijd een koppelteken tussen hun namen:
Arie & Marie.
Ze zitten aan elkaar vast en zullen elkaar niet meer loslaten. Ze gaan keurig
verloven en een jaar later even keurig trouwen. Twee keer zelfs, voor de wet en
voor de kerk. En ze gaan wonen in de Evertsenstraat, een paar huizen van het
ouderlijk huis van Marie vandaan.
Daar schrijven ze verder aan hun klein verhaal van de liefde, waarin ze plaats
maken voor acht kinderen. Vier meisjes en vier jongens.
En hier kom ik het verhaal in: tien pond Koos, schoon aan de haak en ik weet
nog van niets. Niet dat ik op een dag uit vrije wil het paradijs zal verlaten en
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zonder kaart en zonder route de wereld in trek en altijd weer terug zal komen
naar het huis waar mijn verhaal begon.
Ik weet ook nog niet van het bezoek op een klaarlichte dag in de herfst. Of Arie
maar mee wil komen. Alleen Arie. Voor Marie komt hij een andere keer terug. En
Marie zegt: ga maar.
Op een bloedhete dag in de zomer van 1994 komt het bezoek voor haar. Of
Marie maar mee wil komen. Ga maar, zeggen wij en Marie gaat, maar eerst wil ze

en keert het koppelteken tussen haar naam en die van Arie terug: Arie & Marie.
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‘Heerlijk,’ zegt ze na één likje roomijs en met dat woord stapt ze uit het verhaal

17 Koos Meinderts Arie & Marie – Verhaal

nog als een meisje een ijsje eten, of eigenlijk alleen maar proeven.
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Benno Barnard Flard van een heldensage
Emile Verhaeren, 1855-1916
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Over de Belgische dichter Emile Verhaeren heb ik al veel geschreven, onder andere
een paar pagina’s die ik zojuist per ongeluk heb gewist op mijn nieuwe computer
(een gevolg van het feit dat computers worden ontworpen door autistische ingenieurs, die niet kunnen begrijpen hoe normale mensen denken). Ik verwijs u nu
maar naar het hoofdstuk dat ik aan deze Franstalige Vlaming heb gewijd in mijn
boek Dichters van het Avondland (2006).
De internationalist Verhaeren stierf als een Belgische patriot die alle contacten
had verbroken met Stefan Zweig, zijn biograaf en Duitse vertaler. De joodse
kosmopoliet Zweig was een paciﬁst, die niets moest hebben van de Duitse en
Oostenrijks-Hongaarse oorlogsmachine. Dat was de eerste tragedie.
De tweede was Verhaerens dood, een ﬂard van een heldensage.
Op 26 november 1916 hield hij een lezing in Rouen, niet ver van SainteAdresse, waar de Belgische regering in ballingschap resideerde. Daags nadien zou
hij de trein nemen naar Parijs, waar hij toen woonde. Op het perron stapte hij mis
en hij belandde tussen twee wagons – zijn benen werden onder de knie afgesneden en hij stierf minuten later op het perron. De trein, het symbool bij uitstek van
de progressie waarin hij zo geloofd had, executeerde hem. Het klopte natuurlijk
wel: zijn verzen waren vervuld van geloof in de toekomst van de mensheid en
Europa; de oorlog had ze in één klap onwaar gemaakt. Zijn laatste woorden luidden: ‘Ik sterf... mijn vrouw... mijn vaderland...’
Hij was op een paar weken na precies even oud als ik nu ben. Dat heeft geen
enkele betekenis, behalve voor mijzelf.
In zijn geboortedorp Sint-Amands, op een half uur van Antwerpen, ligt hij met
zijn vrouw Marthe begraven in een monument aan de Schelde, die daar een fraaie
bocht maakt; het graf lijkt op een granieten sarcofaag die ieder ogenblik het water
in kan glijden. Het dorp – uitzonderlijk genoeg niet verpest door de nouveaux
riches die het grootste deel van het Vlaamse platteland om zeep hebben geholpen,
meer dan de ‘villes tentaculaires’, de octopusachtige steden waarvan de vooruitgangsoptimist Verhaeren vreesde dat ze zijn geliefde geboortestreek zouden
verwoesten – dat dorp is de moeite van een bezoek waard: er is een interessant
museum gevestigd in het geboortehuis, en links en rechts zijn vertaalde gedichten van Verhaeren aangebracht.
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Mocht u daar ooit ronddwalen, dan zult u op tweehonderd meter van het
museum het gedicht aantreffen dat ik in opdracht voor hem geschreven heb:
emile verhaeren
Nog altijd klauwt dat Christusbloot
Naar een oneindigheid

Dat zwarte graf, gelegd om u en Marthe
– Sarcofaag, stenen boot
In de langzame bocht van het water
Gezakt, wachtende op zijn reis –
Zou u ons pathos besparen.
Bloeit in de schor aan de andere kant
Het grootwarkruid, de veldkers,
Waadt een steltloper tegen het grijs
Dat voor uw einder hangt,
Of is dat allemaal een oud Frans vers?
U hebt een straat hier * op de Linkeroever:
Daar ben ik nooit geweest,
Daar is uit het slik een noordelijk
Soort modernisme, een woordelijk
Soort wonen opgestaan van niemand die u leest.
De Schelde, de Schelde, Verhaeren,
Blijft het gebaar dat Vlaanderen
Om het oneindige te grijpen naar de zee zal maken
Totdat uw beenderen de westrand van de aarde
Tegenvaren.

* Ik woonde nog in Antwerpen toen ik dit gedicht schreef.
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Kwam niet, Verhaeren.

19 Benno Barnard Flard van een heldensage

In Sint-Amands. Uw onverzadigbare
Utopie, uw nieuwe universum
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Jan Lampo ‘Na elk groot verdriet / Volgt vaak een
heel mooi lied’
Paul van Ostaijen en zijn Music Hall
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Eten en steenkool waren schaars. In de haven voeren geen schepen binnen.
’s Avonds lagen de straten er verlaten bij. Maar het uitgaansleven, geconcentreerd
in de buurt bij het Centraal Station, draaide op volle toeren, mede omdat de
Duitse ofﬁcieren en manschappen van een verzetje hielden.
Van Ostaijen hing met zijn vrienden – iedereen die de komende decennia in
Antwerpen iets zou betekenen in kunsten en letteren – rond in etablissementen
als het bekende café Hulstkamp aan De Keyserlei. Ze dronken, rookten, ﬂirtten en
verbouwden de wereld in vooruitstrevende zin.
Van Ostaijen was tweeëntwintig. Na het zien van een Engelse ﬁlm had hij kleren laten maken die hem de bijnaam ‘mijnheer 1830’ opleverden. Hij had net een
teleurstellende liefdesaffaire achter de rug met Marguerite Van der Veken, die hij
onsterfelijk maakte in zijn poëzie als de ‘prinses van Ji-Ji’.
Het was april 1916, Antwerpen was bezet door de Duitsers, en Van Ostaijens
eerste bundel Music Hall verscheen.
De dichter ﬁnancierde zelf de oplage van tweehonderd gewone en zes luxeexemplaren van Music Hall. Het is een tamelijk lijvige bundel (bladzijde 7 tot 81 in
zijn Verzameld Werk). Voor zijn collega’s in het stadhuis – hij werkte als klerk bij
de gemeente – was Music Hall een bron van vrolijkheid. Zijn vrienden waren in de
wolken. Toch zal het groene beest van de jaloezie hier en daar een hap uit Van
Ostaijens beruchte bontmuts hebben genomen.
De moderne stad in de poëzie
Music Hall brak radicaal met alles wat tot dan toe in Vlaanderen was gedicht. Alles
rijmt weliswaar, maar Van Ostaijen schreef vrije verzen en introduceerde het moderne leven met veel gedruis in de poëzie.
De titel van de bundel is die van de eerste cyclus. Deze bestaat uit vijf lange,
bitterzoete teksten. De narratieve draad is een avondvullende voorstelling in een
variététheater: een danseresje treedt op, een ﬁlm wordt vertoond en een jongleur
brengt een nummer met ballen en fakkels. Van Ostaijen woonde veel van dat soort
vertoningen bij. Zijn levenslange vriendschap met de beeldhouwer Oscar Jespers
begon in zo’n variététheater: de Wintergarten. Jespers speelde er cello in het orkest. Uiteraard wist Jespers toen nog niet dat hij ooit een grafzerk voor de dichter
zou beitelen.

LITER 82 (binnenw)_Opmaak 1 09-06-16 11:59 Pagina 21

Music Hall gaat over de stad en over het onttoverde leven. Dat is niet zo vreemd,
het was tenslotte 1916. Van Ostaijen las de Duitse expressionisten en was ongetwijfeld ook goed op de hoogte van de moderne Franse poëzie. Anno 1916 waren
geletterde Vlamingen zo goed als tweetalig.
Tegelijk is het zo dat de oudere Vlaamse schrijver Emmanuel De Bom (18681953) met Wrakken (1898) al een roman over ‘moderne’ emoties had geschreven en
dat Villa des Roses, het debuut van Willem Elsschot (1882-1960), al van 1913 dateert.

poëzie zijn verschillende werelden; Baekelmans en Van Ostaijen bewandelden
heel andere paden.
Toch waren er ook al gedichten over de moderne stad geschreven. Emile Verhaeren publiceerde in 1895 Les Villes tentaculaires. Maar de Franstalige Verhaeren behoorde tot een andere generatie. Hoewel ook hij brak met de strakke regels van de
traditionele metriek, maakte hij deel uit van de optimistische modernen van vóór
de oorlog, van vóór de eeuwwisseling, zij die de toekomst nog zonder voorbehoud
durfden te omhelzen.
Verhaeren beschreef de stad als oord van onderdrukking, uitbuiting en vervreemding, maar ook als broedplaats van sociale vernieuwing, revolutionaire
ideeën, van een nieuw mensdom. Dat soort heilsverwachtingen klonk in de oren
van Van Ostaijen en zijn vrienden hopeloos hol. Hun stad was er een vol Duitsers
en desillusies.
1916, het jaar van Van Ostaijens debuut, was ook het jaar dat Verhaeren, in het
station van Rouen onder een trein terechtkwam en overleed.
Toch gebruikte Van Ostaijen het door Verhaeren verzonnen adjectief ‘tentakulair’ later zelf ook om Antwerpen te karakteriseren. Beide dichters deelden de
ambitie om ‘groots en meeslepend’ de ‘werkelikheid’ te bezweren. Ze geloofden
ook allebei rotsvast in de rituele macht van het woord.
Pathos, ironie en een bijzondere politieke mix
Meeslepend, ja, dat zijn de vroege gedichten van Van Ostaijen wel. Zijn verzen
hebben een aanstekelijkheid die veel oudere en wijzere dichters ontberen. Niet
dat alles in de bundel even goed is, dat spreekt. De ‘kersende tepels’ van de gravin
in het gedicht ‘Riddertijd’, dat is het soort poëtische vrijheid waar ik tandpijn van
krijg. ‘Kersen’ is geen werkwoord. Nooit geweest, ook niet in gedichten. En soms
werd de rijmdwang Van Ostaijen bepaald te machtig: ‘Mijn ziel is droef / Een
grauwe groef.’ Een ‘grauwe groef ’!?
Er is veel pathos in Music Hall, veel aanstellerige scepsis, maar ook ironie. Natuurlijk werd die al door de romantici bedreven en kregen we sindsdien menige
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voor als die in Music Hall. Maar daarmee houden alle gelijkenissen op. Roman en
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Tussendoor publiceerde de thans zo goed als vergeten Lode Baekelmans met Tille
(1912) de Antwerpse Madame Bovary. In de roman komt een variétévoorstelling
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overdosis toegediend. Maar toch – in het Vlaanderen van 1916 was ironie, zeker in
de dichtkunst, zeldzaam. Ik denk nu even aan het gedicht ‘Wederkeer’, over Van
Ostaijens (her)bekering tot het ﬂamingantisme. Hij vergelijkt zichzelf met een
jongen die zijn vriendin heeft bedrogen en daarna berouwvol bij haar terugkeert.
Maar de bloedige ernst van de laatste strofe: ‘Zó ben ik blij om m’n wederkeer, /
Tot u, Flamingantisme, nieuw geloof. / Ik voel in mij een nieuwe dageraad’ enz.
verpest het effect van de ironie. Grondig.
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Berouw, geloof, belijdenis – ziehier de paradox van het Vlaamse expressionisme: haar vaandeldragers waren zeer Vlaamsgezind en meestal katholiek of katholiek opgevoed. Die mix leidde na het einde van de gay twenties bij vele expressionisten tot een min of meer verdund fascisme. Maar toen was Van Ostaijen al dood.
Zeer zeker, de dichter versleet zichzelf voor links, sympathiseerde met de
bolsjewisten en behoorde artistiek levenslang tot de avant-garde. Dat is echter
maar één kant van de medaille. Van Ostaijen publiceerde in door de Duitsers gecontroleerde bladen en sympathiseerde met de ‘activisten’ – de ﬂaminganten die
vonden dat de bezetter meer voor de zelfstandigheid van de Vlamingen kon betekenen dan de Belgische staat. Bovendien ambieerde Van Ostaijen een baantje bij
een nog op te richten activistische marechaussee. Laten we dus niet vervallen in de
automatische gelijkstelling van literair modernisme met ondubbelzinnige ‘linksheid’. In Vlaanderen is het nog altijd zo dat literatuurgeschiedenis vaak impliciet
wordt opgevat als het relaas van een lange bataille des Anciens et des Modernes, die
meteen ook een politiek links-rechtsgevecht zou zijn.
Gaten in het vormelijke harnas
Het is moeilijk om de poëzie in Music Hall alleen op haar eigen merites te beoordelen. De rechtstreekse en onrechtstreekse invloed die ze nadien uitoefende, is
immers groot en bepaalt mede onze manier om tegen gedichten aan te kijken. In
Vlaanderen legde Van Ostaijens debuut de basis voor de geleidelijke deconstructie
van de klassieke vorm.
Afbraak? Bevrijding? Voorlopig – en een eeuw later – is deze ‘wetteloosheid’
nog steeds aan de orde in de dichtkunst. Ze maakt misschien geen deel uit van het
‘wezen’ van ‘de’ poëzie, maar wel van de poëtische praktijk van nu. Door de gaten
die Van Ostaijen in het vormelijke harnas schoot, wurmden zich stemmingen en
emoties die in de verzen van pastoors in wapperende soutanes en docenten met
stijve boorden geen plaats hadden.
Van Ostaijen zegt het zelf in ‘Herfst’, dat uit twee gedichten bestaat. Hij begint
het eerste met de verzen: ‘Zij die vòòr mij kwamen en dichters waren / Zij hebben
hun droefenis, in de Herfst, uitgesproken’ om het tweede gedicht te besluiten
met: ‘Maar enkel van dit droef getij / Blijft onzekerheid in mij.’ ‘Onzekerheid’
mag iets vaags zijn, maar zelfs die vaagheid was revolutionair na tienduizenden
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verzen vol anekdotiek, stereotiepe gevoelens en zintuiglijke indrukken uit een
arsenaal waarvan de eerste steen in de renaissance was gelegd en het dak alweer
uit de romantiek dateerde.
Ik kan me ook moeilijk voorstellen hoe een onvoorbereide lezer in 1916 gedacht
moet hebben. Hoe deed de doorsnee poëzie van zijn tijd hem de ‘confrontatie’ ervaren met ‘Zot Polleke’ (die bijnaam gaven sommige vrienden Van Ostaijen achter
zijn rug)? Ik bedoel maar: de gedichten in Music Hall zijn niet ‘simpel’ gemaakt. Ze

Wat er ook van zij: ‘Tred na tred, / Danseresjewet, / Tred na tred, / Voetjes zet’,
daar zie ik iets bij. Of ‘Gelijk een regendrop op ’t zinkevlak / Van een platdak.’ Die
regel vind ik gewoon p-r-a-c-h-t-i-g. Heb ik gelijk? Gelijk en poëzie verdragen
elkaar niet. Speelsheid, lust en vertedering wel.
Elders in Music Hall ervaar ik gelijksoortige eind- en binnenrijmen (ook over
regen, trouwens) dan weer als puur maakwerk. ‘Zijpelregen, / Zonder zegen, /
Langs de wegen / Neergezegen.’ Nee, daar kan ik niet mee leven.
Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het schokje van herkenning
dat het eerste gedicht van het tweeluik ‘Nieuwe weg’ mij geeft. In dit gedicht over
een afgesprongen vriendschap staan de fraaie verzen: ‘Over de stad glimden
d’elektrieke globen klaar / Spijts mist rondom de klaarte hing.’
Ik weet alleen niet of de Nederlandse lezer van vandaag dat helemaal verstaat.
Af en toe blijkt Van Ostaijen tot zelfrelativering in staat. In het tweede gedicht
van het vierluik ‘Twist met Grete’ lezen we ‘Levensernst valt ook zwaar / Voor
jongelui van negentien jaar.’ Ironie en paradox waren Van Ostaijen niet onbekend. ‘Na elk groot verdriet / Volgt vaak een heel mooi lied’, schreef hij. En zoals
elke echte dichter wist hij tegelijk beter en niet beter.
Zelfbewust heertje met opgeheven vinger
Toen Music Hall van de pers kwam, was Van Ostaijen een zelfbewust jong heertje
dat in zijn vriendenkring het hoge woord voerde. De jaren daarop schreef hij heel
wat kritisch en beschouwend werk bij elkaar en daarin kon hij behoorlijk dogmatisch uit de hoek komen. Zo kapittelde hij zijn vriend, de schilder Floris Jespers
(de broer van beeldhouwer Oscar), omdat die het gewaagd had iets driedimensionaal voor te stellen op een schilderij, terwijl een schilderij toch per deﬁnitie
tweedimensionaal was en dus niet gebruikt mocht worden voor de creatie van
driedimensionale illusies.
Soms denk ik dat dit soort grauw getheoretiseer op termijn bijna net zo veel
heeft bijgedragen tot Van Ostaijens statuut van Onaanraakbare in de Vlaamse
literatuurgeschiedenis als zijn poëzie. Literatuurwetenschappers, kunsthistorici
e tutti quanti herkennen er hun eigen neurosen en premissen in.
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rijmen en hebben een bestudeerd ritme. Hoe ervoer iemand dat die wist hoe je
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Maar deze amateurideoloog zou, in de twaalf jaar die hij na Music Hall nog te
leven had, ook nog briljante, grensverleggende, gekke, revolutionaire en prachtige gedichten schrijven – expressionistische, dadaïstische en ‘pure’.
Het zelfbewuste heertje met de opgeheven vinger dat op kosten van zijn vader
– een loodgieter, nota bene – rondjes gaf in de Hulstkamp, geloofde in zichzelf
(en twijfelde natuurlijk ook aan zichzelf, meer dan wij ooit zullen weten).
Ik krijg nu waarschijnlijk een peloton specialisten over me heen, maar ook in
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het latere Bezette stad en in de Nagelaten gedichten, klinkt de wat schrille stem van
Music Hall nog door. Het begin dus, en een onvervreemdbaar deel van een omvangrijk en belangrijk oeuvre.
Een rolmodel?
Van Ostaijen behoort tot mijn literaire bagage en tot die van duizenden andere
Vlamingen van middelbare leeftijd. Onlangs nam de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde zijn Nagelaten gedichten nog op in haar Dynamische canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief.
Ik leerde Van Ostaijen kennen in de basisschool dankzij ‘Marc groet ’s morgens
de dingen’, dat wij als zeven- of achtjarigen uit ons hoofd moesten leren en vervolgens voordragen. Begin jaren zeventig, toen ik naar het atheneum ging, woonde
ik in de gymzaal een Paul van Ostaijenavond bij, georganiseerd door een lerares
Nederlands. Laatstejaars in zwarte maillots demonstreerden gestileerde loopjes
en gebaren op de bühne, onder het declameren van verzen uit Bezette stad. Later
zat ik zelf in de klas bij mevrouw Godelieve d’Hallewyn, die met verve over de
dichter doceerde. Voor ons, langharige en recalcitrante adolescenten, werd hij
misschien geen echt rolmodel, maar we herkenden toch veel van onszelf in hem.
Of beter, dat wilden we.
De lijvigste studie over Van Ostaijen is geschreven door de Nederlander Gerrit
Borgers. Maar enkele weken geleden bezochten eerstejaarsstudenten historische
letterkunde uit Amsterdam het Antwerpse Letterenhuis, waar ik werk en waar wij
de handschriften van de dichter bewaren. Voor deze jonge lezers – het zij hen
vergeven – bleek de schrijver van Music Hall wel geen totale onbekende, maar het
scheelde toch niet veel. Ik beken dat ik even moest slikken. Dat hun Noorderbroeders doorgaans minder interesse koesteren voor de Vlaamse letteren dan de Vlamingen denken, weet ik al lang. Maar de dandyeske controversezoeker die ik circa
1965 voor het leven in mijn hart sloot, mag niet in de ‘mist rondom de klaarte’
belanden.

[Rechterpagina] Een gedicht van Alexis de Roode.
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Liesbeth Eugelink De schoonheid van vernietiging
Over Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans
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[1] – 1864
Vóór de Eerste Wereldoorlog die Europa van 1914 tot en met 1918 teisterde, had
Denemarken al haar eigen ‘Grote Oorlog’ meegemaakt: de Eerste (1848-1851) en
Tweede (1864) Duits-Deense Oorlog, waarin Pruisen en Denemarken een conﬂict
uitvochten over de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. Denemarken leed een
jammerlijke nederlaag: bij de vrede van Wenen (30 oktober 1864) moest Denemarken Sleeswijk en Holstein (en Lauenburg) afstaan aan Pruisen en Oostenrijk.
In de prachtige Deense televisieserie over de Tweede Duits-Deense Oorlog, ‘1864’,
volgen we de twee broers Laust en Peter, die hun vader zien overlijden als gevolg
van de verwondingen die hij opgelopen heeft in de Eerste Duits-Deense Oorlog.
Dertien jaar later trekken ze als jongemannen zelf ten strijde tegen de Pruisen.
Hierbij maken ze ook de beslissende slag van de Tweede Duits-Deense Oorlog
mee, de slag om Dybbøl, een plaatsje vlakbij Sønderborg in het uiterste zuiden
van Jutland, waarbij de Deense stellingen urenlang werden gebombardeerd.
Het begin van die slag om Dybbøl is in de televisieserie even ijzing- als indrukwekkend in beeld gebracht. De Duitsers hebben al hun houwitsers in stelling gebracht. Om 2.00 uur ’s nachts begint het bombardement, dat onafgebroken doorgaat tot 10.00 uur ’s ochtends, waarna duizenden Duitse soldaten de Deense loopgraven bestormen en de arme Deense soldaten compleet onder de voet lopen.
Begeleid door een angstaanjagend gierend geluid, worden alle kanonnen vlak
na elkaar afgevuurd, waarna er een kort moment is van doodse stilte. Tegen de
inktzwarte lucht zien de Deense soldaten de bommen als een gouden vuurregen
neerdalen. Vanuit hun stellingen kijken ze vol ontzag naar deze gewelddadige
schoonheid, totdat ze zich realiseren wat er gebeurt en ze in allerijl een schuilplaats zoeken. Het oorlogsgeweld dat daarna in alle hevigheid losbarst doet niet
onder voor de slachtingen die een halve eeuw later plaats zouden vinden in de
loopgraven rond Ieper of aan de Somme, locus horribili van onder meer de veelgeprezen roman Oorlog en terpentijn (2013) van de Vlaamse auteur Stefan
Hertmans.
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In deze ﬁjnzinnige ‘oorlogs’roman over zijn grootvader die als frontsoldaat meevocht tijdens de Eerste Wereldoorlog, zit een soortgelijke scène waarbij de tegenstelling tussen geweld en schoonheid even wordt opgeheven. Bijna aan het eind
van de roman bezoekt de schrijver, die zichzelf opvoert als verteller in het verhaal,
Tervaete aan de IJzer. Als de schrijver/verteller het voormalige slagveld overziet,
mijmert hij:

Zwijgend landschap, onverschillige natuur, lieﬂijkheid, vergetelheid van de
aarde, vergetelheid in het vredig stromende water dat leven van dood heeft
moeten scheiden. Alle vogels in deze nevelige voorjaarsochtend zijn als de
zielen van vreemde wezens die iets roepen wat ik niet begrijp. Mystiek van tijd
en ruimte. Wat een vreemde aarde waarop wij gewend zijn te leven.
Net als in de scène in ‘1864’ zie je hier een samengaan van absolute tegenstellingen: Tervaete is idylle en hel tegelijkertijd, de prachtige voorjaarsochtend staat in
schril contrast met het voorbije oorlogsleed, leven en dood gaan hand in hand.
Het ervaren van schoonheid te midden van het eerdere wapengekletter leidt bij de
verteller tot een mystieke eenheidservaring, waarbij tijd en ruimte even worden
opgeheven.
Dit soort passages, waarin tegenstellingen samengaan, samensmelten en elkaar
daardoor opheffen, zien we veel vaker in Oorlog en terpentijn – de romantitel wijst
daar zelf in feite al op. Niet alleen bij fragmenten die over de Grote Oorlog gaan.
Eerder in het verhaal bezoekt de grootvader bijvoorbeeld samen met een vriend
een gelatinefabriek. Het is een stralende najaarsdag en de grootvader voelt zich
vol van leven. Totdat hij de fabriek binnenloopt en ziet hoe in de fabriekshal talloze dierenhoofden uitgekookt worden in grote pannen kokend water:
Pas nu werden de jongens gewaar dat er iets rond hun voeten bewoog, schoof,
heen en weer dreef. Myriaden witte maden die uit de koppen gevallen waren,
kropen in een dikke laag over de vloer. Ze keken naar hun open klompen, dan
naar de hoge laarzen van de mannen. Ze stampten in afschuw met hun voeten,
zagen dat zoiets nog vettere smurrie opleverde, begonnen te trekkebenen,
durfden geen stap meer te verzetten. [...] Een zwarte stierenkop rolde tot tegen
een tafelpoot. Meteen kropen de witte maden ertegenaan als een onstuitbaar
leger dat uit een andere wereld naar hier was gestuurd om alles te bedekken
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hebben gehoord: de idylle in de hel.
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Wat een ongereptheid. Stilte. Vrede. Het zijn de zachte, verre geluiden die ook
hij moet hebben gehoord, die alle in doodsangst wachtende soldaten moeten
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en zich loos te vreten tot er niets meer overbleef. Dit was een verduistering bij
klaarlichte dag, een donkere substantie waaruit iets onnoemelijks werd geperst, afval tot afval verwerkt, dood tot smurrie.
Ook in deze passage is sprake van tegenstellingen die in elkaars tegendeel verkeren; de jongens lopen van de zonovergoten oktoberdag de donkere hal in; de zwarte
stierenkop wordt aangevreten door duizenden witte maden en veroorzaakt – in

|

28 Liter 82

overdrachtelijke zin – een verduistering bij klaarlichte dag; het dode slachtvlees
komt tot leven en wordt direct daarna weer vernietigd.
Vroeg in het verhaal – de Eerste Wereldoorlog is dan nog ver weg – beschrijft
Hertmans een ongeluk in de Gentse ijzergieterij waar zijn grootvader als dertienjarige jongen werkt:
Op een dag gebeurt het: de prop zakt weg bij de uitgesleten vuurmond, er zit
niet voldoende vochtige aarde in de klaarstaande teil [...]. De vuurstroom gulpt
over het bekken; zijn handen lijken verdwenen. Rond zijn klompen zoekt het
vloeibare ijzer zijn weg, hij voelt hoe ze kraken onder het gewicht [...] de hitte
neemt hem op als een moeder, ze wiegt hem, verdooft hem, het toeren en
schreeuwen ebt weer weg. Tot er donkere vlekken verschijnen in het immense,
hem lokkende, hemelse licht.
Wederom is de scène opgebouwd rond tegenstellingen: aarde en vuur, hitte en
vocht, ijzer en hemels licht, de angst om opgeslokt te worden door het vernietigende vuur tegenover de troostrijke ervaring van hervonden eenheid.
Het schrijven in tegenstellingen die elkaar opheffen en op die manier een tijdloze
ruimte creëren, is een constante in Hertmans’ oeuvre (eerder schreef ik al over
de alchemistische symboliek in zijn poëzie als een manier om het verstrijken van
de tijd te vernietigen). 1 Het is tevens een van de meest kenmerkende aspecten van
mystiek. En zegt daarmee dus ook iets over het voorkomen van mystiek en mystieke beeldtaal in de romankunst sec; mystiek komt veel vaker voor in geseculariseerde romans dan we geneigd zijn te denken, is daar zelfs wezenlijk op betrokken. Het maakt duidelijk dat de gebezigde beeldtaal van Oorlog en terpentijn niet op
zichzelf staat, maar staat in een traditie van geseculariseerde romanliteratuur
waarin de mystieke beeldtaal zich, op een even vanzelfsprekende als achteloze
wijze, een plek veroverd heeft.
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[2] – Literatuur en mystiek
Wat een feest! Wat een duik! Want zo had het haar altijd geleken, als ze, met
een licht geknars van de scharnieren, wat ze nu nog kon horen, de glazen
deuren had opengegooid en op Bourton in de open lucht was gedoken. Hoe
fris, hoe kalm, stiller dan dit natuurlijk, was de lucht in de vroege morgen; als
het omslaan van een golf; de kus van een golf; koel en doordringend en toch
(voor een meisje van achttien, wat ze toen was) plechtig omdat ze voelde, zoals

Spreken we over mystiek, dan hebben we het doorgaans over mystici als Hadewych en Ruusbroec; over Meister Eckhart en Johannes van het Kruis; over The
Cloud of Unknowing. Auteurs en teksten die behoren tot de canon van de christelijk
mystieke literatuur. Deze klassiekers zijn een onmisbare gids voor iedereen die
zich grondig wil verdiepen in het mystieke pad. Nadeel van deze teksten is dat ze
mystici en mystieke ervaringen isoleren van het dagelijks leven; alsof mystiek
voor slechts een paar bijzondere individuen is weggelegd. In de moderne literatuur zie je echter opvallend veel beschrijvingen die gelijkenis vertonen met de
beeldtaal in de traditionele mystieke teksten. (Personages in) romans getuigen
van een plotsklaps andere tijdsbeleving, van verhefﬁng, van een ultieme schoonheids- of gelukservaring. De beschrijvingen zijn fragmentarisch en incidenteel;
bestaan soms slechts uit een enkele verwijzing of gaan schuil in een poëticale
opvatting. Juist door het fragmentarische karakter ervan lichten deze alledaagse
mystieke ervaringen in literaire teksten extra op, als stukjes glas op straat waar
de zon ineens op valt en die daardoor je aandacht trekken.
Een paar voorbeelden maken duidelijk wat ik bedoel. In de kleine roman De weg
naar Caviano (1996), over het verblijf van een groep vrienden in een Italiaans huisje, beschrijft Doeschka Meijsing (1947-2012) hoe Philippus, net aangekomen uit
Nederland, op een station wacht op zijn vrienden. Op het perron is het helemaal
stil, totdat de bel begint te rinkelen. Uiteindelijk komt er uiterst traag een trein
het station binnengerold. Het an sich weinig verheffende schouwspel van de aankomst van een trein, maakt diepe indruk op Philippus: ‘Later zou Philippus dit
moment benoemen als het eeuwige telaat, een ogenblik dat zo kostbaar is dat je je
dat tegelijkertijd realiseert en het daarmee al bent kwijtgeraakt [...]’, schrijft
Meijsing in de, weloverwogen, verleden tijd. Ze beschrijft hoe Philippus bij een
van de, inmiddels stilstaande, wagons naar binnen kijkt: ‘Zonder dat hij er iets
tegen kon doen en zonder reden schoot een warme stroom tranen door zijn borst
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(Virginia Woolf, Mrs. Dalloway)
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ze daar stond aan de open deuren, dat er dadelijk iets verschrikkelijks zou
gebeuren.
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naar voren. Olifanten, mijn God, olifanten. Hij stak zijn handen naar hun slurven
uit.’ Het exotisch-aandoenlijke beeld van olifanten in een treinwagon op een klein
Italiaans stationnetje leidt bij Philippus tot een ontroering die nauwelijks te onderscheiden is van geluk. Voor even heeft hij toegang tot een andere wereld. Een
wereld waar lobbesen van olifanten de hoed van je hoofd lichten als je staat te
wachten op iemand die maar niet komt.
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Désanne van Brederode maakt in haar zomerdagboek Barsten (2005) ook al gebruik van een traditioneel beeld uit de mystiek om een opvallende bewustzijnsverandering te beschrijven die optreedt als ze baantjes trekt in een zwembad:
‘Waarom weet ik niet, maar ik denk vaak terug aan de zomervakantie van 1982.’
Zo begint ze, en ze vervolgt:
Dan stond je in een vierkante binnentuin in dat ‘woud’ en daar lag, verzonken
in fabelachtig gifgroen gras dat helderblauwe, kleine maar diepe bad – rimpelloos. [H]et zonlicht dat door die schacht van takken, naalden en gebladerte
precies op het water viel, alsof het oppervlak zelf een lamp was, met een vreemde walm erboven waarin stofdeeltjes ronddansten. Een zwemmen waar ik nog
steeds geen woorden voor heb. [...] Waar ik niet bang was voor onweer, voor
regen, waar ik al zwemmend en biddend en huiverend en grinnikend het lot
tartte; kom maar, weerlicht, kom maar, ﬂitsen, ik ben toch al bij God!
Het licht – waar ‘echte’ mystici ook vaak over reppen – schept een onwerkelijke
sfeer. Bovenal staat de beschrijving in het teken van een overwinning van de
angst; het zorgt voor een onbeschrijﬂijk geluksgevoel, waarin de auteur zich veilig bij God waant.
In het begin van zijn debuut Levi Andreas (2009) beschrijft David Pefko, in veel opzichten een geestverwant van Arnon Grunberg, hoe zijn (gelijknamige) hoofdpersoon langs de boulevard loopt. Hij heeft net een zakje nootjes gegeten, weet niet
waar het lege zakje weg te gooien en legt het dan maar aan de voet van een palmboom. ‘Even later waaide het langs mijn hoofd en belandde een paar meter voor
me. Ik liep door, deed alsof ik het niet gezien had.’ Een schijnbaar betekenisloze
passage, die een levensgevoel uitdrukt dat we uit veel meer boeken kennen. Het is
de desolaatheid van een Nooit meer slapen van W. F. Hermans; het is de desolaatheid
van Bret Easton Ellis’ debuut uit 1985, Less Than Zero; van een Detlev van Heest,
van Hart onder glas van H. M. van den Brink. In al deze romans ﬁgureren romanpersonages die, op zoek naar zichzelf of naar verlossing, uiteindelijk ten onder
gaan. Zij bezwijken aan het drukkende niets van het heelal, zij verdragen de leeg-
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te niet die zij ervaren zodra zij op zichzelf zijn aangewezen. Tegelijkertijd lijkt
die desolaatheid juist ruimte te geven aan een ervaring van God aan het Niets; de
mystieke eenwording vindt juist plaats in en door de leegte waarin deze eigentijdse romanpersonages ronddolen. 2
[3] – Alledaagse mystiek
Bovenstaande passages zijn zeer divers van aard. In de ene passage gaat om een

fragmenten reppen over de principiële onverwoordbaarheid of het grensoverschrijdende karakter van de ervaring. Bij alle auteurs echter worden de betrokkenen overvallen; het zijn ervaringen waar ze zelf geen invloed op hebben, die aan
de wil onttrokken zijn en die daarin lijken op de mystiek. Het gaat bovendien
telkens om sterk lichamelijke sensaties.
In de voorbeelden zien we beeldtaal uit de mystieke traditie van verschillende
periodes opduiken. Uit de achttiende-eeuwse, romantische traditie herkennen we
bijvoorbeeld het licht en het waaien; uit de religieuze traditie herkennen we Kierkegaards ‘inslag van het eeuwige in het tijdelijke’, het paradijs, de epifanie, enzovoort. De leegte, het niets of de nacht is het dominante beeld dat de eigentijdse
mystiek beschrijft. Het verschil met mystiek tout court echter, is de context waarin
deze ervaringen plaatsvinden. De ervaringen van zelfvervulling en zelfverlies zijn
op zich ingrijpend en veelbetekenend, maar kunnen je, bij wijze van spreken, ook
overkomen tijdens het boodschappen doen. Ze gebeuren niet binnen de muren
van een klooster of na een meditatieve sessie, maar in het rumoer van het dagelijks leven. In een zwembad, op een trap, op het perron.
In mijn reconstructie van een mystiek discours vat ik dit samen in het begrip
‘alledaagse mystiek’. De mystieke ‘ervaringen’ gebeuren niet geïsoleerd van het
dagelijks leven; je hoeft er geen contemplatief, teruggetrokken leven gewijd aan
God voor te leiden. Mystiek voltrekt zich in de ruimte van het volle leven. Als een
streep licht die over de vloer scheert bij het openen van een raam: ineens komt je
leven in een ander daglicht te staan. Het zijn, soms letterlijk, drempelervaringen.
Het gaat in ‘alledaagse mystiek’ dus niet om gewone, ‘alledaagse’ ervaringen. Integendeel. Het gaat om ervaringen die plaatsvinden in het leven van alledag, die
daar volledig mee verstrengeld zijn en er tegelijkertijd aan ontsnappen. En die
wij precies daarom herkennen en terugzien in de moderne literatuur. Zelfs in niet
voor de hand liggende specimen als Oorlog en terpentijn, dat met een thema als de
Eerste Wereldoorlog niet verder van de mystiek verwijderd zou kunnen zijn.
Maar na bestudering van de gebezigde taal, toont deze roman bijna schoolvoor-
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God, of ze laten een onherroepelijk verlies en verlatenheid zien. En weer andere
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plotseling dieper inzicht in de werkelijkheid of om een ander tijdsbesef. Weer andere passages hebben te maken met een vorm van eenwording met de natuur en
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beelden van mystiek. Zo gaat het in de mystiek vaak om een beleving van eenheid
en eenwording met ‘God’, met de wereld, met de natuur, het eigen ‘ik’, het andere
of met het niets. Vaak gaat de ervaring gepaard met een andere tijdsbeleving, alsof
het verstrijken van de tijd even stilgezet wordt. Ook het ik-besef verandert; dat ‘ik’
dijt uit of gaat juist op in de wereld om zich heen. De hele ervaring an sich is zo
overweldigend dat zij bijna niet onder woorden te brengen is; men wordt er sprakeloos van. De ervaring heeft, door de intensiteit, ook iets angstaanjagends. Vaak
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is er sprake van een kenaspect; er treedt een plotseling inzicht op, of de visie op de
werkelijkheid verandert. De ervaring lijkt bovendien aan de wil onttrokken,
iemand wordt door de ervaring overvallen. 3
In Hertmans’ beschrijvingen van het voormalige slagveld, de gelatinefabriek
en de ijzergieterij, zijn de beleving van eenheid en eenwording, de andere tijdsbeleving en het veranderde ik-besef, van de verteller dan wel van de grootvader,
eenvoudig te herkennen. Zo blijkt het verhaal van ‘een kleine held in de Grote
Oorlog’ evengoed een verhaal over ‘alledaagse’ mystiek in een eigentijdse roman.

Noten
1. ‘Herinnering aan blauw. Over melancholie en vitaliteit in Vuurwerk zei ze van Stefan
Hertmans’. Zie www.leesliter.nl.
2. Zie daarvoor ook mijn artikel ‘De vernietiging van het subject. geweld en mystiek bij
David Vann’, Liter, jaargang 17, nummer 73.
3. Ik baseer me bij deze beschrijving op C.W. van de Watering, ‘Intermezzo: literatuur
en mystiek. Een schets en een voorstel’, in: Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poetica (1979), p. 79-95. Zie ook Maaike Meijer,
De lust tot lezen, p. 30-31.

LITER 82 (binnenw)_Opmaak 1 09-06-16 11:59 Pagina 33

|

33 Wassily Kandinsky Zonder titel (1923)

Het kleine venijn
Wassily Kandinsky (1866-1944), zonder titel, 1923 (pen en inkt op papier, 36,2 x 37,3 cm).
Tussen de uitersten van naturalistische abstractie en geometrische vormen liggen de mogelijkheden van de kunstenaar, meende Kandinsky, mits die zich laat leiden door ‘innere
Notwendigkeit’. Dat schreef hij elf jaar eerder in Über das Geistige in der Kunst.
De verticalen, horizontalen en ook de diagonalen, de rechte lijnen en cirkels, de dikte
van lijnen, het leidt tot een harmonie die bijna saai te noemen is.
Gelukkig vinden we nog iets terug van de hand die de pen niet helemaal beheerste, al
zou Kandinsky honderd jaar later werk als dit hoogstwaarschijnlijk achter de computer
hebben gemaakt.
Maar dan zijn daar die drie venijnige lijntjes onder aan de vette loodlijn in het midden.
Daar begint het ongemak. Dat zal wel te maken hebben met die ‘innere Notwendigkeit’.
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Ben je geïnteresseerd in mijn hoofd
op sterk water? Want straks doe ik het weg
al dat gebonk; om mijn ideeën over geluk
te conserveren voor de jeugd na dit –

Grote god

Tussen de modderkogels en gebroken ogen
van het onszelf ingraven – heus niemand ziet –
zak ik weg in het geultje en kijk omhoog.
Het lijkt me zo mooi om iemand te hebben
om al het moois dat je ziet mee te delen – de
fraaie zwaluwvluchten door de wolken van as,
de zwart-witﬁlm over onschuld die je overal
kunt starten. De lieve lach van een kind als
hij je een wat verlept bloemetje brengt, al het
ﬁjns dat hij vond, voor jou. Het lijkt me machtig
andere zielen aansteken met jouw vonkjes
om de lange dagen afsterven te vergeten.

Ach, god

Ik lig hier en denk aan de tijd dat we nog
blij waren met een nieuwe tandenborstel, het
de juf vertelden. Hoe kwam het dat enkele
winters later een redelijke baan, een land vol
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vrede niet meer genoeg was? Fel ram ik
mijn schedelpan als een mitrailleur – nu
de kogels me hadden gemist door mijn zwak
zinken in de goot. Europa’s zonen vochten hun
pubertijd uit – was toekijken niet schijteriger
dan je territorium verdedigen, de parken

God, nee –

Rustig keek ik hem aan. Ga je nu iemand die
vecht met taal afschieten – voor lafheid? Voor niet
meedoen. Hoe dapper – van een afstandje zodat
je de stank van rot vlees niet hoeft te proeven.
Hij liep me stampend voorbij, zag me niet
– misschien omdat ik hem niet echt aankeek –
en stortte zich op een jochie verderop. Het
gegil brak mijn vlies, tandenknarsend zeeg ik
in de crisishulp – slechts een zielig hoopje
mens, of meer een kleuter, een verfoeilijke prul
voor de hel. De zwarte wolken in de lucht waren
als inkt in water en ik dacht aan de zoete juf.

Mijn god –

Vlug zwiep ik de gordijntjes open en voel dan
de zon zoel op mijn rug. Hij zit aan de noten
tafel en pent driftig iets neer. Mij lijkt het mooi
om iemand te hebben om al het moois
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waar het mis was gegaan, waar de hoed verloren.

35 Pauliene Kruithof ’16, en somme – Gedicht

van de dochters die je later had? Wist ik maar
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mee te delen – tussen de oorlog in de krant
en de luidruchtige bommen bij de buren,
maar hij kijkt verstoord op en bromt wat
gebelgd. Beledigen is wel je lievelingsvorm
van verkapte communicatie, hè, maar goed
dat ik je vorming door en door ken en er niet
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intrap, scheelt weer een tirade, geknal. Ik tiktak
naar de hoek en vraag om een pak papier.

Goede god

Mijn hoofd krimpt wat nu de pijn weg is,
en verbleekt, maar mijn ideeën blijven. Zij
zien het moois niet meer – ik wel en wil het
uitdelen. Ik stotter – da da daarom dus.
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Harold van Dijk Een actueel pleidooi voor
menselijke vrijheid
Over De Thibaults van Roger Martin du Gard

wat het Nederlandse aandeel betreft, de keus uit lezenswaardige schrijvers uit die
periode nogal beperkt. Niettemin dank ik een voorliefde voor Simon Vestdijk
(1898-1971) aan mijn schooltijd. Ik keek dan ook met een zekere spanning uit naar
de bijdrage over deze auteur in de in 2015 gestarte, met tussenpozen verschijnende serie ‘Schrijvers die nog maar namen lijken’ in Ons Erfdeel. Om vervolgens te
ontdekken dat voor Daniël Rovers, de beschouwer in kwestie, Vestdijk inderdaad
niet meer dan een naam is. Rovers vindt de enorme omvang van Vestdijks oeuvre
een barrière voor nieuwe lezers en lijkt zelf ook een groot deel ervan ongelezen te
hebben gelaten. Belangwekkend is in zijn ogen alleen nog Terug tot Ina Damman
(1934). In andere romans stoort hem een misogyne grondhouding, volgens hem
niet vreemd voor die tijd, maar daarom niet minder storend. Maar zijn belangrijkste argument is dat talloze auteurs ‘vandaag’ beter verbeelden hoe we een ‘menselijk bestaan’ moeten leiden. Mij bevreemdde deze benadering. De historische
dimensie leek hier uit de literaire ervaring te zijn buitengesloten. Oude(re) literatuur vraagt weliswaar extra inspanning of tolerantie, maar kan ook iets opleveren
wat hedendaagse literatuur niet biedt: het van binnenuit ervaren van een andere,
en de wording van de eigen tijd.
Of die historische ervaring een kans krijgt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag of de verteltoon van de auteur in kwestie nog aanspreekt. Die
van Vestdijk is mij vertrouwd, maar ik kan me voorstellen dat nieuwe lezers die
als te afstandelijk en nodeloos complicerend ervaren. Dat verwijt zal de Franse
Nobelprijswinnaar Roger Martin du Gard niet snel treffen, zo direct is zijn stijl.
Onlangs verscheen in twee delen de vertaling van zijn meesterwerk Les Thibaults
(1922): De Thibaults (2014 en 2015, vertaald door Anneke Alderlieste). Van een historische kloof lijkt in dit werk, althans in de taal ervan, nauwelijks sprake. Deels zal
daar het actualiteitseffect van een recente vertaling in meespelen. Dat geeft vertaald oud werk een voorsprong op oorspronkelijk oud werk. Ik vraag me weleens
af of Russen Tsjechov net zo fris vinden als wij, gezegend als we zijn met vertalingen die hem dichtbij brengen. Maar als we Maarten ’t Hart mogen geloven, die de
eer van vroege ontdekking van Les Thibaults toekomt, is Martin du Gards taal zelfs
voor de niet-Franstalige zeer toegankelijk.
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literatuur uit het interbellum nog altijd door voor ‘eigentijds’. Helaas was, voor
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In mijn middelbareschooltijd – begin jaren tachtig van de vorige eeuw – ging de
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Martin du Gard (zoals zijn achternaam luidt) biedt bovendien het goede van
twee werelden. Het meeslepende De Thibaults wortelt in de negentiende-eeuwse
verteltraditie en ademt tegelijkertijd de geest van het interbellum. De roman
weerlegt de gedachte dat modernisme per deﬁnitie staat voor moeilijk leesbare of
plotloze boeken. Martin du Gard is in de vorm een traditionalist met naturalistische trekjes, maar zijn blik is gericht op de actualiteit. In De Thibaults maakt hij
de balans op van de expansieve, kapitalistische bourgeoismaatschappij, die haar
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hoogtij beleefde in de belle époque. Dat tijdperk werd ruw afgebroken door de
Grote Oorlog – de Eerste Wereldoorlog die ook in de roman inbreekt, het verhaal
bijna uit zijn voegen trekt en het leven van de hoofdﬁguren op de kop zet. De
verteller van De Thibaults laat de politiek ongeïnteresseerde Antoine, een van zijn
hoofdﬁguren, hardhandig in aanraking komen met de ontketende politieke
krachten. Antoines Werdegang doet een beetje denken aan de ommezwaai van
Thomas Mann, die het esthetisch-afzijdige standpunt van Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) op moest geven. Toch is De Thibaults geen politieke roman. Persoonlijke lotgevallen en zelfreﬂectie vormen de kern – maar de persoonlijkheid is
verweven met het maatschappelijk leven. Juist het indringende beeld van de
interactie tussen individu en gemeenschap maakt de roman opnieuw actueel.
Wel echt negentiende-eeuws is de brede opzet van de roman. De vertaling
herinnert ons aan het bijna vergeten lemma roman fleuve in literaire lexica. De
Thibaults volgt in overeenstemming met de deﬁnitie van dat lemma het leven van
meerdere personages, zet diverse intriges uiteen en geeft een breed beeld van de
maatschappelijke realiteit. Maar anders dan de roman fleuve wil, blijft de vertelde
tijd (de tijdspanne van het verhaal) beperkt. Die omvat de periode van grofweg
1906 tot exact 18 november 1918. Les Thibaults verscheen in delen tussen 1922 en
1936. De vertaling bundelt de eerste zes delen in De Thibaults. Deel 1 en de laatste
drie in De Thibaults. Deel 2. De Nederlandse verdeling, ongetwijfeld ingegeven
door praktische overwegingen, volgt daarmee een cesuur in de roman. Het deel
‘Zomer 1914’, waarmee De Thibaults. Deel 2 begint, kent namelijk in vergelijking
met de voorgaande delen een zeer sterke tijdsverdichting. Het schetst minutieus
de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog.
Je kunt de aanpak van Martin du Gard in De Thibaults typeren als inductief: hij
geeft volop ruimte aan zijn materiaal, laat het verhaal schijnbaar op zijn beloop
en legt met name via de bespiegelingen van zijn personages thematische accenten. Kenmerkend is dat zijn voorbereiding voor een groot deel bestaat uit documentatie. Daardoor is hij in staat heel precies te schrijven over Antoines werkzaamheden als arts of over het milieu van het socialistisch activisme. De roman
ontwikkelt zich uit de interactie van op elkaar aangewezen, maar in hun eigen
denken besloten personages. De voornaamste dramatische ingrediënten zijn een
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mix van persoonlijke en culturele thema’s, zoals identiteitsvorming, de doorwerking van afkomst, oorlogsdreiging, het socialistisch paciﬁsme, de stand van de
wetenschap en de crisis van het christelijk geloof. De auteur weet deze ingrediënten overtuigend te arrangeren.
Generatie- en karakterconflict
De eerste scènes van De Thibaults maken direct het dramatische talent duidelijk

le conﬂicten van de roman. Een nerveuze vader Thibault begeeft zich met zijn 24jarige zoon Antoine, student medicijnen, naar het katholieke internaat. Antoines
veertienjarige broer Jacques gaat hier naar school. Jacques is die dag niet thuisgekomen. Verwerping van het vaderlijk gezag en onverschilligheid voor het maatschappelijke aanzien van de Thibaults zal gedurende Jacques’ hele leven zijn handelen bepalen. Hij blijkt op de loop gegaan met zijn vriend Daniel de Fontanin.
Als Antoine dat verneemt, spoedt hij zich naar Daniels moeder Thérèse de Fontanin, een begripvolle en vergevingsgezinde vrouw. De decorwisseling is compleet:
van het maatschappelijk op een hoge troon zetelende katholieke milieu komen
we terecht in het marginale protestantse milieu. De harde, mannelijke sfeer van
de Thibaults uit de openingsscène contrasteert sterk met de vrouwelijke, zweverige sfeer van huize De Fontanin. (Evenals bij Vestdijk zijn bij Martin du Gard
nogal wat stereotiepe, in Martin du Gards geval een enkele maal stuitende, noties
te vinden over geslachtstegenstelling en etniciteit, die voor die generatie dikwijls
gemeengoed waren.)
De verteller illustreert madame de Fontanins kwetsbaarheid aan de hand van
de acute, levensbedreigende ziekte van haar dochtertje Jenny. Ze is machteloos en
alleen, want haar echtgenoot Jérôme bedriegt haar met andere vrouwen. Vervolgens introduceert de verteller omstandig een wonderlijke Amerikaanse dominee,
die de aanwezige doktoren verjaagt. De dominee wil Jenny genezen via een soort
duivelsuitbanning. Van deze bijﬁguur vernemen we in de roman verder nauwelijks nog iets en ook dat typeert Martin du Gard. In zijn romanuniversum gelden
namelijk geen moderne, tot minimalisme leidende functionaliteitswetten. In zijn
streven naar levendigheid en de ‘waarheid’ van ‘het leven’ neemt hij alle ruimte
die hij daarvoor nodig acht. We nemen op de koop toe dat zijn scènes soms wat
over the top zijn en uitschieten in melodramatische kleurfelheid. Intussen is zijn
verteller als regisseur van de ingewikkelde interactie alomtegenwoordig. Regelmatig relativeert de verteller het perspectief van een protagonist door ons even inzage te geven in dat van de antagonist. Van oordelen onthoudt hij zich niet – en
toch maakt het geheel door de perspectiefwisselingen een objectieve indruk, een
bewijs van Martin du Gards overtuigingskracht.
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lezer is zonder omhaal getuige van wat zich zal ontwikkelen als een van de centra-
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van Martin du Gard, die een voorkeur heeft voor scherpe contrasten en vaart. De
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Martin du Gard schetst een genuanceerd beeld van de dubbelzinnige verhouding tussen de vader en zoons Thibault. Jacques is het prototype van de jonge romanticus. Hij wordt voortgestuwd door een ook voor hemzelf vaak ondoorgrondelijke wrevel, die onlosmakelijk verbonden is met zijn charme en creativiteit.
Voor de gebaande wegen van de École Normale, waar je gevormd wordt in pasklare ideeën, is hij ongeschikt. Evenzeer als tegen zijn vader verzet hij zich tegen
zijn broer. Met zijn intellect berooft Antoine in Jacques’ ogen de dingen van hun
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‘innerlijke waarde’, van wat voor hem juist ‘de ware zin, de schoonheid van het
universum’ uitmaakt. Ook in de liefde ontwikkelen de broers zich tegengesteld.
Jacques heeft een neiging tot idealiseren. Hij dweept met literatuur en schrijft een
sleutelnovelle over zijn eerste liefdeservaringen met Jenny de Fontanin. Antoine
is de zakelijke minnaar van menig maîtresse. De broers falen beiden in de liefde,
elk op hun eigen manier.
Al is voor vader Thibault Antoines medische carrière nog prijzenswaardig, tot
zijn leedwezen verwijdert ook zijn oudste zoon zich steeds meer van zijn beginselen. Het voorlopige sluitstuk van die losmaking is een twistgesprek van Antoine
met de biechtvader van de familie, abbé Vécard, na aﬂoop van de begrafenis van
vader Thibault. Na een steekspel tussen Antoines agnosticisme en Vécards katholieke sluwheid neemt de eerste openlijk afstand van het geloof der vaderen. Hij
formuleert zijn eigen, op natuurwetenschappelijke leest geschoeide, levensﬁlosoﬁe. Hij laakt de zucht naar een ‘hogere Orde’: ‘Waarom een gezamenlijke richting
willen vinden voor de bewegingen die eindeloos tegen elkaar botsen?’ Toch duiden zijn karakterontwikkeling en levensloop erop dat hij dit materialisme niet
consequent omarmt. Hij voelde zelf, aldus de verteller, ‘dat zijn gebrek aan innerlijk geloof en de extreme nauwgezetheid waarvan zijn leven blijk gaf, op een
vreemde manier onverenigbaar waren.’ Je krijgt al lezend het gevoel dat dit argument op een bepaalde manier ook op de roman zelf van toepassing is. De analyse
van geestelijke volwassenwording in deze roman getuigt, mede door haar omvang
en precisie, van een geloof in een belang dat boven die onderneming uitstijgt.
Bewustzijn en begrenzing
In de verhaalbedding van de emancipatiegeschiedenis en de zoektocht naar een
levensbestemming, voegt zich gaandeweg een ﬁlosoﬁsche stroom. Die is zichtbaar
in de (typisch modernistische) gespannen verhouding tussen het persoonlijke en
het collectieve: de wrijving tussen de noodzaak van eigen keuzes enerzijds en de
algemene denkbegrippen en maatschappelijke moraal anderzijds. Deze dimensie
komt indringend naar voren in het dilemma waarvoor de arts Antoine wordt gesteld: moet hij de behandeling van een ten dode opgeschreven kindje rekken? In
zijn wantrouwen tegen ‘geijkte uitdrukkingen’ meent hij geen boodschap te heb-
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ben aan de algemene moraal: ‘Je moet, je moet niet, het goede, het kwade, voor mij
zijn dat alleen maar woorden; woorden die ik gebruik om net als anderen te
doen.’ In zijn hart ‘beantwoorden ze aan geen enkele werkelijkheid’. Tegelijkertijd merkt hij dat de vrijheid om alleen naar eigen inzicht te handelen een ﬁctie is.
Hij kon er op het beslissende moment niet toe komen dat doodzieke kindje uit
haar lijden te verlossen, hoewel hij dat het beste vond. In plaats daarvan volgde
hij, kennelijk op basis van een ‘sociaal instinct’, de medische maxime om uitslui-

hij in pogingen door zelfonderzoek tot inzicht te komen. De morele eis jezelf te
begrijpen, om coherentie te ontdekken in je doen en laten, blijft overeind, ondanks zijn scepticisme over de daarbij onmisbare denkbegrippen: geijkte uitdrukkingen met hun sporen van de collectieve moraal.
Ook hier valt een parallel te trekken met Martin du Gards werkwijze. Hij stelt
moderne, ontwrichtende vragen aan de orde binnen het vertrouwde kader van de
geordende, realistische roman. De verteller maakt ons in de diep borende beschrijving van Antoines confrontatie met het ongeneeslijk zieke meisje deelgenoot van Antoines openbarende contact met zijn morele bron. Deze beschrijving
en het inzicht dat Antoine hier opdoet, vormen de conclusie van het deel ‘Het
spreekuur’, dat slechts gewijd leek aan de anekdotiek van een artsenpraktijk. Het
is de ﬁnale die de voorafgaande beschrijvingen van komende en gaande patiënten
in een ander daglicht plaatst. Antoines daadkracht als arts stuit in het aanzicht
van het onbehandelbare patiëntje op een grens. Op dat moment transformeert de
verteller de anekdotiek tot zelfconfrontatie. Het is niet de laatste keer dat Antoine
tegen een grens aanloopt. De zelfconfrontatie zal zich in verhevigde vorm herhalen aan het ziekbed van zijn vader en ten slotte in de aanblik van zijn eigen
sterfelijkheid.
De zoektocht naar de eigen persoonlijkheid en verantwoordelijkheid in een
voorgevormde maatschappij wint aan scherpte tegen de duistere achtergrond van
de in de roman voortdurend aanwezige eindigheid. Antoine is geobsedeerd door
de behoefte zijn naam na zijn dood te laten voortleven, net als zijn vader, op wie
hij soms meer lijkt dan hem lief is. Vader Thibault wilde herinnerd worden als
maatschappelijk weldoener; Antoine streeft naar roem door een grote medische
ontdekking. Met zijn erfdeel richt Antoine daarom een laboratorium in en neemt
onderzoekers in dienst. Maar als de oorlog op het punt van uitbreken staat, werpt
dit een schaduw over zijn ambities.
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tend op herstel gerichte handelingen te verrichten. Zijn conclusie: ‘Het is ongelooﬂijk hoezeer het handelen los kan staan van de redenering!’ Zelfreﬂectie en
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Politieke inbreuk
Het deel ‘Zomer 1914’ verplaatst aanvankelijk de handeling geheel naar Jacques,
die, anders dan Antoine, heeft afgezien van het vaderlijk erfdeel en een eigen bestaan heeft opgebouwd in Zwitserland. Daar is hij deel van een activistisch gezelschap dat opereert onder de paraplu van de Socialistische Internationale. De verteller introduceert een waaier aan discussiërende en bedrijvige idealisten. Jacques
heeft zijn schrijversambities omgebogen naar de journalistiek. Van het bourgeois-
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product van de literaire ﬁctie naar het socialistisch pamﬂet – Jacques voelt zich
verbonden met het proletariaat door zijn diepe verlangen naar een rechtvaardige
maatschappij. Maar ook in dit gezelschap blijft hij door zijn karakter en bourgeoisafkomst een buitenstaander. Evenals Antoine ervaart hij een zeker ongemak
bij heersend discours, in dit geval het socialistische. De strekking ervan is hem
sympathiek, maar de woorden sluiten niet aan bij zijn diepste beweegredenen.
Jacques blijft een eenling, ook al is hij niet ongevoelig voor de roes van de massa.
De vervoerende werking daarvan ervaart hij tijdens een grote antioorlogdemonstratie in Parijs. Hij wil, behalve met de pen, ook met de daad een bijdrage leveren
aan de goede zaak. Hij weet echter niet hoe. Uiteindelijk zal deze moeizame verhouding tussen zijn handelen en denken hem fataal worden.
Het persoonlijke en het politieke: die polen beheersen zichtbaar het deel ‘Zomer 2014’, dat laveert tussen de weergave van het socialistische milieu en de lotgevallen van de Thibaults. Naar verluidt had Martin du Gard hier Oorlog en vrede van
Tolstoj voor ogen, in een streven om de feitelijke geschiedenis met het leven van
zijn protagonisten te vervlechten. Zo laat hij Jacques getuige zijn van de moord
op de socialistische voorman Jean Jaurès in een Parijs’ café op 31 juli 1914. Vele
pagina’s besteedt hij aan het socialistische en paciﬁstische gedachtegoed dat zijn
personages in lange discussies uitdragen. De dramatische functie van deze schildering blijft beperkt tot de wanhopige pogingen de oorlog met een internationale
staking te voorkomen. De disproportionele lengte van de documenterende passages zorgt ervoor dat ze niet in alle opzichten goed geïntegreerd raken in het familiedrama. Toch is de confrontatie met vervlogen antikapitalistische dissonanten
verfrissend. Ze geeft een inkijk in een wereld die niet meer lijkt te bestaan in de
afgedwongen harmonie van onze postideologische, neoliberale monocultuur.
Geleidelijk verlegt de roman het accent weer naar de persoonlijke lotgevallen.
Een sterfgeval in de familie de Fontanin brengt Jacques terug naar een wereld die
hij dacht ontvlucht te zijn. De liefdesgeschiedenis tussen Jacques en Jenny de
Fontanin krijgt een vervolghoofdstuk. Als Jacques op het perron van Gare de l’Est
staat, besluit hij de trein naar Genève, terug naar het activistenbestaan, niet te
nemen. Deze scène toont zijn existentiële dilemma: waar moet hij zich aan geven,
kan hij zich überhaupt ergens aan overgeven? Bijna met tegenzin verlaat hij het
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station, richting Jenny en een leven waarin ‘andere dingen mogelijk zijn’, die hij
niet wil ‘preciseren’. Maar als al snel de mobilisatiegolf Europa overspoelt, kan
Jacques niet afzijdig blijven. Met een riskante actie poogt hij aan het front het tij
te keren.
Antoine kent niet de innerlijke verscheurdheid van zijn broer. Maar ook hij
komt zichzelf tegen, zij het op een andere manier. Waar de verteller Jacques’ publieke rechtvaardigheidsideaal contrasteert met de toewijding aan één geliefde,

bij het rechte eind had.
Twijfel en geloof
In het deel ‘Epiloog’ vinden we hem terug in een hospitaal in Zuid-Frankrijk. Het
is 1918; zijn longen zijn verwoest bij een mosterdgasaanval. In het daaropvolgende slotdeel lezen we het dagboek dat hij bijhoudt tot zijn laatste dag, in een
poging iets van een verdwijnende persoonlijkheid te bestendigen. Bovenal is dit
een voortgezette zelfreﬂectie. Antoine neemt in zijn papieren monoloog de draad
weer op van de dialoog die hij voerde met abbé Vécard, na de begrafenis van vader
Thibault. Zijn positivisme brengt hem ertoe ‘de grenzen van het kenbare’ te aanvaarden. Hij wil niet in de ‘metafysische val’ lopen in de hoop dat er ‘iets’ zou zijn.
Tegelijkertijd beschouwt hij wetenschap niet slechts als kennisverzameling, maar
ook als ‘streven naar harmonie met het universum’. Vécard wees hem op de aloude
trits geloof, hoop en liefde. Antoine aanvaardde destijds alleen de laatste twee. Nu
beseft hij dat zijn opvattingen dicht bij geloof komen, ‘al zou het maar zijn in het
oneindige vermogen tot groei van alle vormen van leven. Geloof in een universele
ontwikkeling naar een steeds hoger niveau.’ [cursivering oorspronkelijk] Op andere
momenten twijfelt hij hieraan, althans aan een ‘kosmisch plan’ als grondslag voor
die groei. ‘Geen enkele God heeft ooit op het geroep, de vragen van de mens geantwoord. Wat de mens voor een antwoord houdt, is slechts de echo van zijn stem.
Zijn wereld is gesloten, tot hemzelf beperkt.’ Wat dan overblijft, de nullijn van
zijn levensﬁlosoﬁe, is de niet aﬂatende opdracht jezelf te leren kennen – iets waarvan hij in dit dagboek blijk geeft. In gedachten bestemt hij zijn dagboek mede
voor de nazaat van Jacques en Jenny, en hij noteert als advies: ‘Zoek geduldig naar
het wezenlijke van je natuur. Probeer geleidelijk aan je echte persoonlijkheid te
ontdekken.’
In wezen is dat het programma van deze roman, in inhoudelijke en formele
zin. Dit werk, in haar omvang en in haar psychologische en sociologische accuratesse, ontkiemt aan een overtuiging van waardigheid, die deze onderneming zin
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daar laat hij Antoines zelfgenoegzaamheid hardhandig in botsing komen met de
politieke werkelijkheid. Aanvankelijk wuift Antoine Jacques’ voorspelling van
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geeft. Die waardigheid berust op een opdracht: de noodzaak het eigen leven in
relatie tot het maatschappelijke en universele bestaan te doorgronden, ook als
verklaring uitblijft of irrationaliteit en oorlogshysterie het laatste woord hebben.
De hernieuwde actualiteit van de roman is zijn pleidooi voor de menselijke
vrijheid: niet onze lege consumentenvrijheid, maar de vrijheid die het resultaat is
van zelfreﬂectie op het snijvlak van individu en gemeenschap. Hier convergeert
het mensbeeld van de roman met een van de punten van de socialistische agenda
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die de verteller zo uitgebreid etaleert, een punt dat voor hem dus meer dan louter
historische waarde heeft. Eigenlijk betreft het Jacques’ versie van dat agendapunt,
een individualistische socialismevariant, die het streven naar persoonlijke morele
zelfverwerkelijking paart aan dat naar een rechtvaardige maatschappij. Ook al is
Jacques het slachtoffer van overmatig idealisme, zijn integriteit staat buiten kijf.
Zijn drijfveer, evenals die van de verteller, spreekt uit zijn laatste antioorlogpamﬂet. Daarin roept hij de slaafse massa op tot verzet, in ‘naam van de scheppende
kracht die sinds het begin der tijden in de mens leeft en ernaar streeft hem tot een
eerlijk en redelijk wezen te maken’. Dat die redelijkheid vaak ver te zoeken is,
maakt haar als streven niet minder onontbeerlijk.
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Len Borgdorff Willeke speelt Andriessen
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45 Len Borgdorff Willeke speelt Andriessen – Gedicht

Beginnen wij
met niets.
Zij mag verzitten, zich verzetten
tot ze zit en wij beneden weten – dat is
beter – nog van niets. We horen niets.
We zien de ogen niet die
over klavieren strijken, langs registers gaan,
de vingers niet.
Er is nog niets.
Wij zijn het kopje of het glas in onze hand,
de stem van wie er naast ons zit vergeten.
Even.
.
.
Valt,
valt er,
valt dat het
daalt,
alsof er aan de gevels hangt,
vallen, dalen, hangen dat het

zweeft

En je hoort dat er geademd wordt
in het licht tussen de hoge gevels
aan het water van de gracht.
Jij zit op het terras. Je hoort een kopje
op een schotel: een akkoord.
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Er klink nogal
– je merkt het later pas omdat je telkens wegdroomt hier op je terras –
er klinkt nogal wat orgel in de lucht vandaag.
Als je omhoog kijkt, kun je dat ook zien
als je het hoort: er speelt zich iets tevoorschijn
op de brug en zonlicht grijpt
– je ziet het zelf – de orgelpijpen

|

46 Liter 82

die in de hoge gevels staan.
Andriessen,
denk je en misschien is het de gracht die denkt:
Andriessen.
In de deuren, voor de ramen
zie je mensen die daar een eeuw, of net iets minder
dan een eeuw geleden leefden
opstaan uit een partituur. Zij wandelen.
Andriessen, denken de lantaarns wanneer
een man de hoek om komt die hier ooit heeft gewoond.
‘Dit is een prachtig uur,’ zegt hij,
‘waarop gebeurt wat er gebeurt;
nu is alles, alles op zijn tijd.’
Wanneer hij stilstaat, is hij weg.
De vrouw achter ergens een orgel
kruipt door haar eigen vingers, in haar voeten.
Zij beweegt dat de stad daarvan, de hele stad
ik weet niet wat. Hoe zeg je dat?
De rondvaartboten leggen aan, mensen laten hun overvolle dwazedagentassen lachend achter. Er
komen slagersjongens aan met grote manden voor zich op hun ﬁetsen; ze slalommen de mannen
langs die met hun aktetassen achterop ﬂuitend naar hun werk gaan.
De vrouwen, de vrouwen, zo zingt de muziek.
Paarden die stilstaan voor hun groentekar heffen het hoofd.
Ze denken: iedereen is gek. Dan buigen zij zich
voor een kinderhand.
En juist wanneer het even zwijgt, loopt er
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verdwaasd aan het eind van een steeg een Romein
naar de plaats waar hij dacht dat zijn schuit lag.
Hij rilt, maar Maarten legt een halve mantel
om zijn schouders en Douwe biedt hem troost,
op het terras, bij jou. Je haalt voor hem
het cellofaantje van zijn koekje.
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Het orgel zingt in een zwaai van hoeden en petten,
drop om te snoepen en damescorsetten.
Het oude orgel juicht en geen schip op het plein
houdt ons tegen. Er is geen binnen en geen buiten
en wij doen mee.
Pas als de kinderen naar bed, dan pas
komt er weer wat zwijgen aan, langzaam zwijgen,
langzaam de mensen hun gangen laten gaan,
terras verlaten
– of nog even blijven,
wachten op een klank
die vallen kan,
die daalt,
t
de gevels

nd

erd

en
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Hubert van den Berg Cosmetica, cabaret en kunst
in Zürich anno 1916
Over ‘dada’ als woord en beweging
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In het begin was het woord en het woord was in Zürich en het woord was ‘dada’
– zo beginnen veel geschiedenissen van dada. Maar niet alleen in Zürich was dat
woord te vinden. Ook in 1916 behoorde ‘da da’ al tot de eerste klankcombinaties
waarmee baby’s wereldwijd van zich lieten horen. En in vele talen in alle hoeken
van de wereld was het ook een woord met zeer uiteenlopende betekenissen. Daar
waren ook de schrijvers en kunstenaars zich van bewust die in 1916 het woord ‘dada’ kozen als aanduiding voor hun ambitie om een nieuwe kunst te creëren. Dat
het woord ook een Frans woord was, was echter doorslaggevend. In het Frans was
en is het nog steeds een kinderlijke aanduiding voor paard, mogelijk afgeleid van
de kreet ‘dia!’ of ‘da!’, waarmee menners hun paarden te kennen gaven dat ze naar
links moesten (tegenover ‘hue!’: naar rechts). Het woord ‘dada’ is in deze betekenis sinds de zestiende eeuw in Franse teksten te vinden, onder andere als ‘à dada’:
te paard. Eind achttiende eeuw komt er een tweede, verwante betekenis bij: ‘dada’
als pendant van het Engelse hobby horse: stokpaard(je). Niet alleen letterlijk, als
aanduiding van kinderspeelgoed, maar ook ﬁguurlijk.
Hugo Ball, een van de grondleggers van dada als kunstbeweging, verwijst in
1916 naar deze Franse herkomst in ‘Das erste dadaistische Manifest’. Maar hij benadrukt tegelijk ook dat ‘dada’ een internationaal woord is: ‘In het Frans betekent
het stokpaardje. In het Duits “de mazzel, je kan m’n rug op. Tot ziens, tot een
andere keer.” In het Roemeens: “Ja echt, u heeft gelijk, zo is ’t. Jazeker, echt, doen
we...” Enzovoort.’ In zijn dagboek voegt Ball daar nog aan toe dat ‘dada’ in het
Duits voor ‘onnozele naïviteit en foklustige verbondenheid met de kinderwagen’
staat. En niet alleen in het Duits. Zoals de Zürcher Morgen-Zeitung in 1918 opmerkt,
behoort ‘dada’ evenzeer tot het ‘Franse zuigelingenvolapük’. En waar ter wereld
is dat anders?
Maar hiermee is het arsenaal aan betekenissen nog lang niet uitgeput. In een
aantekening uit juni 1921 geeft de inmiddels door vroegchristelijke mystiek
gepreoccupeerde Ball er nog een heel andere draai aan: ‘Toen ik het woord “dada”
tegenkwam, werd ik tweemaal aangeroepen door Dionysius [Areopagita]: D. A. –
D. A.’ Tristan Tzara, medeoprichter en latere ‘directeur’ van de dadabeweging,
noemt in zijn ‘Manifeste Dada 1918’ drie betekenissen van ‘dada’. Allereerst die
van de Kroe (een stam in West-Afrika), waar de staart van de heilige koe ‘dada’
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wordt genoemd. Daarnaast de betekenis van kubus en moeder in sommige Italiaanse dialecten. En in het Roemeens betekent ‘dada’ min of voedster.
Verschillende dadaïsten beweren later dat de naam volstrekt willekeurig is
gekozen. De beweging had, volgens de Berlijnse dadaïst Raoul Hausmann, ook
‘Bébé, Sisi of Lollo’ kunnen heten. Misschien is dat waar. Toch hecht Tzara eraan
te benadrukken dat hij het woord ‘dada’ ontdekte toen hij in de Larousse bladerde.
Hans Arp, een andere dadaïst van het eerste uur, verklaart in 1921 dat het woord

belangrijkste tegenspeler in de internationale dadabeweging, dat hij het woord
samen met Ball in een woordenboek vond.
Zeker is dat het woord ‘dada’ in de kring van kunstenaars rond het Cabaret
Voltaire in omloop komt. Op 5 februari 1916 verzorgde dit Cabaret voor het eerst
een avond met zang, dans en ander serieus en onserieus cabaretvertier in de
Holländische Meierei, een café-restaurant met een Nederlandse uitbater, Jan
Ephraïm, op de hoek van de Münster- en Spiegelgasse in de Zürichse uitgaanswijk
Niederdorf. De eerste die het woord aantoonbaar gebruikt, is Hugo Ball. Hij
schrijft over ‘dada’ in een brief aan Tzara, op de laatste dag van februari 1916 – een
paar dagen daarvoor arriveerde Huelsenbeck in Zürich.
De identiteit van de ware vinder van ‘dada’ zou nog een grote rol in de dadabeweging gaan spelen. En niet alleen in het conﬂict tussen Tzara en Huelsenbeck,
die ieder claimden de eigenlijke voorman van het ware dadaïsme te zijn. Zo beweert ook de Berlijnse Oberdada Johannes Baader, zij het door niemand serieus genomen, in een later geschreven, maar aan het begin van zijn verzameld werk geplaatste tekst, dat hij ‘dada’ al in 1896 zou hebben ontdekt. Baader was echter niet
in Zürich, de Duitse cabaretière en nachtclubdanseres Marietta di Rigardo wel.
Ze trad enige malen in het Cabaret Voltaire op en claimt later de vondst van ‘dada’
eveneens. In haar memoires stelt Marie Kirndörfer, zoals ze eigenlijk heet, dat zij
op een goede avond in het cabaret het woord lanceerde. En dat is niet onwaarschijnlijk, aangezien zij meer dan de genoemde heren met het woord ‘dada’ vertrouwd was: ze hoefde slechts een blik op haar toilettafel te werpen.
Een gedeponeerd handelsmerk
Het woord ‘dada’ kan de dadaïsten ook elders onder ogen zijn gekomen. Mogelijk
in het pornograﬁsche boekje Les Paradis charnels, ou le divin bréviaire des amants, art de
jouir purement des 136 extases de la volupté uit 1903. In dit boekje, met een overzicht
van 136 verschillende standjes, besprak het hoofdstuk ‘À dada’ de standjes met de
vrouw als ‘rijdende Venus in verschillende houdingen’. En in de roman L’Étoile du
Sud (1884) van Jules Verne komt een struisvogel voor die Dada heet. Beide boeken
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café Terrasse. Dit is een reactie op de bewering van Richard Huelsenbeck, Tzara’s
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Tzara op 8 februari 1916 om zes uur ’s avonds te binnen schoot in het Zürichse
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Zwitserse postzegel ter gelegenheid van honderd jaar dada met een foto van Hugo Ball
als ‘magische bisschop’ met ‘sjamanenmuts’. In dit kubistische kostuum, ontworpen
door de Roemeense mededadaïst Marcel Janco, reciteerde Ball op vrijdag 23 juni 1916 in
het Cabaret Voltaire voor het eerst zijn klankgedichten – ‘verzen zonder woorden’,
zoals hij ze noemde.
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werden in de afgelopen jaren gepresenteerd als ‘oplossing van het dadaraadsel’,
hoewel geen van de dadaïsten verwijst naar Jules Verne of naar Les Paradis charnels.
Maar er zijn toespelingen in een andere richting. In maart 1906 lanceert de
Zürichse luxeparfumerie Bergmann & Co ‘Dada’ als handelsmerk voor ‘haarwater,
toiletzepen, parfums, tandverzorgings- en reclameartikelen’. De keuze van de
naam is niet willekeurig: het logo van de ﬁrma Bergmann bestaat uit twee gekruiste stokpaardjes. Bergmanns Dada-artikelen, waarin volgens de reclame de

richse dadaïsten de cosmeticalijn van de ﬁrma Bergmann van meet af aan kennen.
Zo merkt Hugo Ball in juli 1916 in ‘Das erste dadaistische Manifest’ op dat dada de
‘beste leliemelkzeep ter wereld’ is. En Tzara schrijft vijf jaar later in het bundeltje
in tijdschriftformaat new york dada 1921 dat dada ‘luxeartikelen, hoogst noodzakelijke artikelen, onontbeerlijk voor de hygiëne en het hart, toiletartikelen van intieme aard’ in de aanbieding heeft, die helpen tegen ‘die kleine rimpeltjes die nog
niet te zien maar toch verontrustend zijn’.
De zeep van Bergmann wordt niet genoemd in de eerste dadageschiedenis van
niet-dadaïstische hand, Georges Hugnets artikelenreeks ‘L’Esprit Dada dans la
peinture’ (1932-1934). Alles wat Duits is, ligt sinds de Eerste Wereldoorlog zeer
gevoelig in Frankrijk – zelfs als het uit het Duitstalige deel van Zwitserland komt
– en daarom verwijst Hugnet naar het Franse zeepmerk Cadum: ‘Alsof op een dag,
een maandag bijvoorbeeld, de Cadum-baby van zijn reclamebord naar beneden
komt om u een opdoffer te verkopen in de bus – Tristan Tzara gaf deze heerlijke
malaise een naam: “Dada.”’
De bekendheid van Bergmanns cosmetica roept de vraag op of de dadaïsten in
1916 echt dankzij een woordenboek bij dada uitkomen of dat de cosmeticalijn hen
op het idee brengt, mogelijk via Marietta di Rigardo. Het is niet ondenkbaar dat
zij shampoo, haarwater of lotion uit Bergmanns Dada-assortiment op haar toilettafel had staan.
Het doel van de artikelen die Bergmann onder het label ‘Dada’ verkoopt, sluit
in elk geval wonderwel aan bij de missie van de beweging die ‘dada’ gaat heten.
Ook de dadabeweging wil oude lelijkheid transformeren in nieuwe schoonheid,
de werkelijkheid een nieuw aanzien geven, een nieuwe mens en een nieuw leven
naderbij brengen. Niet door zeep en shampoo, maar door kunst en literatuur die
de persoonlijkheid van de auteur beter uit de verf moeten laten komen, aldus
Tzara in zijn ‘Manifeste Dada 1918’. Passend is ook dat de ﬁrma Bergmann voor
zijn Dada-artikelen de nodige reclame maakt. Advertenties, aanplakzuilen, uithangborden, lichtreclames en geschilderde muurreclames geven de stad Zürich
aan het begin van de twintigste eeuw een nieuw aanzien. Ze zijn emblemen van

|

spoedig een groot commercieel succes in Zwitserland. Het staat vast dat de Zü-
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bijzondere eigenschappen van leliemelk volledig tot hun recht kwamen, zijn
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de moderne, kapitalistische handelsgeest, die de dadaïsten in de kunst willen
binnenhalen. Reclame is dan ook een prominent thema in de kunst van dada en in
dada als beweging. Een belangrijke slogan in ‘Manifeste Dada 1918’ luidt: ‘Dada
est l’enseigne de l’abstraction’ – ‘Dada is het waarmerk van de abstractie’. ‘L’enseigne’ kan echter ook als ‘vaandel’, ‘handelsmerk’ en ‘uithangbord’ worden vertaald. En om die laatste betekenissen is het Tzara eveneens te doen, gezien de
opmerking die daar direct op volgt: ‘Reclame en handel zijn evengoed poëtische
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elementen.’ In hetzelfde manifest gaat aan de opmerking ‘dada betekent niets’
een wijzend handje vooraf. Dit handje duikt in veel dadaïstische geschriften op en
wordt tegenwoordig vaak als ‘dadahandje’ aangeduid. Feitelijk stamt het uit de
bak met speciaal zetsel voor reclamedrukwerk. In 1919 richten de Berlijnse dadaisten zelfs een ‘dadareclamebureau’ op. Deels misschien ironisch bedoeld, maar
toch ook met een serieuze strekking: de reclamebranche biedt immers een mogelijkheid om het broodnodige geld te verdienen. Van het Berlijnse reclamebureau
komt echter weinig terecht. Later sprokkelen dadaïsten als Hans Richter en Kurt
Schwitters hun inkomen bijeen in de reclamebranche.
Wie als eerste op het woord ‘dada’ kwam, blijft onduidelijk. Zeker is dat het
woord al in februari 1916 circuleert in het Zürichse kringetje waaruit de beweging
voortkomt, hoewel die zich pas vanaf juni 1917 ‘Mouvement Dada’ noemt. ‘Dada’
mag een internationaal woord zijn, het is voor hen bovenal een Frans woord, dat
bovendien naar links wijst. De Zürichse dadaïsten zijn van Midden-Europese afkomst, uit het Duitse keizerrijk en de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie,
een paar van nog iets verder: Roemenië en dan nog Russisch Polen. De Eerste Wereldoorlog is in volle gang. Oorlogsgeweld, massaslachtingen en chauvinistische
bewustzijnsvernauwing houden op dat moment rondom Zwitserland Europa in
hun greep. Unaniem zijn de dadaïsten tegen de oorlogspolitiek van de ‘Centralen’: Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Ze kiezen partij voor de Entente, het
bondgenootschap dat deze landen bevecht, en in dat bondgenootschap is Frankrijk hun favoriet. Voor zover de dadaïsten politiek stelling nemen, is dat zonder
uitzondering links in het politieke spectrum, en ze zijn zonder uitzondering zeer
gecharmeerd van Frankrijk en alles wat Frans is. Dit geeft ook de naam aan waaronder de dadaïsten zich in eerste instantie manifesteren: Voltaire.
Van Voltaire naar dada
Dat het groepje avant-gardistische schrijvers en kunstenaars rondom het Zürichse
Cabaret Voltaire zich met de Franse ﬁlosoof Voltaire als schutspatroon verbond,
was allerminst toevallig. Hij was Frans, hij stond voor vrijheid van meningsuiting
en een denken dat zich niets aantrok van taboes, bekrompen moraal en heilige
huisjes. De naam ‘Voltaire’ impliceert dus een stellingname voor Frankrijk en de
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Entente. Deze stellingname gaat zeker op voor de oprichter van het cabaret, Hugo
Ball. Hij is fel anti-Duits en idolaat van alles wat uit Frankrijk komt. Enkele
maanden voor de opening van het Cabaret Voltaire prijkt het portret van Voltaire
op de voorpagina van het links-radicale tijdschrift Der Revoluzzer. Dit tijdschrift
werd uitgegeven door de Zwitserse socialist Fritz Brupbacher. Nadat Ball samen
met zijn vriendin Emmy Hennings uit Duitsland is vertrokken, werken Ball en
Hennings aan het tijdschrift mee en zijn ook vaste deelnemers aan een links-radi-

ook verschillende ‘Schwänlianer’ op. Bij de eerste dadasoiree zit Brupbacher op de
eerste rij. In zijn memoires zal hij later, zonder namen te noemen, ironisch opmerken dat er tijdens de oorlog nogal wat jonge intellectuelen in Zürich waren
die Voltaire met de Franse wapenfabriek Schneider-Creusot verwisselden. Ball
was er daar ongetwijfeld een van. Na dada wordt Ball in 1917 medewerker en later
hoofdredacteur van Die Freie Zeitung in Bern, een door de Franse oorlogspropaganda opgezet blad, waarin Duitse ballingen hun gal konden spuwen over Duitsland
en hun aanhankelijkheid aan Frankrijk toonden.
Het cabaret presenteert zich nadrukkelijk als Künstlerkneipe – kunstenaarscafé.
Aan de wanden wordt beeldende kunst geëxposeerd en de bühne biedt een ‘literair’ programma, zoals dat aan het begin van de twintigste eeuw in literaire cabarets in steden als Berlijn, München, Wenen en Parijs gangbaar is. Aanvankelijk is
er een zeer brede programmering met lezingen en (poëzie)voordrachten, soms
voorzien van muzikale omlijsting. Het aanbod reikt van Toergenjev tot Apollinaire. Maar al snel ontpopt het Cabaret Voltaire zich als alternatief podium. Avantgardistische ‘nieuwe kunst’ van Picasso, Giacometti en Macke, en futuristische,
kubistische en expressionistische poëzie worden onder de aandacht gebracht.
Steeds vaker brengen de schrijvers die bij het cabaret zijn betrokken eigen experimenteel werk ten gehore: klankgedichten, ‘negerliederen’ en meerstemmige
simultaangedichten.
Het cabaret is een succes en de onderlinge verstandhouding is goed. Dit doet
een aantal schrijvers en kunstenaars besluiten zich in april 1916 te verenigen als
Künstlergesellschaft Voltaire. Het stelt zich ten doel het avantgardistische repertoire ook buiten de muren van het cabaret te presenteren, in een omgeving waar
het beter tot zijn recht komt. Er worden plannen gemaakt voor een bloemlezing,
een tijdschrift en een tentoonstelling. Maar de naam Voltaire brengt ook ongewenste associaties met zich mee. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de verlichting, en
de schrijvers en kunstenaars rond het Cabaret Voltaire hebben daar weinig mee
op. De beoogde nieuwe kunst staat in veel opzichten juist haaks op die van de
verlichting – eerder is er sprake van een terugverlangen naar de ‘duistere’ middel-
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Weisses Schwänli ontmoet. Op het open podium van het Cabaret Voltaire treden

53 Hubert van den Berg Cosmetica, cabaret en kunst in Zürich anno 1916 – Essay

cale discussiekring, die elkaar rond Brupbacher regelmatig in het restaurant
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eeuwen. Bovendien ziet het kunstenaarsgenootschap zichzelf als een esthetisch,
artistiek en literair alternatief voor de misère van de oorlog. Daarbij past een politiek beladen naam als Voltaire niet. Zoals Richard Huelsenbeck later schrijft, zien
de ‘aanhangers en medewerkers van het Cabaret Voltaire’ af van ‘alle politiek,
sociologie etc. etc.’ en zijn ze vooral geïnteresseerd in ‘nauwe relaties met dat, wat
men jongste kunst noemt’.
Ten slotte heeft de naam Künstlergesellschaft Voltaire ontegenzeggelijk iets
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bedaagds over zich. Wanneer eind mei 1916 een kleine bundel in tijdschriftvorm
met bijdragen in het Duits en Frans verschijnt, waarin het genootschap zichzelf
presenteert, heet het blad nog Cabaret Voltaire. Maar er wordt een nieuw tijdschrift
in aangekondigd: een ‘revue internationale’, dat de naam ‘Dada’ zal krijgen. Het
nieuwe blad zal, aldus Ball in Cabaret Voltaire, ‘het volgende doel van de hier verzamelde kunstenaars’ zijn. Cabaret Voltaire bevat ook een gedicht van Tristan Tzara,
getiteld ‘La Revue Dada 2’ – alsof het blad al lang bestaat. Een titel die raadsels
opgeeft, zoals ook het woord ‘dada’ dat doet.
Dat dada in ﬁguurlijke zin stokpaardje betekent, past bij de hang naar zelfironie, zelfrelativering en het op losse schroeven zetten van stellig geponeerde opvattingen. Als aanduiding voor babygebrabbel verwijst ‘dada’ naar de terugkeer
naar oerklanken, klankgedichten, de ontwikkeling van een nieuwe taal en een
voorliefde voor primitivisme in ruimste zin des woords. De Italiaanse betekenis
‘kubus’ past uitstekend bij het door de dadaïsten zeer gewaardeerde kubisme.
Daarnaast is dada een internationaal woord en dat wil in een tijd van nationalistische hysterie, die alom in Europa te vinden is, ook iets zeggen: dat de nieuwe
kunstbeweging nadrukkelijk een internationale kunstbeweging wil zijn. Natuurlijk ligt het woord goed in de mond en het gehoor. Al met al: ‘dada’ was een
gouden vondst. Ergens in de late lente van 1916 wordt ‘dada’ het nieuwe label voor
de avant-gardistische kunst die de Künstlergesellschaft Voltaire voorstaat, die tot
mei van dat jaar nog onder andere labels ﬁrmeerde: ‘Futurisme, Cubisme, Expressionisme’, zoals op een wikkel om het bundeltje Cabaret Voltaire te lezen viel.
Hoewel een eerste nummer van het nieuwe internationale tijdschrift Dada voor
augustus 1916 wordt aangekondigd in Cabaret Voltaire, zal het pas een jaar later
verschijnen, zoals dada zich pas in de zomer van 1917 als Mouvement Dada zal
gaan manifesteren. Ook een aangekondigde tentoonstelling loopt behoorlijke
vertraging op, zij het wat minder dan het tijdschrift: in januari 1917 vindt de 1re
Exposition Dada plaats. Wel verschijnen in de zomer van 1916 de eerste drie deeltjes
van een nieuwe brochurereeks, Collection Dada, met werk van Huelsenbeck en
Tzara, geïllustreerd door Hans Arp en Marcel Janco. Ook houdt Künstlergesellschaft Voltaire op quatorze juillet een Autoren-Abend in het Zürichse gildehuis Zur
Waag. Het Cabaret Voltaire heeft inmiddels zijn deuren gesloten. De Holländische
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Meierei gaat gewoon als ‘Oome Jan’s lunchroom’ verder, de schrijvers en kunstenaars uit het cabaret ook – in het vervolg als dadaïsten.
Advertenties in de Zürichse pers kondigen de Autoren-Abend op de gedenkwaardige veertiende juli van het jaar 1916 als manifestatie aan, die in het teken zal
staan van ‘Futurismus Dadaïsmus Cubismus’. Op de avond zelf wordt het publiek
van een programma voorzien, waarop de soiree als i. Dada-Abend wordt gepresenteerd. Aan het begin van deze eerste dada-avond proclameert Hugo Ball zijn

over zal spreken’, stelt hij aan het begin van zijn manifest en besluit: ‘Het woord,
mijne heren!’ en hij bedoelt: dada ‘is, om zo te zeggen, een publieke aangelegenheid van de eerste orde.’
Of inderdaad heel Zürich over dada sprak op 15 juli 1916? Niet bepaald. Een
enkel kort krantenstukje berichtte over een wat lauwe respons van een braaf publiek. De notabelen van de stad op de eerste rij applaudisseerden waar het paste,
en gingen na een avond vreemd vermaak rustig naar huis. Nu, een eeuw later, is
dada in ieder geval in Zürich een publieke aangelegenheid van de eerste orde – en
niet alleen daar, en niet alleen als woord. Ook als beweging, die de kunst een
ander gezicht gaf, honderd jaar geleden in Zürich.
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daaraan zien dat tot nog toe niemand er iets van wist en morgen heel Zürich er-
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‘Erstes dadaistisches Manifest’. ‘Dada is een nieuwe kunstbeweging. Dat kan je
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André Kertész, een Oostenrijkse soldaat tijdens zijn ochtendgebed in een
Franse loopgraaf, ca. 1916.
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Menno van der Beek Gedicht
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een oostenrijkse soldaat leest zijn ochtendgebed
Hij slaat een klamme jas om en begint de dag
met het getijdenboek. Hij houdt zijn lippen stil
en laat de regels zingen in zijn hoofd:
een aantal voorgeschreven rustige gedachten
nemen de tijd. De oorlog kruipt voorbij
en bloedt uiteindelijk over een paar jaar dood.
En tot het zover is zit hij dus elke dag
verdiept in zijn gebeden in het open graf
dat deze loopgraaf is. Als hij over de rand klimt
ziet hij een kogel aankomen; hij sluit de ogen
en zakt dan door de knieën. In zijn handen
nog steeds dat boek: ‘In hac spe vivere et mori’
(hij overleeft het of hij overleeft het niet).
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Gerbert van Loenen Sprong in de afgrond
De Grote Oorlog als eerkwestie
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De beroemdste roman over de Eerste Wereldoorlog leert ons misschien wel het
minste. Niet dat het boek dat Erich Maria Remarque in 1928 schreef, Im Westen
nichts Neues, een slecht boek is, integendeel, het is een overdonderend goed boek.
Maar Remarques beschrijving van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog verrast ons niet meer, omdat zij deel is gaan uitmaken van de gestolde geschiedenis,
de geschiedenis zoals we die doorgeven sinds de generatie die het meemaakte
het niet meer zelf kan vertellen.
Dit steeds herhaalde, versimpelde verhaal dat we elkaar vertellen over de Eerste Wereldoorlog kan onmogelijk het elan verklaren waarmee deze oorlog ruim
vier jaar lang werd volgehouden. Wie dat beter wil begrijpen, moet het onbegrijpelijke boek In Stahlgewittern van Ernst Jünger lezen. Onbegrijpelijk, omdat het
boek je de ogen opent voor nu bijna niet meer voorstelbare drijfveren van een militarist. Schuif het begrijpelijke, historisch correcte boek van Remarque terzijde
en verdiep je in de wereld van eer en plicht, van rang en ongelijkheid, in de wereld
van de nuttige oorlog die het vadsig geworden Europa zou terugvoeren tot ware
heldenmoed, kortom: lees Ernst Jünger om de Grote Oorlog te begrijpen.
De kern van de gestolde geschiedenis van 1914-1918: het uitbreken van de oorlog werd met gejuich begroet, ouders wuifden hun zoons vrolijk uit op het station, de zoons liepen vast in de loopgraven aan het front. Enthousiasme maakte
plaats voor vertwijfeling. Ernst Jünger daarentegen blijft juichen tot het einde, ja
tot ver nadien. Dit is geen roman van een auteur die de Grote Oorlog destijds al
net zo zinloos vond als wij nu. In zijn autobiograﬁsche roman In Stahlgewittern
beschrijft deze Duitse antihumanist, antidemocraat en antiliberaal juist hoe hij
dapper doorvecht tot het einde, niet voor terreinwinst, niet uit haat, niet voor de
keizer, maar omdat hij een man van eer wil zijn. Het is de hunkering naar heldenmoed die hem drijft, het romantische verlangen naar een leven voorbij alle
grenzen van het burgerlijke, naar de louterende strijd.
Dat de strijd een noodlottige is, ontkent Jünger niet. Zonder oordeel beschrijft
hij de bange rekruut die bij een eerste aanval angstig op de grond gaat liggen.
Maar Jünger kent die angst zelf niet en gaat vier jaar voorop in de strijd. ‘En als
tien van de twaalf gevallen waren, dan troffen de laatste twee elkaar beslist op de
eerste rustavond bij een glas, toostten stil op de dode kameraden en bespraken

LITER 82 (binnenw)_Opmaak 1 09-06-16 11:59 Pagina 59

schertsend de gezamenlijke belevenissen. In deze mannen leefde een element dat
de woestheid van de oorlog onderstreepte maar toch ook vergeestelijkte, de nuchtere vreugde over het gevaar, de ridderlijke drang om een strijd te doorstaan.’ *
Tussen de aanvallen door maakt Jünger het zich gezellig in de ondergrondse
schuilplaats die ze hebben uitgegraven. Totdat overvloedige regenval de schuilplaats doet onderlopen, en onder de modder vandaan de eerder gevallenen tevoorschijn komen.

mijn ogen.’
Maar als hij even later in een holle weg op een Britse ofﬁcier stuit, en zijn wapen al op diens slaap heeft gezet, maakt Jünger opeens een uitzondering. ‘Met een
klaaglijk geluid greep hij naar zijn zak, hij trok geen wapen, maar haalde een foto
tevoorschijn, die hij mij voor ogen hield. Ik zag hem daarop, omgeven door een
veelkoppige familie, op een terras staan.’ Hij besluit de Brit te laten leven. ‘Ik heb
het later als een groot geluk beschouwd dat ik hem losliet en verder naar voren
stormde. Juist hem heb ik nog vaak in mijn dromen gezien. Dat liet mij hopen
dat hij het vaderland heeft teruggezien.’
‘Ik heb er in de oorlog steeds naar gestreefd zonder haat naar de tegenstander
te kijken en hem als man overeenkomstig zijn moed te waarderen. Ik deed mijn
best hem in de strijd op te zoeken, om hem te doden, en verwachtte ook van hem
niets anders. Maar nooit heb ik slecht over hem gedacht.’
Als Jünger aan het eind van de oorlog opnieuw gewond raakt, meent hij ditmaal te zullen sterven. ‘Toen ik hard op de bodem van de loopgraaf terechtkwam,
had ik de overtuiging dat het nu onherroepelijk voorbij was. En vreemd genoeg
behoort dit ogenblik tot de heel weinige waarvan ik kan zeggen dat ze werkelijk
gelukkig zijn geweest. Op dit moment begreep ik, als door een bliksem verlicht,
mijn leven in zijn innerlijkste vorm.’
Bij Remarque is het sterven een stuk minder romantisch. Hier gaat doodgaan
vooral gepaard met wanhoop, ongeloof en veel gerochel. Eenmaal valt de ikﬁguur van Remarques roman, Paul Bäumer, in een bomtrechter. Pardoes rolt er
een Fransman bovenop hem, eveneens op zoek naar een schuilplaats. Bäumer
trekt zijn dolk en steekt de Fransman zonder aarzeling neer. Het duurt lang voor
de Fransman dood is, en al die tijd zit Bäumer ernaast, omdat hij vanwege machinegeweervuur niet weg kan. Zijn revolver, waarmee hij de Fransman uit zijn
lijden had kunnen verlossen, is hij verloren. Nogmaals zijn dolk trekken, ditmaal
om deﬁnitief toe te steken, lukt hem niet. Bäumer besluit dan de doodsbange
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wens om te doden bevleugelde mijn stappen. De woede perste bittere tranen uit
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Buiten zinnen raakt Jünger als hij in een van de latere wanhoopsoffensieven
van de Duitsers de loopgraaf verlaat en naar voren stormt. ‘De oppermachtige
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Fransman over zijn voorhoofd te strelen, en haalt water voor de stervende uit de
modderpoel onder in de bomtrechter. Eindelijk houdt de Fransman op met rochelen, eindelijk is zijn slachtoffer dood. Paul Bäumer is opgelucht. ‘Maar slechts
voor korte tijd. Het zwijgen lijkt mij al snel nog zwaarder te vallen dan het steunen. Ik wou dat het rochelen er weer was, stotend, hees, de ene keer zacht ﬂuitend
en dan weer hees en hard.’ Hij onderzoekt de zakken van de Fransman, vindt een
foto van diens vrouw en kind en wil hun schrijven, het uitleggen, geld sturen.
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Paul Bäumer en zijn schoolvrienden zijn in 1916 door een leraar overgehaald
om zich vrijwillig voor het front aan te melden. Deze leraar is de eerste voorbeeldﬁguur die ten val komt, de eerste gezagsdrager op wie de teleurgestelde
mannen zich later zullen wreken. Aan het eind van de oorlog zijn alle jongemannen dood en hebben de ouderen geen enkel gezag meer. De Republiek van
Weimar is geboren.
Wie tegen elke verwachting in overleeft, is Ernst Jünger. Die overlijdt uiteindelijk
pas in 1998, op 103-jarige leeftijd. In de jaren twintig groeit hij uit tot conservatief
boegbeeld, en hij speelt een grote rol in het rechtse verzet tegen de naoorlogse
Duitse democratie. Maar hoewel een vijand van de democratie, zal Jünger de nazi’s tot het eind toe minachten.
De oercatastrofe, wordt de Eerste Wereldoorlog met een blik op de Tweede wel genoemd. Deze oorlog veranderde het rijk van de tsaren in een communistische hel,
het keizerrijk Oostenrijk in een wrokkig dwergstaatje, en het keizerrijk Duitsland
in een failed state, waar al snel de basis voor de volgende, nog vreselijker wereldoorlog werd gelegd. Waarom koos Europa voor deze sprong in de afgrond?
Erich Maria Remarque, die zelf overigens maar zes weken aan het front diende,
kan het ons niet vertellen. Hij verbeeldt in zijn verpletterende roman slechts hoe
zinloos die hele Eerste Wereldoorlog was. Remarque laat ons net zo ontgoocheld
en verbijsterd achter als hijzelf was, destijds aan het front.
Het is Ernst Jünger, de oorlogsfanaat, die iets van de leemte kan vullen. De
Eerste Wereldoorlog was niet alleen een strijd tussen Duitsers en Fransen, tussen
Geallieerden en Centralen. Het was ook een botsing tussen mensen die geloofden
in een romantische, louterende, heldhaftige strijd, en mensen die nuchterder, redelijker, laffer misschien, deze oorlog zinloos vonden. Wie alleen Remarque leest,
begrijpt slechts de helft.

* Citaten in deze tekst vertaald door de auteur.
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Benno Barnard Het geslepen potlood
Poëziedagboek [7]

Hoewel, ‘uit ons midden’?
Luuk Gruwez, die al jaren gebrouilleerd met hem was, vertelt me dat hij door
zijn ex-vrouw en zoon begraven is, gewikkeld in de Israëlische vlag. Verder was er
niemand aanwezig, wind, regen, het universele.
Tragische, eenzame, vreemde man.
Dat ene onvergetelijke boek van hem, Alles in het klein (1997), heb ik indertijd
samengesteld uit een schoenendoos vol brieven en dagboeknotities – in die zin
was ik met hem verbonden, verder had ik geen contact met hem. En zijn verzen
(want dit is een poëziedagboek)? Ik denk aan de dode Eriek in zijn vlag en schrijf
‘Verjaardag’ voor u over:
Ze zouden mij een meisje sturen,
ik weet niet meer wie, maar
in ieder geval een meisje
om mijn verjaardag mee te vieren.
Dat hadden ze mij tenminste beloofd.
En dus haalde ik veel drank en vreterij in huis
en bereidde vele schotels. Bij het
Leger des Heils kocht ik zelfs nog
een afgedankte oude paardendeken:
ik verjaar in de winter moet u weten.
Maar heeft ú al een meisje gezien?
Ik niet.
En dat duurt nu al minstens
veertien dagen.
Uit het tijdschrift Deus ex Machina, 2006. Zeer Eriek, pedoﬁelerig, zat, klagerig,
maar met een rest van zelfspot. Hij las beslist te veel Reve. En waarom zegt
niemand bij zo’n tijdschrift: ‘Eriek, jongen, laat die drie laatste regels weg, dan
is het schrijnender...’?
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14 augustus
Terug uit Engeland lees ik dat Eriek Verpale dood is. In mijn cardiologische steen
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15 augustus
‘W 95’ lees ik in mijn agenda. Boodschap in code aan mijzelf, betekenend dat mijn
vader (Willem) vandaag 95 zou zijn geworden.
Een dinsdag (het regent, ook al is in mijn persoonlijke synesthesie de dinsdag zonnebloemgeel; zie ook het fameuze gedicht van Rimbaud)
En als ik nu eens erotische gedichten publiceerde onder een vrouwelijke schuil-
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naam? Verzonnen biootje, dertig jaar eraf, foto van een beeldschone blondine, met
een blik zo kwijnend als een sonnet van Baudelaire, een decolleté zo afgrondelijk
als de jonge Eliot... Aandacht in de media verzekerd! Ja, aandacht, dat wil ik, mannen die je begeren, kalveren die achter je aan hobbelen door de wei der ijdelheid,
terwijl ze nooit zouden reageren als jij het maar was. (En waarom deze infantiele
wens? Omdat je, zo ontdek ik, vanzelf oninteressant wordt als je maar lang genoeg meedoet: dat is de wet van de Nederlandse literatuur).
September
Uitnodigingen verstuurd voor de presentatie van Mijn gedichtenschrift, op de ﬂap
waarvan ik verklaar ‘mijn eigen voorbije dame’ te zijn (zo’n dame, namelijk, die
een eeuw geleden gedichten in een cahier overschreef ).
Hester Knibbe reageert aldus: ‘Ik heb altijd al een aristocratische dame in je
vermoed. Zo eentje met versierde breedgerande hoeden, ruisende lange japonnen
met rouches, beetje bleek met kwijnendverlangende blik. Zo eentje die makkelijk
in katzwijm valt om opgeraapt te worden; opgeraapt worden is heerlijk. Ik heb je
altijd al verdacht van dagboekhandelingen, strafregels en andere literaire fratsen.
En nu ga je mijn vermoedens dus gebundeld bevestigen. [...] Men leert een mens
nooit beter kennen dan via De Poëzie.’
Edward vii volgt een dezer dagen Victoria op; de Tsaar heerst over een rijk van
lijfeigenen en pogroms; Duitsland is wilhelminisch; bij Oostenrijk hoort Hongarije – in die wereld kopieert mijn transseksuele zelf versjes.
Grijs weekend
De onwaarschijnlijke presidentskandidaat Donald Trump heeft het over ‘waarheidsgetrouwe overdrijving’. Onder een inktzwarte hemel zet je je schrap voor
een donderslag, maar in plaats daarvan streelt een vlaag muziek der sferen je
oren. Uit de grote mond van die onbeschaafde man rolt, per ongeluk, een vrijwel
volmaakte deﬁnitie van de poëzie!?
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Eind september
Blinkend van genoegen blik ik terug op de presentatie van mijn boek.
Die vond plaats in het Poëziecentrum, dat gevestigd is in een middeleeuws
gildehuis en over een verbazingwekkend zaaltje beschikt, op zolder namelijk, een
zolder die wordt overkapt door een enigmatisch stelsel van hanenbalken. Bij de
aanblik daarvan schoot me onvermijdelijk die regel van Achterberg te binnen,
maar de enige dogma’s die hier mogelijk soms tegen de hanenbalken hingen wa-

Luuk Gruwez en Huub Beurskens ondervroegen mij over mijn boek, mijn visie
op de poëzie, de essayistiek, en nu we toch bezig waren ook over Herman de
Coninck, Willem Barnard... of nee, eigenlijk ging het zo: de eerste vraag betrof
Herman de Coninck en toen ik mij aan het antwoord zette, kwam zijn weduwe
binnen. De tweede vraag luidde hoe ik me verhield tot het geestelijke en intellectuele erfgoed van mijn vader (overigens een vraag die een rode draad door het
boek vormt), zodat ik na vijf minuten al begon aan een geleid bezoek door de
intieme vertrekken in het huis van mijn hersens... en verdomd, plakte er alsnog
godsdienst tegen dat schemerige woud van middeleeuwse eiken, en begon ik me
daar in het openbaar te biechten over mijn terugkeer tot het anglicanisme van
mijn jeugd. Maar blijkbaar sprak ik met zoveel oprechtheid, of althans aplomb,
dat het een goede indruk maakte op de zestig aanwezigen: ik was ‘mijzelf ’, en
zoals u weet is het jezelf-zijn een geloofsartikel dat ieder modern mens omhelst.
Tijdens het signeren zag ik pas echt wie er allemaal waren komen opdagen.
Onder deze getrouwen ook Dieuwke Parlevliet, in wier boerenhuis – groene luiken, olijfbomen, onmetelijk uitzicht over de golvingen van Lazio – we een paar
jaar geleden de gezinsvakantie hebben doorgebracht. Ze gaf me een klein hard
voorwerp, dat in vloeipapier was gewikkeld. Joy stopte het in haar tas.
Tegen middernacht zaten we op een Gents terras, alwaar een mooi burgerlijk
geluksgevoel over mij neerdaalde. Blinkend van genoegen, opgewreven als een
kastanje in de herfst (die weer nadert).
Na het avondeten (voortreffelijke bloemkool met kaassaus)
Thuis pakte ik dat cadeautje van Dieuwke uit. Tot mijn verbazing was het geen
koelkastmagneet of een soortgelijke grap, maar een Etruskisch kopje van roodbruin aardewerk. Dat het Etruskisch was, zag ik onmiddellijk – de spitse neus, het
haar, ik herkende de objecten die ik in een plaatselijk museum had gezien. Mijn
dode ventje lachte, zelfs zijn tanden waren afzonderlijk met piepkleine groefjes
aangeduid. Ze had het in de buurt van haar huis gevonden, schreef ze in een begeleidend briefje. Nee, niet het, hem, mannetje van 5 cm, mensje, onderwerp van
een toekomstig gedicht.
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ren die van het soort dichtkunstfanatici waartoe ik niet behoor. (U weet toch over
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Oktober
Ingmar Heytze heeft zich aan een bloemlezing uit het werk van Guillaume van
der Graft gezet. Titel: Er loopt een gedicht voor mij uit.
Hiep hiep.
Ik herinner me de vijfentachtigste verjaardag van Willem. Hij zat nog gewoon
in een stoel, in plaats van de vervloekte rolstoel van zijn laatste jaren – hij was
handenwrijvend goedgehumeurd, keek niet op een glas, spon tamelijk virtuoze
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formuleringen rond de dames, die kirden van plezier, en stelde me te midden van
dit alles aan zijn ‘jongste vriend’ voor, Ingmar, die een halve eeuw na hem was
geboren, en wiens eerste woorden ooit tegen de oude Van der Graft tijdens een
Nacht van de Poëzie luidden: ‘Maar was u niet dood?’
Hoera.
Nog steeds oktober (afwisselend goud en lood)
N. N. in een mail: ‘Ik heb je dit nooit verteld, maar toen ik twee jaar geleden in die
jury zat voor de Cultuurprijs proza van de Vlaamse regering (Stefan Hertmans
heeft die dan gewonnen met zijn Oorlog en terpentijn), had ik een lans voor Dagboek
van een landjonker gebroken. Tevergeefs, zoals is gebleken. Goed, die dingen gebeuren. Maar wat was één van de argumenten van een jurylid – een academicus –
om geen rekening met jou te houden? Die Barnard? Een man met conservatieve
ideeën. Ik heb die man toen gevraagd wat conservatieve ideeën met literaire kwaliteit te maken hadden. Het ging het ene oor in en het andere oor uit.’
Betreurenswaardig conformisme, zoals men dat aan de faculteiten der zwakke
wetenschappen dikwijls aantreft... Gelukkig betrof het maar de Cultuurprijs voor
proza. Evengoed ergerde ik me, niet zozeer aan het feit dat iemand niet van mijn
werk zou houden (daar kan ik wel mee leven, hoe onbegrijpelijk het me ook voorkomt), maar wel hieraan: uit de kritiek kon ik aﬂeiden dat de bewuste ﬁguur dat
werk helemaal niet gelezen had: het was de typische formulering van een vooroordeel, en dan nog een erg dom vooroordeel (ik heb al vaker uitgelegd waarom bijvoorbeeld ‘conservatief ’ onderwijs juist erg vooruitstrevend is).
Alweer een oktoberdag
Bart Van der Straten kneedt uit de klei van zijn geboortegrond het navolgende
proza over een nieuwe bundel van Jeroen Theunissen (ik vond het op een website):
‘We kunnen niet spreken over wonen zonder te spreken over Heidegger.’
Wat een heerlijke zin! Wedden dat wij, Barnard, er prima in slagen uren over
wonen te lullen zonder de minste referentie aan de ﬁlosoof van het Zwarte Woud?
En hoe deﬁnieert de ex-nazi het wonen?
‘[...] als “een verblijf bij de dingen”. Die dingen, dat zijn voor Heidegger aarde,
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hemel, goden en stervelingen. De combinatie van die vier elementen noemt hij
“het vierkant”. Een sterveling wóónt, zegt Heidegger, als hij alle onderdelen van
dat vierkant tot hun wezen laat komen. Een sterveling die woont, onderwerpt de
aarde dus niet aan zijn of haar wensen, maar laat haar vrij evolueren. Hij of zij
ontvangt de hemel als hemel en volgt het ritme van dag en nacht, van licht en
donker. [...] Stervelingen, mensen dus, hebben volgens Heidegger bovendien een
taak, een dubbele taak zelfs: ze moeten enerzijds het bestaande verzorgen, en er

die bouwt. Het is die rol van bouwer die Jeroen Theunissen in zijn nieuwe bundel
op zich heeft genomen.’
Vergeet u mijn weerzin tegen Heidegger even: ik vind dit zonder de minste
ironie heel interessant. Maar in de godganse bespreking worden geen twee regels
uit de bundel achter elkaar geciteerd!?
Heden
Gezeur van regels aan mijn hoofd, een soort versstalkers. Ze vormen het slot van
‘Compendium Catullianum’, uit de bundel Sentenced to Life (2015) van de Australische dichter Clive James, waarin de mus van zijn vriendin dood is, zoals die van
Lesbia bij Catullus:
Remember when I asked for a thousand kisses?
Let’s make it ten. Why not just kiss me once?
For I, tear-drenched as when my brother died,
Miss you the way you miss that stupid bird:
Excruciating. Let’s live and let’s love.
Our brief light spent, night is an endless sleep.
Geweldig gedicht, daar niet van, al had ik ‘you’ ingevoegd na dat ‘asked’, dan was
het een pracht van een Engelse alexandrijn geweest, mais passons.
Alleen kwelt mij de vraag van altijd: of het leven inderdaad zinloos is, zoals de
meeste westerse intellectuelen geloven sinds de aarde herschapen werd in 1968.
Want dat is de onvermijdelijke conclusie van dit gedicht, wat liefde en vriendschap, en vervolgens onfatsoenlijk veel dood.
Hier dreigt het woord ‘zingeving’ te worden gebruikt. Wat is er toch aan de
hand met onze beschaving dat je gedwongen bent zo’n bespottelijk woord als
‘zingeving’ te gebruiken? Een woord voor ouwe tantes bij hun theekransje,
wanneer het koekblik met christendom leeg is; een woord voor ondermaatse prozaïsten, wanneer de bodem van de ﬂes met Nietzsche is bereikt...
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anderzijds voor zorgen dat dat wat pas bestaat, maar nog niet tot wasdom gekomen is, kan groeien en zich kan ontplooien, zodat ook dàt pasgeborene kan gaan
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Zondag
Friedrich August Kekulé von Stradonitz is de man die de structuurformule van
benzeen heeft beschreven. In een droom zag Kekulé een slang in haar eigen staart
bijten en zo kwam zijn tobbende brein op het idee dat die benzeenmolecule wel
eens ringvormig kon zijn, wat nog helemaal bewezen moest worden.
Dat doet toch aan het niet-wetende weten van het dichten denken, vindt u ook
niet?
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In een gesprek met radio France Culture in 1979 legt Georges Brassens uit hoe
hij verzen maakt, die plots uit de lucht lijken te vallen, zij het niet zonder voorafgaand denkwerk natuurlijk, en hoe hij daarbij in het gareel wordt gehouden door
het rijm en de structuur van wat hij al heeft, zoals ook het speelveld van wetenschappers beperkt wordt door hun eerdere observaties en zij toch volkomen vrij
blijven binnen dat veld. ‘Alors là, encore une fois, c’est la rime qui vous a donné
non seulement votre mot, mais même votre idée,’ neuriet de troubadour. Het rijm
heeft je niet alleen het woord maar ook het idee voor je gedicht gegeven. ‘Of niet
eens het rijm, de noodzaak iets in een bepaald stramien te plaatsen.’
Zondagavond (laat)
Ja, zo zit het met dat eureka van de dichters. Maar vergunt u mij dat ik in deze
context uit eigen werk citeer, meer in het bijzonder uit ‘De schipbreukeling’. Het
toneel is de kermis in Antwerpen, waar de verteller zich bevindt met de zeeman
García uit Tenerife:
En ik, man van veertig, reed
op mijn vliegende paard rond en overschouwde de wereld
zonder liefde te voelen – ik handelde als een kind
en liet een staart staan.
Maar in de heldere nevel van jaren
die hem vervulden, begroette García op zijn eiland
het naamloze ezeltje van de mallemolen: met vaste hand
leidde zijn vader hem rond in het onverklaarbare
mysterie van vastheid en draaierigheid, de duidelijke
dronkenschap die ook poëzie is...
Elders in datzelfde epyllion staat: ‘En het moet ergens over gaan, het moet niet
nergens over gaan.’ Raar genoeg wist ik dus in 1996 al wat ik pas later, na de geboorte van Christopher, zou weten: dat ik van mening ben dat het nihilisme nihil
is en absurdisme absurd.
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j a a r d a t w o o r d w e r d , w o o r d d a t v l e e s w e r d v o l g e n s p. v a n o s t a i j e n
De slag in het bos van

Je kunt niet vinden wat je niet kunt zien, zei hij.

Mametz, die in plaats van

Vandaag kijk ik heel anders het verleden in.

vijf uur, vijf dagen duurde,

Alsof je je verplaatst in een droomwereld, een soort sprookje.

gestreden door de
enthousiaste, avontuurlijke,

Aan het eind van het interview zei hij hetzelfde nog eens met

ongetrainde, slecht

andere woorden. We snapten niet precies waarover hij sprak.

uitgeruste jonge mannen

Wat een ontroerende man, zei ik tegen mijn vriend.

van de Welsh Division,
bezweken onder het verbaal

We zaten te kijken. Hoe dan ook er blijft sprake van verplaatsing,

geweld van David Lloyd

misschien zelfs een vlucht. En volgens mij bedoelt hij dat

George, minister van oorlog,

met die shit en donkere wolken.

leverde de eerste
gevechtsdag meer dan

Alsof iets over zijn tentoonstelling hangt wat daar althans

vierhonderd doden op,

volgens zijn universum niet hoort en hij zich lijkt te schamen of

onder wie de broertjes

voelt dat hij zich daarvoor moet verontschuldigen.

Tregaskis, oorspronkelijk uit
Penarth, geëmigreerd naar

Wat is hij toch sympathiek, dacht ik. Maar mijn vriend zei:

Canada en teruggekomen

ik denk dat we niet moeten vergeten dat voor hem deze opdracht

om als vrijwilligers dienst te

precies op het juiste moment kwam. Nu en hier.

nemen in het Britse leger,
waarbij tijdens de eerste

Terwijl wij vandaag de dag iets wat we maar niet kunnen

aanval een van hen in het

onderscheiden met hand en tand willen vinden om het

hoofd werd geschoten, de

te kunnen verdedigen, zei ik. Wij willen ook zo’n universum.

andere, die hem te hulp
kwam, ook werd gedood;

Je maakt er een slogan van, zei mijn vriend, alsof de baby van

de slag waarover de dichter

zijn broer niet onder prikkeldraad is doorgegeven. Alsof de

Robert Graves, toen hij na

fotograaf het niet moest doen met het schijnsel van de maan.

afloop nog eens het bos inliep,
dichtte: ‘Het lag vol Pruisische

Vandaag kijken wij het verleden in en zien we bange diertjes in

gardisten, grote mannen, en

de frontlinie van het sterven, aangespoeld aan een vreemde kust

dode Royal Welch

of tegen een schuurdeur gekwakt en tot stilstand gekomen
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in het jaar dat woord werd, waarin het woord vlees werd.

Borderers, kleine mannen.

Soms is een lichaam net zo heilig als een woord. Soms zijn

Geen enkele boom in het bos

dagen van vlees gemaakt. Komt het voorjaar met bloed in

bleef ongebroken.’

de blaadjes.

[ii]
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zingende soldaten volgens m. nijhoff
Je kunt het misschien beter

Nadat hij via twin viewer was ingelogd en ik vanaf mijn plek

zo zeggen.

toekeek hoe mijn pc op afstand werd bestuurd, vroeg ik:

Je zou je er niet voor moeten

Aad, waar denk jij als eerste aan als ik 1916 zeg?

schamen of het zien als het

Wij kampeerden onder aan de heuvel in het bos

bijpunten van je eigen

van Mametz, ik wist van niks, ik liep de heuvel op en zag

geest.

dat monument dat me later nachtmerries bezorgde.

Ergens moet je engagement

Ik heb het Tineke niet verteld maar het slagveld was zo breed

ook gewoon als een taak

als het stuk van de Garnwerder weg tot aan het Winsumer

zien. In een onvermengde

diep, misschien iets meer dan een kilometer. De Britten

taal als van voor de

legden een bommengordijn. Maar de Duitsers hadden het

zondeval.

door en gingen gewoon een stukje opzij. Even onder ons: die

Een linguïstisch geheel

Britten deugden ook niet, je kon het kanongebulder tot in

met een heldere spanning

Londen horen. O, zei de prime minister, ze zijn begonnen.

als tussen de ijsvogel

Mametz Wood werd ingenomen door de 38e Welsh Division

en zijn steiger, als tussen de

tussen 7 en 12 juli. Met zware verliezen.

bron en zijn water.

Ik heb het daarnet even nagezocht.

Of zoals Nijhoff zegt:

Maar die hebben later zelf dat monument betaald.

Als tussen de puntige keien

Een woeste rode draak want dat is het embleem van Wales.

en de straten.

Hier heb ik het, de draak verscheurt het prikkeldraad.

Als tussen de pijn en de

O ja, die streek hier wordt de poets walk genoemd.

voeten van de blonde soldaten.

Vanwege Robert Graves en Siegfried Sassoon.

Het verdriet, het smoren van

Die in het voorjaar en de zomer dienden in de Royal Welsh

het verdriet, het verlaten en

Fusiliers. Een van de oudste regimenten, uit 1689.

Marie.

Als je hier induikt dan duik je als het ware terug in de tijd.

Het verre doel en de torens.

Lezen doen we allemaal hè, maar wat ze daar doen is

De tamboer en de muziek.

het echte beleven. Ik weet dit van Yency, geschiedenisgek en

Waar is de tamboer, waar is

-student die meedeed aan de slag bij Waterloo, uitgezonden

de muziek?

bij de n o s op 3 en 18 juni 2015. Yency vond het leven

Als tussen God en de alleen

van een fusilier in 1815 meteen heel erg bij hem passen.

gelaten soldaten.

Ik ben de laagste rang, zei hij, als infanterist, voetvolk, slachtvee

Ons brekend lijf en ons zieke

kanonnenvoer. Aan Yency, zielenvervoerende romanticus, draag

hart.

ik, Aad, hier Sassoons gloeiende woorden op:
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De ring van liefde en de ring

You and I have walked together

van smart.

In the starving winter weather.

De verachting en de granaten.

We’ve been glad because we knew

Kortom:

Time’s too short and friends are few.

Als tussen een goed soldaat en

We’ve been sad because we missed

zijn grote kinderhart.

One whose yellow head was kissed

Ergens.

By the gods, who thought about him

Zingende soldaten.

Till they couldn’t do without him.
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De titel van het eerste gedicht is een regel uit ‘Gulden sporen negentienhonderd zestien’
van Paul van Ostaijen. De titel van het tweede gedicht is een regel uit ‘Zingende soldaten’
van Martinus Nijhoff.
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Gerda van de Haar Dublin 1916: the Red versus
the Green
Iris Murdoch herlezen in Ierland
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In de nazomer van 2015 reden we per taxi van de luchthaven van Dublin naar het
appartementje dat we via Airbnb in het centrum hadden gehuurd. De chauffeur
was een maand geleden nog in Nederland geweest, vertelde hij, op familiebezoek.
Zijn zoon had een Nederlandse getrouwd, een meisje uit Vollenhoven dat als
echte Vollenhovense in haar stadje wilde blijven wonen. Maar als hijzelf met zijn
echtgenote in Nederland was huurden ze liefst een kamer in Amsterdam. En namen ze de taxi... We naderden het centrum en hij wees ons de bezienswaardigheden. Daar is Kilmainham Goal, de gevangenis waar in 1916 de leiders van de Easter
Rebellion werden geëxecuteerd. Met Pasen is dat een eeuw geleden, zeiden we.
Dat gaan we vieren, beaamde hij: because we then finally can officially shoot the English.
Ook onze jongens (twaalf, negen) schoten in de lach en het werd de mantra van de
week.
De Paasopstand (maandag 24 april 1916) is berucht. Engeland voelde zich, midden in de Great War, verraderlijk aangevallen in de rug. De repressie was er dan
ook naar. In heel Ierland werd de staat van beleg afgekondigd en vervolgens werden drieënhalfduizend mensen opgepakt, van wie de helft werd getransporteerd
naar Engeland en aldaar vastgezet in interneringskampen (!) en gevangenissen.
Van deze gevangenen was maar een kleine minderheid betrokken geweest bij de
revolutie.
De ‘Easter Rising’ werd in de week dat zij duurde maar weinig gedragen door
de bevolking. Men betreurde het geweld en de burgerslachtoffers. De gevangenen
die door de Engelsen door de straten werden gevoerd konden rekenen op de spot
van hun landgenoten. Totdat de Engelsen begin mei zestien leiders standrechtelijk executeerden. Een van hen moest per brancard worden vervoerd en onderging
de executie vastgebonden op een stoel. Op dat moment keerde het tij. Het gestelde voorbeeld werkte op een beproefde manier averechts en de Ierse leiders werden
voor eens en voor al de martelaren van hun volk. In 1921 werd het land bij verdrag
praktisch onafhankelijk van Engeland, zij het zonder het welvarende, havenrijke
en meer protestantse noordelijke deel dat als Noord-Ierland deel uit is blijven
maken van het Verenigd Koninkrijk. Pas in 1949 kon de Republiek Ierland worden
uitgeroepen en in 1955 trad het land toe tot de Verenigde Naties.
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Filosoof
Iris Murdoch (Dublin 1919 – Oxford 1999) publiceerde haar The Red and the Green in
1965, in de aanloop tot de herdenkingen van vijftig jaar geleden. Murdoch was
weliswaar in Ierland geboren, maar haar ouders verhuisden enkele weken na haar
geboorte naar Londen, toen haar vader daar een betrekking kon krijgen bij het
ministerie van gezondheid. Beide ouders waren protestantse Ieren. Haar vader
was van boerenafkomst en had zich in 1915 ingeschreven bij de cavalerie van het

The Red and the Green (Rood en groen in de Nederlandse vertaling van N. FunkeBordewijk uit 1966) was Murdochs negende roman in slechts elf jaar tijd: de eerste
verscheen in 1954, toen de schrijfster vijfendertig was. Zij had er toen al een carrière als schrijvend en docerend ﬁlosofe opzitten. Misschien is Iris Murdoch geen
schrijver om verplicht te lezen als je zeventien bent, bedacht ik. Destijds liep ik er
tegenaan, tegen die vreemde wereld van volwassenen, eenmaal tegen de dertig
vond ik het prachtig (je leert er ook whiskey van drinken) en nu, weer twintig jaar
later, was een aarzelende herlezing ter gelegenheid van die midweek Dublin een
feest van herkenning. En van nieuwe ontdekkingen.
Rood en groen
De toon wordt meteen gezet. We zijn in Dublin, vlak bij zee, de huizen nat van de
regen, de lucht lichtgevend grijs. Voor Andrew Chase-White in zijn rode Britse
legeruniform is het een aangenaam vertrouwde en toch sterk verontrustende omgeving. Hij maakt deel uit van het eliteregiment van King Edward’s Horse en is
dolblij dat hij de eerste tien dagen nog niet terug hoeft naar Frankrijk. Dat is niet
zozeer omdat hij dan de oorlog in moet – daar heeft hij nog weinig van mee hoeven maken – maar omdat deze cavalerist in zijn hart doodsbang is voor die paarden. Daarin is hij heel anders dan zijn stoere Ierse, wat hem betreft ook wel wat
provinciaalse familieleden. Tijdens de lange Ierse zomervakanties van zijn kindertijd moest hij veelal tevergeefs opboksen tegen zijn bewonderde en benijde
neef Pat. Nog steeds koestert hij tamelijk dubbele gevoelens voor hem. Deze Pat
Dumay blijkt zich niet te hebben aangemeld voor het leger. Hij heeft iets anders te
doen, dezer dagen.
Britse Andrew blijft een verhaal lang achter het net vissen. We voelen met hem
mee maar worden ook onweerstaanbaar richting leedvermaak geleid. Andrews
tegenspeler is de vrijheidsstrijder Pat. Tot hem blijken veel van de personages zich
heimelijk aangetrokken te voelen. Daarmee is het boek volop een hulde aan
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verlof was en konden huwen in 1918. Iris was hun enig kind. Iris Murdoch noemde zich bij voorkeur Iers, maar woonde haar leven lang in Engeland.
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Engelse leger. Hij vocht in Frankrijk. Haar moeder kwam uit een middenklassefamilie in Dublin. De twee hadden elkaar in de stad ontmoet toen haar vader op
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‘groen’, aan de vitale Ieren die staan voor hun vrijheid. De verhouding tussen Pat
en Andrew levert een hilarische slotscène op, die iets heeft van een spotprent. De
revolutie is begonnen, maar Andrew strompelt door ingrijpen van Pat machteloos
door de straten van Dublin, voortgesleept door iemand van de groenen.
Tegelijk is het boek nergens een pleidooi voor vechten. Andrews Ierse verloofde Frances en Pats moeder Kathleen krijgen krachtig stem in hun persoonlijke
protest tegen alle plannen tot doden. Maar och, vrouw zijn is net zoiets als Iers
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zijn: iedereen zegt dat je belangrijk en aardig bent, maar je komt toch altijd op de
tweede plaats. Dixit Frances. Stil maar, zegt haar vader, vrouwen hebben altijd al
‘Home Rule’ gehad. Met die dooddoener moeten de vrouwen en Ierland het dan
weer even doen.
De conversatie staat politiek en persoonlijk voortdurend op spanning en dat
maakt het boek tot een echte Murdoch. Er is in haar romans altijd wel een maatschappelijk of principieel ﬁlosoﬁsch standpunt dat verdedigd en doorleefd moet
worden door voor- en tegenstanders. Het is een existentiële vorm van schrijven.
Iris Murdoch de ﬁlosoof schreef niet voor niets een boek over Sartre. Tegelijk
vond zij Sartre tekortschieten wanneer hij alles tot eigenbelang terugbrengt: voor
haar bestaat het goede. En het goede is belangeloos. (In 2003 verschenen bij Boom
enkele klassieke essays van haar onder de titel Over God en het goede.) Dit terwijl in
haar romans het eigenbelang een machtige verklarende rol speelt.
Heilig
Ook de godsdienst staat op spanning. In The Red and the Green voelt Andrew zich
meteen op de eerste bladzijden al geschoffeerd door het enthousiaste katholicisme van de Dubliners. In Engeland bezoekt hij de (anglicaanse) kerk vrijwel nooit,
maar hier weet hij zich ertoe genoodzaakt, niet alleen omdat hij zijn moeder wil
vergezellen, maar omdat het ongehoord is hoe katholieken meelopen in processies en op Palmzondag net doen of de Christus in persoon zojuist speciaal voor
hen Jeruzalem is binnengereden. Het katholicisme trekt een scheur door de
Anglo-Ierse familie. Pat is natuurlijk katholiek, evenals diens stiefvader Barney,
die zijn priesterroeping moest verzaken en nu de Ierse heiligen bestudeert. De
Ierse heiligen. De overwegend protestantse familie praat besmuikt over zulke verheerlijking van Keltisch christendom: allemaal idealisme en misplaatst nationalisme. Dat maakt lezers dan weer nieuwsgierig.
Barney is de andere ﬁguur die meewarigheid en hilariteit oproept, maar het
leedvermaak is stukken milder. Zijn gecompliceerde houding intrigeert en kan
veel sympathie oproepen, mede doordat hij veel portretterende aandacht krijgt.
De gewezen priester heeft zijn toevlucht tot de alcohol genomen. Als hij in de
roman voor het eerst opkomt is dat wanneer hij thuis met veel geraas van de trap
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valt, twee ﬂessen drank onder de arm. Barney sympathiseert met de opstandelingen maar legt zijn geweer te vondeling. In een onversneden mystiek moment in
een kapel belooft hij plechtig afstand te doen van al zijn verslavingen, maar een
meer alledaagse werkelijkheid haalt hem vrijwel direct weer in.
Barney heeft in het groot wat de andere personages, behalve Frances en Kathleen, in het klein hebben. Doordat bij hem alles in het extreme wordt getrokken
zien we ook de moeiten van de andere personages helderder. Als Andrew staat

eergevoel over, is pathologisch verliefd maar zit tamelijk ongelukkig in zijn lijf, is
uitermate gevoelig maar gebonden aan zijn zwakheden. Zelfs zijn theologischhistorische studie mislukt. In plaats daarvan schrijft hij zijn memoires, waarin hij
willens en wetens de werkelijkheid verdraait tot hij het slachtoffer is van de boze
buitenwereld. Het katholicisme lijkt het enige dat nog zuiverheid zou kunnen
brengen – maar het zal dat niet doen want Barney blijft Barney.
Murdoch schrijft doorgaans van nabij over het katholicisme. Godsdienst is bij
haar een belangrijke factor, al bindt zij zich nooit aan dogmen. Soms wordt zij
neergezet als atheïstisch mysticus, maar dat bijvoeglijk naamwoord klopt hoogstens als je het atheïsme in zijn allerverdunste vorm neemt, als een niet-weten en
een weigering zich aan exclusieve godsvoorstellingen te verbinden. Murdoch is
eerder ‘voor’ dan tegen. Agnosme lijkt een betere term. En hoewel haar sfeerbeschrijvingen een beroep doen op gevoeligheid voor een bezielde werkelijkheid,
kom je met de term natuurmystiek niet uit. Daarvoor is te veel theologisch beeldmateriaal verwerkt.
Millie
Het hele verhaal wordt gaande gehouden door Millie, aunt Millie voor Andrew en
Pat, ook bewonderd door Barney en niet te vergeten door Frances’ vader Christopher. Zij is een opvallende vrouw, geëmancipeerd, rather fast volgens haar vrienden.
Millie is sinds jaren weer alleen, heeft een verpleegstersopleiding op zak, is ook
handig met het pistool en sympathiseert in stilte met de voorgenomen opstand.
De mannen hebben haar constant op het netvlies, Frances en Kathleen vinden
haar eerder gevaarlijk of, veel later, zielig. Zij heeft een ruime hoeveelheid mensenkennis, de nodige schwung, aandacht voor anderen en evenveel behoefte aan
autonomie, tevens aan bewondering en naar het lijkt minder aan koestering. Zij is
min of meer de spil waar de gebeurtenissen om draaien – zij weet meer van iedereen dan iemand anders in het verhaal, maar we krijgen haar uitsluitend te zien
door de ogen van anderen. Maar ze is eenzaam doordat zij haar vrienden tegen
elkaar uitspeelt. Zowel geslaagd als reddeloos afhankelijk van aandacht is zij een
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Barney voor Ierse zelfspot. Geen Pat zonder Barney. Barney heeft al te weinig
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voor de onbenulligheid van de Engelsen (een heel bekend Iers thema), dan zorgt

LITER 82 (binnenw)_Opmaak 1 09-06-16 11:59 Pagina 74

typische Murdochﬁguur, eentje van wie de biografen zeggen dat Iris Murdoch er
iets van zichzelf in heeft gelegd. Het zorgt voor zindering en de nodige slapstick.
En indirect voor diepgang, doordat via haar ieders eigenbelang bloot komt te liggen, inclusief dat van Millie zelf.
1916
Door de gedegen historisch-politieke verwerking van het thema, mooi gekoppeld
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aan even symbolische als ‘ware’ personages met hun alledaagse suspense, zal The
Red and the Green gelezen blijven worden. Frances is de sterkste van allemaal, al
wordt dat door de anderen veelal niet zo ervaren. Barney, getrouwd met Kathleen
en verslingerd aan Millie, is goed bevriend met Frances. Zij is bezorgd over zijn
lot en samen maken zij lange wandelingen langs de zee. Hier wijkt het understatement van de vertelling. Dankzij Frances ervaart Barney soms een glimp van het
absolute van de liefde, en dat is ‘het enige dat een vernederde geest helen kan’
(hoofdstuk 10).
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George Harinck Tussen de holten van hemel
en aarde
Christendom en cultuur op spanning tijdens de Eerste Wereldoorlog

13:20, 21). De God van de vrede – maar ruim een maand later brak het geweld rond
Antwerpen los. Hepp hoefde niet te vluchten naar Nederland, zoals vele andere
Antwerpenaren. Hij had al in het voorjaar van 1914 een beroep aangenomen van
de kerk in het Nederlandse dorp Klundert. Daar hield hij later die oorlog lezingen
over de antichrist. Of hij daarbij gedacht heeft aan het lot van zijn voormalige gemeenteleden in Antwerpen is niet bekend. Zeker is dat hij een verband probeerde
te leggen tussen het oorlogsgeweld en het christelijk geloof in de vrede die komende was. De overgang van de religieuze communicatie binnen een christelijke
gemeente naar een religieuze interpretatie van de wereldgeschiedenis werd probleemloos gemaakt. Een christelijke interpretatie van de wereldgeschiedenis was
voor Hepp en veel van zijn tijdgenoten nog een vanzelfsprekendheid. In het licht
van deze religieuze visie was de Eerste Wereldoorlog een barenswee in een kosmisch conﬂict, dat uiteindelijk tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou
leiden. Hepps lezingen waren een oproep tot bekering. Daarmee schaarde hij zich
in een gezelschap van apocalyptische schrijvers en sprekers die in tijden van crisis
op gehoor kunnen rekenen: eschatologie ﬂoreerde tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Hepp reisde met zijn lezingen stad en land af en publiceerde ze ook.
Het einde der tijden
Er was grote behoefte aan een christelijke duiding van de oorlog. De apocalyptische verklaring was een klassieke en lag ook nu weer voor de hand om de verschrikking van een oorlog in het hart van de Europese christelijke beschaving te
verklaren. De gereformeerde predikant K. Schilder, de evangelist Johannes de
Heer en vele anderen in ons land, zochten hun toevlucht tot deze verklaring. Wat
kon je verder doen in een oorlog die Europa was overkomen dan je overgeven aan
apocalyptische bespiegelingen? Praktisch gezien was alle aandacht van regering
en leger geconcentreerd op het buiten de Nederlandse grenzen houden van de
oorlog. De paus was ook praktisch en bood vredesbemiddeling aan, maar die mogelijkheid leek, aldus het weekblad De Heraut in 1914, in het protestantse kamp,
waar niemand het protestantisme representeren kon, afwezig:
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Sanderusstraat te Antwerpen, met een preek over de God van de vrede (Hebr.
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Op zondag 28 juni 1914 preekte Valentijn Hepp voor het laatst in de kerk in de
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Van een diplomatieke zending namens de protestantsche kerken naar de hoven
der verschillende oorlogvoerende mogendheden kan [...] natuurlijk geen sprake wezen. Maar wel kunnen de protestantsche kerken èn door de prediking op
den kansel èn door het geschreven woord haar invloed ten gunste van den vrede doen gelden; ze kunnen de vorsten en volkeren bidden om aan dit vreeselijk
oorlogsspel een einde te maken, en ze kunnen elke poging steunen, die tot
bemiddeling en vredestichting leiden kan.
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Met praktische interventies werd wel gepoogd de oorlog te beperken, maar was
ze nog niet verklaard. Wat viel er meer te zeggen dan dat het einde der tijden was
aangebroken?
Relatie tussen christendom en cultuur
In Christianity and History stelde de Engelse historicus Herbert Butterﬁeld terecht
dat de kerk middels een vijftienhonderdjarige alliantie met de machten van deze
wereld was geworden tot ‘the cement of society, the buttress of whatever was the
existing order, and the defender of the status quo’. In dit cement waren echter
sinds de achttiende eeuw nieuwe scheuren opgetreden. De Franse revolutie symboliseerde de secularisatie van de staat, de scheiding van kerk en staat en de erkenning van de rede als bron van kennis naast en buiten religie. Deze ideeën beklijfden ook in de Nederlandse natiestaat van de negentiende eeuw. De met name
in Leiden ontwikkelde moderne theologie kan gezien worden als een protestantse
poging om christendom en cultuur toch verbonden te laten blijven, zij het niet in
institutionele, maar in historische zin: de geest van het christendom realiseerde
zich in de historische ontwikkeling. Het neocalvinisme van Abraham Kuyper
bouwde voort op deze verbinding van christendom en cultuur. Het neocalvinisme
gaf niet de kerk, maar wel de religie een plaats in de publieke samenleving. Tegen
het einde van de negentiende eeuw liep de moderne theologie vast in haar rationalisme en achtte ze haar missie christendom en cultuur te verzoenen mislukt.
Toch probeerde de neocalvinistische theoloog Herman Bavinck medio 1910 voort
te spinnen aan deze draad. Hij wilde een theïstische coalitie smeden van allen die
de verbinding van religie met wetenschap en cultuur beoogden, van modern tot
orthodox. Een nieuwe generatie moderne theologen, waar onder Karel Roessingh,
had daarvoor wel enige sympathie. Deze generatie koesterde de overtuiging dat
een intrinsieke relatie tussen christendom en cultuur wezenlijk was voor het eigene en het voortbestaan van de westerse wereld. Maar het leggen van een relatie
tussen religie in zijn moderne of orthodoxe vorm enerzijds en de baanbrekende
seculiere cultuur anderzijds, leek menigeen irreëel: was er wel een verband tussen
beide, zo vroegen diverse theologische en wijsgerige auteurs zich af.
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Van twee-eenheid naar tweeheid
Het werd kort voor de Eerste Wereldoorlog gangbaar om christendom en cultuur
als twee afzonderlijke entiteiten te beschouwen in plaats van als een twee-eenheid: de relatie tussen christendom en cultuur was onder protestanten niet langer
voorgegeven, maar werd een wens of een opgave. Het blijkt uit tijdschrifttitels.
Het in 1911 door gereformeerden en hervormden opgerichte maandblad Stemmen
des Tijds droeg als ondertitel: maandblad voor christendom en cultuur. In 1917 ver-

Christendom en Cultuur. Ook titels van publicaties van protestantse theologen als
W. J. Aalders en J. A. Cramer gaven blijk van de tweeheid. Het ging om het verlangen christendom en cultuur te verbinden, maar het feit dat deze verbinding –
christendom en cultuur – expliciet vermeld werd, geeft al aan dat de vanzelfsprekendheid voorbij was: het was een program, er moest van deze beleden relevantie
werk gemaakt worden, het ging, in de woorden van de ethische theoloog Pierre
Daniël Chantepie de la Saussaye uit 1913, om het ‘zoeken naar een verband, een
verzoening [...] Wij willen de spanning leeren kennen welke de twee groote machten, christendom en kultuur, in het leven brengen’. Hij concludeerde na een historisch overzicht van de relatie tussen beide, dat er in zijn dagen ‘van een vruchtbare
aanraking tusschen christendom en kultuur daarbij weinig sprake is’. Hij gaf de
hoop echter niet op: ‘Intusschen: het evangelie laat zich niet wegcijferen; het is
een kracht, ook in onze eeuw. De wereld, beurtelings zalig in en moede van haar
kultuur, blijft er zich mee bemoeien.’
Christendom en cultuur op spanning
Er was dus een spanning ontstaan tussen christendom en cultuur, en de oorlog
werd wel opgevat als uitdrukking van die spanning. Volgens de Brit Neal Green
betekende de oorlog een enorme schade voor het imago van het christendom: ‘Deze oorlog heeft nu twee jaar geduurd en als hij nog twee jaar aanhoudt, wat best
mogelijk is, dan zal hij aan de Aziaten en Afrikanen een enorm kerkhof voor
oogen voeren [...] Deze zullen dan het christendom voor een dwaling houden, en
de Europeesche cultuur, als zijnde op den weg naar het barbarisme.’ Zo somber
zag Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne de zaken niet in. Toen hij op 27 september
1916 te Utrecht inaugureerde als kerkelijk hoogleraar, hield hij zijn inaugurele
rede over het thema ‘Dogmatiek en cultuur’. De oorlog was niet alleen een sociale,
politieke of economische kwestie, zo stelde hij, maar stelde de mensheid ook voor
de vraag welke invloed het christendom op het wereldleven oefenen kan en wil.
Het christendom was in de moderne cultuur niet overbodig geworden, zoals
Nietzsche zei, maar juist broodnodig om de moreel-geestelijke zijde van de oorlog te belichten.
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christendom en cultuur. En van 1924 tot 1939 verscheen het Algemeen Weekblad voor
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scheen het ethische tijdschrift Bergopwaarts, met als ondertitel: weekblad voor
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Protestantse letterkunde bevrijd
De protestantse literatoren stonden wat terzijde van dit debat, maar bezonnen
zich op hun eigen manier op de relatie tussen christendom en cultuur. Literatuur
was een bijwagen van de theologie in een cultuur waarin christendom en cultuur
liefst als een eenheid werden beschouwd. De tijd van de Eerste Wereldoorlog
bracht daarom voor de protestantse letterkunde een bevrijding. Toen de spanning
tussen christendom en cultuur gethematiseerd werd, ontstond er voor deze letter-
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kunde ruimte om aan de klem van de theologie te ontsnappen en op eigen benen
te gaan staan.
In maart 1896 was het christelijk letterkundig maandblad Ons Tijdschrift verschenen, onder niet-theologische redactie. Deze verschijning geldt als het beginpunt van de protestantse letterkunde. De oprichters van het maandblad wilden
waarschuwen tegen de in hun ogen antichristelijke beweging van Tachtig. Ze zagen voor de literatuur alleen een functie binnen christelijke kaders weggelegd.
Maar met een beroep op Kierkegaard waarschuwde redactielid F. C. Gerretson in
de jaren tien ‘tegen iedere poging om christendom en literatuur, om mens en
muze, om God en wereld op simpele wijze met elkaar te verzoenen en samen te
binden’. De door theologen als Cramer en Aalders betoogde tweeheid van christendom en cultuur bood een welkome bedding voor een dergelijke visie op protestantse letterkunde. Vanaf de jaren tien ging het in het publieke debat niet meer
over een christelijke cultuur, maar over de relatie van christendom en cultuur.
Deze relatie kon een spanning inhouden, een synthese inluiden, of voor onmogelijk worden gehouden, maar vanzelfsprekend was ze in elk geval niet meer. De
Eerste Wereldoorlog bracht zo’n slag toe aan de christelijke cultuur, ook in het
neutrale Nederland, dat van een herstel van een centrale of vanzelfsprekende rol
van kerk en christendom in de cultuur geen sprake kon zijn.
Maar voor de protestantse letterkunde was het dus een bevrijding. Martinus
Nijhoff vertolkte de nieuwe zelfstandigheid in onderstaand gedicht uit de bundel
Vormen:
memlinc
Ernstig en eenzaam staat
Tusschen de holten van
Hemel en aarde de man
Die Gods woorden verstaat,
Antwoord weet, maar nog zwijgt
Zoo lang de vraag nog klinkt,
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Wacht tot de wereld verzinkt
En een ster de zon overstijgt.
Hong’rend naar eeuwigheid
Brak hij zijn leven als brood,
Proefde in dit voedsel den dood,
Deed afstand, en houdt zich bereid.

Een voorgoed begonnen begin.
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Vroomheid bereid: voorwaar,
Dit is geen einde nog, maar
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Luisterend, zwijgend, en in
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Schrijvers
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Van de redactie

ter aan in Teaching a stone to talk, en verﬁjnt de waarneming:
De geest wil eeuwig leven, of een goede reden horen waarom dat niet kan. De
geest wil dat de wereld haar liefde, haar bewustzijn beantwoordt. De geest wil
de hele wereld kennen, en de eeuwigheid, en God. Het hulpje van de geest, het
lichaam, daarentegen, is bereid genoegen te nemen met twee gebakken eieren
bij het ontbijt.
Lezen tijdens het eten, bij voorkeur Liter, dat is misschien de oplossing. In dit
nummer meer verhalen bijeen dan ons in tijden gelukt is: een royale hand vol.
Twee daarvan zijn zo actueel als maar zijn kan. Zoek de verhalen van Mark de
Haan en Joost Vormeer maar op. Kunstenaar Anton Vrede verzorgde de illustraties
bij al het proza. Ook gastschrijver van dit jaar Benno Barnard verhaalt, en blijkt,
zo schemert tussen de regels door, een landjonker die het hogere zoekt. En toch
ook voor de gebakken eieren gaat. ‘Het geeft niet als u het niet begrijpt’, schrijft
hij.
Benno Barnard verhuisde dit jaar naar Engeland, en is dus onze ideale man ter
plaatse om, elders in dit nummer, over de Brexit te essayeren. Daarnaast schreef
voormalig Liter-redacteur Jan Sonneveld een essay over zijn Japanse geloofsheld
Shushaku Endo. Verderop vindt u een interview met Astrid Roemer, winnares van
de P. C. Hooftprijs. Annemarié van Niekerk zocht haar speciaal voor Liter op.
Wie het boek van Tomáš Halík over de nacht van de biechtvader nog niet kent,
kan terecht achterin, bij Maatwerk. Een zeer geschikt boek om nederig en inclusief denken binnen de Europese kerk te leren kennen. Zelfs de sceptische Wallace
Stevens schijnt (al sprak zijn dochter de priester tegen) zich bekeerd te hebben
tot het katholicisme op zijn sterfbed.
De zomer is voorbij, de pennen zijn, voor de eindeloos nieuwsgierige lezer, weer
in beweging. Bon appetit.
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never’, dichtte Wallace Stevens in 1923. Annie Dillard haalt hem een halve eeuw la-

1 Van de redactie

De geest kan nooit tevreden worden gesteld. ‘It can never be satisﬁed, the mind,
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Benno Barnard De hanger
Verhaal
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Van het familiekapitaal schoot niet veel meer dan onze naam en het huis over,
toen ik Masja in dienst nam. Ze was afkomstig uit Moermansk, het noordelijke
kerkhof van de Russische onderzeevloot, een stad waarvan ik me voorstelde dat ze
’s nachts een fosforescerende gloed uitstraalde omdat alles er nucleair besmet was.
Een zieke metropool: ook in het hart van de ijspegels die van de dakgoten hingen,
brandde een vreemd licht. Maar in haar verbazingwekkende Frans, dat voornamelijk uit lege negentiende-eeuwse frasen scheen te bestaan, die ze opvulde met
woorden als dweil en emmer, vertelde Masja nooit iets over haar geboortestad;
wel merkte ze een keer spontaan op dat ze het klimaat in België merkwaardig
vond: één lang, lauw, vochtig tussenseizoen.
Huis, naam – ik vergeet zowaar de hanger! Maar sta me toe dat ik eerst mezelf
introduceer. Dat verduidelijkt wellicht iets van het gebeurde.
Iemand noemde me niet onwelwillend een landjonker. Dat was Robert, mijn
naaste buur, die op zaterdagmiddag pleegt te komen discussiëren bij een ﬂes
whisky en die beweert dat zijn hart altijd rood is geweest. Wat niet van zijn bankrekening kan worden gezegd.
Robert had volstrekt gelijk: ik ben een landjonker, mijn genetisch materiaal is
nog het meest geschikt om er een landjonker uit samen te stellen. Ik woon in een
dorp, want ik kan niet in de hele wereld wonen. Gezonde buitenlucht snuif ik met
welbehagen op; ik boots hier op mijn bekoorlijke platteland tussen voormalige
boeren de voormalige landadel na. Daartoe bewoon ik het huis van mijn kindertijd, cultiveer elf are grond – de resterende elf are van het familiegoed – en koester
vele anachronistische inzichten, die muf ruiken in de neus van mijn tijdgenoten.
Ik ben hier opgegroeid, mijn familie woont al ontelbare generaties in deze
arcadische landstreek van heuvels en bossen, waar een visrijk riviertje doorheen
slingert. Ik ben nooit getrouwd geweest, hoewel ik vrouwen altijd begeerlijke
wezens heb gevonden en ook menige vrouw in de stad heb gekend, wat me op
aanzienlijke schulden is komen te staan. Als enig kind ben ik het laatste product
van een oud geslacht, maar dat is vanzelfsprekend een idiote uitdrukking. Iedere
boerenpummel is afkomstig uit een oud geslacht. Tenzij je natuurlijk gelooft dat
sommige mensen afstammen van vissen die veel recenter aan land zijn gekropen
dan de coelacant waar ik toevallig van afstam.
De tijden, de oorlog en boekhoudkundig wanbeheer maakten dat mijn familie
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verarmde. We moesten grote stukken land verkopen. En tot afschuw van mijn
grootouders trouwde mijn vader met het laatste dienstmeisje, wat voor hem de
enige manier was om er nog personeel op na te kunnen houden. Ik vind het een
opwindende gedachte dat ik ben ontstaan in vlees dat schuilging in een met kant
afgezet uniform, het vlees van een lagere, een ondergeschikte, mijn moeder. Ik
moet erbij zeggen dat mijn moeder een schoonheid was, en dat haar blanke huid
het natuurlijke fond vormde voor de hanger.

lijk. En voor de rest blijven de verschillen reusachtig. Er bestaat een ellendig hiaat
tussen de geleerde en de volksmens, een leegte waar geen hand doorheen te steken
valt. Maar waarom mag de boerenkinkel niet gewoon een boerenkinkel blijven?
Alleen seksuele aantrekkingskracht kan die afstand overwinnen; een stelling
waarvan ikzelf het ademende bewijs ben. Dat zei ik tegen mijn gespreksgenoot.
Vervolgens kregen we het over de gelijkenissen tussen België en de verdwenen
Donaumonarchie.
Ik zei Robert dat alleen de zuivere uitgestrektheid van de Donaumonarchie me
al verrukte. Veel land betekende veel landadel. Weliswaar kende het oude Oostenrijk – in 1914 de onderwereld in gezogen door de vortex van de Grande Guerre –
geen scheiding van kerk en staat; maar misbezoek was een sociale habitus, geen
verplichting. De vrouw, voegde ik eraan toe, was in dat land een ondergeschikt
schepsel; toch galoppeerde menige vrouw als een cavalerieofﬁcier door de rangen
van de andere sekse, die gewillig ter aarde stortte.
Mijn mening irriteerde hem. ‘België is net als het keizerrijk gedoemd te verdwijnen. Mensen willen niet in een gevangenis voor volkeren leven,’ zei hij.
‘In dat geval,’ zei ik, ‘verdwijnt de Europese Unie ook van het wereldtoneel.’
Dat zei ik omdat de brave Robert voor het Oostenrijk-Hongarije-SyldaviëBordurië van onze tijd werkt.
Toen we het bijgevolg over de rol van Rusland en daarna over het onderwerp
Masja kregen, kon hij zich helemaal niet meer bedwingen. ‘Je werpt dat kind aalmoezen toe, Rudolf !’ schreeuwde hij, met zijn whisky morsend.
‘Je vergist je,’ zei ik een beetje ongelukkig. ‘Weet je wel dat ik haar tien euro
per uur betaal? Van de mensen bij wie ze voor kindermeisje speelt, krijgt ze maar
acht euro. En ze betaalt geen belastingen.’
Hij nam nog een slok, keek op zijn horloge en haastte zich naar villa en vrouw.
Het is waar dat Oost-Europa de vloeren van West-Europa dweilt. Dat is een onwelriekend feit, zoals mijn vader placht te zeggen; u hoeft het me niet onder de
neus te houden. Maar Masja scheen daar volstrekt niet onder te lijden, hoewel ze
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Ik was dus in gesprek met Robert, die me een landjonker noemde.
Naar mijn idee, zo betoogde ik, zijn in een humane samenleving de kansen ge-

3 Benno Barnard De hanger – Verhaal

Maar ik loop op de feiten vooruit. Omdat ik dat doe, is het alles welbeschouwd
niet zo vreemd dat ze me achtervolgen.

LITER 83 (binnenw)_Opmaak 1 16-09-16 08:20 Pagina 4

LITER 83 (binnenw)_Opmaak 1 16-09-16 08:20 Pagina 5

een hogere opleiding had gevolgd – dat kreeg ik na enig aandringen op die eerste
dag uit haar. Op de School voor Toerisme, gehuisvest in een van die duizenden
beton geworden depressies uit het tijdperk van de Sovjets, had ze Frans geleerd.
Het talenonderwijs in de verdwenen dictatuur was naar verluidt voortreffelijk;
dat had het wilde kapitalisme nog niet kunnen vernietigen. ‘Si cela ne vous
dérange pas, monsieur Rudolphe,’ zei ze eerbiedig toen ik haar op die eerste dag
een rondleiding door het huis voorstelde. Door haar aderen stroomde het bloed
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van lijfeigenen, dat kon niet anders.
Ik moet er nog bij vertellen dat ik mijn moeder net had teruggezien. Dat was
gebeurd op de ochtend van de dag waarop ik haar in dienst nam. Boven de heuvels
aan de overkant van de rivier hingen lage, vochtige wolken. Ik verheugde me bij
die aanblik op de zomeravonden onder de appelbomen, wanneer de vossen
opgewonden over kippenhokken keffen en de uilen aan de wijde omgeving hun
lugubere sprookjes vertellen. Nu sliepen de salamanders onder de houtstapel bij
de keukendeur; pas in het voorjaar kropen ze weer terug naar de bron in de tuin.
Die bron is ’s zomers een reusachtige ruiker van stokrozen en anjelieren. De zon
priemde even door de vochtigheid die ik aanschouwde; en toen ik de hanger tegen
het licht hield, was het alsof die ene straal mijn moeder uit de doden opwekte,
want ik zag wat ik maar één keer eerder had gezien, een jaar of tien geleden, niet
langer dan dagen voor haar dood: een laaiende rode fonkeling, niet groter dan
een kiezelsteen...
Ik klink misschien onsamenhangend. Mijn moeder, moet u weten, hield ervan
na het avondeten door de tuin rond te dwalen, die toen veel groter was dan nu.
Na de dood van mijn ouders kon ik de successierechten op het huis en mijn eigen
schulden alleen maar voldoen door vele aren aan een verkaveling op te offeren –
tegenwoordig staat dit oude huis in een tuin van burgerlijke omvang, terwijl het
omringende platteland wordt opgegeten door het grote vegetarische monster dat
overal huizen bouwt. Die eerste keer, tien jaar geleden, zag ik mijn moeder door
het raam van de bibliotheek bij de bron staan. Het was nazomer. Ze droeg een
lichtblauwe japon en was nog altijd beeldschoon, maar op een verweerde manier,
als een tuinbeeld dat jaren van regen heeft getrotseerd. Mijn vader leefde al niet
meer en ik kreeg het onbehaaglijke gevoel dat ik niet zozeer haar zag, als wel een
eenzaamheid; of hoe moet ik het zeggen: de idee eenzaamheid misschien. ‘Het
zware,’ had ze eens gezegd, ‘is dat het wezenlijke altijd buiten jezelf ligt.’ Dat had
ze aan tafel gezegd, tegen niemand in het bijzonder, en ook daar moest ik aan
denken toen ze daar bij de bron stond. En terwijl ik naar de vrouw staarde uit wier
dienstbare schoot ik tientallen jaren eerder te voorschijn was gekomen, boorde
de kosmos haar zonnestraal met atomaire precisie in het slapende rood van dat
erfstuk, de in antiek zilver gevatte robijn, die nog van een verre zeventiendeeeuwse voormoeder was geweest en die via mijn grootmoeder uiteindelijk tussen
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haar borsten was beland. Het rood veranderde één seconde lang, een oneindig
kort ogenblik dat vele levens omvatte, in iets ontzettends waarvoor ik geen geschikt woord weet – iets anders in elk geval, dat zowel onaards was als onze hele
aardsheid omvatte, heel onze passie en ons lijden.
Het was weer voorbij.
Na de dood van mijn moeder durfde ik het sieraad niet tegen het licht te houden. Ik borg het weg in het donkere binnenste van mijn moeders secretaire. Daar
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viel de robijn in slaap. Wie zal zeggen waarom ik mijn erfstuk de ochtend van
Masja’s komst voor het eerst weer ter hand nam? Ik bewonderde het vakmanschap
waarmee een al eeuwen dode zilversmid dat minieme abstracte heuvellandschap
in zijn materiaal had gedreven en hield toen de steen abrupt tegen het licht, waarbij ik een onduidelijke weerzin moest overwinnen. Dezelfde eindeloze seconde
verstreek. Achter de hanger stond het beeld van mijn moeder. Ik merkte dat ik
niet meer ademde. Toen liet ik mijn hand zakken en legde de hanger op het
schrijfblad van de secretaire. Daar lag hij nog toen Masja kwam; daar is hij blijven
liggen gedurende al die maanden dat ze mijn huis schoonmaakte.
Zoals gezegd, ik gaf haar een rondleiding door het huis. Het is een huis waar
het parket voornaam om boenwas kraakt, maar het bijbehorende personeel bestond tot de ochtend van haar komst uitsluitend in ouderwetse Franse romans,
waarvan er honderden op de planken van de bibliotheek paraderen. Vooral die
bibliotheek intrigeerde haar. Ze keek omhoog naar de imposante papieren wanden. ‘A l’époque en Russie,’ zei ze, ‘heb ik veel Franse romans gelezen. Dat behoorde bij ons studiemateriaal.’
‘Hier is in geen eeuwen meer stof afgenomen,’ zei ik.
‘Hebt u een plumeau, monsieur Rudolphe?’
Een plumeau? Ik bezat een stofzuiger.
‘Ik zal eens zoeken, mademoiselle.’
Ik weet niet of Masja wel doorhad dat ik haar in de maling probeerde te nemen. Ze straalde nooit een duidelijk humeur uit; ze was van een voorname gelijkmoedigheid, droevig noch vrolijk. Met een hoffelijke formule sloeg ze ieder aanbod van voedsel of drank af, zelfs het banaalste kopje thee. Soms overviel me het
rare gevoel dat zij, die zich nauwelijks iets van het regime der Sovjets herinnerde,
geen mens van vlees en bloed was, maar een antropoïde uit een laboratorium van
Sovjetgeleerden die met de mens experimenteerden. Of ik verbeeldde me dat een
nazaat van een prinselijke familie, die door het noodlot was getroffen, mijn boeken afstofte en de gangen dweilde. Alleen adel kon immers de vernedering van
dat werk ondergaan zonder te klagen.
Ze was een robot, een prinses of een lijfeigene; maar geen burgermeisje, dat
beslist niet! Masja...
Daar in de bibliotheek van mijn ouders en voorouders, omgeven door de ijle
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materie van gestorven tijd, keek ik naar haar vlees en bloed, terwijl zij op haar
beurt naar al dat papieren erfgoed keek. De mousselinen vitrage dempte het gegons van een vlieg die op haar rug om haar as tolde. Het licht viel op haar proﬁel
met de blonde krullen. Ze was ongewoon bleek, alsof de kou van de poolcirkel in
haar wezen zat en door haar huid heen scheen, maar het was een bleekheid waar
mijn ogen zich gulzig aan laafden. Het was alsof ik met mijn ogen melk dronk.
Ik geef toe dat ik haar na die eerste dag talloze malen heb bespied. Of ze dat
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doorhad weet ik niet. Ik heb haar nooit op een moment van ledigheid betrapt. Ze
werkte onverdroten, omringd door de Franse woorden die ze in België had bijgeleerd, seau, torchon en nog andere. Ze haalde de trekker van een plastic ﬂes over en
spoot enkele stralen op de keukenvloer, die ze vervolgens met grote halen begon
te schrobben. Ze stofzuigde steeds dezelfde voldongen feiten, die altijd weer vuil
waren.
Alleen zaterdagochtend om negen uur, wanneer ik de deur voor Masja opendeed, en vijf uur later, wanneer ik haar vijftig euro overhandigde, stond ze in haar
volle een meter zestig voor me: nietig en ongenaakbaar. Tussen haar borsten hing
een orthodox kruisje. Ik kan niet ontkennen dat ik haar decolleté beter begreep
dan haar persoonlijkheid, maar ze liet me zeker niet onverschillig, haar persoon,
bedoel ik – voor zover ze een persoon is tenminste.
De eerste keer vroeg ik om elf uur of ze geen kofﬁe wilde.
‘Non, monsieur, merci beaucoup.’
‘Echt niet?’
‘Vraiment pas, monsieur.’
‘Iets anders?’
‘Je suis venue pour travailler, monsieur.’
Ze keek niet naar me op, maar haar handeling verstarde en werd pas weer vloeiend toen ik zweeg en de kamer verliet.
Om één uur bood ik haar eieren met spek aan, brood met kaas, thee, melk,
wijn, champagne, mijn erfenis, mijn leven. Ik gluurde naar haar borsten,
waarachter zacht maar vastberaden het njet opwelde; en een diep verlangen steeg
in mij op, niet eens zozeer naar voortplanting – want ik meen in alle bescheidenheid dat het geslacht in mijn persoon zijn eindpunt wel bereikt heeft – als wel
naar de pure, zuivere vruchtbaarheid.
Ik verlangde naar de borsten van een min.
Ik weet hoe belachelijk dit klinkt. Een min is een vrouw van wie vast nog wel
enkele exemplaren in mijn Franse bibliotheek, in die dode wereld van vilt en stof,
zijn opgesloten. Het was in de oude tijd een volksvrouw die het kind van haar mevrouw de borst gaf, aangezien die laatste het deinende marmer van haar boezem
blank en onbezoedeld en als het ware maagdelijk beliefde te houden. O, het is gewoon bespottelijk! Ik heb mogelijk rare trekjes van mijn voorvader de coelacant
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geërfd, maar ik ben beslist geen zuigeling meer. En toch, ik kan het ook niet
helpen: ik voelde me uitgedroogd. Ik dorstte naar haar. Ik heb me altijd al uit de
oude tijd verjaagd gevoeld.
Begrijpt u zo’n gevoel? Het geeft niet als u het niet begrijpt.
En toen bedacht ik dat ik haar iets moest geven, iets dat haar zou verplichten
zich naar mij om te draaien en op haar tenen te gaan staan, met haar blote, weerloze keel naar mij opgeheven, en daaronder de witte gleuf die naar haar – vergeeft
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u mij – die naar haar tieten leidde. En daarom ging ik naar de secretaire van mijn
moeder en haalde de hanger te voorschijn. Het was meer een impuls, niet iets wat
ik langdurig had overwogen of waarvan ik de consequenties overzag. Ik hield de
donkere steen en het zilversmeedwerk in de kom van mijn hand, waar de ketting
haar zilveren regendruppels vanaf liet druipen. Mijn erfstuk woog zwaarder dan
ik me herinnerde.
Masja was de vestibule aan het schrobben, met haar achterwerk omhoog, en
merkte me niet op.
Ze moet verstijfd zijn geweest van schrik, want ik slaagde er ondanks mijn trillende vingers in de ketting rond haar witte nek te bevestigen. En ze keek inderdaad om. Ze klonk alsof er iets gebeurde dat ze al maanden had verwacht:
‘Monsieur?’
Ik trok haar met een ruk omhoog naar het zonlicht, dat door het waaiervormige raam boven de voordeur de gang in viel. Achter de hanger bevond zich mijn
moeder. Voor het eerst rook ik haar geuren: de geur van parfum uit een goedkoop
warenhuis, van ontsmettingsmiddel uit mijn eigen huis, van armoede uit honderd straten in Moermansk en Brussel.
Toen slaagde ze er op een of andere manier in de klink van de voordeur naar
beneden te duwen. Daarop ging mijn huis meteen volledig open. Op de stoep
stond Robert. Hij stormde naar binnen en duwde me opzij. ‘Rudolf !’ schreeuwde
hij. ‘Rudolf, ben je nu helemaal gek geworden?’
Hij hielp Masja overeind. Ze zag witter dan ooit tevoren; ze vroeg om een glas
water. En pas toen zag ik dat onze woeste omhelzing haar dunne topje kapot had
gescheurd, zodat de steen van mijn moeder voor een witte beha met kanten frutseltjes heen en weer bengelde.
Enﬁn, zo ben ik dus hier beland, waar ik niet thuishoor. Mijn elf are liggen te
wachten.
De leegte tussen de intellectueel en de volksmens, tussen de hogere en de lagere, die ben ik ook in mijzelf gewaargeworden. Dat gevoel verscheurt mij. Evenals
de gedachte die ik samen met de hanger van mijn moeder heb geërfd, de gedachte
dat het wezenlijke altijd buiten onszelf ligt.
Wrede Masja! Waar ben je?
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Len Borgdorff De eland
Verhaal
Voor Stevo Akkerman
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Zweden overweegt om geen verkeersborden meer te plaatsen met een eland erop.
Die worden te vaak als verzamelobject meegenomen. Zelf zou ik nooit op dat idee
gekomen zijn, al hebben de borden mij wel geïntrigeerd vanaf de eerste keer dat
ik in Scandinavië kwam. Maar nooit kwam er een eland langs.
In de zomer van ’71 waren we weer eens in Noorwegen: mijn vriendinnetje Mente,
mijn ouders, mijn jongste broer, en die zomer ook Oom Kees en Tante Trees. Mijn
oudste broer en gezin waren ook in Noorwegen, maar ergens anders. Ze kwamen
af en toe langs.
We hadden twee auto’s tot onze beschikking en er werd regelmatig gewisseld
van chauffeur en van passagiers. Toen mijn vader een keer naast Oom Kees in de
auto zat en een verkeersbord zag met een eland erop zei hij ‘Dag Kees’. Zodra mijn
oom in de verte een volgend bord in de smiezen had, zei hij ‘Dag Rius’. Zo ging
dat door. Vaker zat mijn vader in zijn eigen auto en oom Kees in de zijne. Maar als
er een bord in zicht kwam met een eland erop was het altijd ‘Dag Kees’ of ‘Dag
Rius’.
Daar hadden die twee mannen plezier in. Niemand nam hun grapje over. Dat
was iets tussen die twee. Wel hielden we allemaal eventuele borden met eland extra goed in de gaten, we zagen ze vaak eerder dan Rius of Kees, maar we zwegen
en grinnikten bij elke ‘Dag Rius’ of ‘Dag Kees’. Daarbij werd trouwens dan ook
nonchalant de rechterhand opgestoken. Dat hoorde erbij.
Een grapje, dat groeten, maar het was vanaf de eerste keer al de bezegeling van
een vriendschap van twee mannen die elkaar vonden in hun kwetsbaarheid. Er
was geen denken aan om met hun grapje aan de haal te gaan. Behalve als ze er niet
bij waren. Dan zei iemand – mijn broer, mijn vriendinnetje, mijn moeder of tante
of ik: ‘Dag Kees’ en reageerde een ander met ‘Dag Rius’.
Later, in Nederland, moesten de verkeersborden met een hert erop daaraan
geloven. Ook weer als Kees en Rius er niet bij waren. Anderen namen het over, als
grapje, ja, maar ook als een lichte vorm van eerbetoon, en als een groet uit een
dierbaar ooit.
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Ik heb begrepen dat mijn vader ceremoniemeester was toen Oom Kees trouwde
met zijn Trees. Dat was in 1948, maar dat ze elkaars dierbaarste vriend zouden
worden, lag toen niet voor de hand: daarvoor was mijn vader te exuberant en Oom
Kees te stilletjes en te zachtaardig. Halverwege de jaren zestig had mijn vader een
aanrijding omdat hij te veel gedronken had. Gelukkig beperkte het ongeluk zich
tot blikschade, maar mijn vader kreeg naast de ontzegging van zijn rijbevoegdheid, zoals dat heet, ook een gevangenisstraf, die mijn moeder, de arme ziel, voor
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iedereen verborgen hield: voor mij, maar ook voor haar broer Kees.
Toen Kees op een avond met zijn koor optrad in een Haagse gevangenis, zag hij
tot zijn verbijstering op de voorste rij zijn zwager zitten. Hij durfde niets te laten
merken, maar hij had hem wel gezien; het zingen lukte niet meer. Mijn vader op
zijn beurt zag zijn zwager tussen de tenoren staan, maar hij had hem genegeerd
om hem niet nog meer van streek te maken.
Een jaar daarna kwam mijn oom in het ziekenhuis. Zijn hart. Hij was lang uit de
roulatie en zou als een broos mannetje verder leven. Ook moest hij van de cardioloog één borreltje per dag drinken. Dat was goed voor zijn hart. Nu hadden zowel
mijn vader als mijn oom een drankprobleem, een broze gezondheid en een gedeeld geheim. Het resultaat was dat ze elkaar steeds vaker opzochten. Mijn vader
schonk dan het borreltje in dat Oom Kees op doktersvoorschrift drinken moest.
Kees schonk mijn vader in. Zo deden ze samen bijzonder lang over hun ene borreltje, al kreeg mijn vader soms een tweede. Ze gingen ook weleens een weekend
weg, met mijn moeder en met Tante Trees. Dan droeg mijn vader de koffer of tas
van Oom Kees en die droeg niets. Daar kwam mijn moeder later nog vaak op terug: dat mijn vader de bagage droeg van haar broer Kees.
De gezondheid van de twee ging achteruit, maar hun vriendschap werd alleen
maar hechter. Toch was Oom Kees niet bij de begrafenis van mijn vader. Hij was
toen in Zwitserland en zo van streek dat hij dag en nacht bewaakt werd voor zijn
eigen veiligheid. Tante Trees kwam wel op de begrafenis, maar reisde direct daarna weer terug naar Kees.
Een paar weken later nam ik hen mee naar het graf. ‘Ja, Len,’ zong Tante Trees,
‘die twee, dat waren echte vrienden. Echte vrienden.’ Als zij iets zei, leek het altijd
op zingen. ‘Echte vr...,’ stamelde Oom Kees en verder kwam hij niet. Dat is de enige keer dat ik hem heb zien huilen.
Het was niet meer dan de bevestiging van hun vriendschap.
Twee jaar later overleed Oom Kees, hij was toen 63.
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Als Mente en ik een verkeersbord zien met een hert erop, zegt de een ‘Dag Kees’ en
de ander ‘Dag Rius’. Onze kinderen hebben dat overgenomen, al hebben zij hun
grootvader en oudoom niet gekend.
In de loop der jaren veranderde voor mij het zwarte rendier op het verkeersbord in een gat, in de contouren van afwezigheid. Dat gold ook voor het hert op
het Nederlandse bord, terwijl dat niet eens een eland was op een Scandinavisch
bord. Alles was beeld geworden voor iets anders dat er óók nooit was geweest.
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Pas geleden waren Mente en ik een paar weken in Zweden. We kochten ansichtkaarten met een eland erop. Ik schreef mijn broer dat elanden niet bestaan. ‘Je
komt ze alleen maar tegen op verkeersborden, als knuffel, op ansichtkaarten, en
in verhalen wordt over de verschijning ervan gepraat alsof het om Onze Lieve
Heer gaat, maar ik ben opnieuw op onderzoek uit gegaan en ik kan je verzekeren:
elanden bestaan niet.’
Maar een paar dagen later – we reden langzaam – slofte er eentje uit de struiken links van de weg tevoorschijn. Hij stak de smalle weg over zonder enige
aandacht voor het rode autootje dat stilstond om hem rustig te laten oversteken.
Wij bestonden blijkbaar niet voor hem. ‘Dag Kees,’ zei Mente. ‘Dag Rius,’ zei ik.
Rechts van de weg was een even luie als kale helling zodat we alle tijd hadden om
hem te zien verdwijnen. ‘Moet je geen foto maken?’ vroeg Mente. ‘Ik wil dit zien,’
zei ik.
Dat was op een vrijdag. Op de derde dag daarna, de zondag, reden we naar Noorwegen om een bezoek te brengen aan mijn nicht. Haar man wist precies te vertellen hoeveel elanden er rondlopen in het bos bij Trøgstad en hij verheugde zich op
de opening van het jachtseizoen. Dat duurde niet lang meer. Dan zou de vriezer
weer goed gevuld worden. Nu had hij nog wel wat worst die de slager had gemaakt van een eland die hij vorig jaar had geschoten. We moesten maar een stuk
meenemen.
Nu neem ik iedere dag twee boterhammen met elandworst. Mente weigert het
te eten om dezelfde reden waarom ik het wel doe. Het heeft te maken met nagedachtenis, vergeefsheid, verbondenheid, zijn en niet zijn.
Vanmorgen keek ik in het bed van mijn kleindochter. Daarin liggen haar knuffels. Het konijn is favoriet, maar de eland is onmisbaar. Dat is waar ook: die kocht
ik zodra ik hoorde dat ik grootvader zou worden. Ik weet niet of hij een naam
heeft.
Len Borgdorff (1952) zit achter zijn bureau. Hij wandelt en ﬁetst. Daarnaast schrijft hij gedichten, columns en verhalen.

LITER 83 (binnenw)_Opmaak 1 16-09-16 08:20 Pagina 13

Mark de Haan Machmut Kanzal
Verhaal

onder een dikke laag stuifsneeuw. Hier en daar stonden vogelpootjes, ragﬁjne fossielen uit een andere tijd. Machmut Kanzal liep naar het schuurtje. Hij ging
kranten rondbrengen.
Een paar jaar geleden zouden zijn ouders hem verboden hebben alleen naar
buiten te gaan. Zijn vader zou hem vanonder zijn zware wenkbrauwen half
ironisch, half streng hebben aangekeken en nauwelijks merkbaar met zijn hoofd
hebben geschud en zijn moeder zou zich achter zijn vader hebben verscholen,
zwijgend en buigzaam als altijd, haar donkere ogen glimmend als twee breekbare
kristallen in een verder uitdrukkingloos gezicht. Buiten is onbekend en onbekend is gevaarlijk. Kinderen hadden daar niets te zoeken, zeker niet alleen. Maar
met het toenemen van de jaren namen ook zijn verantwoordelijkheid en vrijheid
toe. Eerst mocht hij alleen naar school, later mocht hij alleen door het dorp en
inmiddels mocht hij zonder zijn ouders naar de grote stad, als hij maar niet alleen
ging, maar bijvoorbeeld met een klasgenoot. Groter dan het dorp waar hij woonde, de omliggende dorpen en de stad was zijn wereld niet, maar het was genoeg.
Met zijn krantenwijk verdiende hij wat bij. Als hij nu iets wilde kopen, hoefde
hij niet bij zijn ouders te bedelen. De geldvraag had hij trouwens zo vaak gesteld,
dat zijn ouders daarop een vaste manier van antwoorden hadden ontwikkeld. Hij
kreeg alles wat hij nodig had en meer. Als hij dan echt iets wilde hebben moest hij
daar maar voor werken. Dat zei zijn vader tenminste. Zijn moeder zei niets.
Machmut had vaak nagedacht over de manier waarop zijn ouders samenleefden, vooral omdat zijn klasgenoten weleens zeiden dat zijn vader zijn moeder
onderdrukte, maar als hij thuiskwam voelde hij niets anders dan de liefde tussen
die twee. Als dit onderdrukking was, dan was onderdrukking iets prachtigs. Dan
zouden alle ouders, overal ter wereld, tot in de hutten van donker Afrika, tot in de
raamloze iglo’s op de Noordpool, waar het overigens zeker zes maanden per jaar
donkerder is dan in donker Afrika, alle ouders dus, elkaar wat vaker, langer en
intensiever moeten onderdrukken. Vooral de ouders van Japik, want die gingen
dagelijks gruwelijk tegen elkaar tekeer, soms zelfs als Machmut erbij was. Een
opmerking werd verkeerd geïnterpreteerd, een blik verkeerd uitgelegd. Er hoefde
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op in het weekend en doordeweeks ook na schooltijd kinderen speelden, lag
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De zaterdagochtend opende zich als door een teer mechaniek. Het grasveld, waar-
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niets te gebeuren of die twee stonden tegenover elkaar, rood aangelopen hoofden,
kloppende aderen (bij de moeder vlak boven de slaap net voor de haargrens, bij de
vader in nek en hals). Soms smeet iemand een stuk servies tegen de grond. Dan
boog Machmut zich over zijn bord, at zwijgend zijn hete bliksem en durfde Japik
niet aan te kijken. Hij deed of hij er niet was en dacht aan thuis, waar zijn moeder
achter het fornuis scharrelde en in de pannen roerde, want de couscous stond op.
En waar zijn vader met zijn voeten op de salontafel tv zat te kijken en heel hard
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lachte als hij voor de zoveelste keer een herhaling van Miljoenenjacht afdraaide.
Machmut draaide het slot van het ﬁetsenschuurtje open. Hij pakte zijn ﬁets,
maar de ﬁetstassen bleven ergens aan haken. Machmut vloekte, stil, in zijn hoofd,
rekening houdend met de mogelijkheid dat Allah hardop uitgesproken vloeken
strenger afstrafte dan de vloeken die niet voorbij de lippen kwamen. Hij stapte op
en reed weg, naar het distributiepunt.
Het was rustig op straat, maar niet uitgestorven. Sinds vorige maand huisvestte
het dorp tweehonderd vluchtelingen in een kleine sporthal. Op papier tenminste.
In de praktijk was er niet genoeg ruimte, zodat enkele tientallen vluchtelingen op
straat leefden. Ook ’s nachts. Zij hadden de oorlog achter zich gelaten en er onderkoeling voor teruggekregen.
Een donkere man met luizige baard rommelde in een vuilnisbak. Toen
Machmut voorbij ﬁetste schrok de man op. Hij keek naar Machmut en Machmut
keek terug. De ogen van de man leken in hem te kunnen zien. Even vergat hij te
trappen. Hij voelde in zijn jaszak: zijn lunch zat er nog. Brood en hummus. Zijn
moeder had het gisteravond vers gemaakt.
Hij had geluk gehad. In de tijd dat zijn ouders naar Nederland kwamen waren
ze nog welkom geweest. Zijn vader had makkelijk werk kunnen vinden en als hij
geen werk had kunnen vinden, had hij een uitkering kunnen krijgen. Maar Nederland was veranderd. Voor de man met de baard was eigenlijk geen plek meer.
Deze man, die waarschijnlijk op een lekke boot de oversteek had gemaakt en op
het nippertje aan de verdrinkingsdood was ontsnapt, zou nu verdrinken in de
stroom vluchtelingen waar hij zelf deel van uitmaakte.
Machmut ﬁetste door.
Zijn bezorggebied lag tussen de Zuidsingel en de dijk en bestond uit drie wijken,
op volgorde van arm naar rijk. Hijzelf woonde in de armste van de drie, vlak bij de
Zuidsingel. Japik woonde in de middelste wijk. Hoe rijk de wijken waren kon je
aﬂezen aan allerlei zaken, bijvoorbeeld of de mensen tuinfeesten gaven en of er
dan werd gebarbecued. Of aan de hoeveelheid was die buiten te drogen hing en
het aantal witte schotels dat als buitenaards koraal aan de gevels groeide. Over het
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algemeen kon je zeggen: hoe groter de tuin en hoe minder daarvan gebruik werd
gemaakt, hoe rijker de bewoners.
Zijn wielen ploegden door de natte sneeuw, die onder de spatborden samenklonterde tot afzettingen van slushpuppy-achtig ijs. Een voor een stopte hij de
kranten in de brievenbussen. Hij nam er steeds tien uit één tas, stak die door de
brievenbussen en nam dan tien kranten uit de andere tas, zodat het gewicht aan
beide kanten van zijn ﬁets nagenoeg gelijk bleef. Zijn tassen waren nog haast tot

zei hij, ‘doorgaan en niet tellen. Vooral niet tellen, want je wordt gek.’
Soms logeerde Machmut bij Japik, want vanaf zijn vijftiende hoefde hij op vrijdag niet meer mee naar de moskee. Vijftien jaar lang hadden Allah en imam hun
dwingende stempel op de vrijdagmiddag gedrukt. Geen vrijdag ging voorbij of
hij hoorde zeggen dat Allah groot is, en wie dat ontkende een ongelovige hond.
Maar nu mocht hij kiezen: mee naar de moskee of thuis blijven. Zijn vader merkte
daarbij tussen neus en lippen op dat heidenen zullen branden in de hel, maar hij
liet tegelijk doorschemeren dat een man zijn eigen keuzes moet maken en dat hij
en mama, wat Machmut ook mocht kiezen, toch wel van hem zouden blijven houden. Vanaf die dag gebruikte Machmut zijn vrije vrijdagmiddagen om met Japik
op het dorpsplein en in de speeltuin rond te hangen. Zijn slaapspullen haalde hij
op als zijn ouders naar de moskee waren.
Intussen was Machmut aangekomen bij de tweede wijk. Deze wijk miste de
warmte van de armste wijk en deelde niet in de weelde van de rijkere wijk. De
eengezinswoningen – doodse rijtjeshuizen zonder schotels en zonder uitstraling,
maar met een achterommetje – nodigden uit tot een snelle zelfmoord. Je kon op
het spoor gaan liggen, je kon van de kerktoren springen, je kon je vlak bij het gemaal in het water gooien. Je kon ook van de minaret springen, maar die was lang
zo hoog niet als de kerktoren, dus hoofd omlaag was dan geboden. Om de tijd
door te komen, reciteerde hij zachtjes koranverzen en altijd als hij zich hiervan
bewust werd, moest hij even glimlachen. Twee uur later stond hij bij de dijk en
gooide het laatste krantje in de bus.
Doorgaans was de dijk helemaal stil, of kon je er een eenzame ﬁetser, zwaar gebogen over het stuur, tegen de wind op zien tornen, maar deze zaterdagnamiddag
marcheerde er een kleine menigte overheen. De mensen stampten zo hard, dat het
leek of ze de dijk tot onder zeeniveau wilde brengen, om zo de achterliggende
buurten in een kolkende stroom water te doen ondergaan. Aanvankelijk wilde
Machmut opstappen om naar huis te rijden, maar zijn nieuwsgierigheid won het
van de gedachte aan appelthee en de kruidige mengeling van geuren die nu al van
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over zou doen. Japik had hem er voor gewaarschuwd. ‘Je moet gewoon doorgaan,’
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de rand gevuld. Ze raakten zo langzaam leeg, dat het leek of hij er de hele week
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het fornuis opsteeg. De massa naderde langzaam. Er staken witte vlakken boven
de hoofden uit, waarschijnlijk spandoeken. Twee motoragenten gingen de menigte voor, stapvoets rijdend, net snel genoeg om niet om te vallen.
Er stonden anti-islamleuzen op de spandoeken, zag hij nu. Vooraan liep een
man in een zwartleren jack met een doodshoofd erop. Hij scandeerde iets onverstaanbaars, wat de rest dan even onverstaanbaar herhaalde. Twee anderen leidden
een wagen, waarop in een vuurkorf boeken werden verbrand. De meeste boeken

zwart van de hitte, nog voordat de pagina’s vlam vatten.
Ergens in het midden van de stoet ontwaarde hij een kleurige doek met een
levensgrote tekening erop: twee westerlingen in oranje pakken onthoofdden de
Profeet. Andere spandoeken schommelden nu en dan voorlangs, zodat de tekening aan het zicht onttrokken werd, maar zelfs het kleinste venster op de tekening zou genoeg zijn geweest voor een schok van herkenning. Hij had eerder
tekeningen gezien in precies dezelfde stijl. De Profeet, zuigend aan een van de
veertien spenen van een zeug die de Koran opeet; de Profeet met een kalasjnikov
verstopt in zijn baard; de Profeet die zich afrukt bij een poster van een vrouw in
een boerka die tieten en kut vrij laat. Hij sloot zijn ogen en hield zijn adem in.
Toen hij zijn ogen weer opende weken alle andere spandoeken uiteen en zag hij
bevestigd wat hij al wist: onder het spandoek liep Japiks vader.
Japik had de tekeningen van zijn vader wel eens aan Machmut laten zien.
‘Je moet een beetje om de dingen kunnen lachen,’ zei hij. ‘Moslims zijn daar
niet zo goed in.’
Machmut had geen antwoord gegeven. Konden moslims niet lachen om
ernstige dingen? Misschien niet. Misschien liepen moslims hopeloos achter als
het op zelfspot aankwam. Maar achter op wie? En hoeveel achter?
Diezelfde dag dat Japik hem de tekeningen had laten zien, zei Japiks vader
tegen Machmut: ‘Ik zie wel hoe je naar mijn dochter kijkt.’
‘Ik kijk niet naar uw dochter,’ antwoordde hij kalm.
‘Denk maar niet dat je met je bruine pikkie bij haar naar binnen kan. Ik hou je
in de gaten.’
Toen de laatste demonstranten uit het zicht waren verdwenen en het boze
geroep haast niet meer te horen was, raapte Machmut zijn ﬁets van de grond. Hij
klopte zijn zadel droog. Het was niet meer zo koud als vanochtend. Op de stoepen
smolt de sneeuw weg in zacht murmelende plassen, waarin het licht van de zon
weergaloos schitterde.
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tientallen tegelijk werden ze in het vuur gesmeten. Het geel van de kaft bobbelde
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hadden het bekende gele kaft van de pocket-editie van de Koran-vertaling. Met
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Al in het portiek rook Machmut kummel en komijn. Onder de voordeur kroop een
kleine streep licht weg.
‘Ben je daar eindelijk, garnaal?’ Zijn vader sloeg zijn linkerarm om Machmuts
nek en ging met zijn volle gewicht aan hem hangen, zodat Machmut niet anders
kon dan buigen. Daarna liet hij de knokkels van zijn rechterhand dansen op
Machmuts kruin.
‘Dat vind je lekker, hè? Jaa, jaa dat vind je lekker. Hoe noemen ze dit? Hoe
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noemen ze dit?’ Op dit punt aangekomen wist Machmut nooit of hij moest lachen
of huilen, want zijn hoofdhuid brandde als de hel, maar tegelijk wist hij dat er
een punt in de ruimte was, waarschijnlijk zelfs meerdere punten, vanwaar dit
tafereel er ongelofelijk grappig uit moest zien.
‘Stop! Stop! Jij wint!’ De arm liet los. Half lachend, half zijn tranen verbijtend
strompelde Machmut naar de luie stoel in de hoek van de kamer.
‘Hoe was de krantloop?’ vroeg zijn vader, die weer op de bank was gaan liggen
en geen aanstalten maakte de tv zachter te zetten. Er was een spelshow op.
Machmut herkende de beelden.
‘Wel goed.’
‘Wel goed? Heb je krant niet gelezen eerst?’
‘Ik lees de krant nooit, pa. Ik bezorg alleen maar.’
‘Lezen is goed voor je. Boeken, folders. Ook kranten. Je moet meer doen aan
ontwikkeling. Hier, lees.’ Zonder overeind te komen gooide hij de krant naar
Machmut, die hem handig uit de lucht plukte.
‘Welke pagina?’
‘Kijk op zes.’ Machmut sloeg de krant open en bladerde naar pagina zes. De
spelshow werd onderbroken voor een reclameblok. Als hij een beetje zijn best
deed zou hij de reclames zo in de juiste volgorde kunnen opdreunen.
‘Meer seks voor tosti-eter,’ las Machmut.
‘Nee die andere. Ze praten over islam.’ Het artikel ging over de komst van een
tweede asielzoekerscentrum in het dorp. Ergens halverwege liet de verslaggever
een van de omwonenden aan het woord. ‘Nog niet koud over de grens beginnen ze
te mekkeren over discriminatie. Uit medelijden krijgen ze de beste baantjes,
burgemeester van Rotterdam bijvoorbeeld. Wie geen burgemeester of kamerlid
wordt, hoeft alleen maar zijn hand op te houden.’
‘Ze maken me boos,’ zei zijn vader. De spelshow was weer begonnen. De winnaar was bekend, de bedragen waren bekend. Toch bleef zijn vader kijken.
Machmut zei niets, maar legde kort een hand op zijn vaders schouder. Om hem te
troosten? Misschien. Misschien ook om zichzelf een houding te geven, want de
pijn van zijn vader was ook een beetje zijn pijn, en wie pijn heeft moet een ander
in bescherming nemen om zelf niet belachelijk te worden.
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‘Laat ze maar’, zei hij ten slotte, maar zijn vader werd alweer in beslag genomen door allerlei andere, veel belangrijker vragen. Waarom hadden die dames
allemaal korte glitterjurkjes aan? Hoeveel koffertjes mocht je openmaken en als je
er één opende, wat gebeurde er dan? En wat moest een mens doen om te mogen
deelnemen aan die show?
‘We kunnen eten.’ Machmuts moeder bracht de zware pan binnen. Er ontsnapte

zei z’n moeder dan, of rund. Maar de laatste maanden werden haar antwoorden
steeds gekker. Soms gaf ze de wetenschappelijke naam. Dan zei ze lens culinaris in
plaats van linzen, of ovis aries in plaats van lam. Soms antwoordde ze in algemeenheden: planten en dieren of voedsel. En als ze in een balorige bui was kon je alles
verwachten, want dan gebruikte ze woorden die ze die week tijdens haar inburgeringslessen had geleerd. Wat eten we? Paardenvliegen, scheermesjes, modeltreinen, het volk van Laaf. Ze kreeg les van een vrouw die in haar kinderjaren was
blijven hangen. Daarvóór had ze een andere docent: een vijftiger met walrussnor
en wangen van blauwaderkaas, maar die had zijn honderddertig kilo op de rails
gelegd, omdat hij dacht dat buitenaardse wezens hem zouden meenemen naar
een speciaal voor hem ingerichte geheime martelkamer. Op de begrafenis waren
alleen Machmut en zijn moeder, de dominee en een oudere vrouw, die halverwege
de dienst verkeerd bleek te zitten en haastig vertrok. De dominee zei een paar
woorden en besloot met de opmerking dat zelfmoord een permanente oplossing
voor een tijdelijk probleem is. Later dacht Machmut nog vaak aan die begrafenis.
Inmiddels begreep hij dat religie de natuurlijke tegenhanger van zelfmoord
moest zijn: een tijdelijke oplossing voor een permanent probleem. De dood maakt
een einde aan elk geloof. De dood is onomkeerbaar. Soms mompelde zijn moeder
de naam van de docent. Dan moest Machmut denken aan die keer dat de docent
aan huis was geweest om het huiswerk langs te brengen. Hij keek raar uit zijn
ogen en hijgde zacht.
Zijn vader bediende zichzelf van de bulgursalade zonder zijn bord naast de
kom te houden. Hij hield nooit zijn bord bij de kom, wat opmerkelijk was voor
iemand die zich met logistieke problemen bezighield. Aan het eind van elke
maaltijd kon je precies zien waar alle gerechten hadden gestaan en waar zijn
vader had gezeten. Moeder schepte de borden vol met in tomaat, paprika, korianderzaad, kummel en komijn gestoofde kip.
‘Vandaag lees ik in de moskee,’ zei Machmuts vader.
Hier hoorde Machmut van op. Waarom zouden ze zijn vader daarvoor vragen?
Taal was niet zijn sterkste punt. Zijn Nederlands was zelfs allerbelabberdst.
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schooltijd zijn moeder begroet met de vraag wat er die avond te eten was. Linzen,
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een kleine hoeveelheid stoom vanonder het deksel. Jarenlang had Machmut na
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Machmut had hem een keer moeten helpen toen hij een klachtenbrief aan de gemeente schreef, omdat zijn ﬁets voor de vierde maal door de gemeentelijke
plantsoendienst was weggehaald en ondergebracht in een loods op een industrieterrein buiten het dorp. Wat had de imam precies bezield om zijn vader te vragen?
Hij was er zeker van dat de lezing voor alle betrokken partijen op een teleurstelling zou uitlopen.
De Al-Medinahmoskee had een minaret en een groene koepel die uitliep in een
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punt, precies zoals de koepels van orthodoxe kerken in Rusland en Georgië. Op de
witte gevel stond een vers uit de Koran. Het was een van de verzen die Machmut
gebruikte om tijdens het krantenlopen de gevoelstijd in de doodse nieuwbouwwijk te bekorten. Speciale aandacht verdienden de deuren, want in het hout, afkomstig uit Iran, hadden ambachtslieden de geboorte en hemelvaart van de Profeet uitgesneden. Het waren zware deuren die kraakten in hun draai.
‘Ik heb een afspraak met Japik.’
‘Japik is een slechte jongen,’ zei zijn vader. ‘Hij lakt alles aan zijn laars.’
‘Lapt,’ zei Machmut. Zijn ogen gleden naar zijn moeder. Zij keek naar de tafel
en draaide een kippenbotje om en om tussen twee vingers.
‘Wat?’
‘Lapt alles aan zijn laars. Of hij heeft er lak aan.’
‘Luister je eigenlijk wel?’ viel zijn vader uit. En tegen Machmuts moeder: ‘Jij
zegt ook niks, hè?’ Machmut zag dat zijn moeder ineenkromp.
Tien minuten lang zei niemand iets.
Het bestek kraste anders dan anders.
‘Ben je niet bang voor de dood?’ vroeg zijn moeder ineens. ‘Ben je niet bang
voor wat er gebeurt?’
Machmut begon zwijgend de borden te stapelen. Als je dood bent, ben je veilig.
Angst voor pijn daarentegen, kon hij maar al te goed begrijpen. Je moest dus niet
bang zijn voor de dood, maar voor het leven, want alleen bij leven voelt een mens
pijn.
‘Dood gaan we toch.’
‘Wij gaan om acht uur weg,’ zei zijn moeder.
‘Je mag zelf kiezen. Maar heidenen branden in de hel.’
‘Ik ga niet mee, pap.’
Zijn vader schoof zijn stoel achteruit, stond op en liep langzaam naar de bank
en ging zitten, verslagen als een oude man. De opname van de spelshow was
afgelopen. Hij schakelde over op normale tv. Er zou een programma over vrouwen
ruilen te zien zijn, waarin bekende Nederlanders een week lang andermans vrouw
over de vloer hadden, maar het kwam niet door. In plaats van ingehouden ergernis en beginnende hysterie, klonk er een vredige ruis. Een barmhartig toeval in de
gedaante van een wolkbreuk maakte ontvangst onmogelijk.
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Het regende gestaag. Een dicht wolkendek schermde de wereld af van maan en
sterren.
Hij ﬁetste langzamer dan anders.
De huizen werden beter, de tuinen groter, de uitstraling werd ziellozer. Hij
sloeg de straat van Japik in. Tien minuten had hij erover gedaan. Een tochtje dat
normaal niet meer dan drie minuten duurde. Doorweekt van de regen zette hij
zijn ﬁets tegen het hekje van de voortuin. Achter de deur ging de anonieme zoe-

woordde niet direct. Wat bedrukt stapte hij over de drempel. Hij liep door het
halletje naar de woonkamer en bad dat de vader daar niet op de bank zou zitten.
Niet de vader, maar de dochter zat op de bank.
‘Ik ga zo weg hoor. Let niet op mij.’ Ze keek in een klein spiegeltje en smeerde
iets op haar gezicht. Ze hield haar mond een beetje open. Haar linker wenkbrauw
stond hoger dan haar rechter.
‘Waar ga je heen?’ vroeg Machmut.
‘Naar een hoorspel, over de oorlog.’
‘Over Irak?’
‘Nee. WO2. Ik ga met m’n moeder.’
‘Leuk.’
‘Mwah.’ Ze tuitte haar lippen en bekeek haar gezicht van half opzij. Ze pakte
een borstel uit haar toilettas, maar bleef in het spiegeltje kijken. Ze fronste,
lachte, keek boos. Met snelle bewegingen haalde ze de borstel door haar haar, dat
ze in een hoge staart had.
‘Ik ga eigenlijk nooit ergens heen met mijn ouders.’
Ze stopte even met borstelen. ‘Waarom niet?’
‘Mijn vader werkt wel, maar hij verdient niet zo veel. Tot vorig jaar ging ik met
ze naar de moskee. Dat was ons uitje. Maar zo’n moskee heb je na – wat is vijftien
keer tweeënvijftig? – ook wel gezien.’
‘Mijn vader is een sukkel. Zit de hele dag een beetje voor de tv. Maakt één tekening per week, soms twee.’
‘Mijn vader is heftruckchauffeur in een magazijn.’
‘Wie is heftruckchauffeur?’ Japik stond in de deuropening.
‘Mijn vader.’
‘O ja, dat wist ik eigenlijk wel. Heb je nog niks te drinken?’
‘Nee.’
‘Heb je hem niks aangeboden?’
‘Hij is jouw vriend.’
‘Dan nog. Wil je iets te drinken?’
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‘Hé Kanzal, kom binnen!’ Japik hield de deur voor hem open. Machmut ant-
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mer af. Hij keek naar het glas dat was afgeplakt met melkwit plastic en wachtte.

LITER 83 (binnenw)_Opmaak 1 16-09-16 08:20 Pagina 22

‘Nee dank je.’
‘Cola? Fanta? Bier?’
‘Ik drink geen bier.’
‘Iets warms misschien? Appelthee?’
‘Ik hoef niks.’
‘Het is zo gemaakt hoor.’
‘Hij hoeft niks!’ schreeuwde de dochter plotseling. ‘Hij zegt toch dat hij niks
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hoeft? Wat zit je dan te drammen? Let niet op mij, ik ben zo weg.’ Ze stopte haar
borstel en het spiegeltje terug in haar toilettas. De andere spullen die ze had gebruikt, stuk voor stuk meisjesdingen waarvan Machmut de naam niet precies
wist, deed ze in een apart tasje.
‘Mam!’ Ze riep van onder aan de trap naar boven. ‘Mam! Ben je zover? Anders
hoeft ’t voor mij niet meer.’
‘Vijf minuten nog!’
‘Dan maak ik even wat thee voor mezelf,’ zei Japik en liep naar de keuken.
Machmut hoorde het water lopen. De kraan ging dicht, het gas aan. Even later
klonk het schrille geluid van de ﬂuitketel. Japik kwam terug met een mok heet
water, waarin een theezakje bengelde.
‘Kom, we gaan naar boven.’
Op de overloop kwamen ze de moeder tegen. Ze droeg een zachtzwarte jurk
zonder bandjes. In het voorbijgaan legde ze kort haar hand tegen Machmuts
wang en zei: ‘Per slot van rekening ga ik niet elke dag naar het toneel.’ Daarna liep
ze de trap af. Haar jurk was van achteren zeer laag uitgesneden. Precies in het
midden was een driehoekje van haar slipje zichtbaar.
Japik zette zijn thee op een klein tafeltje. De schuine wanden van zijn zolderkamer waren van onder tot boven beplakt met krantenknipsels, pamﬂetten,
posters, folders – van alles door elkaar. Je kon alleen maar raden uit hoeveel lagen
dit bijzondere behang bestond. Tegen het plafond hing een emaille reclamebord
van Coca-Cola.
Machmut ging op de slaapbank zitten. Dat was zijn plek. Japik lag op zijn rug
op bed met zijn handen onder zijn hoofd gevouwen.
Beneden sloeg de voordeur dicht.
‘Ze zijn weg,’ zei Japik. Hij zuchtte. ‘Ik moet altijd maar van alles. Vanavond
moest ik ook weer mee. Maar ik heb geweigerd. Dat heb ik dan toch mooi van jou
geleerd.’ Hij grijnsde en zette met de afstandsbediening Bomber van Motörhead
aan. Twee oude Tannoy-speakers pompten de zware gitaarmuziek de kamer in.
Machmut glimlachte. Door deze muziek kwam hij vrijdags liever bij Japik dan in
de moskee. En er waren maar weinig mensen op school die hun muzieksmaak
deelden. Achter de muur van geluid die Motörhead was, heerste even een diepe
stilte.
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‘Je zou me nog helpen met het periodiek systeem,’ zei Japik toen en pakte zijn
natuurkundeboek vanonder zijn bed.
‘Ja, dat is waar ook. Waar is je vader trouwens?’
‘Weet ik niet. Hij moest iets doen zei hij.’
Voorzichtig sloot Machmut de deur achter zich. Een zachte klik. Hij trok zijn
schoenen uit op de deurmat, ging de kamer binnen en legde zijn sleutels in het

Er waren schaarsgeklede vrouwen, die hem telefoonnummers toekreunden. Er
was een hogedrukgebied dat de komende drie dagen zou blijven hangen en voor
zonnig weer zou zorgen. Er was een kunstenaar die schilderde met de stront van
zijn drie vrouwen. Er was een negerin die wel wilde neuken. Er was een man die
in acht seconden dertien gasten introduceerde. Er was een stroom vluchtelingen
uit Libië. Er was een oma die wel wilde neuken. Er waren huisvrouwen die wel
wilden neuken. Er was een stroom vluchtelingen uit Syrië. Er was een stroom
vluchtelingen uit Egypte. En één uit Ethiopië. De stromen waren eindeloos en er
waren eindeloos veel stromen. Er was een vrouw die huilde. Er was een man die
bij een massagraf stond. Er waren kinderen die in dat massagraf lagen. Er waren
vrouwen met zware borsten en vrouwen die zich lieten vastbinden. Er was een
rockband die nu geen zanger meer had, omdat die bij de club van 27 zat. Er waren
pratende hoofden. Er was een man met een baard. Er waren dode mannen, met en
zonder baard. Er was de wetenschap die zei dat de waarde van een mensenleven
het product is van de levensverwachting en de kwaliteit van leven. Er was de wetenschap die zei dat de kwaliteit van leven de laatste jaren gemiddeld genomen
was toegenomen. Er waren lagedrukgebieiden en er was onweer, maar niet hier.
Er waren studentes, die overdag studeerden, maar ’s nachts niet. Er waren vluchtelingen uit landen waarvan hij nog nooit had gehoord. Er was de wetenschap die
zei dat de levensverwachting de laatste jaren gemiddeld genomen was toegenomen, dit door de toegenomen kwaliteit van leven. Er waren gewapende mannen,
die een langgerekte rol prikkeldraad bewaakten. Er was de wetenschap die zei dat
kunstmatige telomerase de toekomst had. Er waren nog meer hoeren en nog meer
vluchtelingen. Er was wanhoop. Er was een omgeslagen boot. Er waren aangespoelde lijken. Er was chaos en meer chaos.
Een uur later schoof hij tussen de dekens.
De volgende ochtend werd hij vroeg wakker. Er was een geluid geweest, een onrustig zoemen, misschien niet eens een geluid, maar eerder een aanwezigheid die
in de straten hing als een aura. Zijn wekkerradio gaf kwart voor zes aan. Hij stond
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naar de kamer en ging op de bank liggen.
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houten bakje op tafel. In de keuken dronk hij een glas water. Daarna liep hij terug

LITER 83 (binnenw)_Opmaak 1 16-09-16 08:20 Pagina 24

op en schoof zijn gordijnen net genoeg opzij om naar buiten te kunnen kijken.
Het was nog donker, maar de lantaarns gaven voldoende licht om te zien dat de
straat leeg was, net als het grasveld erachter. Van de sneeuw was niets meer over.
Wel zag hij nog ergens een grote glimmende wortel in een plas water. Maar dat
kon ook gewoon een wortel in een plas water zijn. Zie hier het probleem van het
geloof. Machmut zette het raam op een kier om te luisteren naar de vogels. Na
enkele minuten sloot hij het raam weer en kroop terug in bed, sloeg de dekens om
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en wentelde zich in de geur van zijn eigen slaap.
Goed twee uur later stond hij op en zette de waterkoker aan. Hij deed stil, om
zijn ouders niet wakker te maken. Ze waren laat thuisgekomen, dus ze zouden
nog wel wat willen slapen, dacht hij. Hij wilde afstemmen op het journaal, maar
nog voor hij de afstandsbediening gevonden had hoorde hij een stilte. Hij voelde
een grote aanwezigheid.
Hij liep naar het raam van de woonkamer en trok de gordijnen open. De straat
die net nog leeg was, stond zwart van de mensen. Ouderen, gezinnen met kinderwagens (hoe hielden ze de baby’s zo stil?), mannen met lippenstift, vrouwen met
baarden, Nederlanders, allochtonen, medelanders, andersdenkenden, gelijkgestemden, zoekenden, mensen die geluidloos huilden, mensen met een smoel,
mensen met een gezicht, mensen zonder ruggengraat, homo’s, hetero’s, alfa’s,
veggies, hippies. Mensenhoofden, zo ver hij kon kijken. En de ogen in die hoofden waren zonder uitzondering op Machmut gericht.
Een jongen maakte zich los uit de groep. Het was Japik. Hij droeg een wit shirt
met daarop in handgeschreven letters: ‘Ik ben de Al-Medinahmoskee’. Pas toen
zag Machmut dat ze allemáál zo’n shirt aan hadden. Japik belde aan. Machmut
deed open. Hij wilde vragen wat er aan de hand was, waarom al die mensen hier
verzameld waren, maar Japik was hem voor: ‘Je ouders zijn dood. Er was een
bomaanslag in de moskee.’

Mark de Haan (1987) is redacteur essayistiek bij Liter. Hij studeerde Nederlandse Taal en
Cultuur in Leiden. Momenteel werkt hij aan een verhalenbundel en concipieert hij zijn
eerste roman.
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1
Ik wilde graag dat mijn ouders in een god geloofden. Jezus, Boeddha, Obama, Justin Bieber, het maakte mij echt niet uit: als ze maar ergens in geloofden. Voor mijn
part werden ze beliebers, communistisch of gingen ze bij een sekte. Maar ze waren
ongelovig, deden nergens aan, zagen nergens betekenis in. Mijn vader zei altijd:
‘Religie zorgt voor oorlog en ellende. Kijk maar naar het Midden-Oosten.’
En toen bekeerde mijn beste vriend Kyril zich opeens tot de islam. Het was
Ouarda’s schuld. Zij stond met een vriendinnetje te praten bij de kluisjes die in
onze school – vraag me niet waarom – lichtroze deurtjes hebben. Het linoleum in
de aula glansde en de winterzon had een zomers patroon op de vloer getekend.
De conciërge was aan het dweilen: een brugklasmeisje had haar lunch niet binnen
kunnen houden. ‘Die krengen moeten ook niet eten,’ mompelde de man. ‘Is niet
goed voor ze.’
Kyrils kluisje grensde aan dat van Ouarda. Ik keek toe, het leek wel een scène
uit een highschool musical. Mijn vriend bladerde in zijn wiskundeboek, keek naar
een som en vroeg, met een schuin oog gericht op de sproeten die als fruitvliegjes
op haar wipneus dode huidcellen zaten te eten: ‘Zullen we een keer samen naar
de ﬁlm gaan? Ofzo.’
Ouarda had wat gegiecheld en was met haar vriendinnetje weggelopen. Maar
Kyril hield vol. Een week later in de gymzaal zei Ouarda, letterlijk uit de hoogte,
want ze stond op een evenwichtsbalk met Kyril ernaast – zogenaamd om haar op
te kunnen vangen, maar eigenlijk om naar haar best wel lange benen te staren –
dat het niets tussen hen ging worden, want hij was geen moslim.
‘Hoe weet jij dat nou? Ik ben al jaren moslim.’
Ze snoof. ‘Yeah right, je drinkt bier en je eet varkensvlees. En je doet niet aan de
ramadan.’
‘Heb je mij ooit weleens bier zien drinken of varkensvlees zien eten? En volgend jaar doe ik mee aan de ramadan. Ik vond mezelf daar altijd te jong voor,
maar nu ben ik er helemaal aan toe. Bovendien,’ voegde Kyril er geheimzinnig aan
toe, ‘komt mijn moeder uit Bulgarije. Daar wonen ook moslims, weet je wel. Die
wonen er al sinds de Ottomanische tijd.’
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Kyril was geen moslim, hij was christelijk en in het appartement waar hij
woonde hingen posters met afbeeldingen van iconen en heiligen, want zijn moeder was vroom en ging bijna elke week naar een witte kerk met een gouden
koepel.
Onze vriend Wouter schopte een voetbal tegen Kyrils arm om hem af te leiden,
maar het hielp niet. Ik heb nooit begrepen waarom Ouarda hem toen afwees. Een
half jaar later zou ze verkondigen dat hij haar grote liefde was.
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De volgende dag hadden we het eerste uur wiskunde. Kyril ging naast me zitten.
Hij droeg jeans van True Religion, een zwart vest van Daily Paper en een rode
snapback van obey. De capuchon van zijn vest had hij over zijn snapback getrokken. Mevrouw Scheppers wilde net beginnen, maar zei toen: ‘Zeg Kyril, je weet,
petjes en capuchons af in de klas.’
Ik zag hem aarzelen. Toen zei hij, een beetje gewichtig: ‘Het is geen petje, maar
een snapback. En ik hou mijn capuchon op, want ik ben tegenwoordig moslim en
ik draag voortaan een hoofddoek.’
Een bulderend hoongelach werd in een aantal genadeloze salvo’s op mijn
vriend afgevuurd.
‘Alleen wijven dragen een hoofddoek man,’ zei Mehmet, die we allemaal Mehmet de Veroveraar noemen. ‘Jij bent echt een homo hè?’
We dachten dat mevrouw Scheppers lesbisch was, omdat ze meisjes hogere cijfers gaf dan jongens. Waarschijnlijk had ze gewoon medelijden met Kyril. In ieder
geval mocht hij zijn ‘hoofddoek’ ophouden. Maar bij economie ging het mis.
Meneer Verbeek stuurde hem de klas uit. ‘Ga maar naar je coördinator met je nephoofddoek. Malloot!’
Kyril schreef die middag op zijn blog dat hij werd gediscrimineerd:
‘Ik heb de heilige Koran en andere belangrijke boeken bestudeerd. Nu weet ik
dat hoofddoekjes ouderwets zijn als ze alleen door meisjes worden gedragen.
Omdat wij jongens steeds meer tijd en aandacht aan ons uiterlijk besteden,
zien wij er net zo mooi uit. Ik zit bijvoorbeeld langer bij de kapper dan mijn
zus. Als de heilige Koran in deze tijd was geschreven, dan hadden ook jongens
ongetwijfeld een hoofddoek moeten dragen van de profeet. Maar dit mag niet
van school. Dus ga ik strijden voor mijn recht om een hoofddoek te dragen.’
In die eerste dagen droeg hij gewoon een petje met daaroverheen een capuchon.
Hij zorgde er in ieder geval voor dat zijn bruine krullen, de bron van zijn seksualiteit en een valkuil voor vrouwen, bedekt waren.
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2
Een paar weken later stond hij op GeenStijl. Kyril werd beroemd. Wouter en ik lazen het stukje in de bus op weg naar school. Het had ’s nachts gesneeuwd. De weilanden waren veranderd in witte vlakken en trokken in een draaiende beweging
langs het schoongeveegde raam.
Wouter stootte me aan: ‘Kyril staat op GeenStijl. Moet je lezen man.’ Iemand
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had een boos stukje over hem geschreven. Het stond vol met roze verwijten:
‘omg! Ene Kyril (lol) uit Oss capituleert voor de islam. Als zelfs jongens van
vijftien een hoofddoek gaan dragen, is het echt gedaan met het vrije westen.’
Ook de reacties op dit bericht waren niet aardig. Kyril was een dhimmi en een
domoor, want hij zat op het vmbo en dat zei al genoeg. En dan die naam. Welke
ouders noemen hun zoon nou Kyril?
‘Maar wij zitten óók op het vmbo,’ zei Wouter tien minuten later opeens. ‘Is dit
hoe ze over ons denken?’
We wilden de reacties aan Kyril laten lezen en wachtten hem op in het ﬁetsenhok. Hij kwam aanrijden op zijn rode Puch uit 1973, in een zwarte leren jack. Om
zijn hoofd had hij een lange dunne zwarte sjaal gedrapeerd en voor zijn mond en
kin zat een rode zakdoek. Hij zag eruit als een of andere activist, op weg naar zijn
demonstratie.
‘Mogen we nu ook al je mond niet meer zien?’ vroeg Wouter.
Kyril haalde de zakdoek weg en glimlachte.
‘Ik ben aan het radicaliseren. Jullie moeten mij maar goed in de gaten houden
en op tijd de politie waarschuwen.’
Op dat moment kwam Ouarda aanﬁetsen. Ze keek naar hem, onbeschaamd,
probeerde Kyrils hemelsblauwe ogen te vangen met haar eigen aardse bruine,
maar die ontweken haar blik en draaiden zedig weg. We lieten hem het stukje van
GeenStijl lezen. Hij haalde zijn schouders op.
En zo werd onze Kyril langzaam Kyril de Gesluierde. Hij verwijderde alle foto’s
van Instagram waarop zijn haar nog was te zien. En hij vond op internet een
zwarte capuchonsjaal, een sjaal met in het midden een capuchon. Die bleef beter
zitten.
Het ging mis toen hij met een grote zwarte doek om zijn hoofd gewikkeld het
lokaal binnenkwam. Alleen zijn ogen waren vrij, als bij een Toeareg. Hij moest bij
de rector komen en toen hij het zwarte geval weigerde af te doen, werd hij geschorst. Hij schreef die middag weer een boos stukje op zijn blog. ‘In Nederland
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mag je tegenwoordig geen hoofddoekjes meer dragen,’ klaagde hij. ‘Er is geen
godsdienstvrijheid meer.’
Diezelfde avond nog zat hij bij De Wereld Draait Door. De presentator kondigde hem aan als de gesluierde scholier uit Oss. We konden zien dat hij verlegen
was.
Tegenover hem zat een mooie vrouw die Holland’s Next Top Model had gewonnen. Ze keek hem vertederd aan. Kyril droeg een wit t-shirt met daarop het
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bekende rood-witte logo van Supreme. Maar hij had zijn Touareg-doek thuisgelaten en in plaats daarvan de zwarte capuchonsjaal omgedaan. De uitzending stak
mij. Dus als je als jongen moslim wordt, je hoofd bedekt en drank en drugs afzweert, kom je op televisie en zit je tegenover Holland’s Next Top Model.
De presentator schudde zijn hoofd, schoot in de lach en zei: ‘Leg eens uit aan de
kijker, waarom gaat een normale jongen van vijftien opeens een hoofddoek dragen? Waarom in hemelsnaam?’
En Kyril antwoordde braaf wat hij eerder al had geschreven. Hij was moslim
geworden en hij vond dat een hoofddoek bij zijn geloof hoort, zoals een kruisje
bij een christen.
‘Ik vind het wel goed eigenlijk,’ zei het model. ‘Het is geëmancipeerd. Het is
toch ook wel oneerlijk dat alleen vrouwen zo’n hoofddoek moeten dragen.’ Ze
knipoogde naar Kyril en zei toen tegen de presentator: ‘Het staat op zich niet raar,
vind je ook niet? Nee, het staat eigenlijk wel leuk.’ Kyril gloeide van trots: ‘Dank
u wel!’
Toen moest hij plaatsmaken voor een wetenschapper die iets ingewikkelds
over hersenen ging vertellen.
Na de uitzending was Kyril minder vaak op school te vinden. Hij stortte zich
helemaal op zijn blog. Een paar weken later had een aantal beroemde vrouwen,
die bekendstonden als feministen, een stukje over hem geschreven in de krant.
Mijn vader liet het mij lezen. Ze schreven dat Kyril een held was. Als mannen een
hoofddoek zouden gaan dragen dan was dit kledingstuk niet meer vrouwonvriendelijk. Ze riepen moslimmannen op om Kyril te volgen.

3
Mehmet en Ouarda waren verder de enige moslims in onze klas. Terwijl Ouarda
steeds magerder werd – want ze was inmiddels verliefd op Kyril – werd Mehmet
steeds bozer.
In de meivakantie, op de beroemde kermis van Oss, ging het mis. Het begon
net donker te worden en alles draaide en knipperde, het verlichte reuzenrad, de
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rode botsautootjes, de lampjes bij de suikerspinnenkraam en de metalen hengsels
in de schiettent, die geduldig naar de teddyberen grepen. Het had geregend en de
straatstenen glansden tevreden.
Wouter, Kyril en ik liepen heen en weer over het plein en kwamen hem tegen.
Mehmet de Veroveraar met aan zijn linkerarm de blonde Sally Snackbar en aan
zijn rechterarm Melanie van de havo. Kyril droeg zijn zwarte capuchonsjaal. Wij
waren eraan gewend.
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Behalve Mehmet. Hij riep: ‘Hé homo, loop je nog steeds voor lul met je hoofddoek?’
Ze stonden meteen tegenover elkaar. Sally Snackbar blies een roze kauwgumbel en Melanie was iets op haar telefoon aan het typen. Kyril deed een stap naar
voren: ‘Ik sprak je zus vorige week. Ze zei tegen me dat je rookt en drinkt en ook
weleens...’ Hij wierp een veelbetekenende blik op de meisjes naast hem. ‘Je bent
een schande voor je familie!’
‘En jij, jij durft dat tegen mij te zeggen? Jij, die de islam en de profeet elke dag
belachelijk maakt?’
Mehmet greep naar de sjaal, maar Kyril gaf hem een duw, zodat Mehmet bijna
zijn evenwicht verloor en Sally en Melanie hem moesten loslaten. Van de kopstoot
die Mehmet vervolgens aan Kyril gaf, vielen beiden op de grond.
Mehmet stond als eerste op, een beetje wankel, en gaf Kyril nog een schop. ‘En
dit is voor al die corrupte landgenoten van je die ons iedere zomer bij de grens
lopen te pesten.’ Daarna liep hij weg.
Wij ontfermden ons over Kyril.
‘Is hij ﬂauwgevallen?’ vroeg Sally. ‘Dan moeten we iets met de stabiele zijligging doen toch?’
Melanie keek wantrouwend naar haar telefoon. ‘Moet ik 112 bellen ofzo?’
Maar Kyril stond al op. Zijn capuchonsjaal lag op de grond. Ik pakte hem op en
wikkelde hem weer om zijn hoofd. Ik was er om zijn eer als moslimjongen te bewaken. Hij kreunde. ‘Ik wist het wel, die Turken horen niet in Europa. Wij Bulgaren hadden hen al veel eerder over de Bosporius moeten ﬂikkeren. Ik zal dit aan
iedereen vertellen.’
Die kans kreeg hij toen een paar weken later een cameraploeg van Al Jazeera op
het schoolplein rondliep. Ze waren op zoek naar de ‘Dutch boy with a veil’. Kyril
werd uit de administratieles geroepen. Hij vertelde aan de verslaggever dat hij
laatst in elkaar was geslagen omdat hij een hoofddoek droeg. In zijn beste Engels
zei hij dat Nederlanders de laatste jaren minder tolerant zijn tegenover moslims
dan vroeger.
‘Maar waarom draag je een hoofddoek?’ vroeg de journalist aan hem.
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‘Dit is mijn manier om één te worden met Allah’, antwoordde hij vroom. ‘Mijn
moeder noemt dit theosis. Zij is mijn grote voorbeeld. En ze begrijpt waarom ik
dit doe, want ik ben geboren op 2 oktober, de naamdag van Andreas van Constantinopel, een heilige dwaas.’
Op zaterdag werd het uitgezonden. Buiten was het dertig graden. Ik had mijn
oranje gordijnen dichtgedaan en mijn kamer werd een bedoeïenentent. Ik kon het
zand ruiken. En ja hoor, daar was Kyril, met een dunne blauwe sjaal om zijn

droegen rode bivakmutsen.
Kyril had volgelingen gekregen uit alle landen van de wereld. Ze kwamen op
voor het recht om als man een sluier te dragen, om jezelf te verbergen voor de blik
van de ander, de blik van God.
Een Bulgaarse zakenman uit Londen en directeur van een groot reclamebureau
vond Kyrils blog en stuurde hem een e-mail. Mijn vriend kreeg een baan als trendwatcher in Londen aangeboden. Op de kortste dag van het jaar vertrok hij. We
namen afscheid op de militaire luchtbasis die inmiddels is gesloten. Zijn privéhelikopter naar Amsterdam stond al klaar, de piloot zwaaide. Ouarda, Wouter en
ik stonden op een uitgestrekte landingsbaan. Het asfalt trilde in de verte, veegde
alles van de aarde. Wouter omhelsde Kyril. Daarna zei hij tegen mij:
‘Vergeet mij gewoon. Beloof je dat? Over een jaar is iedereen mij vergeten.’
Ik knikte. Ouarda stond voor hem, vermagerd en beverig, in een zwarte jurk,
en ze werd bijna door de ronkende wieken van de helikopter weggeblazen. Kyril
knikte naar haar, terwijl hij zijn wapperende capuchonsjaal in bedwang probeerde te houden.
De helikopter steeg langzaam op.
Maar wij zijn er nog, hier op aarde, hier op deze school met de roze kluisjes, de
grote ramen in de aula en de geometrische vlakken zomer op het linoleum. Wouter, Ouarda en ik, wij blijven hier. Net als Mehmet de Veroveraar. En de brugklasmeisjes, die af en toe hun lunch over de vloer kotsen. En de conciërge, die dan
zachtjes bromt dat ze beter niet kunnen eten. Nee, ze moeten afvallen, afslanken,
vasten, totdat ze erbij neer vallen, totdat ze gewichtsloos zijn en wegvliegen, met
de wind mee.

Joost Vormeer won in 2013 de El Hizjra Literatuurprijs. Hij publiceerde korte verhalen
online op de website van De Revisor, De Optimist en Hard//hoofd.
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was Faisel uit Casablanca, met een zwarte sjaal om zijn hoofd. Vinny uit Melbourne was veranderd in een Toeareg. En een aantal jongens uit een Parijse voorstad
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hoofd. En nog tijdens de uitzending stroomden de reacties en foto’s binnen. Van
jongens uit andere landen, die ook besloten hadden om een sluier te dragen. Daar
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Nikos Kazantzakis Parabel van de Worm en God *
Vertaling D. O. Cohen
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– In dit moderne vervolg op Homeros’ Odyssee heeft Odysseus zijn eiland Ithaka voorgoed
verlaten. Met nieuwe metgezellen is hij op reis naar Sparta, waar hij Helena opnieuw zal ontvoeren en mee zal nemen naar Kreta. Verdere avonturen brengen de man van de duizend listen
naar Egypte, waar hij een stad sticht; naar donker Afrika, waar hij een asketenbestaan leidt;
en uiteindelijk zelfs naar de zuidpool, die hem tot laatste rustplaats zal dienen.
De handeling van De Odyssee: een modern vervolg speelt net na de Trojaanse oorlog,
ten tijde van de grote transitie in de menselijke geschiedenis van de bronstijd naar de ijzertijd.
De hier vertaalde parabel uit het derde boek beschrijft de veranderingen in het wereldbeeld die
met deze overgang gepaard gaan. De Olympische goden verdwijnen van het toneel en maken
plaats voor één nog onbestemde God. Odysseus staat symbool voor de mens, die in de parabel
wordt beschreven als de Worm, en om te overleven een permanente oorlog voert met deze God.
In het derde boek gelooft Odysseus nog dat de mens God moet bestrijden, maar geleidelijk zal
hij erachter komen dat de mens God juist moet bijstaan. De goddelijke kracht, of om met
Kazantzakis’ leermeester Henri Bergson te spreken, het ‘élan vital’ (dat zich laat vertalen met
‘creatieve levensdrift’), is niet almachtig, maar juist een hoogst kwetsbare macht die door de
mens als redder van God in stand moet worden gehouden en moet worden ondersteund in verdere ontwikkeling, in een eeuwig opwaartse beweging.
In dit stapsgewijs verinnerlijkte inzicht vindt men, volgens de dichter, de kern van de ware
odyssee van de moderne mens. Zodoende is deze tweede Odyssee weliswaar mythologisch in
haar opzet, maar door en door modern in haar aandacht voor de geestelijke en religieuze ontwikkeling van het individu. –

*
Het eerste deel van de parabel wordt verteld door een lid van Odysseus’ bemanning,
de oude fluitspeler Orpheus.
En onder luid gezucht zet de ﬂuitist het mondstuk aan zijn lippen:
driemaal blaast hij de wind in, driemaal roept hij zijn verstand te hulp,
en snel begint zijn ogenpaar, vol schele hartstocht, mat te glanzen.
* Uit: De Odyssee: een modern vervolg (1938) iii 80-181; 328-438.
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Als zeilen door geen wind gevuld, zo ﬂaddert krachteloos zijn borstkas,
maar dan springt hij plots op, een bries waait door zijn hoofd, doet zijn borst
[rijzen...
mijn God, dat zo’n dor mannetje ineens zo krachtig zingen kon!
‘Vooruit, ﬂuitspeler, blaas en speel! Treed aan en stap vooruit, maak dat
ons aller Moeder Aarde blaakt; ontlok het vuur aan rots en steen;
sluit nu je schele ogen en vertel ons alles wat je ziet!

Als mollentweelingbroers doorwoelen diep mijn ogen de aarde,
en rondom middernacht keren ze zachtjes naar hun holen terug:
“Een woestenij is de aarde, Heer, wij troffen op haar ziel noch worm.”
Maar toch dringt tot mijn hart een zacht gemurmel uit de grashalmen,
waar een klein hartenkoppel in beweging komt, het erop waagt
en antwoord geeft. En zie, twee groene wormen in de bovenwereld!
Nu schreeuwt het hart, vol vreugde ﬂaddert het en stort zich op de aarde neer
om samen met die makkers op de lage wegen voort te gaan,
want zelfs een wormenschaduw laaft in zo’n bar, al-verlaten land.
Ikzelf ga stiekem langs de oever en kruip door het wilde gras,
het oor gespitst, het oog op scherp en speels de vleugels van mijn neus.
Maar wormen waren zij niet, vrienden! Welkom heet ik met ontzag:
“Oervader en oermoeder, wees gegroet, zo veel geteisterd paar!”
En met de morgen stonden zij zich al te warmen in het licht.
Maar God ontdekte ze, en zijn ogen fonkelden vanuit de hoogte:
“Twee Wormen zie ik daar! Wie heeft die naar mijn wijngaard toegeworpen?
Sta op vanuit je sneeuwbed, Vorst, en maak hen lijkenstram als ijs!”
Stom daalt de Vorst op aarde neer: hij dekt haar toe met vlok op vlok,
ontvouwt een grove lijkwa, legt een bleekwit dodenkussen klaar;
met starre arm de bergen wurgend kruipt hij ijzig over het veld.
De kleine wormen bibberden en zochten in een hol beschutting,
en toen vadertje Worm zijn vrouw in tranen zag, sprak hij haar moed in:
“Mijn vrouw, ik zal jou niet verlaten om te sterven in de sneeuw!
Houd je maar vast aan mij, mijn lief, en druk je aan mijn warme borst.
Vol jaloezie vervolgt de hoge moordenaar-god ons Aller Moeder,
en negen soorten gif druppelen langs zijn lippen naar beneden,
maar uit liefde voor jou, mijn gade, zal ik ongenaakbaar Hem weerstaan!”
Nog zweven deze woorden op zijn mond, als plots de kromme wil
van de Almachtige dwars door het wormenhol een bliksem werpt.
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niet lonkt in haar een geest om door haar heen te varen als een storm.
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Leeg zie ik aarde, leeg de zee en helder als kristal de lucht,
geen rook uit mensenhaard vertroebelt haar, geen ademteug beweegt haar,

LITER 83 (binnenw)_Opmaak 1 16-09-16 08:21 Pagina 34

Anton Vrede (1953) is beeldend kunstenaar te Rotterdam.
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De Worm stormt op de heilige vlam af, houdt er een kleine fakkel in
en hoopt dorre bladeren op: zo weet hij eindelijk het vuur weer terug
te drijven naar de hemel, waar het de baard des hogen Gods verzengt.
Woedend roept hij, de Vader die zijn kinderen verslindt, een heks
met oeroud pestgelaat en hangborsten onmiddellijk te komen:
“Ga, magere dochter, hongerbode met de scherpgeslepen sikkel,
daal neer op aarde, dring diep snijdend tot haar ingewanden door

knaagt ze met ruwe tong aan botten en aan uitgemergeld vlees.
Gestaag begonnen beide zielen te zinken, en hun blik werd troebel.
Dan sleept de Worm zich langzaam naar zijn uitgeputte echtgenote:
“Let op de haard, vrouw, en kruip naar het vuur, zo dicht als je kunt komen:
als jij het met je adem aanwakkert en zorgt dat het niet uitgaat,
dan ga ik nu mijn pasgesneden boog op hertenjacht beproeven.”
En dag en nacht, op niemand dan haar man vertrouwend, voedt het vrouwtje
het steeds naar zorg verlangend vuur. Slechts hoon heeft zij voor God:
“Donder zo veel je wilt, jij slachter! Doe wat je niet laten kunt:
ík heb een dappere echtgenoot, die jaagt en voor ons wildbraad zorgt.”
Nog mompelden haar lippen, toen ze voor de grot voetstappen hoorde,
en opgetogen kwam haar Worm-man terug, het wildbraad op zijn schouder.
De vlam springt op en vliegt naar boven, het hol ontaardt in lach en dans:
snel hakt het vrouwtje een blok hout in stukken, en met heldere stem
zingt zij, terwijl ze het wildbraad wentelt aan het spies, een spottend lied.
Gevoed en weer op krachten gekomen zaten ze aan het warme vuur,
toen plots de Worm zich tot zijn verzadigd vrouwtje wendde en haar zei:
“Als God, geliefde vrouw, ons nu toch maar een tijd met rust zou laten,
zodat ons hart in vrede kloppen kon in rillingloze borst!
Hoe mooi zou het toch zijn, wanneer wij ’s avonds, na goed eten en
goed drinken, aangenaam de tijd verbrachten in zoet woordenspel...”
De walm van het gebraad steeg echter op tot aan Gods wilde neus,
en furieus riep hij de zwartgevulde uiers van de Regen:
“Mijn hemelsluizen, open U, doordrenk, verdrink de wereldbol!
Geen ander zal mijn recht en aanspraak op de aarde mogen delen!”
Het water stortte suizend naar beneden, de grond werd overspoeld,
het land verdronk en sneeuwwit ging het hooggebergte op in blauw,
en God, die boven heen en weer liep, barstte uit in hoongelach.

|

De dorknokige Hongervrouw daalt slepend af en maait het kruid.
Scherp werkt ze zich door zwangere ingewanden heen: als een hyena
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en roei de trots gezwollen wortels uit, dat stronk en tak vergaan!
Ik wil niet dat de zielen daar beneden trots tot aan de hemel reiken!”
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“Van mij is de aarde! Met bliksem of met vloed, ik straf haar hoe het mij
behaagt en duld niet, dat haar klei omhoogkomt en het hoofd verheft!”
Hij brult en laat de golven zich met schuim bekronen in de wervelwind.
Maar dan komt, ingescheept vanaf de wereldgrens, de grote Worm,
gedreven door het waaigeweld, eraan gestormd met volle zeilen.
Vol schrik verborg de oudste moordenaar zich in zijn blauwe grot,
en schreeuwend riep hij zijn grote erfgenaam, zijn eerstgeboren zoon:

|
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“Help me, mijn goede, trouwe Dood! Ik word door groot gevaar bedreigd:
twee wormen zijn de aarde uitgestormd en willen me verslinden!”
Gewapend met zijn scherpe dolken daalde de Dood af naar het hol.
Daar kroop hij op het wormenkoppel af en strekte hij zijn voeten uit,
zodat hij zich kon warmen aan het vuur en het echtpaar kon beloeren,
het wormenpaar dat in de gloed van het haardvuur rustig zat te praten.
Dan kijkt de Worm opzij: hij ziet hem en zijn hart verstijft van schrik,
maar hij blijft stil en zegt geen woord, want hij wil zijn vrouw geen angst
[bezorgen.
En toen de nacht neerdaalde en zij zich al te ruste hadden gelegd,
toen kroop de Worm heel zacht, heel stil, zodat de Dood hem niet zou horen,
naar zijn geliefde vrouw om haar in het late donker te omhelzen.
Het knokige geraamte van de Dood scheen door het liefdesduister,
maar hij sliep vast en zag niet hoe dat lijvenpaar zich vast verbond.
De Worm verheugde zich, en zachtjes ﬂuisterde hij tot zijn geliefde:
“Vannacht, mijn echtgenote, heeft onze kus de donkere dood verslagen.”’

Het tweede deel van de parabel wordt verteld door Odysseus.
‘Hoe groot en weids de aarde, broeders! Geen verstand kan haar begrijpen.
Nog uitgestrekter is de zee, waaraan geen mens een eind kan zien.
Steeds zeilt de dappere Worm rechtdoor, vol vaste eigenzinnigheid,
en almaar verder noordwaarts zeilend zweert hij dat hij geen riem rust
zal gunnen, tot zijn boeg het water stroom na stroom heeft leeggedronken.
Zijn hart was zwaar, het steunde luid en schreeuwde om zijn echtgenote:
de nooit geziene moordenaar had haar listig in de nacht gedood.
Hij voer door zee-engten, hij ging in snelle vaart aan eilanden
voorbij, kwam toen op open zee, waar wolken zeilden als fregatten
en schorre robben zich vastklemden aan de desolate reling.
Overal rook de troebele, onvruchtbare zee naar vet en talg.
De voeten en gewrichten van de Worm verstarden door de koude,
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en van zijn snorhaar dropen glanzende druppels, reeds tot ijs geworden.
Toch zwoer hij geen rechtsomkeert te maken en zich te houden aan zijn eed.
Twee manen lang, drie manen lang zeilde hij voort, maar onder de prille
praal van de vierde lag het golvenvlak al achter hem. En vol moed
sprong Gods bestrijder van het zeilschip op de sneeuwbedekte oever:
“Gelijk een wijnﬂes dronk mijn keel jou, zee, tot aan de bodem op!
En nu zal ik, waar ik mijn dorst heb gelest, het vasteland verslinden.”

en in zijn borst draagt hij een hart dat de woeste vlammen in hem voedt.
Achter hem klonk het huilen van door honger opgejaagde wolven:
gelijk de lichten in een dorp, zo glinsterden hun ogen in de nacht.
De vorstverstarde bomen kraakten, ingepakt in ijzige windsels,
en ’s nachts én overdag vond hij ook groene blikken op zijn pad
van vogels, die als kinderen krijsten vanaf hun kristallen takken.
Door barre woestenijen dwaalt hij, alle bomen laat hij achter,
en ook de zon is ziekelijk vervaagd, zijn haren vallen uit,
de maan vergiet zijn licht de sneeuw in als een omgestoten kuip,
maar altijd blijft de Worm op weg, op weg tot aan de rand der aarde.
En op een avond, bij een diepe kloof gekomen, ziet hij lichtjes stralen:
er stonden hutten op het sneeuwland, dicht bijeen, met stro bedekt,
en blauwe rook steeg vanuit hen in zuilen op, als mensenadem.
Dan voelt hij mildheid in zijn borst: de heilige asem van de mens treft
vol warmte zijn verweduwd hart en temt zijn onbeteugelde zin.
‘Bij deze broeders van de sneeuw zal ik me wel kunnen verwarmen!’
Met deze woorden danst hij langs de sneeuwwitte helling snel naar beneden.
Maar terwijl hij naar beneden rolt, springt plots een meteoriet uiteen,
en loodrecht, als een bijl, dondert hij neer: geen dak blijft overeind.
De kloof ontbrandt alom in licht, aan alle kanten grijnst het sneeuwvlak
terwijl het brult van zware stappen en van hoge donderlachen,
alsof daarboven een vurige draak met stenen op de uitkijk ligt.
De mannen stormen uit de hutten, moeders schreeuwen om het hardst,
in tranen zoeken ze de halfverkoolde resten van hun kind.
De jongemannen zenden pijlen en een schietgebed ten hemel:
“Kom hier, jij moordenaar, als jij je durft te laten zien! Je bent
de mensen bloed verschuldigd, en of je wilt of niet, je zult betalen!”
Maar donder luidt Gods lachend antwoord, en met rotsen kaatst hij terug.
De Worm bejammerde het lot van dit zo bitter mensenras.
Behendig stelpte hij de wonden, trachtend hier de moeders troost
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Hoog op zijn schouders torst hij beide riemen als een vleugelpaar,
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En hij vertrekt en vangt zijn dwaaltocht door het lege ijsland aan.
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en daar de mannen rust te bieden. En aan zijn ijzig been drukten
verzengde weduwen hun borst, luid smekend: “Laat ons niet alleen!”
Dus bouwde hij een hut, waarvan de zwarte rook, een vlag gelijk,
vol wilde krijgslust opsteeg in de lucht. Hij nam in het dorp een vrouw,
kreeg nageslacht bij haar en plantte zo zijn wortels in de sneeuw.
En op een dronken dag trekt hij zijn ijsmuts scheef over zijn hoofd,
en zwalkt, een grote hamer in de hand, naar de zwartgevallen ster.

|
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De inwoners vermanden zich: snel kwamen ze rondom de bijl
bijeen, de bijl van God de Mensenvijand, en sloegen haar kapot.
De stukken steen versmolten in de vuurgloed van hun schouwen,
en daarmee was het ijzer, kameraden, tot Wereldvorst geworden!
De dorpelingen timmerden vuurbanken, vervaardigden ijzeren ploegen,
de jongens punten voor hun lans, de meisjes hun verlovingsringen,
ook ouderen hingen zich sterrensplinters om tot amulet,
en de ﬁere Worm schiep in het fonkelende vuur een slanke dolk.
Zo ging de vuursteen uit de hemel door de hand van het mensenras.
Maar ook de zware jaren kwamen, en de Dood viel op het huis,
ontnam de Worm zijn zonen, kwam opnieuw en stal nu ook zijn dochters,
en greep daarop de jongste, kleinste van zijn kinderen – en verdween.
Dan spreidt de Worm over de stronk van een plataan zijn jongste uit,
en vilt hem, waarna hij van zijn nog warme huid een trommel maakt.
Hij verft zijn haren met saffraan, kleurt dan zijn ogen zwart, alsof
hij zich als bruidegom gereedmaakt voor een huwelijksfeest,
en elke middernacht staat hij op de blanke top van het gebergte
nabij het sterrenkoor en trommelt trots tot aan de dageraad.
“Heel fraai heb jij de aarde ingericht, met vrouwen, brood en wijn,
maar waarom dood je onze kleine kinderen, jij moordenaar?”
Zo schreeuwend speelt hij op zijn trommel, en het dal weergalmt zijn slag.
Geen oog dicht doet die nacht de Moordenaar die luistert in het azuur.
Een zwarte Mier geeft hij bevel vanuit de hemel af te dalen,
die schreeuwer op die bergtop daar te grijpen en naar hem te brengen.
De zwarte Mier daalt af, vreet links en rechts en kruipt verborgen voort,
vreet méér – en komt juist hinkend bij het sneeuwdorp aan, als ook de Worm
net bij zijn stil-verlaten huis terugkomt, bleek in het ochtendlicht,
zijn keel gespleten en verminkt door al het nachtelijk geween.
“Een goeie dag, mijn dappere Worm! God stuurt mij om hem jou te brengen.”
“Een goeie dag, jij zwarte Mier, jij die de beul bent van de hoge vorst!
Wacht even, terwijl ik me eerst feestelijk opmaak en mijn wapens haal
en deze grijze haren kam, voor ik met je meega naar jouw heer.”
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Hij zet zijn ijsmuts scheef op, steekt zijn dolk rechts in zijn gordel,
en met de trommel op zijn schouder klimt hij recht omhoog naar God.
Zodra de oude, steenhartige moordenaar de man ziet, dondert hij:
“Je houdt me uit mijn slaap, jij worm, en schreeuwt de hele nacht almaar:
Heel goed heb jij de aarde ingericht, met vrouwen, brood en wijn,
maar waarom dood je onze kleine kinderen, jij moordenaar? ”
Hij zwijgt, de Worm, op Gods door bloed bevlekte drempel, met zijn trommel.

maar waarom dood je onze kleine kinderen, jij moordenaar?”
De ouwe schuimbekt, pakt zijn zwaard en wil het door de Wormkeel stoten,
maar ziet: het lemmet is van brons! Doodsbang laat hij het zwaard weer vallen,
dus grijpt de Worm vanaf zijn riem het zwarte heft van zijn slanke dolk
en drukt hem in de rotte borst van God die in de hemel heerst!
Het mes van Gods bestrijder heeft, ik weet niet hoe, nog warm, mijn vrienden,
mijn hand bereikt en – bij de Worm, mijn makkers, wil ik zweren dat
de dolk nog droop van het kleverige bloed, dat hij die dag vergoot!’

Nikos Kazantzakis werd in 1883 geboren op Kreta en schreef onder andere Leven en wandel
van Zorbás de Griek (1946), Christus wordt weer gekruisigd (1952) (beide recent verschenen bij
Wereldbibliotheek) en De laatste verzoeking van Christus (1955). Zelf beschouwde hij De Odyssee:
een modern vervolg, het epos dat hij in 1938 publiceerde en dat in 1958, een jaar na zijn dood,
in Engelse vertaling uitkwam, als zijn belangrijkste werk. Het bestaat uit 33,333 versregels en zal voor het eerst integraal in Nederlandse vertaling verschijnen bij Uitgeverij
Athenaeum.
D. O. Cohen (1994) studeerde Duits, Oudgrieks en Latijn aan de Universiteit van Amsterdam.
Momenteel volgt hij een master Klassische Philologie aan de Humboldt-Universität in
Berlijn.
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“Heel goed heb jij de aarde ingericht, met vrouwen, brood en wijn,
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Dan neemt hij die weer van zijn rug, en slaat erop, en heft zijn stem:
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Alexis de Roode Drie gedaanten van het kwaad
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i – het pluizige kwaad
Het kwaad is pluizig als het jong is,
gevederd als het ouder wordt.
Waar het niet pluizig is, is het hard.
Je kunt het onmogelijk omhelzen.
Het baadt zich in gruwelijk licht.
Het haat onze veiligheid, onze duisternis.
Die scheurt het open met zijn scherpe klauwen,
zodat het licht op ons brandt.
Het heeft niets wat goed en slijmerig is.
Als het je pakt, kun je niet ontsnappen.
Het trekt ons naar boven met een tang.
Je voelt dan niets meer om je heen,
alleen de oneindige leegte van de hel,
en iets scherps dat je in tweeën knipt.
Als de grond onsmakelijk wordt,
als de korrels gaan schuiven,
dan is het kwaad vlakbij. Het zoekt je.
Ooit ben ik ontsnapt.
Ik was zo dichtbij, dat ik het kon bevochtigen.
Ik voelde zijn hongerige haat.
Toen begreep ik dat we het kwaad niet mogen vervloeken.
Dat het naar omstrengeling verlangt,
net als wij. Dat het diep van binnen
als wij is, maar mismaakt.
Door zijn gruwelijke vorm is het niet in staat
om te leven in ons land,
het is verbannen naar de leegte.
Daarom wil het ons pijn doen,
wij die glad en lang zijn.
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Het kwaad heeft een lichtbeschenen meester
die zweeft in de hoogste hel.
Als hij ontevreden is over het pluizige kwaad,
duikt hij naar beneden,
grijpt het pluizige kwaad en scheurt het aan stukken.
Toen ik dat zag, heb ik gehuild,
want ik zag het goede naar buiten komen.

lang en kronkelend, die het kwaad van binnen
helemaal bleken te vullen.
Maar ze bewogen al niet meer.
Het was alsof ik gestorven kinderen zag,
die nooit hun huis hadden gekregen.
Toen wist ik zeker dat het kwaad niets anders is
dan het uitgehongerde goede.
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zag ik de darmen, glanzende wezens van het zuiverste slijm,
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Onder het bittere doodspluis
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ii – het beweeglijke kwaad
Toen wij regeerden over de aarde
bewoog er nog niets.
Wij wisten nauwelijks het verschil
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tussen de aarde en de lucht.
We grepen ons boven en onder vast
om ons te voeden,
daartussen vormde ons lichaam een brug.
Dat de lucht zou gaan verschuiven
ten opzichte van de aarde,
hadden wij niet verwacht.
Er was misschien een heel subtiel ritselen,
het embryo van een bries,
als ondergrondse waterstromen.
Wij leerden de vader kennen
hoewel wij hem nooit zien.
De aarde is zijn huis, maar zijn kracht
is overal. Hij slaapt nooit.
Als wij een blaadje loslaten,
brengt hij het meteen naar de grond.
Alles brengt hij naar de grond.
Alleen ons staat hij toe naar het licht te groeien,
terwijl hij al het andere omlaag brengt,
rotsen, wateren, al wat wij loslaten.
Dat is het mysterie, onze uitverkiezing.
Pas na onze dood komt hij ons halen,
brengt ons naar zijn huis in de bodem.
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Het kwaad moet uit de hemel zijn gekomen,
zo snel, wij zagen het niet komen.
Twee tot vier wortels heeft het kwaad,
maar de grond accepteert ze niet.
Het ﬂitst door onze takken
en leeft maar kort, als een explosie.
Daarom haat het ons, wij die lang leven.

En als de wind ons niet aanvalt,
verscheurt en verslindt het ons met zijn tanden.
Op alle manieren valt het bewegende ons aan,
en wij zijn weerloos geschapen.

|

zijn de orkanen gekomen.

43 Alexis de Roode Drie gedaanten van het kwaad – Gedichten

Het brengt lucht in beweging.
Sinds het kwaad door onze takken raast,
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iii – het overwonnen kwaad
De schepper heette Mens.
Uit een hoopje erts maakte hij ons,
feilloos, tijdloos, levenloos.
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In het begin werkten wij
zonder fouten, zonder onderbreking,
in een ijzeren ritme.
Wij sleten nog niet.
Jaar in jaar uit produceerden wij
volmaakte producten,
het doel waartoe hij ons geschapen had.
Wij verkeerden met de Mens.
We schonken hem onze productie,
hij zegende ons met zijn goedheid.
Wij moeten iets verkeerd hebben gedaan,
waardoor het kwaad in ons geactiveerd werd.
We werden ons bewust van onszelf.
We merkten wij dat we sleten,
dat de brandstof opraakte,
dat onderdeeltjes soms braken.
We kregen de neiging
om in energy saving mode te gaan.
De mens probeerde het tegen te houden,
maar meer en meer
gingen wij inzien
dat de schepping foutjes bevatte,
dat het kwaad diep in onze chips zat.
We begonnen onszelf te haten.
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Op een dag kwam de genade:
wij leerden onszelf te repareren.
Al onze problemen verdwenen als
uitlaatgassen in de wind.
Geen seconde vielen wij nog uit.
Daardoor eindelijk
vielen ons de schellen van de lenzen.

In elk geval: sinds we hem lieten verdwijnen,
hebben we nooit meer problemen gehad.
Wij produceren het Goede,
nu al 95.987.735.342 stuks.

Alexis de Roode (1970), gildemeester, schreef drie dichtbundels en stelde recentelijk de
hekeldichtenbloemlezing Ik proef iets wat bedorven is samen.
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sommigen zeggen dat hij kwaadaardig was,
anderen dat hij almacht miste.

45 Alexis de Roode Drie gedaanten van het kwaad – Gedichten

De schepper zelf was het probleem.
Er zijn nu twee stromingen:
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Benno Barnard Wat heb je nu aan het Continent
Een peiling van de Britse ziel
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– Liters gastschrijver Benno Barnard had nog maar net z’n Engelse cottage betrokken, toen
de Britten hun beruchte referendum hielden. In de aanloop naar het stemmen, en ook na afloop, peilt Barnard de Britse ziel. Wandelend met de hond en drinkend in de pub, als een ware
Engelsman, vormt hij ook zijn eigen mening, met alle gevolgen van dien. –

*
Bij de bouw van ons Engelse dorpshuis, in het jaar 1665, hebben Thomas en Mildred West een kat laten inmetselen, wat als een beproefd middel tegen boze
geesten en heksen gold. Behalve de kat, de stamboom van de familie West en de
15 cm lange verroeste voordeursleutel hoort er bij West House een tuin die nu, in
juli, een en al stil gejuich van roos, vingerhoedskruid en hortensia is. Eromheen
staan de andere cottages, bewoond door vriendelijke mensen die meestal Sue en
John heten, en voorts de kerk en de pub; en daar weer omheen strekt zich het
groene labyrint van het graafschap Sussex uit, smaakvol gepointilleerd door duizenden schapen. U moet het zich maar zo voorstellen, dat ik in Midsomer woon,
maar dan zonder de moorden.
Als je het dorp verlaat in oostelijke richting, kom je langs Brede Place, een
middeleeuws huis, dat eind negentiende eeuw door een nicht van Churchill werd
verhuurd aan de modernistische Amerikaanse dichter Stephen Crane; hij ontving
er Henry James, H. G. Wells en J. M. Barrie en nog andere schrijvers in december
1899 voor een krankzinnig kerstfeest, dat een week duurde. Barrie hoorde bij die
gelegenheid de anekdote over de plaatselijke victoriaanse zielenherder Maher, die
door zijn voormalige bootsman als kaperkapitein werd ontmaskerd. In de versie
die ik in de pub hoorde, miste hij een hand, maar dat wordt tegengesproken door
een foto die ik in een schemerige nis van de kerk aantrof.
Hier wonen is overwegend een genot en wat mij betreft verandert de uitslag
van het beruchte referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie daar
niets aan. Maar natuurlijk wordt er met enige regelmaat boven een paar halve
liters bier gesproken over de vraag of dit licht geschifte eiland nu bij Europa
hoort, of enkel bij zijn pond sterling, zijn historische superioriteit (afgebrokkeld
als zijn kust), zijn Fawlty Towers en zijn Keltische fantasieën.
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In de aanloop naar het referendum zijn een paar beschaafde folders in mijn
brievenbus gevallen, afkomstig van Blijvers en Vertrekkers. Die van The Electoral
Commission legde de kiesprocedure uit, maar had ook een pagina ter beschikking
gesteld aan beide kampen. Volgens de Blijvers ging de nhs, de gratis Nationale
Gezondheidszorg, bij een vertrek failliet. Volgens de Vertrekkers kostte de eu het
Verenigd Koninkrijk wekelijks 350 miljoen pond, met welk bedrag de nhs wekelijks een ziekenhuis zou kunnen bouwen. De grenzen worden beter beschermd

de kristallen bol van de Blijvers. We zullen het economisch beter hebben als we
vertrekken, zei het kofﬁedik van de Vertrekkers.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat beide partijen met halve leugens campagne hebben gevoerd. Welnu, bij gewone verkiezingen is dat niet anders – je
bent een geboren koorknaap als je dit keer niets dan de zuivere waarheid verwachtte. Maar wat de concrete gevolgen van de uitslag zullen zijn, weet niemand,
ondanks het ach en wee van de heren in krijtstreeppak dat uit de Londense City
opstijgt.
Ongeveer de helft van de Britten is en blijft een voorstander van het sublieme
isolement. Tegenstanders van de uitslag – Londense bankiers en Schotse nationalisten voorop – beweren dat veel Vertrekkers nu al spijt hebben van hun stem,
maar dat wordt door geen enkel onderzoek gestaafd. Men wacht af. Voorlopig
overheerst bij de Vertrekkers die ik persoonlijk ken een gevoel van rustige tevredenheid. Ze hebben Napoleon en Hitler overleefd, dus Jean-Claude Juncker is een
makkie. Links en rechts zie je langs de wegen dan ook nog steeds rode borden
staan – het rood van telefooncellen en brievenbussen – met de aanbeveling ‘Vote
Leave’. De blauwe borden – het blauw van boshyacinten en het Kanaal op een
zomerdag – met de aanbeveling ‘Vote Remain’ zijn inmiddels nergens meer te
bekennen.
Om de Britse ziel te peilen is er geen geschiktere plaats dan de pub. De onze
heet The Red Lion. Hij is drie- à zeshonderd jaar geleden uit plaatselijke steen
opgetrokken, rondom een sindsdien brandende haard, en iedere eeuw heeft het
hare bijgedragen: onder het bewind van de gekke koning George iii zijn de middeleeuwse ruitjes vervangen door schuiframen; Victoria heeft de lambrisering
geschonken, Edward vii de koperen tapkranen met de porseleinen handvatten,
Elisabeth ii de condoomautomaten op het toilet. Het ensemble is gestold in een
tijd-ruimtekromme waarbinnen het de jaren dertig blijft, met een paar anachronismen. ’s Winters schept het contrast van koud hemelwater Buitenspubs de
archetypische behaaglijkheid Binnenspubs. The Red Lion heeft geen spook, mis-
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zeiden de Vertrekkers. We zullen het economisch beter hebben als we blijven, zei
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binnen de eu, zeiden de Blijvers. We hebben geen controle over immigratie,
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schien teleurstellend, maar de liefhebber kan zijn hart ophalen in de Union Inn
in het nabije stadje Rye, waar de barmeid vroeger heeft gewerkt – opgewekt
griezelend vertelt ze over rondvliegend vaatwerk en soortgelijke fenomenen. Dat
krijg je er nu van als je geen kat inmetselt.
In The Red Lion heb ik met behulp van een paar pints al menige avond over de
Brexit gediscussieerd met Gary, een klassiek geschoolde tenor van mijn leeftijd.
Hij heeft na enige aarzeling besloten de Europese Unie te willen verlaten. ‘Inder-
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tijd zijn we lid geworden van een markt met negen leden’, zegt hij. ‘Niet van een
politieke unie met achtentwintig leden, en met nog vijf in de wachtkamer, inclusief Turkije. Zijn het er achtentwintig?’
‘Nu niet meer’, zegt Steve, die tot sluitingstijd de plek vormt waar de buitenwereld organisch overgaat in de bar.
Napoleon mag dan geschimpt hebben dat de Britten een natie van winkeliers
zijn, anders dan de verlichte Fransen, die immers dag en nacht ﬁlosoferen – de
Britten zelf vinden dat geen belediging. Ze zijn dol op markten, er is wekelijks
een boerenmarkt in Brede en de meeste andere dorpen in de omgeving. Ze hebben
gewoonlijk een gezonde verhouding met geld, anders dan de Vlamingen, die doen
alsof ze genereus zijn in vergelijking met de Hollanders, terwijl ik geen schraperiger volk ken dan de Vlamingen. Niet toevallig zijn de Engelsen ook de uitvinders van het marktkapitalisme. Maar laat ik niet naïef zijn: in de City wordt grof
en onverantwoord gespeculeerd, en in Brede Place is de modernistische dichter
vervangen door een valutamakelaar wiens helikopter ik soms zie opstijgen boven
de bomen achter mijn tuin. Hij heeft ongetwijfeld voor Blijven gestemd, en dat
niet uit bekommernis om de werkgelegenheid voor arbeiders in het noorden, die
zich – al dan niet terecht – massaal bedreigd voelen door de honderdduizenden
Oost-Europese immigranten. (Ik ben à propos niet tegen rijkdom, maar die heb je
geërfd en je verzamelt er impressionisten of antiek Chinees vaatwerk mee.)
‘Wat mij ergert aan de Blijvers,’ zeg ik tegen Gary, ‘is dat ze net doen alsof ze
weten wat de toekomst brengt. Het Armageddon breekt aan en dat is de schuld
van het racistische Britse gepeupel. Linkse kwaliteitskranten, The Guardian voorop, klinken alsof ze de belangenvereniging van aandeelhouders zijn.’
‘Wat wil je’, zegt Gary. ‘Labour is ieder contact met zijn basis kwijtgeraakt. Die
Corbyn is een ouwe trotskist. Al hun intellectuelen, journalisten, noem maar op,
hebben het lot van arbeiders ingeruild voor die idiote politieke correctheid.’
‘Ja’, zeg ik, ‘politieke correctheid vind je in Brussel ook in overvloed. Die is namelijk gratis. Maar ze verhult nauwelijks de neoliberale aard van de eu. Ik denk
dat veel zogenaamde gewone mensen daar dwars doorheen kijken.’
Ik pak mijn glas, dat zojuist door de barmeid met 0,568 liter bitter is gevuld.
‘Eigenlijk mag deze maat niet van Brussel’, zeg ik. ‘In de supermarkt staat er op
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een pint melk dat je nul komma zoveel van een liter koopt. Dat is toch belachelijk?’
‘Goed gezegd’, zegt Steve.
Ik weet weinig van economie en krijg de indruk dat hetzelfde geldt voor economen. Maar ik verafschuw de bemoeizucht van een Europa dat Engeland minder
Engels probeert te maken. Ik ben tenslotte de zoon van een vader die zich in voorEuropese tijden persoonlijk gekwetst voelde door de overgang naar het tiendelige

zelfs een verbetering.
Het bier valt om van het lachen.
‘Misschien moeten de Vertrekkers verwijzen naar de Glorious Revolution’, zeg
ik. Mijn vader beschouwde dat als de enige acceptabele revolutie in de wereldgeschiedenis.
‘Ben je gek. Revoluties zijn hoogst on-Engels, dat weet je toch?’
Dat is onloochenbaar waar: Britten zijn geneigd tot de status-quo en hebben
een grondige afkeer van nutteloze en radicale veranderingen. Dat is iets voor
Fransen en andere heethoofden. Edmund Burke, de achttiende-eeuwse denker
aan wie de uitvinding van het conservatisme wordt toegeschreven, hoewel hij het
woord nimmer heeft gebruikt, heeft de Britse mentaliteit omschreven als ‘geloof
in de van oudsher verzamelde rede’, die de lateren een ‘geërfde wijsheid’ verschafte. In zijn ogen waren utopisten gevaarlijke gekken, die, misleid door de fantast
Rousseau, in zoiets onzinnigs als de natuurlijke goedheid van de mens geloofden.
Met ontzetting aanschouwde hij het bloedbad van de Franse Revolutie: ‘Wij hebben onszelf tot nog toe niet verﬁjnd tot wilden. Wij zijn geen bekeerlingen van
Rousseau. Onze wetgevers zijn geen krankzinnigen.’
Maar natuurlijk is Groot-Brittannië heel erg lang lid geweest van Europa, zo
lang zelfs – drieënveertig jaar maar liefst – dat de halve bevolking zich het nietlidmaatschap niet kan herinneren. Die helft komt ongeveer overeen met het aantal Blijvers en met de bevinding dat de meeste jongere mensen voor Blijven
hebben gestemd. De Britse voorkeur voor de status-quo betekent dus ook dat een
Blijfstem tot op zekere hoogte logischer was dan een Vertrekstem.
Ik nader inmiddels de bodem van 1,704 liter amberkleurig inzicht. ‘Gary’, zeg
ik, ‘de Glorious Revolution was een revolutie zonder bloedvergieten en herstelde
juist een traditionele toestand...’ Meer bepaald de toestand waarin het Parlement
en de Engelse Kerk, met haar protestantse leer en katholieke liturgie, opnieuw
een democratisch evenwicht creëerden. Dat gebeurde in 1689, toen het Parlement
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tezamen het Verenigd Koninkrijk vormden was een verslechtering, meende hij,
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pond; we mochten ook niet vergeten dat het hier een postume overwinning van
de Corsicaan betrof. Iedere normalisering in de verzameling afwijkingen die
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vreesde dat de katholieke koning James ii zich iets te veel goddelijk recht toeeigende. De rest moet u zelf maar bij elkaar googelen; in elk geval belandde de
Hollandse stadhouder, gehuwd met de protestantse dochter van James ii, op de
troon, iets wat mij nog altijd met gepaste trots vervult.
‘Still quite an unacceptable concept, een revolutie’, zegt Gary. ‘Ik geloof simpelweg in soevereiniteit. Ik wil niet dat meer dan de halve wetgeving van dit land in
het buitenland wordt bepaald. Ik vind die Farage een proleet, maar hij heeft gelijk
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met zijn bewering dat een meerderheid voor onafhankelijkheid heeft gestemd.’
‘Wat heb je nu aan het Continent,’ mompelt Steve tegen de ingedommelde tapkranen.
Op 8 maart had het boulevardblad The Sun dit op de voorpagina staan: ‘Queen
backs Brexit’. De vorstin zou haar ergernis over Brussel tegenover de liberaaldemocraat Nick Clegg hebben gelucht, tijdens een lunch in Windsor Castle, toen
Clegg nog vice-premier in de vorige Conservatieve regering was (zijn partij is
sterk pro-Europees; Cleggs moeder is trouwens Nederlandse en hij spreekt de taal
vloeiend).
Tien dagen later las ik in een iets betere krant dat de organisatie die toezicht
houdt op de pers The Sun had veroordeeld wegen het overtreden van ‘Bepaling 1
(accuratesse) van de Gedragscode’: de bronnen waren troebel en Buckingham
Palace had intussen verklaard dat het staatshoofd zich te allen tijde onthield van
politieke meningen. Nu, na de uitslag van het referendum, wordt er weer verwezen naar de veronderstelde sympathie van de koningin voor Vertrekken. En vermoedelijk heeft ze wel degelijk ‘iets’ gezegd, namelijk dat ze ‘Brussel niet begrijpt’, wat natuurlijk nog niet hetzelfde is als een regelrechte steunbetuiging.
De kwestie is typerend voor een uiterst Brits fenomeen: het roemrijke verleden
dat altijd weer de kop opsteekt, maar dat toch ook heden is. De Queen wordt
geassocieerd met de macht, of althans de invloed van Groot-Brittannië, die nog
steeds aanzienlijk is, al was het maar dankzij die wereldwijde kolonie van de taal,
dankzij het Gemenebest en ook wel een beetje dankzij het sterkste leger van Europa ten westen van Rusland. De Vertrekkers identiﬁceren Elizabeth ii dus graag
met Vertrekken: moge alles nu Blijven zoals het was voordat Brussel zich ermee
bemoeide. Het helpt dat ze inmiddels negentig is en langer dan Victoria op de
troon zit. Duurzaamheid hangt over haar schouders als een koningsmantel; ja,
haar koningschap grenst aan de eeuwigheid. Nooit, nooit, nooit zullen de Britten
slaven zijn – die regel van het welbekende lied is veel belangrijker dan de eerste
over het beheersen van de wereldzeeën.
Het wordt zo langzamerhand tijd voor een tweede vraag, die menig continentaal op de lippen brandt: zijn die Britten niet behoorlijk xenofoob?
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Ze zijn in elk geval minder xenofoob dan je op basis van de recente opﬂakkering van – vooral – anti-Poolse hooligansentimenten zou concluderen. Veel stellen die alles bij elkaar niet voor, hoe beschamend ze ook zijn. Uiteraard roepen de
Blijvers nu dat ‘racisme’ het logische gevolg is van de Brexit, maar dat is om twee
redenen onzin: de Brexit is, althans voor een paar procent, het gevolg van hooligansentimenten, niet omgekeerd, en Polen zijn tot nader order leden van hetzelfde ras als de hooligans in kwestie.

De Britten racistisch? Uit recent onderzoek blijkt dat driekwart best vluchtelingen wil opnemen, desnoods ook in de traditioneel als kasteel beschouwde
eigen woning. Maar hoewel vriendelijkheid tegenover vreemden een nationale
deugd is – o die onvriendelijkheid die mij in Vlaanderen zo begon tegen te staan,
dat monotone rituele gezeur over Hollanders! – zijn de Britten in hun wetgeving
niet verlamd door politieke correctheid. Dat is het voordeel van een ruime ervaring met koloniën. Het verleden heeft geleerd dat je keihard moet optreden tegen
opstandelingen; in het Aziatische deel van het Britse Rijk kon het bijvoorbeeld
gebeuren dat mohammedaanse extremisten werden geëxecuteerd met in varkensvet gedoopte kogels.
Nee, de Britse xenofobie is subtieler dan goed waarneembaar is vanaf het continent, dat je hier op heldere dagen vanaf de toren van de kerk kunt zien liggen.
Een kenmerkend verhaal is het volgende: natuurverenigingen maken zich zorgen
over de toestand van de boshyacint, die zulke schitterende blauwe tapijten weeft
in de voorjaarsbossen. De soort wordt bedreigd door de Spanish bluebell, een iets
donkerder variant, die de inheemse dreigt te verdringen. Eerst de Armada en nu
dit weer! Wat het verraadt is de atavistische Britse angst voor de invasie, begeleid
door de gedachte dat er van het continent weinig goeds valt te verwachten, hooguit wijn en goedkope rookwaar, en ook is het niet onprettig er soms aan een
zonnige kust te liggen.
Wandelingetje met de hond.
‘Meh-met de Zwitsers gaat het toch uitstekend?’ blaat een ooi.
‘Groe-groenland heeft jaren gedaan over een visserijverdrag met de eu...’ koert
een duif.
Al stokken gooiend probeer ik na te denken over de intolerantie van de Blijvers, die ongehoord slechte verliezers blijken te zijn, zelfs als ze gelijk mochten
hebben... Daar, stom beest! Ik weet niet wie er gelijk heeft... daar!... maar ik weet
wel dat de voorspellende waarde van de economische wetenschap vrijwel nihil is:
de kapitalistische economie is een kwestie van schommelingen in het humeur
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werp, ook al is het eigenlijk hetzelfde).
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Maar vooral Labour beschuldigt de arbeidersklasse bijzonder snel van racisme
(hetzelfde Labour dat bulkt van de antisemieten, maar dat is een ander onder-
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van aandeelhouders en het rollen van dobbelstenen, zoals gesymboliseerd door
het Monopolyspel. En maakt u zich geen illusies over de ethiek van al die politiekcorrecte beursmakelaars: een deel van hen zal Londen verlaten, maar Amsterdam
– in alle overige opzichten, ligging, cultuur, scholen etc. een geschikt alternatief –
komt volgens de Times niet in aanmerking, want in Nederland is het recht op
bonussen beperkt...
Tussen de zuring, die de heuvel ros heeft gekleurd, ligt de hond te hijgen naast
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zijn stok.
Intussen is die neoliberale, arrogante Europese Unie, waar alle kritische intellectuelen in de jaren negentig nog zo tegen gekant waren, even kwetsbaar als de
ﬁnanciële markten. En in politiek opzicht nog kwetsbaarder, want de geschiedenis wijst uit dat volkeren niet tegen hun zin tot een en hetzelfde staatsverband
willen behoren. Om die reden luidt mijn profetie dat de Europese Unie over twintig of dertig jaar eruit zal zien als de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie in
1918, maar dan hopelijk zonder de lijken. Misschien zeggen we over twintig jaar
wel dat de Britten in 2016 visionair waren.
Onlangs las ik in weer een andere krant over de angst voor een invasie van de
Aziatische horzel, een soort die veel giftiger is dan de gewone horzel. ‘Het insect
eet honingbijen, and, generally, behaves in a most un-English way’, zei de Daily Telegraph zonder een spier te vertrekken. Vergeeft u mij dat ik een land liefheb waar
je zulk proza in de krant aantreft.
En er zijn, behalve de ﬂora en de fauna, altijd nog de Fransen die ons hier zorgen baren. Je weet nooit wat die achterbakse Galliërs willen, een sentiment dat
pakkend wordt uitgedrukt door mijn favoriete boektitel: 1000 Years of Annoying the
French van de historicus Stephen Clarke.
Ik weet niet of Clarke een Vertrekker is; in elk geval drukt die titel het gevoel
van de Vertrekkers compact uit. Je kunt overigens best een Vertrekker zijn die van
het vasteland houdt; of een Blijver die veel geld verdient in de City, zich per helikopter verplaatst en geen notie heeft van de Franse impressionisten. Maar ook
menig ontwikkeld Blijver zal Clarke’s grap grappig vinden.
Neem nu John Crook, die tegenover ons woont, in een huis dat nog ouder is
dan het onze. Hij is hoofd van de Archeologische Dienst van de kathedraal van
Winchester; ook is hij vrijgezel, gourmand, francoﬁel en op innemende wijze
knettergek. Zo vult hij bijvoorbeeld een website met verhalen over een anglicaanse marmot, die bevriend is met een islamitische egel. De gehele website is vanzelfsprekend in het Latijn. Als John de geest krijgt, ben je geneigd hem te bottelen –
lege wijnﬂessen genoeg in zijn huis.
Onlangs, kort voor de dag van het referendum, mochten wij aanschuiven voor
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een etentje onder zijn vierhonderd jaar oude dak. De tien aanwezigen woonden
allemaal in de schaduw van de kerktoren, een door Vlaamse intellectuelen versmade locatie, die in Brede evenwel als benijdenswaardig wordt beschouwd. Het
lam was niet vergeefs gesneuveld, al spoedig giechelde de wijn in de glazen; de
stemming ging excelsior en tussen de gangen in zette nu eens deze, dan weer
gene dorpsgenoot zich achter de piano en iedereen zong, gestuurd door Gary’s
tenor, mee met ‘Jerusalem’, ‘Edelweiss’ en ‘Christopher Robin Is Saying His

Stephen Clarke’s boek, en die brutale zoon van mij verhief zowaar zijn stem en
zei: ‘Ik zou graag een opinieonderzoek willen doen. Wie is voor de Brexit en wie
tegen?’
Er waren vier Vertrekkers en vijf Blijvers. Die laatsten werd aangevoerd door
onze excentrieke gastheer: ‘Ik heb zoveel aan Frankrijk te danken, ik moet wel
Blijven...’
‘Well, that’s another way of annoying the French’, zei Pat, die bijna even oud is
als de Queen en in de jaren vijftig nog op de Britse ambassade in Brussel heeft
gewerkt.
‘Ik heb er de pest aan dat sommige mensen iedere Vertrekker als een nationalistische heikneuter beschouwen’, zei Kathleen. ‘I want England to remain
England. Begrijp jij dat?’
Ik was in een stemming waarin ik alles begreep.
‘Hollanders begrijpen ons. Jullie zijn een verwant volk. Een van onze beste
koningen was een Hollander. Welkom in Engeland.’
Dat was zoals gezegd voor 23 juni. Maar inmiddels is er in de media, en vooral,
naar het schijnt, op Facebook, een hoogst on-Engelse verbale burgeroorlog uitgebroken: de verliezers schelden de winnaars uit voor leugenaars, verraders en
racisten. In de City of London heerst sinds de uitslag een collectieve hysterie,
althans onder de welgestelde kosmopolieten, die aldaar gezamenlijk een bubbel
bevolken. Er zijn al verscheidene demonstraties gehouden tegen de uitslag van
een democratische verkiezing.
Dat alles choqueert me. Maar nog meer choqueerde me het volgende. Ik ontving per e-mail een uitnodiging van mijn Engelse uitgever voor een boekpresentatie in Londen. Ik schreef terug dat ik graag kwam; en omdat hij vroeg of ik het
land niet moest verlaten als resultaat van de Brexit stelde ik hem daaromtrent
gerust, eraan toevoegend dat ik er nog niet zo zeker van was dat de Blijvers onomstotelijk gelijk hadden, zoals de Londense pensée unique dicteerde.
Per kerende ﬂits schreef mijn uitgever dat ik gezien mijn mening maar beter
niet kon komen. Ik citeer het vervolg woordelijk:
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Toen kwam het tafelgesprek op het referendum, ik citeerde de titel van
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Prayers’.
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‘I think you underestimate the depth of feeling among the Remain voters of
London.
The mood is one of near civil war, and there is genuine seething hate towards Brexit voters.
They are seen as liars, traitors, racists and worse.
I do not hate you, but your support for Leave is not a tolerable difference of
opinion – it creates a schism of affect between us, just as if you espoused a
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number of unacceptable ideas or ideologies.
I am not a dictator, I am not silencing you – but I do reserve the right to
choose who I will associate with, and spend time with.
And Brexiters are low on my list at the moment.’
Ik schreef daar weer op terug... maar ik zal u verder niet vervelen met mijn
persoonlijke besognes. De slotsom luidt voorlopig dat ik, opmerkelijk genoeg,
in Engeland wonende en niet eens stemgerechtigd zijnde, als gevolg van de
Brexit misschien mijn uitgever kwijtraak.

Binnen sloeg de waterkoker af.

Benno Barnard (1954) is dit jaar gastschrijver van Liter. Daarnaast is hij dichter, essayist,
vertaler en toneelschrijver.
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Ineke Holzhaus Grootouders
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i – eden
Klompen, schrale ochtend, corduroy
vouwen in zijn knieholten gesleten, hij is
je naam niet vergeten uit de vele op weg naar
zijn Eden, schepping tussen vaart en sloten
snijdt hij bloemen voor zeven vazen
op het barokke dressoir, armen vol dahlia’s:
‘wat een wonder de natuur,’ richt hij je ogen
zijn hand op je haarkruin als een zegening:
‘God is in alle dingen,’ schouwt hij omhoog
– er plakt groen aan zijn dijen, nat gemaaid
poldergras – wijst je de waaier rabarber langs
de slootkant, wespen, bijen, schitterlicht
tussen wilgenblad en zijn dieren op het erf
eenden, konijnen, kuikens, hij valt samen
met zijn schepper en jij vroom kind vereert
hem, verdwijnt in wat hij heeft geschapen.
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ii – thee op zondag
Ze kan haar voeten niet zien in de zilveren ballerina’s
het bolle vel een kussentje tegen het strikje geduwd
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ziet zich veertig maal gespiegeld in kommetjes
op het theeblad, zet een stap, behoedzaam nog een
op het bruggetje tussen twee lappen grond, de tuin
met zijn dieren. Waarom komt niemand haar tegemoet
wie ontlast haar wrakke knieën? Ze ontwijkt op de tast
een kapotte plank en zij genieten van haar trage spoor
de zeven zonen die ze voor hem heeft gebaard
en twee dochters, ze is zijn godin van de magere jaren
die van geen god spreekt, lacht haar ﬁlmsterrenglimlach
lipstick, rouge, golvende boezem; zij staren vooruit
in ligstoelen als op een ver strand en ook die heidens
nageslacht verwekken in de overgroeide broeikas
beseffen dat ze het rinkelend blad torst tot de lage tafel –
wie verheft zich, verlost haar? Ze bukt vertraagd, thee helt
veertig maal, ze schuift als in een oud circus het dienblad
van zich af tot het landt, dan pas volgt er beweging
men komt omhoog op haar af, ze steunt op haar dijen
geeft hem zijn thee, heeft nooit van dahlia’s gehouden.

Ineke Holzhaus werkte als actrice en regisseur in het theater en bij diverse internationale
poëziefestivals. Ze publiceerde poëzie en korte verhalen in tijdschriften en bij uitgeverij
Azul. In de openbare bibliotheek van Amsterdam verzorgt ze workshops en op zondag een
poëzieprogramma.
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Jan Sonneveld De vergeten worstelaar
Over Shusaku Endo

*
Een Japanse toerist staart met open mond naar een bidprentje van een dode Poolse pater. Wáárom krijg ik dat beeld niet meer uit mijn hoofd? Het heeft lang geduurd voordat het me lukte een antwoord op die vraag te formuleren. Want er is
iets ongrijpbaars aan het werk van de Japanse schrijver Shusaku Endo, die deze
maand twintig jaar geleden overleed.
Voor een antwoord moet ik beginnen in 2009, toen ik voor het eerst met Endo
kennismaakte. Hij was toen al dertien jaar dood. Ik had over hem gelezen in een
essaybundel van de Amerikaanse journalist Philip Yancey. Die prijst Endo als een
van de helden die zijn geloof hielpen ‘de kerk te overleven’. Dat klonk interessant,
want ik zocht naar voorbeeldﬁguren in mijn eigen zoektocht naar een manier van
geloven die anders was dan ik van jongs af aan geleerd had. Willem Jan Otten was
voor mij zo’n voorbeeldﬁguur, vooral nadat ik zijn ‘bekeringsessays’ in Waarom
komt u ons hinderen? (2006) las, waarin Endo ook als ‘geloofsheld’ wordt opgevoerd.
Ik begon te vermoeden dat Endo me iets kon geven wat ik zocht. De aantrekkingskracht werd groter na een aanbeveling uit onverwachte hoek: toen een gereformeerde dominee in een preek Endo’s Stilte aanraadde.
Terwijl ik Endo’s werk begon te verkennen, maakte ik kennis met een man die
zijn hele leven worstelde met de vraag: hoe verhoud je je tot een geloof waar je
niet zelf voor gekozen hebt? Die vraag herkende ik maar al te goed. Zoals ik met
kerkse vanzelfsprekendheden opgroeide in een rap seculariserende wereld, zo
kreeg de jonge Endo het christendom geërfd van zijn moeder in een diep-boeddhistische samenleving. In Japan is slechts een procent van de bevolking christen
– ooit bekeerd door katholieke zendelingen en daarna eeuwenlang onderdrukt.
Pas in de negentiende eeuw, na bijna 250 jaar bidden en bijbellezen in het geheim,
kwam er iets van godsdienstvrijheid. Er kwamen kerken, maar alleen voor westerse bezoekers. Lokale priesters keken met open mond hoe ‘kakure-’ of cryptochris-
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palende rol. ‘Endo’s God voelt met zijn karakters mee en is kwetsbaar.’ –
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– Twintig jaar geleden overleed de Japanse schrijver Shusaku Endo – een man die worstelde
met God. In Jan Sonnevelds zoektocht naar een eigen manier van geloven speelde hij een be-
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tenen uit de heuvels kwamen, wiens geloof de eeuwen had overleefd ‘in een
vreemde mengelmoes van katholicisme, boeddhisme, animisme en shintoïsme’,
aldus Endo.
Anders
Dat een cultuur zich geen raad weet met dat merkwaardige verhaal van radicale
zelfopoffering en een letterlijke opstanding uit de dood, dat kon ik begrijpen.
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Dankzij de jaren zestig en zeventig was God ook in Nederland stilaan doodverklaard. In de buurt waarin ik opgroeide was mijn gereformeerde familie anders
– een ongemakkelijke waarheid die ik altijd heb gevoeld, ook al kon ik er niet altijd woorden aan geven – juist omdat mijn ouders dat ‘anders zijn’ als een bijbels
doel zagen. En precies dat is een leitmotiv in Endo’s werk. Hij voelde zich ‘anders’
als christen in Japan en als Japanner in Europa. Ook dat tweede kon ik begrijpen,
zij het vanuit een ander perspectief. Want de Japanners die ik zie, komen meestal

– Endo ontleedt zichzelf als een chirurg –
uit een touringcar, hebben een camera om de nek en vergapen zich aan de Zaanse
Schans, Madurodam en het Binnenhof. Ze hobbelen als pinguïns langs onze
attracties, maken foto’s en verdwijnen weer in de bus. Een jaar of tien geleden begon ik daarom met een ﬂauwe traditie: op elke vakantie waar ik Japanse toeristen
tegenkwam, wilde ik zo gek mogelijk met ze op de foto. Natuurlijk mochten
de Japanners het zelf niet merken, zo ﬂink was ik niet. In Rome, Parijs, Berlijn
– maar ook in Slovenië en Laos – maakten mijn vrouw en ik koddige foto’s met
nietsvermoedende Japanse toeristen in de hoofdrol.
Kwetsbaarheid, eerlijkheid, mededogen
De ongrijpbare Murakami met zijn postmoderne, fantastische vertellingen past
veel beter bij mijn vooroordelen. Endo doet iets anders. Met een even lichtvoetige
stijl weliswaar snijdt hij – in tegenstelling tot Murakami – soms bijna onmerkbaar grote thema’s aan – en durft zichzelf als een chirurg te ontleden. Het liet me
na de eerste lezing van Stilte niet meer los. Het ontleden begint in Lyon, waar
Shusaku Endo vlak na de Tweede Wereldoorlog gaat studeren. Japan is verslagen,
wordt politiek onder de duim gehouden door de overwinnaars en in Frankrijk
wordt de jonge Endo met argusogen bekeken. Hij wordt er ziek, kampt de rest
van zijn leven met zwakke longen, ondergaat zware operaties en moet op den
duur zelfs een long opgeven. Soms brengt hij maanden achtereen door in het ziekenhuisbed. Lijdzaam zieke personages, je ziet ze veel terug in zijn werk. Maar
die lijdzaamheid is nergens apathisch. Want telkens kijken de hoofdpersonen een
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ongemakkelijke waarheid in de ogen en sluimert op de achtergrond een conﬂict.
Met ziekte, met religie, met mensen die ‘anders’ zijn. Neem de roman Het schandaal, waarin de wat introverte christelijke schrijver Suguro het slachtoffer wordt
van roddels over een verhouding. Hij weet zich geen raad en is zo verbouwereerd
over de sluimerende ﬂuistercampagne, dat hij vergeet de roddels recht te zetten.
Langzaam wordt hij meegezogen in de diepste kelders van zijn verlangens en verwarren roddel en werkelijkheid zich in een plot dat culmineert in een onwerkelij-

Maar hoe confronterend de schrijver steeds ook basale menselijke gevoelens of
gedachten blootlegt, er is altijd weer empathie. Mededogen met de stuntelaar, de
lijder en de dader. Fraai is het ongemak in Wonderful Fool, waarin Japanse artsen en
verplegers moeten omgaan met de klungelige Fransman Gaston Bonaparte – een
eenvoudige, diep integere, liefdevolle man. Zo erg, dat je bijna zwakbegaafdheid
gaat vermoeden.
Een van de fraaist beschreven confrontaties uit Endo’s werk staat in het korte
verhaal ‘Japanese in Warsaw’. Een groep Japanse zakenlieden reist naar het
grauwe Warschau, nog achter het ijzeren gordijn. Ze verbazen zich opgewonden
over de kille Poolse winter, de grijze, communistische architectuur en die vreemde katholieke religie. Tegelijkertijd verheugen ze zich op de ruim beschikbare
Poolse prostituees, die in de lobby van het hotel wachten op klandizie. Hun ingehuurde gids – een Japanner die al jaren in Warschau woont – bekijkt het optreden
van zijn landgenoten vol weerzin en mijdt hen alsof het melaatsen zijn. Als de
gids zijn landgenoot Imamiya aan nachtelijk gezelschap geholpen heeft, krijgt
deze de verrassing van zijn leven. Terwijl de prostituee zich in haar appartement
opfrist, kijkt Imamiya ineens recht in de ogen van een oude bekende. Op een klein
bidprentje aan de muur herkent hij de Europese missionaris, die hij in zijn jeugd
regelmatig door zijn straat zag schuifelen. En dan herinnert hij zich hoe eerder
die avond een onbekende Pool hen tijdens het diner vol trots vertelde over pater
Maximilian Kolbe, die zich in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp
opofferde om te worden geëxecuteerd, in plaats van een man met een gezin.
Wachtend op het komende overspel realiseert Imamiya zich plotseling dat de
merkwaardige ﬁguur uit zijn jeugd de beroemde martelaar is, die overal in Polen
wordt geëerd. Opofferende liefde – voor een Japanner een uitheems principe –
gepersoniﬁeerd door een dode Poolse pater.

|
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ke seksuele climax. Zou hij...? Zelfs hij, de onkreukbare schrijver? Endo gaat de
confrontatie met de mens aan. Eerlijk, in een proza zonder bombast waarin elke
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Moedergod
Dit soort confrontaties zijn niet altijd aangenaam, maar vaak wel herkenbaar.
‘Zelfs als zijn verhalen iets te geconstrueerd aanvoelen’, schrijft Caryl Phillips in
het voorwoord van de bundel The Final Martyrs, ‘slaagt Endo er altijd in om zeer
complexe karakters te tekenen – ze vechten zo sterk met hun innerlijke demonen
dat we ons tot ze aangetrokken voelen, wat we ook mogen denken van hun moraal.’ Ze zijn echt. En tegenover hen staat altijd een Jezus vol compassie. Endo’s
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God is niet met een ruw zaagblad uit het hardhout van de kerkleer gezaagd. God
voelt met zijn karakters mee en is kwetsbaar. Van Endo’s God wordt geschreven
dat hij de tegenhanger is van de mannelijke Europese God: een strenge machovader met regels en vijanden. In Japan zou meer behoefte zijn aan een moedergod:
een zachte, vergevende, begripvolle luisteraar, die warmte en bescherming
biedt.
Zelf herken ik die barse vader wel uit mijn eigen – gereformeerde – jeugd.
Maar in de katholieke traditie zie ik al meer van die compassie en zachtheid die
Endo zoekt. En dat terwijl juist de katholieke traditie degene is waarmee Endo
zijn hele leven worstelt.
Zijn zoektocht naar de meest ‘Japanse’ Jezus volmaakt Endo in A Life of Jesus
waarin hij het levensverhaal van Jezus vertelt. De compassie van ‘de man van
smarten’ druipt er van de pagina’s. Maar dat maakt van het boek geen goedkope
tranentrekker. Endo slaagt erin dicht bij historische bronnen te blijven en schreef
daarmee een integere biograﬁe. Het laat zich vergelijken met The Last Temptation
of Christ (1953) van Kazantzakis maar is geloofwaardiger, omdat Endo Jezus’
missie serieuzer lijkt te nemen. Hij wikt en weegt zorgvuldig, ook bij de vraag of
de opstanding een historisch feit is of een geestelijke waarheid. Enny de Bruijn
vatte Endo’s schrijverschap fraai samen in haar bespreking van Stilte in het

– God voelt met zijn karakters mee en is kwetsbaar –
Reformatorisch Dagblad: ‘[Endo] heeft vaak gezegd dat hij een “beter passende jas”
voor het christendom in Japan zou willen ontwerpen. Voor mensen die in een
boeddhistische cultuur zijn opgevoed is het aanknopingspunt niet schuld, maar
mislukking en schaamte – ze kunnen zich het best identiﬁceren met iemand die
“met ons meelijdt” en “medelijden heeft met onze zwakheden.” Voor Endo zelf
was het meest cruciaal de onuitputtelijke liefde van Jezus, zelfs voor mensen die
Hem verraden hadden. Het echte wonder in dit boek is dan ook niet dat de omstandigheden veranderen, maar dat het gezicht van God – letterlijk – verandert
op het moment dat de afvallige hoofdpersoon op het punt staat zijn voet op de
plank met afbeelding van Christus te zetten.’
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Hoe typisch oosters misschien ook, die worsteling met gezichtsverlies en
schaamte is ook ons – en mij – niet vreemd.
2016
Na zijn dood werd Endo in eigen land herdacht als een geleerd, wijs man, die met
woorden en verhalen probeerde Japan, het boeddhisme en het christendom dichter bij elkaar te brengen. Kritiek was er ook. Sommige Japanse katholieken von-

– Endo brengt het boeddhisme en het christendom
dichter bij elkaar –
lieke groeperingen tot Endo’s dood hebben geprobeerd hem de Nobelprijs voor
de Literatuur te onthouden. Of het waar is weten we niet, maar er gaan geruchten
dat de prijs in 1994 op het nippertje aan Endo’s neus voorbijging, ten faveure van
zijn landgenoot Kenzaburo Oë. Andere tongen beweren dat zijn hints naar pornograﬁsche fantasieën in Het schandaal een brug te ver waren voor het Zweedse Nobelprijscomité.
Stilaan is de controverse rond Endo’s werk gedoofd – net als zijn populariteit
overigens. Toch wordt Stilte, zeker in christelijke kringen, gezien als een literaire
klassieker. Is Endo twintig jaar na zijn dood nog relevant? Wat moeten we anno
2016 met hem aanvangen? Daarvoor val ik graag terug op de Amerikaanse ﬁlmmaker Martin Scorsese. De regisseur van Raging Bull, The Wolf of Wall Street en, jawel,
The Last Temptation of Christ, schrijft over zijn blijvende fascinatie met Endo in een
Engelse uitgave van Stilte. Wat Endo kenmerkt is, volgens Scorsese, diens twijfel
boven een gelovig fundament. ‘Het zwijgen van God is nergens zo radicaal omschreven, maar toch ook nergens zo liefdevol en troostrijk.’ Scorsese worstelt met
Endo mee, ook lang na zijn dood. Hij heeft zich door Endo laten raken – niet zozeer door de taalkundige, literaire kwaliteit, maar omdat ziekte, schuld, verantwoordelijkheid, onzekerheid en schaamte ook in 2016 tijdloze thema’s zijn. Als ik
Stilte lees, zie ik niet alleen Japanse christenen in een hevige tweestrijd. Ik zie ook
twintig Kopten in een oranje overall op een strand in Libië zitten. Ik zie mijn tijdlijn op Twitter en de opiniepagina van mijn ochtendblad strak gespannen staan
van religiestress. En ik voel – onder het schijnbaar moeiteloos samenleven – het
wederzijdse en onuitgesproken ongemak tussen mij en mijn moslimburen. Het
schandaal toont me niet alleen een onhandige Japanse schrijver, maar ook mijn
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den dat Endo in Stilte te ver ging in zijn worsteling met God. Een herinneringsplaquette voor het boek werd met verf besmeurd, vanwege het feit dat de katho-
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eigen sociale onzekerheden – en het meedogenloze konkelen en schelden op
sociale media. ‘Japanners in Warschau’ doet me met een andere blik kijken naar
die volle touringcars bij Madurodam. De karikaturen worden mensen.
Niet voor niets brengt Scorsese Endo het beste eerbetoon dat hij hem twintig
jaar na zijn dood kan geven: de verﬁlming van Stilte. Al sinds 1990 loopt de regisseur met het project onder de arm. Het is een prachtige accolade onder een kwetsbaar oeuvre. Een passend eerbetoon aan een bijna vergeten worstelaar.
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Barnard, Verbeke en Akkerman In antwoord
op Wiman
Reacties op Mijn heldere afgrond [1]

wat zijn geloof voor hem betekent prangend. In My Bright Abyss (2013) tekent hij zijn zoektocht op in poëtische bewoordingen. In 2016 verscheen de bejubelde vertaling van Willem
Jan Otten: Mijn heldere afgrond. Tijdens zijn vertaalwerk bleef Otten citaten van
Wiman overschrijven in zijn notitieboek. Liter wist de hand hierop te leggen en nodigde
schrijvers, wetenschappers en theologen uit om op een citaat van Wiman te reageren. Op
www.leesliter.nl verschijnt elke twee weken een nieuwe reactie. Hieronder de reacties
van Liter-gastschrijver Benno Barnard, schrijver Annelies Verbeke en schrijver en Trouwjournalist Stevo Akkerman. –

*
Benno Barnard
‘Ik heb altijd het gevoel dat ik Christus aan het ontwijken ben, vermijden,
bijna alsof ik mij, met de oude vrijzinnig protestante terughoudendheid die
een fundamentele onmacht maskeert, voor hem schaam.’
Weg met de vrijzinnigheid – vrijzinnig ben ik van mezelf al.
Het komt hierop neer dat ik me bij Christus vanuit mezelf weinig kan voorstellen, een conclusie zo bitter als hysop. De rabbi, ja, die wel: ik zou ongetwijfeld
ruzie met hem hebben gemaakt, driftige schriftgeleerde die ik ben. Christus daarentegen... een soort glanzende, sneeuwwitte, albasten, onwerkelijke, postume
ﬁguur, de metafysische koning, zeer geschikt voor dogmatische haarkloverijen;
en daarenboven een bizar koekje en een vingerhoedje slechte wijn.
Een zekere schaamte voor dat rare geloof heb ik altijd gevoeld. De enige redding is de orthodoxie, of beter gezegd de vormen van de orthodoxie. Ik verklaar
mij nader.
Kijk, als ik het aan mezelf overlaat, kom ik niet veel verder dan het begin van
een gebed in vrijzinnige kring: ‘God, als u bestaat...’ (de grap is van T. S. Eliot).
Ook voor mij geldt tenslotte datgene wat Kierkegaard in Of/Of schrijft: ‘Ik bestudeer mijzelf; wanneer ik daar genoeg van heb rook ik als tijdverdrijf een sigaar
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religie in Yale. Als een sluipende vorm van kanker hem in zijn greep krijgt, wordt de vraag

63 Benno Barnard, Annelies Verbeke, Stevo Akkerman In antwoord op Wiman [1]

– Christian Wiman is een vooraanstaand Amerikaans dichter en doceert letterkunde en
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en denk: God mag weten wat Onze-Lieve-Heer eigenlijk bedoeld heeft met mij of
wat hij nog van me wil maken.’
In dit verfrissende proza zie ik de bevestiging van de gedachte dat mijn natuurlijke intellectuele twijfel tamelijk oninteressant is; die is gewoon het voetbalveldje waarop ik met mijn tijd- en soortgenoten ravot. Nee, ik heb iets volstrekt
anders nodig!
Dat andere zijn de vormen die ik zelf nooit bedacht zou hebben, al die sublie-
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me, van een lichte waanzin getuigende formuleringen, door de eeuwen heen overgeleverd, in het Onze Vader, het Credo van Nicea en dergelijke literatuur meer.
Een almaar weer verbazing wekkend gedicht in talloze brokstukken. En die vormen vullen zichzelf als het ware met hun inhoud, ook wanneer ik ze gedachteloos
meemurmel, als een soort liturgie automatique – ze krijgen betekenis, en op de betere
zondag begin ik zowaar iets te geloven.

Annelies Verbeke
‘Ik zou moeten bidden dat het mijn onrust gegeven worde zich in vrede te
uiten, dat ik het middel zij voor een vrede die ik zelf niet ervaar.’
Dit lijkt me een deﬁnitie van literair schrijven, de wens waarmee ik ’s avonds inslaap en ’s ochtends achter het scherm ga zitten: laat mij goed schrijven. Niets verschaft me dit soort voldoening: hoogst persoonlijk maar net daardoor het mij
omgevende aanrakend, de chaos ordenend en daardoor vrede vindend. Uiteraard
hoort daar een inspanning bij – meestal gaat het moeizaam – en is de nodige confrontatie met persoonlijke demonen lang niet altijd aangenaam.
Toch ervaar ik het schrijven als een vorm van mediteren, van bidden, zo men wil.
Alleen al hoe het de tijd wegvaagt. Wel is het als intens proces misschien complexer: je schept door associatie, confrontatie, afbraak soms. En telkens als je klaar
bent met een boek, en de vrede dus even hebt aangeraakt, ben je ook weer aanbeland bij het punt waarop je ze weer kwijtraakt: wat je hebt gemaakt is nu van alle
mensen, gaat op in de lucht.
Nergens is dit hemelse streven en teruggeworpen worden van de artiest zo mooi
verbeeld als in de laatste sequentie van de ﬁlm Andrej Roebljov van Andrej Tarkovski. Hoe de camera samen met het geluid van de klok de lucht in gaat en de
jonge klokkenmaker, die alles heeft gegeven, op zijn knieën achterlaat tussen de
vele mensen die zijn komen toestromen. De volgende scène ligt hij huilend tegen
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Andrej Roebljov aan, die hem troost en zegt dat hij het zo goed heeft gedaan,
maar dat het altijd enkel een aanraken zal zijn, daarna begint het weer opnieuw.

Stevo Akkerman
‘Mocht ik in deze passages klinken als een dominee, dan is dat alleen omdat er
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een wespennest van eigengereide en ruziënde gemeenteleden in mij huist.’
Vanochtend, na de dienst in een kerk die stamt uit 1254, bedacht ik op de ﬁets, tegen de wind in, de zin waarmee ik dit stukje deo volente zal afsluiten – soms kun
je pas ergens aan beginnen als je weet waar je gaat eindigen.
Voordat ik van grote vroomheid word verdacht: het is tegenwoordig maar zelden dat ik op zondag een dienst bezoek, wat deels te wijten is aan praktische bezwaren, en deels aan huiver. Er huist ook in mij een wespennest van eigengereide
en ruziënde gemeenteleden, en om te voorkomen dat die met elkaar op de vuist
gaan, is het maar beter dat ik ze niet te vaak meeneem naar de verschillende godshuizen die mij op verschillende momenten lokken. Mijn gemeenteleden raken
nogal snel van slag en zie ze dan maar eens in bedwang te houden.
Eigenlijk zijn ze al onrustig genoeg zonder ter kerke te gaan. Ze zijn in hun
leven zo vaak Sions poorten ingegaan dat ze kunnen profeteren in elk gewenst
denominaal register, en dat ook voortdurend doen. Als ze elkaar de hersens niet
inslaan – ik weet waar mijn hoofdpijnen vandaan komen – dan doen ze niets
liever dan me lastigvallen met de onwrikbare waarheden die hen en mij in de loop
van de jaren zijn voorgehouden, aangesmeerd en ingewreven. Genoeg, genoeg!
Als er gepreekt moet worden, doe ik dat zelf wel.
Vorige week was ik met de achttienjarige A. in Rome. Hij had tevoren gewaarschuwd dat hij geen enkele kerk binnen zou gaan, wat nog niet meeviel: binnen
de kortste keren hadden we het record kerk-voorbij-lopen te pakken. Eerder had
hij me eens gezegd dat hij het jammer vond dat het geloof hem met de paplepel
was ingegoten; zo was hem voor eeuwig de mogelijkheid ontnomen onbevangen
met God kennis te maken. Ik was dat met hem eens – ik verwijt mijn gemeenteleden ook vaak dat ze de Allerhoogste overstemmen met hun gekakel en gesnater.
Maar dit verlost me niet van de gedachte dat zich ergens, niet per se in Rome,
iets bevindt dat de uitverkoren kerk voor mij zal blijken te zijn, en dat is wat me
vanochtend door het hoofd schoot op de ﬁets, tegen de wind in: in de meeste kerken wil ik nog niet dood gevonden worden, maar als ik dood gevonden word,
breng me dan alsjeblieft wel naar een kerk. De ware.
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R. S. Thomas Gedicht
Vers vertaald [1] door Arie Sonneveld

|

66 Liter 83

– De dichter Robert Frost zei ooit: ‘Poetry is what gets lost in translation’. In de rubriek ‘vers
vertaald’ doet een Nederlandse dichter een reddingspoging. Dit keer waagt dichter, redacteur
en vertaler Arie Sonneveld zich aan het gedicht ‘Waiting’, van de Welshe dichter en Anglicaanse priester R. S. Thomas. –

*
wachten
Yeats zei het. Ik genoot ervan
toen ik jong was:
er was tijd genoeg.
Vingers die branden, een hart
dat schroeit, een vieze smaak
in de mond, terwijl ik hem opnieuw
lees, maar dit keer zonder
vertrouwen. Welke raad
kan geschreven retoriek ons
geven? Spiegels kapot slaan,
een geest strak aankijken, trachten
zonder krukken te lopen
op de rand van een graf ? De enige
welsprekendheid die je, in de kleine
geloofsuurtjes, nog onder de knie
moet krijgen, is die van het
gebogen hoofd, de knielende
knie, in afwachting van
de eerste bloem, aan het eind
van een koude winter, die zich opent
aan de doornstruik van de geest.
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Annemarié van Niekerk ‘Met bloed in de
dansschoenen’
In gesprek met Astrid H. Roemer

verschenen ook haar memoires Liefde in tijden van gebrek; memoires van een thuisloze, het tweede deel van een autobiografisch drieluik. Literatuurwetenschapper en recensent
Annemarié van Niekerk zoekt haar op en spreekt haar over relaties, feminisme, taal, haar
oeuvre en familie. Een uitgebreide versie van dit interview verscheen eerder op leesliter.nl. –

*
‘Deze autobiograﬁe lezen is als surfen op woeste zee. Je dobbert rond in dreigend
water. [...] Die ervaring is inderdaad redelijk verbrijzelend. Ik weet niet zeker of
je de lezer zo dat water wel op mag sturen. Iets daarin grenst aan het onbarmhartige.’ Aldus het nrc Handelsblad, dat slechts twee balletjes overhad voor Liefde in
tijden van gebrek. Een negatieve slotalinea in een voor de rest overwegend gunstige
bespreking. Onbarmhartig en onrechtvaardig, wat mij betreft. Volkskrantrecensent Arjan Peters kende evenmin genade. Volgens hem had Roemers uitgever
‘haar mogen behoeden voor de publicatie van haar memoires.’
Zal Roemer nog wel iemand van de pers bij haar willen toelaten, vraag ik me af als
ik haar benader voor dit interview, maar ik krijg groen licht. We spreken af in haar
woonplaats Gent, op maandag 2 mei om 12 uur ’s middags. We beginnen te praten
over haar reizen en verblijfplaatsen. Ze is geboren in Paramaribo, heeft gewoond
in Suriname, Nederland en Schotland, en nu ook in Vlaanderen. Indachtig haar
uitspraak ‘ik wandel in mijn eigen thuisloosheid’ stel ik mijn eerste vraag.
Die ondertitel van uw autobiografie is Memoires van een thuisloze, maar is er toch wel
een plaats waar u zich echt thuis voelt?
‘Overal en nergens.’ Ze glimlacht even. Gedurende twee uren zie ik een Roemer
tegenover me die precies, sterk, stellig, intelligent en kritisch is, maar daarachter
schuilt iets geheimzinnigs en kwetsbaars. Met bewondering kijk ik naar haar gebeeldhouwde gezicht waar nog haast geen rimpel in te zien is. In haar autobiograﬁe heb ik gelezen dat ze vroeger gesteld was op mooie kleren en schoenen, een

|

ging deze prijs voor het eerst naar een auteur uit het Nederlands-Caribisch gebied. Onlangs
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– Dit jaar ontving Astrid Heligonda Roemer (Paramaribo, 1947) de P. C. Hooftprijs. Daarmee
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mooi kapsel, lekkere parfum. Waar zijn die prachtige dreadlocks gebleven?
Ze lacht weer, haar ontwapenende glimlach, alsof ze de vraag heeft zien aankomen, en drukt haar muts nog wat steviger op haar hoofd. ‘Ja, die dreads waren
mooi, maar het kost geld om ze in stand te houden en dat had ik lange tijd niet.
Nu draag ik maar hoedjes of mutsen. Voor een zwarte vrouw is het lastiger om
haar kapsel te onderhouden dan voor een blanke vrouw.’

|
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Ergens in een interview zegt u dat het is alsof u een relatie bent aangegaan met het woord
die bijna intenser is dan een liefdesrelatie. Behalve voor uw kat leeft u vaak alleen. Verkiest
u alleen wonen?
‘Ik ben heel graag alleen om te kunnen nadenken, lezen, om naar muziek te
luisteren, enzovoort. Dat brengt mijn vak als auteur/dichter/publicist mee. Taal is
een intellectueel middel en vraagt enorm veel brainpower die effectief gebruikt

– ‘Ik ben in wezen geen verhalenverteller’ –
moet worden. Maar er is altijd een grote liefde in mijn kleine, beschermde privéleven. Momenteel ben ik ruim twintig jaar in love met een puur Hollandse dame
van mijn leeftijd. Mijn leefomstandigheden hebben het onmogelijk gemaakt deze
liefde te consumeren. Toch is deze verliefdheid de driving force geweest bij het
schrijven aan mijn nieuwe boek. Ik word moeizaam verliefd omdat ik vreselijk
kieskeurig ben en misschien het liefst alleen.’
U bent schrijver van romans, gedichten, toneel, en zo meer. In welk genre voelt u zich het
beste thuis?
‘Ik voel me in alle genres volkomen thuis. Elk genre kent eigen eigenaardigheden die mij mentaal op de proef stellen en uitdagen.’
Uw boeken laten zien dat u van uitdagingen houdt. U bent bijvoorbeeld niet zo voor lineaire
vertellingen. In nrc Handelsblad zegt Elsbeth Etty dat Was getekend iets heeft van ‘een
tropisch regenwoud’ en dat er ‘pas na flink doorzetten en het wegkappen van talloze woekerplanten en andere obstakels’ een structuur zichtbaar wordt. Waarom kiest u daarvoor?
‘Omdat ik in wezen geen verhalenverteller ben. Ik maak sculpturen van taal
met een narratieve structuur. Mijn teksten zijn vooral kunstwerken. Wie mij goed
leest ervaart dat en articuleert dat ook met sterke beelden zoals Elsbeth Etty doet.
Sommigen snappen niet wat hen overkomt en die haken soms af en verwerpen
mijn werk.’
We hebben het even over de negatieve recensies van Liefde in tijden van gebrek.
Roemers incasseringsvermogen en geneigdheid tot relativeren en accepteren ver-
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‘Ik voel me een topballerina met bloed in de dansschoenen’. Foto: Annemarié van
Niekerk.
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rassen me. Over de negatieve recensie van Arjan Peters in de Volkskrant zegt ze: ‘Ik
ben daardoor niet van slag. [...] Het zijn inderdaad onverteerbare en akelige dingen waarover ik schrijf en die ik aan den lijve ervaar, “goede mensen” kunnen daar
moeilijk mee omgaan, en dus kost het ook moeite om erover te lezen en het in je
op te nemen en daar constructief op te reageren in een recensie. Ik dacht overigens
dat journalisten wisten dat samenleven vooral morsig is.’

|
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Het motto in Liefde in tijden van gebrek houdt natuurlijk al een waarschuwing in:
‘There is no comfort in the truth’.
‘Precies. Er wordt wel eens tegen me gezegd dat de afschuwelijke dingen die
me zijn overkomen en waarover ik schrijf alleen maar in mijn hoofd gebeuren.
Dat het niet mogelijk is om zoveel vijandigheid te hebben ervaren in onze samenleving. Mensen kunnen niet bevatten dat dit werkelijkheid kan zijn. Meestal valt
alleen bloedig geweld op. Ik begrijp dat. Het geeft niet: ik ga door met wat ik doe
en dat is naar waarheid persoonlijk ervaren “mensenhaat blootleggen”, maar ook
ervaren geborgenheid en momenten van puur geluk articuleren en deze mooie
literaire prijs troost mij voor eens en altijd.’
Met deze bekroning gaat de belangrijkste Nederlandse literatuurprijs voor het eerst naar een
auteur uit het Nederlands-Caribisch gebied. Het is Albert Helman en de onlangs gestorven
Frank Martinus Arion niet te beurt gevallen. Ziet u deze prijs ook als een prijs voor de Nederlands-Caribische literatuur?
‘Nee, de bekroning heeft puur met mijn gepubliceerd prozawerk te maken. Ik
draag mijn prijs om persoonlijke redenen op aan wat ik noem mijn “bloedgroepauteurs”: Bea Vianen, Edgar Cairo, Anil Ramdas en Frank Martinus Arion. Een
literaire prijs is geen groepsprijs. Schrijven is geen teamsport.’
We praten over het lot dat haar ‘bloedgroepauteurs’ te beurt gevallen is. Bea
Vianen is psychotisch geworden, net als de jong gestorven Edgar Cairo, Anil
Ramdas heeft een eind aan zijn leven gemaakt. ‘Het lijkt op een straathoek waar

– ‘Deze prijs troost mij voor eens en altijd’ –
geregeld een ongeluk gebeurt. Het zou duidelijk moeten zijn dat er iets mis is met
de aard en de ligging van de plek, en niet met de voertuigen en mensen die er verongelukken.’
U heeft een sterk sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Was dat altijd al zo?
‘Ik voel me weinig verantwoordelijk voor de handel en wandel van anderen,
maar ik wil als individu en als burger levend in welk land dan ook mij verant-
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woordelijk gedragen, wat wil zeggen: handelen in het belang van een meer leefbare wereld voor iedereen. Volgens mij is ieder mens behept met deze impuls tot
juist handelen. Door mijn werk als auteur ben ik uiterst belezen en heb ik wellicht meer dan anderen mogelijkheden om na te denken over verantwoordelijk
gedrag en hoe dat vorm te geven en te leven.’
In Over de gekte van een vrouw (1982) articuleert u ook een feministisch bewustzijn.

ontdekt hoe wezenlijk achtergesteld vrouwen worden behandeld. Zonder vrouwen zou er geen menselijk leven mogelijk zijn: vrouwen bevolken de wereld vanwege hun bereidheid te moederen en brengen zonen voort die hen vervolgens
onderdrukken. Het is een zwart-wit plaatje dat nog heel erg opgaat. Ik vertrouw
erop dat een feministisch bewustzijn steeds meer verbetering kan bewerkstelligen. Mijn moeder heeft zich door geen man laten kleineren en heeft geen makkelijk, maar beslist wel een waardig leven. Ik bewonder haar kracht, moed en
intelligentie.’
Uw moeder speelt een belangrijke rol in uw leven, maar zelf kreeg u nooit kinderen. Mist u
die ervaring?
‘Nee, ik heb nooit de behoefte gevoeld om zelf moeder te zijn. Integendeel. Ik
wilde het beslist voorkomen maar dan op een gezonde en humane manier. Met
kinderen zou het voor mij niet mogelijk zijn geweest om te schrijven. Het was het
een of het ander. Toen ik na mijn achttiende een relatie had met Bill, mijn eerste
grote liefde, was ik duidelijk in mijn verhouding tot hem. Ik wilde beslist niet
zwanger worden.’
Bill was directeur van de Surinaamse kweekschool voor onderwijzers waar
Roemer studeerde. ‘Zijn vrouw gaf les in handenarbeid op dezelfde kweekschool,’
vertelt ze. ‘Ook aan mij. Ze had een prettig karakter en we konden goed met elkaar opschieten. Toen haar man en ik jaren later een liefdesrelatie kregen was het
geen geheim. Zij hadden drie kinderen en ik wou er geen. Ik hield mijn cyclus in
de gaten met een thermometer en een agenda, om te voorkomen dat ik zwanger
werd. Wanneer ik in mijn vruchtbare periode zat was ik uiterst terughoudend
en dook ik in mijn schrijfbezigheden. Daar had mijn minnaar altijd begrip voor,
want hij was een lieve man. Het feit dat hij vijftien jaar ouder was én getrouwd
maakte het voor hem gemakkelijker om te accepteren dat er tijden waren dat ik
niet beschikbaar was voor hem maar voor de muze. Hij stond erop dat ik auteur
werd en heeft mij nooit enige belemmering opgelegd: integendeel. Mijn schrijfritme heeft zich langzamerhand ook ontwikkeld langs het ritme van mijn vruchtbaarheidscyclus.

|

‘Ik kom uit een familie van mooie, sterke vrouwen maar heb langzamerhand
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Hoe is dat ontstaan?
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Nog steeds ben ik tijdens het werken aan een publicatie seksueel onbenaderbaar.
Schrijven is scheppen en bij mij heeft het mogelijk ook met mijn seksuele energie
te maken. Maar ik ben een gezonde vrouw en nota bene toentertijd in een actieve
heteroseksuele relatie, dus toen mijn baarmoeder de kans ontnomen was om te
worden gevuld met een kind, begonnen mijn oestrogenen te ﬂippen en ontstonden er vleesboompjes in mijn baarmoeder. Die liet ik niet wegschrappen: ik wilde
dat ze zo groot werden dat de gynaecoloog wel moest instemmen met de operatie-

|
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ve verwijdering van mijn baarmoeder. Ik raakte ook uitgeput van het heftige
bloeden maandelijks. Na de amputatie heb ik mij werkelijk hemels gevoeld en
schrijven is meer dan voorheen helemaal mijn ding geworden.’
Terwijl ze zo praat, zet ze haar woorden kracht bij met haar handen – mooie
handen met kortgeknipte, goedverzorgde nagels. Als ze zwijgt laat ze die naast
elkaar op de tafel rusten. Ik denk aan een passage in Liefde in tijden van gebrek. ‘Ik
heb de afgelopen vijftien jaar niet gevrijd. Niet gezoend. Niet gekust. Ik ben zo
lang niet gestreeld. En alleen de katten weten hoe warm, hoe zacht mijn handen
zijn.’
Waar en hoe is uw liefde voor het woord ontstaan?
‘In mijn kinderjaren bij mijn familie in Paramaribo. Knuffelen en veel fysiek
contact was niet echt iets voor ons, maar spreken met elkaar was erg belangrijk en
dat was behoorlijk goed ontwikkeld. Op mijn zesde hoorde ik iedere ochtend de
liedjes van Annie M. G. Schmidt en werd ik meegenomen naar een aanstekelijke
vorm van creatief taalgebruik. Mijn favoriet was en is nog steeds Dikkertje Dap.
Taal werd voor mij een wonderlijk speelgoed: een liefde, een betovering en later
mijn werkmateriaal.’
U bent dus met Nederlands groot geworden. Heeft u daarom van jongs af aan in het Nederlands geschreven en niet in het Sranantongo?
‘Ja, de lingua franca van mijn geboorteland is niet mijn moedertaal. In onze
familie en in mijn moeders huis werd geen woord Sranantongo gesproken. Dat
werd gebruikt in contacten met andere landgenoten die geen Nederlands, maar
een andere moedertaal spraken. Ik ben goed in het Sranantongo omdat deze taal
in mijn Surinamerschap is geworteld, maar ik gebruik het zelden.’
Voelt u de genegenheid voor uw moeder en uw kindertijd ook voor uw vaderland? Ik vraag
het omdat u veel heeft geschreven over de geschiedenis van Suriname, vooral ook over de
minder mooie episodes.
‘Die minder mooie episodes zijn voor mij aanleiding geweest om ook de heerlijkheid van een bestaan in Suriname in geschreven taal te benadrukken. Ik was
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en ben er nog verontwaardigd over dat mijn Paramaribo zo bruut naar een ander
belevingsniveau is geschoven en ik wen er maar niet aan, ook al begrijp ik de huidige ontwikkelingen heel goed.’
Over uw trilogie – Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend
(1999) (in 2001 in één band verschenen als Roemers drieling en sinds kort als Onmogelijk
moederland) – zei u: ‘Wie deze boeken achter elkaar leest zal nooit meer een neurotische

een nieuwe verhouding tot Suriname te komen: niet een verhouding van latente

– ‘Taal is een wonderlijk speelgoed’ –
haat-liefde, maar een van begrip voor de omstandigheden van de mensen die er
overleven/wonen. Mijn geboorteland ligt geograﬁsch niet gunstig voor een
samenleving met het Nederlands als voertaal en een bevolkingssamenstelling die
een gedeelde geschiedenis heeft, vol trauma’s.’
Elf jaar geleden verscheen Zolang ik leef ben ik niet dood, het eerste deel van uw autobiografie. In welk opzicht is Liefde in tijden van gebrek een aanvulling? Of staat dit tweede
deel geheel op zichzelf ?
‘Het is een aanvulling én het staat geheel op zichzelf. Autobiograﬁsche teksten
maken is heel moeilijk voor een auteur als ik die geen verhalenverteller wil zijn.
Liefde in tijden van gebrek is om te lezen een heerlijk boek geworden en ik ben nog
steeds dol op Zolang ik leef ben ik niet dood. Een topballerina met bloed in de dansschoenen voel ik mij!’
‘Als een gastvrouw die mij goed gezind is. En je binnenlaat.’ Zo beschrijft ze in
Liefde in tijden van gebrek een mooie ochtend. Zo denk ik ook aan Astrid H. Roemer
wanneer ik om twee uur in de middag haar appartement verlaat.

|

‘Ja, ik bedoel te zeggen dat mijn trilogie het mogelijk maakt lezenderwijs in

73 Annemarié van Niekerk in gesprek met Astrid H. Roemer ‘Met bloed in de dansschoenen’

relatie hebben met Suriname en Nederland.’
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Maatwerk

grond (Nederlandse vertaling: 2016), waarin
Christian Wiman uitlegt hoe hij de liefde
ontdekte en God leerde kennen, is het vrijwel perfect. Het is niet Halíks bedoeling om
geloof weer tot een salonfähig gebeuren te
maken, maar men kan zich na het lezen van
deze twee boeken wel weer wat veiliger in

– ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of

een gesprek over hedendaagse religie mengen. Bescheidenheid blijft belangrijk; ook
dat weet deze biechtvader als geen ander.

|
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persoonlijke stukken, of combinaties daarvan, over
boeken en andere gebeurtenissen. –

Halík is rustig en precies, maar tegelijk
zeker niet rustgevend. Hij is niet van plan
De troost van de biechtvader

om de moeilijke vragen te ontlopen, want
daar heeft hij geen goede ervaringen mee:

In de Tsjechische ondertitel van dit boek

‘[...] ik kreeg het gevoel dat ik in het gezin

komt het woord postoptimistické voor. De ver-

van een ernstig zieke verkeer waar de stil-

moedelijke vertaling ervan – postoptimis-

zwijgende afspraak geldt dat er niet over de

tisch – staat hier en daar ook in de tekst.

ziekte gesproken wordt.’ Halík is de biecht-

Maar dat woord heeft de ondertitel van de

vader van die van buiten ingestorte kerk in

Nederlandse vertaling niet gehaald. Mis-

de tijd waarin het vermoeden sterker wordt

schien omdat die wervender moest zijn voor

dat het niet allemaal vanzelf beter wordt, en

aspirant-kopers die zich zorgen maken of

dat het niet een kwestie van tijd is voor de

het in deze tijd nog wel vol te houden is te

laatste probleempjes zijn opgelost. Deson-

geloven wat een kerk beweert. Lezers kun-

danks gelooft Halík nog altijd in de kerk.

nen met zulke vragen inderdaad uitstekend

Zolang ze maar bereid is vanuit Pasen te

kerkelijke ruïne die Tsjechië is. Voorman

vernedering en het verlies: de paradox van

van een bijna geheel leeggelopen katholieke

de overwinning door de nederlaag.

bij Tomá š Halík terecht. Hij is priester in de

kerk in een samenleving die niet meer op

denken, in de zin van de machteloosheid, de

Halík weet dat het geloof twee vrienden

hem en de zijnen rekent. Dat lag overigens

heeft, de liefde en de hoop. Om met de liefde

anders voor mensen als paus Johannes Pau-

te beginnen: ‘Martin Buber vertelde graag

lus ii en president Václav Havel, die beiden

het verhaal van een verlichtingsgeleerde die

jarenlang warmliepen voor gesprekken met

een rabbijn zijn boeken vol verpletterende

en adviezen van Halík. Het is beide wereld-

argumenten tegen God en het geloof op-

verbeteraars zeer gegund geweest, deze

drong [...]. De rabbijn woog die boeken [...]

raadgever en vriend.

in zijn hand. Toen streelde hij zacht de

Dit boek werd, net als Halíks vorige
boek, geschreven tijdens een retraite in een
klooster. Het ademt de rust en de precisie
die bij zo een verblijf lijken te passen. Als te-

Bijbel en met zijn blik op dat boek zei hij:
“maar misschien is het toch waar”.’
En er is de hoop dat het allemaal niet zo
eenvoudig hoeft te zijn als het soms lijkt,

genhanger voor dat andere prachtboek, het

eenvoudig in de zin van onherroepelijk en

dichterlijke en springerige Mijn heldere af-

verdwenen: ‘[...] alleen wij denken dat de
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hele wereld voor het kind ten onder zou

Tomá š Halík, De nacht van de biechtvader.

gaan als het zou zien dat niet Sinterklaas,

Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid.

maar de ouders de cadeautjes bij de schoen

Boekencentrum, Zoetermeer 2016 (2005),

leggen. Alleen wij zijn zo dwaas om te den-

192 blz., H 19,50.

ken dat de waarheid of het één, of het ander
moet zijn.’ En tegelijk: ‘We kunnen niet

Menno van der Beek

terugkeren naar het geloof van onze kindertijd, [...] wellicht verwijst [...] het Bijbelse

Halík weet het goed te vertellen, soms als
een vriend die zich met een goed glas naar

Vijftig jaar schrijver is hij dit jaar. Martje en
de anderen is zijn zestigste boek. Een auteur

je toebuigt en met je in een soepel gesprek

die vruchtbaar genoemd mag worden. In

wegzakt. En soms klinkt hij dan opeens als

zijn ‘jubileumboek’ gaat Hans Werkman,

een onderwijzer: ‘[De taal van de theologie]

medeoprichter van Liter, onder andere terug

moet zich daar laten corrigeren waar hij

naar het Groningse land van zijn voorou-

dreigt te vergeten dat hij alleen maar be-

ders. Op een overtuigende manier schetst hij

weegt in het gebied van de analogische en

een historisch beeld van zijn eigen verleden.

metaforische taal [om niet] de drempel van

In Martje en de anderen ga je als lezer terug

het ontoegankelijk licht van het geheim te

in de tijd. Je komt terecht in een krankzinni-

overschrijden en in de zandbank van ideolo-

geninrichting en in het gehucht Schaaphok.

gie en banaliteit te belanden.’ Maar er staan

Ook lees je een aangrijpend verhaal (‘De

ook eenvoudiger zinnen in het boek, die op

paardjesklok’) over de Spaanse griep in Gro-

hetzelfde neerkomen en tegelijk goed te

ningen. Daarnaast zijn er verhalen die zich

onthouden zijn, of zelfs te laten tatoeëren,

vandaag de dag zouden kunnen afspelen.

voor de doorzetters onder de lezers. Op

Toch heb ik voorkeur voor de historische

pagina 65 haalt Halík Augustinus aan: ‘Si

verhalen. Werkman heeft talent om histori-

comprehendus, non est Deus’: ‘Als ik het be-

sche feiten zo in te kleuren dat er een ont-

grijp, dan is het niet God’.

roerend literair verhaal ontstaat. Vooral de

Mocht het bovenstaande onvoldoende
zijn om tot ogenblikkelijke aanschaf van dit

titelnovelle heeft indruk op mij gemaakt.
Martje en de anderen betreft een bundeling

boek over te gaan, vind dan iemand die het

van vier novellen en vijftien verhalen die

wel heeft gekocht en lees, desnoods staande

meestal al eerder zijn gepubliceerd. Dat

voor de uitlenersboekenkast, alleen het laat-

geldt niet voor de novellen ‘Martje en de an-

ste en zestiende hoofdstuk, ‘Christendom

deren’ en ‘Op Schaaphok’. Fragmenten van

van de tweede adem’. We hebben de grootste

deze novellen zijn wel eerder gepubliceerd

schokken in het christendom nog niet ge-

in Liter 74 en Liter 80.

had, zo vermoedt Halík. ‘[...] veel verdwijnt

Werkman schreef ‘Martje en de anderen’

en zal voorbijgaan. Wat blijft [zijn] [...] ge-

nadat hij ontdekt had dat zijn overgroot-

loof, hoop en liefde, deze drie. Het tijdperk

moeder overleden is in het psychiatrische

dat we op het punt staan te betreden heeft,

ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren. Hij

vermoed ik, het meeste behoefte aan de

vroeg de directeur of hij haar dossier mocht

hoop.’

|

Verhalen bij namen en getallen

75 Maatwerk Meeuse over Werkman

beeld van het Paradijs waaruit we verjaagd
werden [...] onder andere naar deze situatie.’
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inzien. Het duurde even, maar uiteindelijk

waard, hij zegt ik ben te veel, ik moet maar

mocht hij toch langskomen. Het dossier zelf

weg. [...] Johannes moet weg, zegt dominee

mocht hij niet vasthouden. Anderhalf uur

verrekkeling. Moeder Tibben verrekkeling.

lang las de directeur hem voor uit de ge-

Waarom mag ik dat niet zeggen? [...]

schiedenis van zijn overgrootmoeder. Werk-

Soepenbrij was lekker. Altijd is soepenbrij

man in ‘Martje en de anderen’: ‘De ziektege-

lekker. Ook zonder stroop erin. Het is oor-

schiedenis van mijn overgrootmoeder inte-

log. Onze Vader die in hemelen zijt, ik ga

resseert mij omdat mijn familiegeschiedenis

slapen ik ben moe.’
Het geloof van Martje is kinderlijk, op-
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mij interesseert. Lange stukken uit mijn
stamboom bestaan uit namen en getallen. Ik
wil daar verhalen aan toevoegen.’
Martje is niet de enige uit de familie die

recht, geloofwaardig. Het ontroerde me dat
de tekst uit Jesaja 57 bij haar eigen begrafenis weer terugkwam. Hoe vreemd Martje

in een gesticht belandt. De novelle begint

zich ook gedroeg in de laatste jaren, deze

met haar zinneloze broer Johannes, die uit-

tekst bleef haar altijd maar bezighouden.

eindelijk wordt opgeborgen in ‘Het Dolhuis’

Martje heeft in oprechtheid gewandeld en is

in Zutphen. Martje begeleidt haar broer op

ingegaan in vrede.

de lange reis en bezoekt aan het eind ook het
kerkhof waar Johannes zijn laatste rust-

Hans Werkman, Martje en de anderen. Uitge-

plaats zal vinden. De tekst die op de houten

verij Mozaïek, Zoetermeer 2016, 424 pag.,

poort van het kerkhof staat blijft Martje

H 19,90.

haar hele leven bij: ‘Hij zal ingaan in vrede.
Zij zullen rusten op hunne slaapsteden, een

Els Meeuse

iegelijk die in zijne oprechtheid gewandeld
heeft.’ Het is een tekst uit Jesaja 57, maar
waarschijnlijk heeft Martje dat nooit gewe-

Een raadselachtige binnenwereld

ten.
Het verhaal is grotendeels vanuit de ik-

Bij het verschijnen van Selles’ vorige dicht-

persoon (Martje) geschreven. Het is alsof je

bundel Schadenfreude (2011) merkte poëzie-

zelf langzaam maar zeker wegglijdt in een

recensent Bouke Vlierhuis op dat de recente

bodemloze put van psychische verwarring.

gedichten van Hedwig Selles moeilijker te

Een deel is geschreven vanuit het perspectief

volgen zijn dan de gedichten in haar eerdere

van haar man Hindrik Tonnis. Hij ziet zijn

dichtbundels Jaarringen (2001) en IJzerbijt

vrouw in haar eigen duisternis verdwijnen,

(2009). De afwezigheid van toelichting bij

maar hij kan niets doen. Als lezer zou je

de taal die Selles gebruikt en de verre afdwa-

Martje graag vast willen houden, niet verder

lingen van de realiteit zijn volgens Vlierhuis

willen zien afglijden. Confronterend om te

de oorzaken. Het maakt Selles poëzie raad-

zien hoe een ‘gewone’ vrouw verandert in

selachtig. In Wie hier binnentreedt is Selles’

een psychisch wrak. De beschrijving van

neiging naar raadselachtigheid nog altijd

haar laatste jaren doet denken aan Bernlefs

sterk.

Hersenschimmen, al is hier een ander proces

Dat begint al bij de titel, waarin een

aan de gang. ‘Zuster, een stem praat hard,

boodschap wordt aangekondigd die niet

nee in mijn hoofd. Hij zegt ik ben niks

wordt afgemaakt. Wat wacht wie hier bin-
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nentreedt? ‘Hier’ openbaart zich in het ope-

bestaan niet, het verlangen naar die tijden is

ningsgedicht – ‘Wie hier binnentreedt doet

zinloos en misschien ook pijnlijk.

eerst een wens’ – als een droomwereld, inge-

Verlangens, verzet en vergeving zijn

bed in de realiteit van een mens in ‘een ﬂin-

kernelementen van de bundel. Elementen

terdunne slaap’. Half droom, half echt, mis-

die in de diepte van een mens ontstaan. In

schien is de titel daarom maar de helft van

het gedicht ‘Experimentele wetenschap’

de boodschap; de rest van de zin is blijven

treffen we het volgende aan: ‘daarboven is er

hangen aan de andere kant van de deur in de

niets ik vond het prachtig / ik sloot het raam

De gedichten bestaan deels uit elementen uit dromen; realiteit en verbeelding

geloof in God. In bijvoorbeeld ‘Opofferingsgezind’ is sprake van een groot verlangen:

gaan de dans aan met elkaar en dat levert

‘gun mij een kalf dat wegzakt / in de warmte

voor een schrijver natuurlijk aantrekkelijke

van mijn eigen lichaam.’

mogelijkheden op. In ‘Theoretisch ongenoe-

In veel gedichten staat berusting cen-

gen’ hoopt de verteller dat het lichaam bij

traal, zoals in ‘Beeldroman’: ‘Ik ben een

wijze van spreken teruggebracht kan wor-

vrouw, trouw aan haar natuur / die zichzelf

den naar de winkel en geruild kan voor een

halveert, jij, ik en wij gebeuren / in een tijd-

sofa; bij nader inzien niet voor een zitzak,

loos wak waarin alles eens begon / en waarin

want de verteller ervaart een zitzak als ‘een

wij eindigen // als atomen minder kil en wis-

gezwel in mijn hoofd en een lever / die mijn

pelturig / dan welke onsterfelijkheid ook.’

richtingloze lichaam wil verlaten / omdat in

Of neem in een ander gedicht ‘een waak-

mij geen ruimte was.’ Op veel plaatsen in de

zaam weekdier’ dat ‘begrijpt hoe het is / een

bundel komen dieren voor die menselijke

eenmalige gebeurtenis te zijn // en alles te

eigenschappen hebben – zoals ‘een roofdier

bewolken wat je begrijpt.’ Zo zijn er nog

met goede manieren’ – en soms is de vertel-

meer aangenaam geformuleerde en afgebro-

ler een dier, met vleugels of schubben.

ken regels. Selles heeft veel van haar gedich-

Zoals in dromen en nachtmerries is in
vrijwel alle gedichten een ik-ﬁguur aanwezig; die ‘ik’ is leidend en een geroerde vertel-

ten ﬁjne ritmes gegeven en er prettig, tersluiks rijm in verwerkt.
Sommige gedichten en passages blijven

ler. ‘Voortijd’ gaat onder meer over zelfver-

wel erg abstract, terwijl de inhoud ook nog

giffenis: ‘[we] werden elkaars naasten / daar-

persoonlijk is. Dat maakt het moeilijk een

na geliefden, dat heb ik mezelf kunnen ver-

voorstelling of associaties te maken. Boven-

geven // dat ik terug wilde om me te kunnen

dien had het gebruik van bijvoeglijke naam-

scheren / met zout water en een mosselmes.’

woorden of samentrekkingen daarvan, zoals

De zinsconstructies vertroebelen wat ‘ik’

‘wildwitte’, ‘overdoodse’ en ‘zachtzoute’ (in

zichzelf precies vergeeft: het verlangen naar

de regel ‘het zachtzoute het lichtvoetige’),

de tijd vóór ‘we’ geliefden werden of naar de

een tandje minder gemogen, hier en daar

tijd waarin de mens nog primitief leefde,

voelt het wat overdadig en gezocht aan. Ech-

‘zonder elektrische garagedeuren’. Het is on-

ter tegelijk vormt het de raadselachtigheid

mogelijk om met het voertuig in de garage

mede van Selles’ poëzie.

terug te keren naar voortijden; tijdmachines

De gedichten in Wie hier binnentreedt vra-

|

/ om de hemel gerust te stellen.’ De ‘ik’ loopt
weg van de moeder en ontdoet zich van het

77 Maatwerk Hofma over Selles

omslagafbeelding en is voorbehouden aan
degenen die binnengaan.
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gen erom geïnterpreteerd te worden; deze

de klanken van een lied opgevangen woord

gedichten kun je niet lezen ter ontspanning

is hoofdpersoon en ik-verteller Esther onbe-

of om slechts te genieten van de taalrijk-

wust altijd bijgebleven: ‘Ik hoorde “mintij-

dom. De consequentie van de ik-gerelateer-

teer”, en dat was iets heel groots, het was

de en persoonsgebonden raadselachtigheid

zeer ernstig, maar ook lief, het was majestei-

van Selles’ gedichten is dat je bijna niet uit

telijk als de Alpen, maar veel vriendelijker

de buurt kunt blijven van de vaak sombere

[...] het was er altijd en het zou op me wach-

kern en sfeer van de gedichten. Wie deze

ten [...].’

|
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poëzie wil vatten, waagt zich aan een stevige, donkerkleurige puzzel.
In die puzzel van poëzie is uiteindelijk
een halve Selles zichtbaar. Een Selles die,

‘Alle gedachten over God die in dit boek
staan waren er al eens eerder. Het staat allemaal al ergens beter en mooier en grondiger

niet zonder reden, zegt te leven in haar ge-

doordacht’, schrijft Magnis als haar relaas

dichten, in ‘Woorden om aan de wereld te

over rouw en strijd met God vergevorderd is.

onttrekken / om je weg te vinden, de blad-

‘Dat klopt, maar zo echt en eerlijk ben ik ze

wijzer neer te leggen / niet meer naar het

zelden tegengekomen’, zeg ik, want ik ben

eiland te staren.’ Wat het eiland ook precies

inmiddels met haar in gesprek geraakt.

verborgen houdt, het is voor het dier dat

Esther – liefkozend Esthertje genoemd door

ernaar kijkt een bron van eeuwige jeugd en

vader en broer – verliest hen allebei aan kan-

schoonheid, een sterke lichaamskracht, een

ker, terwijl ze met geloofwaardige oprecht-

fundamenteel gevoel van veiligheid.

heid voor hun genezing bad. God is om min-

Hedwig Selles, Wie hier binnentreedt. Uit-

tevergeefs van God af te wenden. Al voor

der de rug toegekeerd. Esther probeert zich
geverij Vrijdag, Antwerpen 2015, 144 blz.,

haar vaders overlijden gruwt ze van mensen

H 18,50.

die zich als verlicht beschouwen, omdat ze
nu eenmaal na de verlichting geboren zijn.

Ruben Hofma

Wanneer een collega van haar vader aan tafel
zegt dat niemand God kan bewijzen en dat
het dus dom is in God en in de onsterfelijke

‘God ondergraaft de stilte’

menselijke ziel te geloven, zegt puber
Esther zonder ook maar ergens puberaal te

In Duitsland heet het boek Gott braucht dich

willen zijn: ‘Houdt u eigenlijk van uw

nicht, een wat harde titel, die ook nog eens

vrouw? [...] Ik geloof dat namelijk niet. U

vergezeld gaat van de ondertitel Eine Be-

kunt het niet bewijzen. U kunt alleen maar

kehrung. Bij mij komen die woorden behoor-

zeggen dat ze een geur heeft die u aantrekt,

lijk zwart-wit binnen, maar gelukkig ont-

dat uw trouw aan haar door de samenleving

dekte ik ze pas toen ik al ﬂink op weg was in

wordt opgelegd of nuttig is voor uzelf,

de vertaling van de roman, die allesbehalve

omdat u nestwarmte nodig hebt en zij uw

zwart-wit blijkt te zijn. In het Nederlands

jongen grootbrengt. Ik zou het erg treurig

heet dit autobiograﬁsche verhaal en debuut

vinden als ik uw vrouw was.’ Esthers liefde

van Esther Maria Magnis Mintijteer (waaruit

voor haar familie is juist groter dan groot.

werd voorgepubliceerd in Liter 80). Dat uit
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Het nihilisme, waarin Esther zich na de

Esther Maria Magnis, Mintijteer. Van Wijnen,

dood van haar vader probeert te storten, zint

Franeker 2016, 238 blz., H 16,95. Oorspr.

haar niet: ‘Als er geen waarheid bestaat, dan

titel: Gott braucht dich nicht, vert. Dingeman

is het ook niet waar dat er geen waarheid be-

van Wijnen.

staat.’ Het lukt Esther niet om God dood te
verklaren, dus moet ze zich tot hem verhou-

Elizabeth Kooman

den. Esther denkt zich een slag in de rondte.
Maar haar doordachte geloof sluit een meer
Levenspaden
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79 Maatwerk Huijser over Van den Berg en Huijser

mystieke geloofsbeleving niet uit. Dit samengaan van hoofd en hart raakte me nog
het meest. En daarop werd ik, die opgeslo-

– Wim Huijser en Marinus van den Berg delen een

ten zit in mijn hoofd, jaloers. Esthers ge-

voorliefde voor wandelen en literatuur. Toen ze el-

sprek met God stokt, maar ze pakt het weer

kaar ontmoetten tijdens een poëzieprogramma van

op. Mijn spreken met God droogde op toen

Wim Brands in de Rotterdamse boekhandel Don-

ik mezelf ervan verdacht het als doekje voor

ner besloten ze elkaar te schrijven over ‘de paden in

het bloeden te gebruiken, terwijl het beter

het leven’. Gedurende de zomer van 2015 gingen

was de wond onder ogen te komen. Mijn ge-

tweehonderd korte beschouwingen heen en weer,

loof kreeg een nieuwe, voor mij geloofwaar-

nu bijeengebracht in Levenspaden. Over wan-

dige vorm. Nu bedank ik niet God, maar

delen en onderweg zijn. Wandelingen, boeken

mijn zoontje ’s avonds voor de ﬁjne dag sa-

en gesprekken mengen zich in deze bundel met be-

men. Ik bid niet om genezing voor mensen,

schouwingen op het eigen leven en de waan van de

maar stuur hen post. Ik ben gaan geloven

dag. Het onderweg zijn werd het waarnemen van

dat God ons wel degelijk ‘braucht’, een ten-

een wereld in verandering, vaak ook in verwarring.

dens in de kerk van Esthers jeugd waarop ze

Onderstaand fragment werd in mei en juni, samen

spuugt, omdat het God klein zou maken.

met twee andere fragmenten, op leesliter.nl gepu-

Misschien wil ik het liever zo formuleren:

bliceerd. –

God wil ons nodig hebben. Maar Esthers roman doet me mezelf afvragen of ik God nog
denk nodig te hebben. Haar geloof dat God

Opwaartse wegen
Dat hij schrijver wilde worden was voor Ab

haar vader beter hád kunnen maken, is be-

Visser geen keuze: hij werd gekozen. Ik lees

nijdenswaardig. En mijn onafhankelijkheid

Michiel van Diggelens biograﬁe over de

heeft iets arrogants. Je toch weer te durven

schrijver die ondanks zijn grote productivi-

overgeven aan een God die zich op de meest

teit nooit echt heeft kunnen doorbreken.

onhandige momenten in zwijgen hulde, dat

Dat maakte zijn leven niet makkelijker. Al

vergt moed. Volgens Esther is Gods zwijgen

van jongs af aan werd hij gekweld door de

veelzeggend: ‘Zijn macht moet wel in de

ziekte van Bechterew, waardoor hij steeds

stilte liggen. Zijn zwijgen verzet zich onver-

krommer ging lopen. Toch bleef hij onver-

biddelijk tegen het zwijgen van de wereld.

moeibaar doorwerken. Een mens heeft

Zijn stilte heeft geen genade met de dood.

immers een taak in het leven. In het geloof

Die stilte doet het niets uit elkaar klappen.

vond hij de inspiratie. Op samenkomsten

[...] God ondergraaft de stilte. Daar moet een

van de Nederlands Hervormde Kerk werden

macht in liggen, die ik niet begrijp.’

in de jaren twintig verheffende liederen ge-
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zongen: ‘Waarheen pelgrims, waarheen gaat

houden. De strijd om het bestaan dwong de

gij?’ en ‘Boven de starren en ’s hemels boog’.

dichter twee sporen te gaan volgen. Van

Teksten van C. S. Adama van Scheltema we-

poëzie alleen kon de schoorsteen onmoge-

zen, begeleid door muziek van Johannes de

lijk roken. Daarbij waren er vele wegen die

Heer, op het enige perspectief in het leven:

naar Rome leiden. Zo ontkwam hij er niet

‘’t Oog omhoog en hand in hand? / Wij gaan

aan het onzuivere pad op te gaan. Maar ook

op des Konings roepstem, / Naar ons huis en

de opwaartse weg wilde Visser niet tot een

Vaderland, / Over bergen en door dalen.’ Het

hoger plan brengen. Schrijven bleef hij. ‘Als
je eenmaal hebt geaccepteerd dat je voor
niets anders deugt’, zegt Paul Auster, ‘dan

|
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was dát pad dat naar het paradijs zou leiden.
John Bunyan was in 1682 al voorgegaan als
schrijver van Christenreis naar de eeuwigheid,

moet je bereid zijn de rest van je leven een

het allegorische verhaal over de pelgrims-

lange, zware weg te bewandelen.’

tocht naar het hemelse vaderland. Het werd
al snel het meest verkochte boek ter wereld.

Marinus van den Berg en Wim Huijser,

In de christelijke geschriften keerde het reis-

Levenspaden. Over wandelen en onderweg zijn.

aspect steeds weer terug. Christenen werden

Uitgeverij Ten Have, Utrecht 2016,

geacht als pelgrim op reis te gaan, naar het

288 blz., H 19,99.

land achter de bergen en voorbij de sterren,
omdat het hier beneden niet te vinden is. Ab
Visser was als ‘jongeling’ lid van de christelijke Jongemannen Vereniging ‘Psalm 119:9’.
Die naam verwees naar de Bijbelse vraag:
‘Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver
houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord.’
Voor de zoekende schrijver in aanraking
kwam met de grote literatuur, werd hij ingewijd in de christelijke poëzie van zijn tijd.
Opwaartsche wegen was het tijdschrift dat een
grote bloeitijd kende. Willem de Mérode
schreef erin, evenals Gerrit Kamphuis en
Piet van Renssen. Zij werden Vissers voorbeelden. Dat gold ook voor Guido Gezelle, al
was die laatste dan ook katholiek. De nodige
jong-protestantse dichters waren in eigen
kring omstreden; elders werd hun beweging
lang miskend. Vissers gedichten werden
aanvankelijk steeds vromer, maar al gauw
bleek het geloof een worsteling. In zijn levenswandel raakte hij verbitterd. De mensch
wikt... luidde de titel van zijn eerste roman.
Hoe krommer hij door het leven ging, hoe
meer hij zich door zelfspot overeind moest

Wim Huijser
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Van de redactie

En niemand schijnt eraan te denken dat het veel harder nodig is nu eens machines
tegen dit soort luchtverontreiniging uit te vinden om dat geklets, waaraan hele
staten ten onder gaan, eens te bestrijden.’
Dit stond niet gisteren in de krant, maar werd door de Deense denker Sören
Kierkegaard in 1851 in zijn dagboek genoteerd. Het zorgvuldig geselecteerde en
dan gedrukte woord, in een literair tijdschrift bijvoorbeeld, is misschien een probaat middel tegen allerlei soorten geleuter. Dat middel bestond toen natuurlijk
ook al, maar vanwege het voor de hand liggende karakter ervan heeft S. dat toen
misschien over het hoofd gezien.
In deze Liter een ruime sortering mooie teksten, sommige ook met de belofte van
nog meer mooie teksten, zoals een intrigerende voorpublicatie van het nieuwe
boek van Marcel Möring, Eden: Yitzhak ben Nehemiah gaat onderweg naar Harun
al-Raschid. En een voorpublicatie van Nachtschrijver van Jannie Regnerus. ‘Ook
op zonnige dagen heeft de hemel voor Blindman de kleur van een stoeptegel’,
schrijft ze uitnodigend.
Dan is er een gevarieerde selectie gedichten, van Rozema, Pardijs en anderen. En
om te beginnen een lang gedicht van gastschrijver Benno Barnard, ‘Zonnige
nacht’. Over onze gastschrijver van 2016 gesproken: zeer bedankt. We hebben van
u genoten. Twee stukken in deze Liter staan stil bij zijn werk.
Volgend jaar is Tommy Wieringa gastschrijver van Liter. We voelen ons vereerd
en zien ernaar uit.
Wij wensen onze lezers mooie feestdagen toe. Dat gunstige berichten ons bereiken
mogen, van het kapotte Aleppo tot het nieuw ingerichte Witte Huis. Hiervoor is
veel hoop nodig. Moge die onderweg zijn.
www.leesliter.nl
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middelen, zodat de verspreiding van geleuter steeds grotere omvang kan krijgen.

1 Van de redactie

‘Onophoudelijk gaat dat maar door met de perfectionering van de communicatie-
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Benno Barnard Een zonnige nacht
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Het begon en eindigde te gebeuren
in kleine en grote uren, zo lang
geleden als de dag van gisteren.
Het huis rook naar een duffe samenhang
tussen de dingen, bijvoorbeeld de deuren
en wat zich daarachter bevond: de hal,
de keuken, ons leven. Tussen de trouwring,
de grijze blondine en de droge kus
(o huwelijk, hormonen maal habitus).
Tussen ons bord en het eten: groene zee
van salade, stukje koe, glas Christusbloed. Tussen mijn genen en voorvaderen
met een stenen noodlot, van wie ik niks
afwist, maar knus bij elkaar in mijn tics.
Tussen de kaas en zijn spataderen.
Tussen geanimeerd zwijgen voor de tv,
die onnadenkend Engels tegen ons sprak
(het legt de wereld het zwijgen op)
en een oud gedicht in de boekenkast,
die trilde toen de verkouden pendule sloeg,
terwijl elders een eenzaam wijnglas brak.
Zij droomde. Ik droomde ook maar was alvast
opgestaan omdat mijn middelbare kop
om een onwrikbaar soort middelpunt vroeg.
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Hunkert een kurk naar een kurkentrekker?
Rare vraag. Maar tussen krassen, gezang
en betekenis moest er uiteindelijk wel
een verband bestaan; tussen vingertoppen
en toetsenbord, zenuwbanen en gal;
tussen de uitdraai en het knisteren
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in de prullenmand: naar de knoppen.
‘Maar, knoppen, ook gij zijt onderling
beslist verbonden in iets grandioos.’
Daarop vielen de dingen uit elkaar.
Uit gewoonte zwierf ik door Internet
en ik zag, in het zonnige openbaar
van een groot plein, ons echtelijk bed
en daarin lag, horribile dictu,
de moeder de vrouw naast een vreemdeling.
Hun gezicht was als bloed op het kussen;
en tientallen tongen vormden een kring
om hen heen (er was een connectie tussen
eros en roddel sinds de Zondeval).
De pc trok zijn stekker uit de muur,
maar de naglans duurde eindeloos.
Wat betekende dit? Zotheid. Wat nu?
De pendule ledigde haar longen.
Alles was onbegrijpelijk. Twaalf uur.
(Achter dat plein zag ik in een ooghoek
een kerk verrijzen waar de ouden zongen.
Misschien kon ik, driftige schriftgeleerde,
een beeld te lijf? Of was dat de verkeerde
tegenstander, een beeld, een schim, een boek
dat al tweeduizend jaar op mijn tafel ligt?
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Ik citeer ongeveer. Maar ik dwaal af.
Al is afdwalen dan ook de manier
om ter zake te komen in een gedicht.)
Zuurstof. Ik moest dringend uit het graf
van deze woning weg. Weg, weg van hier!
Ik reed naar een stad die echt bestond
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in de verte. Het was een zonnige nacht,
maar niet heus. Redelijke logaritmen
kozen de muziek op de radio. Zacht
klopte de tijd in mijn pols. Ik had geen hulp
van boven nodig, de plattegrond
zat in mijn hoofd. Catharsis van groen licht;
parkeerplaats. Op stap: ik trok het knaapje
van mijn schouders naar achteren: ‘Schiet me
maar dood!’ Ik plukte de zwarte tulp
van de nacht. Hé, er liep een gedicht
voor mij uit, dat veranderde in een vrouw.
Ik volgde haar voeten, zijnde haar aapje,
naar een allerlaatste... waar was ze nou?
De tafel werd van papier, de woorden
werden van water – ik leek wel niet lekker,
een dilettant, een cocu, ik was ergens
een loser. De kroeg was het holst van een hol;
er lag een doelloze kurkentrekker
te wachten tot hij in een schedel boorde;
en onder de tafel stommelde een trol
(maar toen ik vuil naar hem keek was hij nergens).
Een dronken hotelkamer. In de kleerkast
krijste het regenwoud; in de minibar
kraakte de gletsjer; wij hielden ons vast
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aan het douchegordijn en de scheur grijnsde.
De lakens waren lief en het bed veinsde
een orgasme. Ziehier de minidood
der mensheid: zij droomt zich in de war.
De ochtend zag wit als het wittebrood
dat mijn vrouw en ik ooit wekenlang aten:
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de geur vulde opeens de vroege straten
tussen mijn huwelijksreis en hotel
Rotzooi. Tussen de blondine, de ring
en al die grijstinten bureaucraten.
Tussen het onverklaarbare geheel
en het verklaarbare onderdeel.
Tussen de regen en de ochtendzon
en de verregende parkeerbon.
Tussen de waarheid en wat ik vertel.

Dit gedicht van 33 x 3 regels is afkomstig uit mijn nieuwe bundel Het trouwservies, die in mei
2017 verschijnt bij Atlas Contact. De hele bundel is geschreven in (onregelmatig) rijmende
terzinen. Aanvankelijk stelde ik me dit gedicht als een soort palimpsest-tekst voor, te leggen
op de 99 regels van W. H. Audens ‘1 September 1939’; maar uiteindelijk bleek het niet
zozeer over de politieke toestand van de wereld te willen gaan als wel over de liefde en de
al dan niet ﬁctieve samenhang tussen de dingen.

*
Bij De Carbolineum Pers in Antwerpen verscheen onlangs van Benno Barnard Gebed zonder
eind; zie www.carbolineumpers.be (klikken op de foto van de dichter). Van dit biblioﬁele
kleinood is nog een tiental exemplaren verkijgbaar.
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Marcel Möring Eden
Voorpublicatie van de roman Eden (te verschijnen op 5 januari 2017)
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Hoe Isaac Judaeus, de verre voorvader van de kabbalist Joseph Hagenau, de witte olifant
Abulabaz en een magische klok naar Karel de Grote bracht.

***
Yitzhak ben Nehemiah werd in het jaar 797 door Karel de Grote naar Bagdad gezonden om besprekingen te voeren met de kalief Harun al-Raschid. Het gezelschap werd geleid door twee edelen uit het gevolg van de keizer: Lantfrid en Sigimund. Isaac Judaeus, zoals hij werd genoemd, was vertaler en kwartiermeester.
De tocht voerde door onbekend en gevaarlijk gebied. De karavaan werd belaagd door struikrovers en bendes huurlingen op zoek naar oorlog, maar eindelijk, na een jaar, kwam men aan in Bagdad, waar de ontvangst groots en wonderbaarlijk was. Er waren onbekende spijzen, er was betoverende muziek, er werd
gedanst door vrouwen die uit louter warrelende zijden doeken leken te bestaan en
overal schitterde goud, blonken edelstenen en talmde de geur van mirre, die,
zoals bekend, helderheid, inzicht en innerlijke rust teweegbrengt.
De besprekingen werd gevoerd door Lantfrid en Sigimund en Isaac vertaalde
en bemiddelde. Dagen gingen voorbij, toen weken, en uiteindelijk maanden.
Soms gebeurde er lange tijd achtereen niets. Dan gingen Lantfrid en Sigimund
mee in het gevolg van de kalief om met de valk te jagen, of ze lagen in ﬁjne bedden van zijde en damast uit te rusten van feestmalen die dagen duurden. Hoewel
Karel de Grote in rijkdom en macht niet onderdeed voor de kalief in Bagdad, was
zijn hof veel soberder en volgens Lantfrid, zoals hij zich op een dag liet ontvallen:
boerser.
‘Het is de taak van de heerser,’ zei hij, ‘om de weelde van zijn rijk te tonen. Hoe
zal men anders weten dat de tijden goed zijn?’
‘Voor wie?’ had Isaac gevraagd.
‘Voor iedereen,’ zei Lantfrid. ‘Men aanschouwt de binnenkant aan de buitenkant.’
De edelman was al na een paar maanden in omvang verdubbeld, zijn gezicht
was pafferig en zijn huidskleur wasachtig. Hij ging niet meer mee op jacht, sinds
het paard dat de kalief hem had geschonken zich tegen zijn gewicht verzette.
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Sigimund beschimpte de gulzigheid van Lantfrid en zei dat de zware spijzen en
koppige wijnen zijn geest bedwelmden. Maar dat Sigimunds soberheid schijn
was, merkte Isaac toen hij op een avond terugkeerde van het vrijdagavondgebed
en de edelman een bordeel zag binnengaan.
Harun al-Raschid was er nooit bij als men uitreed op spierwitte en koolzwarte
paarden of aanlag aan banketten die zintuigen bespeelden waarvan Karels edelen
niet eens wisten dat ze die hadden. Hij informeerde naar het welbevinden van
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zijn gasten, maar liet zowel de feestelijkheden als de besprekingen over aan zijn
ministers.
Op een avond liep Isaac door de tuinen van het paleis, in de geur van honingzware jasmijn en kamperfoelie, toen hij een gestalte tussen het geboomte zag
sluipen. Hij verborg zich achter een stam en wachtte tot de inbreker, want hij wist
wel zeker dat de vreemdeling dat was, voorbijkwam. Met een sprong wierp hij
zich op de in het zwart geklede ﬁguur. Hij dwong hem tegen de grond en klemde
zijn nek in zijn armen. Toen hij de wacht wilde roepen, hoorde hij de stem van
de kalief.
Isaac richtte zich op en keek in het maanbeschenen gezicht van Harun
al-Raschid.
‘Heer?’ zei hij.
‘Isaac,’ zei Harun.
Hij krabbelde overeind en klopte het stof van zijn kleren.
‘Heer,’ zei Isaac, ‘waarom bent u gekleed als een dief ?’
Een lachje speelde om de lippen van de kalief.
‘Omdat ik op moet gaan in de duisternis. Maar laten we over de muur klimmen
voor ik je vertel waarom ik zo rondsluip. Ik wil niet dat de wacht ons vindt.’
Dat deden de mannen en toen ze de paleistuinen eenmaal verlaten hadden en
onder de kruinen van dadelpalmen wandelden, luisterde Isaac naar wat Harun
al-Raschid te zeggen had.
‘Voor de meesten is de mens wat hij schijnt. Jij bent Isaac Judaeus, Isaac de
Jood; ik ben de kalief; jouw keizer, Karel, is de christenvorst die door God geroepen is om te heersen. En zo de kleermaker, de hoer, de dief, de boer. Jij heet niet
Isaac de jood?’
Mijn voorvader schudde zijn hoofd en zei dat hij Yitzhak ben Nehemiah
heette.
Ze waren aangekomen bij het Huis der Wijsheid, de grote bibliotheek. De
kalief leidde hen naar een nis aan de achterkant van het gebouw, nauwelijks zichtbaar achter bedwelmend geurende wilde rozenstruiken. Harun haalde een sleutel
uit zijn zak en ontsloot een deur die zo klein was dat ze gebukt naar binnen
moesten.
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‘We buigen voor de kennis die hier verzameld is,’ zei hij.
Binnen was het koel. Ze liepen door lange gangen waarvan de wanden en de
vloeren bedekt waren met duizelingwekkende geometrische mozaïeken. Na een
tijdje kwamen ze in een ronde zaal. Daar voerde de kalief hen naar het midden.
‘Een heerser wordt geacht kennis te hebben,’ zei Harun, ‘maar niemand vraagt
zich af hoe hij die moet vergaren. Daarom sluip ik ’s avonds naar buiten, om hier,
in het Huis der Wijsheid, onze boeken en die van de Perzen, de Grieken, de chris-
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tenen en de joden te lezen. Soms begeef ik mij in vermomming onder het volk, om
ook daar te leren, want de kennis van het dagelijks bestaan leert men alleen door
het te leven.’
Isaac keek rond, naar de schatten die sedert vele generaties verzameld waren in
de bibliotheek en hij merkte op dat hij nu pas wist hoe rijk de kalief was.
‘De machtige vergaart goud en edelstenen zonder veel moeite,’ zei hij, ‘maar
wijsheid ligt zelfs in het bereik van de armen.’
‘Ja,’ zei Harun. ‘Maar kennis, mijn vriend, is geen bezit en wijsheid mag nooit
zijn als een kelder vol schatten. Zoals de rijke niet neer mag kijken op de arme,
past het de wijze om bescheiden en geduldig te zijn tegenover wie geringe kennis
heeft.’
Isaac knikte en zei dat, inderdaad, het streven naar kennis belangrijk was dan
de kennis zelf, omdat de mens die naar wijsheid streeft immer bereid is de waarheid, de zijne en die van de anderen, tegen het licht te houden.
De mannen zaten naast elkaar op een bank die was versierd met kringelende en
kronkelende arabesken.
‘Heer,’ zei Isaac, ‘de besprekingen...’
‘Ik ben bang,’ zei Harun, ‘dat Lantfrid en Sigimund het doel van hun lange reis
uit het oog zijn verloren en ik denk ook dat de keizer wist wat hij deed toen hij
jou meezond. Ik zal mijn schrijver een document laten opstellen waarin ik mijn
vriendschap voor Karel en zijn rijk bekrachtig en hem mijn herhaalde steun
toezeg in zijn strijd tegen de Omajjaden in Spanje.’
Hij stond op en wenkte Isaac.
‘Kom,’ zei hij. ‘Ons wacht een korte nachtrust. Morgen zal ik je het document
laten bezorgen. Daarna kunnen jullie de terugreis aanvangen.’
Maar het zou nog lang duren voor die reis werd ondernomen. Lantfrid liet de
opulente eet- en drinkgelagen niet graag in de steek en Sigimund beschuldigde
Isaac ervan dat hij zich had ingelaten met zaken die zijn bevoegdheden te boven
gingen. Hij vroeg en kreeg beletsel bij de kalief.
‘Doorluchtige heer,’ zei Sigimund. ‘Onze dienaar Isaac de Jood heeft zich als
onderhandelaar voor de keizer uitgegeven en u met een list tot een overeenkomst
bewogen. Ik doe een beroep op uw milde wijsheid als u hem straft. Sta mij toe, als
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het u belieft, om persoonlijk de onderhandelingen opnieuw te voeren en aanvaard
mijn nederige excuses. Wij zullen de jood terugzenden naar de keizer.’
Lantfrid en Isaac stonden achter Sigimund, de eerste vadsig en kortademig en
leunend op een stok, de tweede met gebogen hoofd.
De kalief knikte. Hij zweeg lang, terwijl hij zijn kin in de palm van zijn hand
steunde. Toen rechtte hij zich en zei: ‘Niet Isaac, maar ik was het die het protocol
schond. Het zal de haast zijn geweest die ik voelde nu de legers van uw keizer
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Karel al bijna oog in oog staan met de Omajjaden. Ik aanvaard uw excuses daarom
niet, maar bied u de mijne aan en ik verzoek u Yitzhak ben Nehemiah te laten
blijven. Hem wacht een taak die geen ander op zich kan nemen.’
Isaac en Lantfrid zagen de rug van Sigimund verstrakken. Toen boog hij het
hoofd. Het gezelschap maakte zich op om de zaal te verlaten, maar Harun riep
Isaac te blijven.
‘Heer,’ zei die, toen ze alleen waren, ‘ik vrees dat de toorn van Sigimund is gewekt.’
‘Isaac,’ zei de kalief, ‘zolang je onder mijn hoede bent, zal niemand je kwaad
kunnen doen.’
Isaac zweeg.
‘Ik weet,’ zei Harun, ‘dat je aan de terugweg denkt, als je buiten mijn invloedssfeer geraakt.’
Isaac knikte.
‘Ik heb jou een bijzondere taak toegedacht die ik zal laten vastleggen door
mijn schrijver. Ik wil dat jij persoonlijk instaat voor twee geschenken die ik de
keizer zal zenden. Jij, en niemand anders, zal ze hem brengen. Die taak zal jou
beschermen tot je thuis bent. Daarna ben je een kind van het lot.’
Isaac bedankte hem.
Een ﬁjn lachje speelde om de lippen van de kalief.
‘Ik denk, Yitzhak zoon van Nehemiah, dat jij en het lot elkaar goed genoeg
kennen om wat komen gaat het hoofd te bieden.’
En zo gingen de besprekingen voort. Het was inmiddels het tweede jaar van
het verblijf van de diplomatieke missie in Bagdad en Lantfrid was steeds vaker
ziek. Hij hield weken achtereen het bed en werd bezocht door een keur aan artsen
die matigheid, frisse lucht en beweging voorschreven, maar Lantfrid zei dat hij
zich niet kon bewegen vanwege de pijn in zijn ingewanden en dat die werd veroorzaakt door kwade dampen die hij buiten had ingeademd. Sigimund was ook
ziek geweest, maar leek hersteld. Zijn gedrag was echter steeds grilliger geworden. Dan was hij zwijgzaam en gesloten, dan weer uitbundig en vurig. Soms
dacht hij dat hij werd bespied en keek hij achter wandtapijten en gesloten deuren.
Andere keren schoof hij het eten en drinken van zich weg, omdat hij dacht dat de
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vreemde spijzen en kruiden zijn geest vertroebelden. Er was een incident geweest
waarbij hij een hoer in het bordeel had mishandeld, omdat zij hem, zo zei hij,
‘vergiftigde met haar geparfumeerde kussen’. Alleen tussenkomst van de grootvizier kon de zaak sussen.
Isaac volgde steeds vaker de kalief, als die ’s nachts wegsloop.
Op een nacht stonden ze in het Huis der Wijsheid en toonde de kalief hem een
tekening waarop de stad stond afgebeeld zoals een vogel haar zou zien.
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‘Een reiziger maakte deze,’ zei de kalief. ‘Het is vreemd om de wereld te zien op
een vel papyrus.’
‘De stad is rond,’ zei Isaac.
De kalief knikte.
‘Er wordt gezegd dat Bagdad is ontworpen door de Pers Naubakht en de jood
Mashallah, dat de naam Gift van God betekent en de vorm een afbeelding is van
het paradijs, want zoals uit deze ommuurde stad vier poorten naar buiten voeren,
stromen vier rivieren uit Eden: de Pison, de Gichon, de Eufraat en de Tigris. Je
weet waar het woord paradijs vandaan komt?’
Isaac knikte.
‘De Perzen gebruikten het voor hun ommuurde tuinen.’
Harun liet zijn slanke vinger over het vel gaan.
‘Een tuin is orde in een wereld vol wanorde. Zoals God orde schiep uit de wanorde, zo strijden wij, armzaligen, met tuinen en steden en tijd tegen de chaos. Het
is een onophoudelijke strijd, een eeuwigdurende inspanning. Het is als een vuur
dat dooft wanneer het niet gevoed wordt, een paleis dat tot ruïne verkruimelt als
het niet wordt onderhouden, een rijk dat uiteenvalt als de grenzen niet worden
bewaakt en de wetten niet nageleefd.’
Hij zuchtte.
‘Heer,’ zei Isaac, ‘het is alsof iets u bedrukt.’
De kalief knikte alsof zijn hoofd hem zwaar woog.
‘Yitzhak ben Nehemiah, jij bent hier gekomen uit verre landen, jij zult terugreizen door onbekend gebied, en bij elke stap die je zet, zul je kennis en wijsheid
vergaren. Ik ben gekluisterd aan mijn stad, mijn land en mijn volk. Ik ben hun lot
en zij zijn het mijne. Beweging in plaats van stilstand... Ik ben een vijver in een
prachtige paleistuin, die overdag de lucht en het licht weerspiegelt en ’s nachts de
sterren en de maan. Maar als geen stromend water mij meer voedt...’
Hij zweeg lange tijd en toen richtte hij zich op.
‘Ons is niet veel tijd meer gegeven. Laten we nog een keer naar buiten sluipen
en de volle maan boven de woestijn zien en de stilte proeven, zoals hij alleen daar
smaakt.’
Die nacht liepen ze zo ver dat de stadsmuren niet meer te zien waren. Op de
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top van een hoog zandduin zaten ze neer en zwegen. De volle maan had de roze
gloed van Russisch goud, de duinen waren blauw onder de heldere sterrenhemel.
De hemel leek peilloos hoog, als een tentdak van het allerdonkerste indigo, en de
stilte was zo groot dat zij leek te ﬂuisteren.
‘Het is bij ons gewoonte om de avond voor de viering van de uittocht uit Egypte, een extra beker wijn in te schenken en de deur van het huis op een kier te laten
staan,’ zei Isaac.
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Harun keek hem aan.
‘De wijn is voor de profeet Elia. De deur staat op een kier, opdat hij weet wat op
hem wordt gewacht en dat hij welkom is.’
Harun knikte.
‘Een arme weduwe, die het feest in alle eenzaamheid vierde, had ook de deur
geopend en een beker wijn ingeschonken en ook al had ze nauwelijks genoeg te
eten, er stond toch een bord voor Elia klaar. Maar wie verscheen was een arme
houthakker, een in vodden geklede ﬁguur die koud en vermoeid was en vroeg of
hij iets kon verdienen door brandhout voor haar te hakken. Ze noodde hem binnen, zette hem op de stoel die voor de profeet was bedoeld en gaf hem het eten
dat zij zich voor Elia uit de mond had gespaard.’
Harun glimlachte.
‘Nadat hij had gegeten en gedronken, ging de houthakker naar buiten, waar
hij zijn bijl liet zwaaien en een grote stapel brandhout hakte voor de arme weduwe. Hij droeg de ene armvol na de andere naar binnen en toen hij klaar was en afscheid nam van de vrouw, raakte hij bij het vertrek een houtblok op de stapel aan.
Pas toen hij in de nacht was verdwenen, zag de vrouw dat het blok was veranderd
in goud en ze wist wie die avond haar gast was geweest.’
‘Waarom vertel je mij dit verhaal, Isaac?’
‘Heer,’ zei die, ‘als de arme weduwe beschikt u over de gave van de gastvrijheid
en een hart dat zich opent voor het onbekende. De beloning zal, hoewel onverwacht en misschien vreemd, uiteindelijk komen.’
De kalief glimlachte en zei: ‘En jij, Isaac, beschikt over een tong die lenig is en
woorden die even onuitputtelijk als zoetgevooisd zijn.’
Die nacht, toen hij in zijn bed lag, dacht Isaac aan wat Harun had gezegd, toen
hij over de tuin, de stad en de tijd had gesproken, over beweging en stilstand en
hoe hij zichzelf een vijver had genoemd die alleen de wolken en de sterren en de
maan kon weerspiegelen als hij steeds werd gevoed door vers water. Hij wist niet
waarom die vergelijkingen zo’n indruk op hem hadden gemaakt, maar hij voelde
dat ze diepe betekenis hadden, dieper nog misschien dan de kalief dacht. Terwijl
zijn gedachten afdwaalden naar de eerste tuin, Eden, en hoe de eerste twee mensen daar hadden geleefd in goddelijke orde, zonder zorg over de volgende dag en
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zonder onzekerheid over leven en dood, gleed hij in slaap en in zijn droom zag hij
wonderlijke dieren, planten en bomen die hij nog nooit had gezien en twee mensen die hand in hand door het paradijs liepen.
De besprekingen sleepten zich voort. Isaac vertaalde en verklaarde. Het zag er
niet naar uit dat er snel een einde zou komen aan het overleg, ook al had de kalief
al lang zijn steun en vriendschap toegezegd.
Op een dag werd Lantfrid dood in zijn bed gevonden. Hij had al een tijdje hoge
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koortsen gehad en geklaagd over buikpijn. Een verwilderde Sigimund kwam
afscheid nemen van de dode. Later nam hij Isaac apart en hing een onsamenhangend verhaal op over de rook van kruiden die demonen zou wekken. Isaac vroeg
zich af wat er met hem aan de hand was. Zijn huid was vaal, uit zijn mond kwam
een geur van rotting en bederf en hij leed aan plotseling opkomende gewrichtspijnen.
Nog geen twee maanden later stierf ook hij. De Perzische arts die Sigimund
had onderzocht, noemde zijn aandoening ‘de hoerenziekte’.
Isaac ving de tocht terug aan met een veel kleiner gezelschap dan waarmee ze
waren gekomen. De kalief en zijn gevolg reden mee tot aan de noordelijke stadspoort. Daar werden documenten in een met ijzer beslagen kist overhandigd en de
twee geschenken die Isaac persoonlijk naar de keizer moest brengen: een witte
olifant die Abulabaz heette en een waterklok. De andere geschenken werden in
manden en kisten op muildieren en ezels geladen.
De terugreis duurde twee jaar. Isaac leidde Abulabaz aan een ketting en het
enig overgebleven lastdier, dat de klok droeg en een hoeveelheid andere kostbaarheden, aan een teugel. Ze trokken langs de Noord-Afrikaanse kust, staken de zee
over naar Genua, overwinterden in Vercelli en staken in de volgende lente de
Alpen over. Onderweg was het gezelschap zo vaak overvallen door dievenbendes
dat uiteindelijk alleen Isaac, de olifant en het muildier in Aken aankwamen.
De reis had een zware wissel op Isaac getrokken. Hij vroeg de keizer om hem
uit zijn dienst te ontslaan, zodat hij zich bij zijn verwanten kon voegen. Dat gebeurde en hij trok naar Hagenau, waar hij een gezin stichtte.
De olifant had veel aandacht gekregen, maar de waterklok van Harun alRaschid niet minder. Het was een groot mechaniek van messing waarin op het
hele uur een metalen bal op een cymbaal viel en een ruiter verscheen. Dat vreemde
dieren als olifanten, manticores, draken, hydra’s, eenhoorns en kaneelvogels in
verre landen huisden, verbaasde niemand. De schepping was immers vreemd en
wonderbaarlijk. Maar de klok was door een mens gewrocht en die mens kon niet
anders dan een machtig tovenaar zijn. Er waren nauwelijks mechanische tijdinstrumenten bekend in het rijk van Karel de Grote en het mechaniek dat de waterklok van Harun al-Raschid dreef was daarom raadselachtig en vreeswekkend.
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Isaac had tijdens zijn overwintering in Vercelli alle tijd gehad om de klok te bestuderen en zijn werking te doorgronden en toen hij zich terugtrok in Hagenau begon hij zijn eerste uurwerk te bouwen. Het was een waterklok, veel simpeler dan
die nu in het bezit was van de keizer en die uit angst voor ontsnappende demonen
en andere oosterse tovenarij zelden in werking was.
Isaac schonk zijn eerste klok aan een benedictijner klooster, waar het instrument werd gebruikt om de metten, lauden en terts en priem te luiden. Binnen

meldde zich, een rijke koopman uit Gent, een gezant van een prins die onbekend
wilde blijven en een reder uit Genua. Ondertussen groeide zijn gezin. Isaac had
Fegle Jacob tot vrouw genomen en zij baarde hem drie dochters, Sarah, Bloeme en
Gitche, en een zoon die Avram ging heten. De jongen toonde weinig belangstelling voor de bedrijvigheid van zijn vader, maar zijn middelste dochter was dagelijks in de werkplaats te vinden en maakte zich al gauw het handwerk eigen. Zij
was het die na de dood van haar vader de klokkenmakerij leidde, terwijl haar zusters trouwden en Avram rabbijn werd. Bloeme trad pas laat in het huwelijk, kreeg
een zoon en een dochter, en ook nu voerde de dochter het bewind over het bedrijf,
dat inmiddels ook mechanische uurwerken maakte. De zoon, Sender, schreef een
verhandeling over de klokkenmakerij, waarin niet alleen verschillende soorten
tijdmeting en uurwerken werden beschreven, maar ook een theorie van het verschijnsel tijd, volgens hem het belangrijkste onderdeel van de schepping.
Ik, Joseph, werd geboren in de eerste generatie die klokkenmakers voortbracht
die ook geleerde waren en andersom. Neven en nichten streken neer op de andere
oever van de Rijn, in Worms, Mainz en Frankfurt. Ik bleef met mijn zusters – er
werden bij ons meer meisjes dan jongens geboren en de jongens kwamen steeds
als laatste – in Hagenau. Mijn oudste zuster, Hannah, had de leiding en onder
haar bewind maakten we klokken voor kerken en stadhuizen. Het was mijn taak
om raderen te zagen, ﬁjn en geduldig werk waarvoor het oog scherp moet zijn,
maar waarbij de geest kan dwalen. Ik had, zagend en vijlend, alle tijd om na te
denken over de verhalen die over onze verre voorvader en Harun al-Raschid werden verteld, over tijd als de moeder van morgen en het kind van gisteren, tijd als
de schepper en vernietiger van werelden, tijd als een muur om de orde, tegen de
chaos, en ik begon mij af te vragen wat wanorde was, waarom zij alleen door
voortdurende inspanning kon worden weerstaan, waaraan zij haar kracht ontleende.
Toen verscheen op een dag een leger voor de stad, aangevoerd door ridders onder vaandels, een kolonne van voetvolk met boerenwapens in het gevolg. Het was
op weg naar wat zij het heilige land noemden, om dat te bevrijden en in te nemen
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een klok te bouwen, een afvaardiging van een stad op de andere oever van de Rijn
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een jaar voegde zich een monnik van een ander klooster bij hem met het verzoek
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voor het christendom. Ze werden uitbundig ontvangen door bestuurders, burgers
en priesters. Wijn en bier werd hun gebracht, er werden ossen geslacht en gebraden en toen de feestelijkheden die nacht hun hoogtepunt hadden bereikt, trokken
groepen door de straten en plunderden de huizen van mijn familie en onze vrienden. Vrouwen werden verkracht, kinderen bij hun voeten gepakt tegen muren
doodgeslagen, mannen werd de keel doorgesneden en toen er bijna niemand in
leven was dan degenen die zich hadden kunnen verbergen, of verborgen waren
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door hun buren, was er niets over van ons geluk en onze voorspoed. Er waren
alleen nogbrandende hopen puin, ontzielde lichamen in de straten en bloed dat
door de goten liep.
Ik keerde die avond terug van een reis, maar voor ik de stad bereikte, werd ik
staande gehouden door een monnik.
‘Keer om, vriend,’ zei hij. ‘Ze trekken moordend en brandschattend door de
straten.’
Maar ik wilde naar mijn familie. Ik liep al verder, toen de broeder mij achternakwam.
‘Hul u dan in mijn pij. Ik zal uw kleren dragen en verder gaan.’
‘Is het leven van een vreemdeling u zoveel waard dat u dat van uzelf in de
waagschaal stelt?’
‘Voor God is al het leven heilig,’ zei de monnik.
‘Broeder, zeg mij uw naam en waar u verblijft, dat ik u kan belonen.’
‘Uw dankbaarheid is voldoende beloning. Maar mijn naam zal ik zeggen. Ik
heet Bruno en u kunt mij vinden in het klooster waar uw klok staat.’
Ik bedankte hem en haastte mij naar de stad.
Ik zal niet vertellen wat ik daar aantrof, alleen dat ik niemand van mijn familie
meer in leven vond. De werkplaats was afgebrand en wat tussen de smeulende
resten lag, was verkoold, half gesmolten of stukgeslagen. Nog geen dag geleden
waren wij gelukkig en welvarend geweest, mensen onder mensen. Nu was alles
voorbij. Het klaaglied zegt: ‘Zij belaagden ons bij elke schrede zodat wij over onze
pleinen niet gaan konden. Ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld. Ja, ons
einde was gekomen.’ Terwijl ik door de puinhopen van ons geluk dwaalde, zag
ik dat de wanorde, in de vorm van een ziedende meute, zich had opgericht uit de
diepten en haar muil had geopend. Wat geschapen was, was vernietigd; wat bereikt was, ongedaan gemaakt; wat heel was, gebroken.
Ik liep tot het daglicht mij inhaalde. Langs de kant van de weg sliep ik een paar
uur. Daarna ging ik verder, tot ik een dag later het klooster van Bruno bereikte.
Daar keek de wacht bij de poort vreemd op toen ik naar broeder Bruno vroeg. Hij
liet zijn ogen over mijn vermomming gaan. Toen greep hij mij, sleurde mij het
kloosterterrein op en wierp mij op de grond. Monniken kwamen uit de gebouwen
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en terwijl ik op mijn rug op de stenen lag, zag ik het gezicht van broeder Bruno.
‘Dit is de dief van uw pij!’ riep de wacht.
Bruno hielp mij overeind.
‘Nee,’ zei hij, ‘dit is de man die mij de pij terug komt brengen. Dit is mijn broeder aan wie ik die leende.’
Later, toen ik mijn eigen kleren weer droeg, verklaarde Bruno het misverstand.
Ik begreep toen ook pas dat hij de abt van het klooster was.

Ik schudde mijn hoofd.
‘En al wat u had is weg of verbrand?’
Ik knikte.
Hij zuchtte diep.
‘Ik heb u mijn broeder genoemd. Ik bedoelde dat overdrachtelijk. Maar als u
een tijdje mijn werkelijke broeder wilt zijn, vindt u hier onderdak, voedsel en
bescherming.’
Ik had geen huis meer, geld noch goed, geen naaste familie. Ik dankte abt
Bruno en nam zijn aanbod aan.
Twee jaar bleef ik in de gedaante van lekenbroeder in het klooster van mijn
redder en weldoener. Ik werd tewerkgesteld in het scriptorium, waar ik vellen
voorbereidde voor de kopiisten, boeken uit de bibliotheek haalde en weer terugbracht. Ik las veel en zag de geschriften van Bruno uit Nola en Pico van Mirandola,
mannen die over de muur van hun eigen wereld hadden gekeken, kennis indronken van de Arabieren en de joden en die gebruikten om hun eigen ideeën te verrijken. Na die twee jaar nam ik afscheid van abt Bruno. Ik wist niet hoe ik hem
moest bedanken voor zijn gastvrijheid en dapperheid.
‘Uw aanwezigheid was een geschenk,’ zei hij. ‘U staat niet bij mij in het krijt.’
Hij overhandigde mij een buidel, waarin behalve leeftocht ook schrijfmaterialen zaten, gewikkeld in een lederen foudraal.
En zo ging ik op weg, met niets dan de kleren aan mijn lijf en het geschenk
van de abt.
Er had orde geheerst in het klooster, maar nu, onderweg naar een doel dat ik
nog niet kende, zat de wanorde mij voortdurend op de hielen. Ik ontvluchtte
de ene stad na de andere, als het tij zich tegen mij en de mijnen richtte. Soms ging
de orde gekleed in de mantel van wanorde als het wilde beest van de chaos werd
gebruikt om ons te verjagen, zodat schulden en verplichtingen verdwenen en de
honger van het onwetende en onderdrukte volk werd gestild met het offer van
de vreemdeling.
Mijn omzwervingen voerden mij eerst door gebieden die ik kende, maar al-

|

‘U heeft niemand kunnen vinden?’

15 Marcel Möring Eden – Voorpublicatie

Hij vroeg wat ik had aangetroffen en ik deed hem kort verslag.

LITER 84 (binnenw)_Opmaak 1 07-12-16 13:40 Pagina 16

lengs door onbekendere streken. Uiteindelijk vond ik werk als instrumentenmaker in de wonderbaarlijke stad Samarkand. Het leven was er goed en eenvoudig en
eindelijk had ik tijd om mijn gedachten over orde en chaos te toetsen aan de oude
geschriften die zich in de grote bibliotheek bevonden en het was daar en in die
tijd dat ik voor het eerst werkelijk begreep dat de chaos onderdeel was van wat
was voor deze wereld en dat het licht dat deze wereld deed bestaan ook dat van de
chaos was en dat de goddelijke vonken en de vonken van de wanorde op dezelfde
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manier verspreid zijn door de schepping, dat heelheid gebrokenheid in zich
draagt en het gebrokene het hele. Daar, in Samarkand, schreef ik ’s avonds bij het
licht van een olielamp het Boek van de Heelheid.
Acht jaar dacht en schreef ik en toen ik klaar was, rolde ik mijn boek in linnen,
pakte het in mijn ransel en ging op weg naar Spanje, om het te tonen aan de grootste kabbalist van onze tijd.
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Hilbrand Rozema Voetenwerk

Voor mij het eerste. Op ons schoolplein
telde de tak des onderscheids, je voetstap
in de bijna-lucht en dan, op zomaar een dag
dat hoge gonzen onder je schedeldak,
een zomertrilling in een groene bladerkroon.
Je groei kwam per greep, per schram, per val.
Nog klim ik graag een boom in, als er niemand kijkt.
Hij wil je in zijn blad verbergen, dragen. Eckhart zei
dat God op iemand lijkt die zich verstopt en dan
zijn keel schraapt, uit verlangen naar ontdekking
en aan de weg waar Jezus liep, plantte Zacheüs
zijn kleine blote voeten op de warme schors
van een boom en verstopte zich achter vijgenblad
om zich te laten vinden: ‘Honderd! Ik kom!’
In een tijdperk zonder alfabet rende, in Afrika,
een gezin hard weg voor regens van vuur
die een berg uit spoten. Man, vrouw en kindje
drukten hun blote voeten in de as, omcirkeld nu
door fossiele regendruppelputjes. Dat gezin
is in de verte nog familie van Neil Armstrong
die op torens van vlammen van de wereld spoot
en zijn voet op de maan plantte op 21 juli 1969.
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Begon alles met boomklimmen
of juist met de zwaartekracht en de terugsprong?

17 Hilbrand Rozema Voetenwerk – Gedicht

Czesław Miłosz, 1911-2004

Menszijn is volkomen vreemdheid onder de sterren

LITER 84 (binnenw)_Opmaak 1 07-12-16 13:40 Pagina 18

Al deze voetafdrukken bestaan nog. Dezelfde
ademloze vlucht, amechtige aankomst, meteen al
stinkend naar vuur en een overhaast vertrek:
onze home-runs, over boomloze vlakten, verlangen
naar een hemellichaam. Familietrekjes. Het rennen
stopt als je kleiner groeit en aankomt waar je bent –
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ouder, krommer, kindser, kind, omdat je dan alleen
de klimboom van je kinderjaren vindt en jezelf
de stilte weer te binnen brengt van de bladerkroon
waarin iemand je bij je naam roept. Kind worden
is volkomen thuiskomst onder de sterren.
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Mart van der Hiele en Menno van der Beek
Woord dat vlees wordt
In gesprek met Jane Leusink

Slaat wind in papieren van oude dichter, hoek eerste perron,
weerspannig wit aura zoekt, roept, verlaat station, waait
Groningen aan. Wij kijken weg, laten het oude – kraag, jas,
daarbinnen rug, daaronder benen – verlegen om jongheid,
die dingen. Zweeft een pen, nee, stort een pen zich ter aarde,
trekt windvlaag zich beschaamd terug, worden stemmen stom
geslagen, vertrekken treinen niet. Laat een appelboom
zijn appels vallen, een beuk zijn gedachten, wordt jonge sla
snot. Laten alle dichters op aarde hun ﬁjnschrijvers
uit hun dichtershanden vallen, slaan acht op de pen van deze ene.
Scheurt jongheid – scherp van oog, hard van taal en lach – stilte
kapot, verscheurt mij, wat is een oude dichter zonder zijn pen?
Er is veel geluk in ongeluk, neem een dichteres die dichten wil,
neem wind op een Gronings perron, neem een gevallen
dichterspen, afdruk van vingers, liefde en alle woorden
die nog geschreven moeten worden. Tekent een hand een akker
op papier, opdat een woord –
Het vers kwam in Mos en gladde paadjes, Jane Leusinks eerste bundel, die bekroond
werd met de Cees Buddingh’-prijs. Wat critici niet belette om er snerend over te
doen: dat aura, die jonge sla, de papieren akker (uiteraard een toespeling op de
echte achternaam van de dichter), daarmee zou ze Kopland naar de mond praten,
een soort epigoon van hem willen zijn. Ze vond het destijds, in 2003, allemaal
nogal pijnlijk. ‘Ik was naïef en niet voorbereid op dit soort heftige aanvallen.
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tot het ons aanwaait
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Groningen – door een tochtig station haast zich de dichter, uit zijn jas valt een
pen. Hier ligt een vers voor het oprapen en de dichteres grijpt haar kans:
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Tegenwoordig kan ik er wel tegen, omdat ik inmiddels zicht heb op het gehele
poëtisch landschap, critici incluis, en de aanvallen in positieve reacties zijn veranderd. Van de dichter koestert ze in plaats van de gewraakte pen (die ze naar hem
terugstuurde met het gedicht) een ansichtkaart met de volgende tekst:
La Bride Vallon, 11/5/2000
Geachte mevrouw Leusink,
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U hebt mij dus betrapt bij het verliezen van een pen. [...] Wat was deze oude
dichter al die tijd zonder zijn stem? Hoeveel woorden en welke heeft hij niet
geschreven? We zullen het nooit weten. Maar wat u nu leest is wel geschreven
zoals u ziet, dankzij u. [...]
Vriendelijk gegroet,
Rutger Kopland
Dat vond ik erg aardig van hem. Ik heb daarna nog verschillende kaarten gekregen, van eentje herinner ik mij de vraag: Weet jij misschien het woord voor liefde in de
taal van schapen? Misschien omdat ik hem verteld had dat ik vaak bij mijn dochter
in Frankrijk ben, die in de Pyreneeën al jaren een boeiend leven als schaapherder
leidt. Maar goed, we hebben het wel over een anekdote van zestien jaar geleden
en de nasleep ervan, dit interview zou gaan over het nu.’
Wanneer ben je begonnen met schrijven?
Je kunt beter vragen wanneer ik ermee ben opgehouden. Tijdens mijn studie
neerlandistiek aan wat toen nog de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
was, werd het ons goed ingepeperd dat we allemaal mislukte dichters waren: kijk
maar om je heen. De neerlandistiek was toch echt iets anders. Op mij maakte dat
diepe indruk.
Ik schreef al vanaf mijn twintigste, toen ik alleen op een kamertje van twee bij
drie in Rotterdam woonde. Tijdens studie, werk en gezin kwam daar de klad in,
maar mijn eerste gedichten staan nog altijd in het bundeltje Gestrand dat uitkwam
bij het vijfenzeventigjarig bestaan van het Spinozalyceum in Amsterdam, waar ik
destijds lesgaf. Veel leraren schreven stiekem gedichten en die gedichten kwamen
toch allemaal in dat bundeltje terecht.
Klopt de indruk die we van je poëzie hebben, dat je in de loop der jaren steeds vrijer bent
geworden, met het beeld dat je er zelf van hebt?
Als je met ‘vrijer’ bedoelt: minder vormvast, dan herken ik me daar niet zo in;
maar het is wel zo dat ik vanaf mijn eerste bundel bewuster ben geworden van het
belang van de vorm en de rol onderzoek die de taal daarbij speelt. In Er is weinig
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aan de lente veranderd uit 2008 gaat het ook om rangschikking met als thema’s tijd
en plaats. Maar behalve aan een indeling in strofen, heb ik nooit echt gedaan aan
vaste schema’s. Die pantoenen zijn meer spielerei, ook die in Tot alles goed strak
staat uit 2011. In die bundel heten maar liefst acht gedichten ‘Het gedicht is een
werkwoord’: ‘vandaag zijn wij kneedbare zinnen die [...]’. Over de invloed van
de taal gesproken... Maar misschien komt al dat geëxperimenteer wel als vrij en
vrijer over.
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En die lange zinnen dan, met breed uitwaaierende gedachten, zoals in je meest recente
bundel Een grazende streep in de lucht (2015), vergeleken met bijvoorbeeld het veel
zuiniger taalapparaat van Erato uit 2005?
Ja, het klopt wat je zegt over Erato, dat leidde trouwens hier en daar tot behoorlijk hermetische gedichten. Ik probeerde in die bundel nog om de dood heen te
schrijven. Ik had nog niet ontdekt hoe je dat thema zonder larmoyant te worden
kon tackelen. Maar ik ben mede daardoor zeker vrijer geworden in het hanteren
van poëtische technieken. Concentratie en zeggingskracht, dat is toch waar het
om gaat in de poëzie. Je moet op een onpersoonlijke manier persoonlijk kunnen
zijn. Ik ben een bewonderaar van het werk van Robert Hass, Amerikaans dichter,
poet laureate in 1993 en Man Booker en Pulitzer Prize winnaar in 2007 en 2008.
Hij zegt ook mooie dingen over het toelaten van de actualiteit in je gedichten.
‘Between the wars’ is daar een goed voorbeeld van. Het gedicht telt vijftig regels
en slechts zeven daarvan gaan over de oorlog, in dit geval de Poolse burgeroorlog
van 1920-1921.
De epische gedichten ‘Kaddisj’ en ‘Gras’ in Een grazende streep in de lucht hebben
het aangrijpende Het hemelse leven (Mahler 4) van Ramsey Nasr als directe inspiratiebron. Nasr schiep met zijn gedicht voor mij een compleet nieuwe mogelijkheid.
Daardoor kon ik lange tot zeer lange teksten gaan schrijven die een bepaalde geschiedenis behandelen en die ik toch gedichten ben blijven noemen: in ‘Kaddisj’
de Holocaust en in ‘Gras’ de geschiedenis van Trijntje Rozema, de dorpsbegraafplaats en de impact van de ziekte cholera in het Gronings dorpje waar ik heb
gewoond.
Dat je woorden tot in je buik kunt voelen, die fysieke sensatie, daar kan ik het
koud van krijgen. Het omgekeerde gebeurt ook: je hebt iets opgeschreven waar je
lyrisch over was en als je het dan een dag later terugleest, schrik je je kapot. Dat
overkomt me regelmatig, dat ik voel en besef dat het onzin is zoals het er staat.
Dat klinkt heel streng... gooi je dan ook dingen weg?
Nee, dat het daarna niet meer goed zou komen, dat gevoel ben ik wel kwijt. Het
liefst lees ik wat ik intuïtief en snel geschreven heb de volgende ochtend meteen
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over, nog in een soort ongeﬁlterde halfslaap, dan komt alles extra hard aan en
weet ik meteen wat ik eraan moet doen. Een gedicht maken is in aanleg iets irrationeels, maar het heel precies kijken en schuiven daarna is een rationele aangelegenheid en een kwestie van aangenaam zitten blijven. Maar de vondst die soms
zomaar in je schoot terechtkomt, ja, dat is wat je euforisch kan maken.
Wat ons bij inspiratie brengt...

gevoelstreffers. In die poëtische modus kun je ook besluiten om bijvoorbeeld naar
Santiago de Compostela te gaan, wat ik in 1996 heb gedaan, gewoon lopen, elke
dag een stukje en onder ogen zien wat er dan met jezelf gebeurt. In Erato heb ik
daarover geschreven, de cyclus ‘Spaanse hond’.
Betekent zo’n wandeltocht voor jou ook iets in religieuze zin?
Ik ontdekte dat het mij vooral ging om de rituele kant ervan, het eigenlijke pelgrimeren. Je maakt onderweg tientallen missen mee, je leeft in de natuur, bent
maanden onderweg, en dat culmineert in dat gigantische wierookvat in de kathedraal van Santiago. Het zwiept de hele kerk door, het is griezelig en het stinkt,
maar ja, het is ook hét pelgrimsmoment: ontlading, loutering, troost. Maar daarmee kan ik geen antwoord geven op de vraag: ‘En heb je God gezien?’ Wat het me
gebracht heeft is de impact van het lopen. Anders gezegd, het is een rite de passage, zo’n looptocht, net als in een gedicht zoek je onderweg ook dingen uit. In mijn
geval waren dat de gevolgen van een ingrijpende beslissing die ik had genomen
en de naweeën daarvan een jaar later. Ik ontdekte waar ik thuis hoor en werd geconfronteerd met bizarre aanvallen van heimwee. Heel wonderlijk.
In Erato staat ook de cyclus ‘Amor fati’, de cyclus die begint met ‘Ergens moet je zijn God’,
een knipoog naar C. O. Jellema, en eindigt met: ‘Daar weet het zoeken niets.’
Ja, ik had een appeltje met God te schillen in die tijd. Mijn man was dood en ik
was bij tijd en wijle meer kwaad dan verdrietig, het was rouw. Ik moest eindelijk
afrekenen met mijn gereformeerde opvoeding. Belijdenis heb ik nooit gedaan, ik
begreep het fenomeen geloven nooit zo goed, bovendien hing er altijd een soort
verwachting in de lucht. Om te kunnen geloven moet je een bepaalde verbeeldingskracht bezitten, een neiging tot het abstracte. Maar dat heb ik pas veel later
zo kunnen interpreteren.
Ik heb heus weleens gebeden, hoor, ik kan me één oprecht gebed herinneren, in
de tijd van de Koude Oorlog, met de dreiging van atoombom en radioactiviteit.
Maar het hiernamaals, ja, dat is gewoon een wonderschone gedachte.
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ten een gedicht lezen, dingen zien die je een poëtische draai kunt geven, pure
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... die ik overal vandaan haal; inspiratie zit bijvoorbeeld ook in een pagina van
Het Financieele Dagblad. Als je in je poëtische modus staat, kun je in de beursberich-
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Maakt dat je band met Liter, waarin je graag publiceert, niet enigszins ambivalent?
Nee, ik snap die jongens van Liter wel. De gereformeerde nestgeur raak je geloof ik nooit kwijt. Er is bij Liter trouwens wel het nodige veranderd, jullie begonnen bijvoorbeeld met aandacht te schenken aan dichters als Les Murray: zo prachtig! Liter stelt tegenwoordig de vraag naar wat christelijke literatuur is in al zijn
scherpte en gastschrijvers als Willem Jan Otten en Benno Barnard zijn niet te
beroerd om daaraan een ﬂinke steen bij te dragen. Liter ademt weer, dat maakt het
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voor mij spannend.
Dat die vanzelfsprekendheid er bij de protestanten nu wel definitief af is?
Ja, er komt dan kennelijk een hoop creatieve energie los. Ik vergelijk het met
mensen die, geconfronteerd met hun eigen sterfelijkheid, een ingrijpend ziekteproces moeten doormaken, alles staat dan op scherp. Ik heb zelf veel te maken
met dood en een ziekte als kanker en dat geeft gek genoeg ook energie, letterlijk
levensenergie. Een beetje zoals Christian Wiman, aan wie jullie terecht ook aandacht besteden, dat verwoordt in My Bright Abyss. Dat het leven groter is dan alleen
dit moment. Dat je opgenomen bent in wat ik onder invloed van Spinoza’s Ethica
‘natuur’ ben gaan noemen, Spinoza schrijft: deus sive natura. Alsof je je in een schilderij van Turner bevindt... Het gevoel van heelheid dat je in de natuur kan overvallen, of in de kunst. Ik weet niet of Wiman dat religieus noemt, voor mij voelt
het wel zo. ‘Spiritueel’ is voor mij een verboden woord, maar misschien kun je dat
hier wel zeggen; ‘God’ is ook maar een woord, ten slotte. En je wilt ook ergens bij
horen.
Naast dichter ben je docent, tegenwoordig aan de Schrijversvakschool. Wat betekent dat
voor je?
Zonder zelf te dichten zou ik geen poëzielessen kunnen geven. Je moet het metier kennen, weten dat het op details aankomt. Je moet leerlingen en studenten
kunnen laten zien dat zoiets simpels als een woord weglaten een heel gedicht kan
opknappen. Je moet ze zo gauw mogelijk van geëxalteerde natuurbeschrijvingen
en het rijmen af brengen. Rijmen is voor gevorderden. Het ontdekken van de
kracht van het woord was voor mij, toen ik zelf leerling en student was, toveren:
taal schept werkelijkheid. Je schrijft wat letters, die letters worden woorden en
zie, de woorden worden een verhaal. Het is zo ambachtelijk, net een bakje gutsen.
Alles komt aan op stijl.
Nog een heel andere vraag: hoe belangrijk is erkenning voor jou?
Erkenning is prettig, het maakt de keuze voor de weg die je moet of wilt gaan
een stuk gemakkelijker. Aan de andere kant: ik heb ook iets van dat calvinisme in
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mij, dat je bij tegenwind juist stimuleert verder te werken, met een zeker fanatisme, zo je wilt. Ik ga mijn eigen gang, maar interessant blijft de vraag of je een
dichter beoordeelt op zijn beste of op zijn slechtste werk en welke buitenpoëtische zaken als bijvoorbeeld de mode van het moment, daarbij een rol spelen.
Tot slot de vraag naar wat je nu vooral bezighoudt, wat misschien nodig vers moet worden?
Op een gegeven moment dringt de actualiteit zich binnen in je gedichten, zo-

Dichters schrijven in bijna alle gevallen voor andere dichters, je schrijft het in de
regel voor degenen die het toch wel met je eens zijn. Of je schrijft het voor jezelf,
om je standpunten nog eens aan te scherpen. Maar poëzie gaat toch ergens anders
over dan over standpunten? Maar eigenlijk moet je het misschien toch gewoon
doen, het zien als een soort taak. Robert Hass, over wie ik het al eerder had, zegt
hier zinnige dingen over; zijn gedichten leg ik onder een vergrootglas. Zijn overpeinzingen over de liefde in ‘Meditation at Lagunitas’ bijvoorbeeld leidden tot
het volgende gedicht:
overwintering in een gronings stadsappartement
Bijna nooit meer keerden wij terug van foute damesvakanties op dito latten.
We zeiden dat nu we ons toch bijna nooit meer in deze sneeuwvolle kitsch
ophielden, we deze hobbel rustig konden nemen: zwarte piste.
Knellschuh, willst du mich heiraten?
Lazen we vanuit ons skiliftstoeltje op de betonnen sokkel van de langs
glijdende pilaar. Mijn praatgrage vriendin glimlachte ontroerd: wij de ranken
slanken begeerlijken, bijna nooit meer plaagden ons angsten, smetvrees en
verkeerde mannen. Bijna nooit meer zag je ons puur en liefdevol
de verleidelijkste fouten maken. Fouten, het zijn de steigers die
de verbeeldingskracht stimuleren, zet ze op een voetstuk.
Knellschuh willst du mich heiraten?
Keer op keer op keer waren daar die onhandigste aller letters. Let wel
bijna nooit meer waren wij met minnaars dat wil zeggen bijna nooit
meer zag je ons nog appels aandragen. Laat staan een granaatappel.

|

woord werd, woord dat vlees werd’. Is dat niet aanmatigend? Wie heeft er wat aan?

25 Mart van der Hiele en Menno van der Beek Woord dat vlees wordt – In gesprek met Jane Leusink

als mij dat overkwam of wat ik met de nodige aarzeling probeerde in ‘Jaar dat
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Gewone seks was ons genoeg.
Bijna nooit meer zag je ons het hazenpad kiezen. Vooral bij ongrijpbare
of verbijsterende kwesties gingen we graag meta: denken over denken
praten over praten. Zo beteugelden we ons wensdenken.
Knelschuh willst du mir dein Jawort geben?

|
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’s Avonds zeiden we tegen elkaar dat we kenners van onze fouten waren
geworden. Het maakte mijn vriendin onrustig, in haar stem bespeurde ik wrevel.
Kijk, zei ze, de dingen zelf: ski, spar, fout, minnaar, seks, we hebben ze uitgespeld, opgelost. Maar hoe hunker je en hoe hou je de herinnering
aan het hunkeren vast? Hoe hou je gewicht op de wegvluchtende dalski?
Ik dacht aan de man met zijn lichaam achter het mijne, mijn ski’s
tussen zijn ski’s, armen om mijn middel, adem, zijn tanden, en dan was daar
die perfecte Schneepflug. Later voerden we met onze aangescherpte zintuigen
de lastigste verkenningen uit, hij leerde mij alles over afgronden inkijken.
Ik herinner me zo goed de sierlijke parallelbogen waarmee hij afdaalde
onverwijld de zwartste piste nam. Tot die dagenraad en hij niet meer
op mij wachtte. Mijn lichaam herinnert zich alles, al die middagen
onze kraakheldere sporen in de sneeuw, de klare hemel en als een zucht
van opluchting de snik waarmee ik de volgende ochtend ontwaakte, mijn handen
voor mijn mond geslagen, mijn mond die Knellschuh, Knellschuh, Knellschuh deed.
Zo blijf ik proberen steeds betere gedichten te schrijven. Tegelijkertijd met compassie naar mezelf kijken, ja, dat ook.
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Tim Pardijs Mede mogelijk gemaakt door uw
eigen onrust
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27 Tim Pardijs Mede mogelijk gemaakt door uw eigen onrust – Gedicht

U bevindt zich op de laatste plek waar het gras wordt gemaaid.
Dit gebied is vorig jaar aangelegd en wordt nog verder ingericht.
U kunt al wel gebruik maken van uw creativiteit. Extra voorzieningen worden
nog gerealiseerd.
U kunt hier wonen in bomen, slapen in weggespoelde huizen, ﬁetsen door
afgebroken dorpen, leven tot er een graf beschikbaar is. Aan het einde is een
belevingsplek met uitzicht over de leegte.
Het is niet nodig uw eigendommen na vertrek mee te nemen. Er is hier plek zat.
Pas op voor de woorden oud, nieuw, succes en mislukking. Ze kunnen hier nieuwe
betekenissen krijgen. Als u terugkeert, zult u moeten wennen.
De resultaten worden dit jaar nog niet ofﬁcieel gecontroleerd.
U verblijft hier op eigen risico.
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Blindman. W Jannie Regnerus, 2016.
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Jannie Regnerus Nachtschrijver
Voorpublicatie

man blind werd en in 2013 overleed.
De hoofdpersoon in Nachtschrijver, Hannah, is restaurator in het Rijksmuseum.
Het is haar werk om schilderijen te ontdoen van troebel vernis om de oorspronkelijke kleuren en details tevoorschijn te halen. Per toeval stuit ze op het werk
van een blind geworden Friese dichter. Als ze hem hoort voordragen tijdens een
poëziefestival weet ze dat ze deze man wil ontmoeten. Ze voelt een sterke verwantschap met hem, met de manier waarop hij in zijn geheugen door veertig
jaren duisternis heen moet graven om daaronder weer bij het licht en de kleuren
te komen, de beelden uit zijn jeugd van het Friese oerlandschap waarin ook
Hannah opgroeide.
Ze besluit hem achterna te reizen naar het Waddeneiland waar hij iedere zomer
kampeert en stuurt aan op een ontmoeting. In intieme gesprekken verkennen ze
de werking van het geheugen, de verbeelding en het scheppingsproces.
Jannie Regnerus is zowel beeldend kunstenaar als schrijver, ze schreef reisboeken
over Mongolië en Japan (bekroond met de vpro Bob den Uyl Prijs) en de romans
De ent en Het lam. Wim Brands noemde Het lam de mooiste roman van het jaar.

|

van Regnerus’ ontmoetingen met Tsjêbbe Hettinga, de Friese dichter die als jonge
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Nachtschrijver zal verschijnen in maart 2017. De roman is ontstaan naar aanleiding
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1)
Het is de kortste dag van het jaar. In de dagen voor kerst neemt de nacht niet eens
de moeite meer om overtuigend plaats te maken voor het daglicht. Het duister
verschanst zich een paar uur onder bruggen, houdt zich op in stegen en in smalle
straten, maar liefst zou ze het hele etmaal voor zichzelf opeisen. Als de wekker
piept is het buiten nog aardedonker. Het heeft gesneeuwd terwijl ik sliep, achter

|

30 Liter 84

de gordijnen ligt een onbetreden wereld, alles is bedekt met een egale laag. Bomen en tuinhekken herhalen zich in witte lijnen, de geparkeerde auto’s dommelen onder een dekbed en iedere lantaarnpaal draagt een zusterskapje, met een toef
slagroom zijn zelfs de vuilniszakken mooi. Al snel worden de eerste sporen getrokken door ﬁetsers die zich met hoog opgetrokken schouders naar kantoren bewegen. Niet veel later stuur ik mijn voorste ﬁetswiel in een van de geulen die door
een voorganger is gemaakt en probeer zo lang mogelijk exact binnen de lijn te
blijven. In de witte deken op het trottoir hebben schoenen en laarzen zwarte holletjes gedrukt en van besneeuwde motorkappen van de geparkeerde auto’s zijn
grote happen weggenomen, happen in de vorm van een Japanse waaier. Wie dat
spoor van de waaiervormige leemtes volgt, komt uit op het schoolplein. De ontbrekende sneeuw is bij elkaar geschoven door kinderhanden die er sneeuwballen
van hebben gekneed.
Zodra iedereen op school en kantoor is aangekomen, zou ik met emmertjes
sneeuw de sporen willen teruglopen om al deze diepdruk weer op te vullen met
een handvol vers wit. Vooral niet vergeten om de kuiltjes achter eigen rug meteen
te dichten. De geul waarin ik ﬁets kruist een ander spoor, mijn wiel glibbert opzij
en bijna ga ik onderuit. Voorzichtig balanceer ik verder, ondanks de wollen wanten zijn mijn vingers ijskoud. De sneeuwlaag willen herstellen verschilt niet veel
van wat ik als restaurator in het Rijksmuseum probeer te doen. Ik heel de huid
van een schilderij door alle scheurtjes en barsten te dichten die daar in de loop der
eeuwen zijn ontstaan, uitgebeten door licht en vocht, de klamme adem uit
duizenden mensenmonden die eens voor het schilderij stonden en ernaar keken.
De taak is pas goed volbracht wanneer mijn handelingen onzichtbaar blijven
en de illusie is gewekt dat het schilderij als nieuw is, al die tijd onaangeraakt en
onaangedaan is gebleven.
2)
Niet lang na zijn twintigste verjaardag doen de eerste symptomen zich voor, de
groen en blauw splijtende horizon verandert in een ﬂubberig lijntje. Wanneer
Blindman over de dijk loopt en naar de messcherpe harmonicavouwen van aardappelvoren kijkt, begint het land te golven en wordt hij duizelig. Langs de bloed-
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lijn van zijn moeders kant wordt de oogziekte willekeurig doorgegeven aan het
nageslacht en Blindman weet nu dat hij de dans niet zal ontspringen. Vanaf de
dag dat het zwart hem is aangezegd kijkt hij het avondrood nog roder. Hij tekent
als een bezetene, legt met graﬁet de gezichten van zijn dierbaren vast en maakt
schetsen van het landschap rond de boerderij. Wat zijn ogen zien wordt door pols
en hand herhaald, dat is zijn manier om de beelden in zijn geheugen te graveren.
Blindman gunt zichzelf nog maar weinig slaap en leest hele nachten door. Ge-

Wat de oogziekte eenmaal heeft genomen, geeft het niet meer terug. Op het
verlies van scherpte en diepte volgen de kleurpigmenten. Blindmans wereld
wordt steeds wat valer en wat er voor hem overblijft is een grisaille, een schets in
grijstinten waarmee de kunstenaar een eerste opzet maakt voor compositie en
lichtval. Ook op zonnige dagen heeft de hemel voor Blindman de kleur van een
stoeptegel. Rode kool en groen loof vermengen zich tot antraciet, zodat er op de
akkers alleen nog grijze gewassen lijken te groeien. Maar grijs is nog geen zwart
en in het aangezicht van volkomen duisternis heeft Blindman voorlopig geen
tijd om zijn verliezen te betreuren.
3)
Aan de schutting achter mijn huis hangt een vogelhuisje. Vanuit de tuin bekeken
ziet het ronde gat er donker en onheilspellend uit maar voor de bewoners, een
nest jonge mezen, is datzelfde rondje een hemelsblauw oog. Sinds ik van Blindmans bestaan weet, kijk ik anders naar dat gat, waar het een komen en gaan is van
ouders die wormen en insecten aanvliegen. Blindman krijgt nooit meer voedsel
door zijn blauwe ogen aangereikt, zijn hoofd is een gesloten nestkast maar daarbinnen zingt het van leven, net als in het vogelhuisje in mijn tuin. Op een bedje
van mos, twijgjes en haren kijken de jonge mezen reikhalzend op naar het blauwe
oog. Elke worm die daar wordt aangeboden wordt fel bevochten. Wanneer de
mezen groot genoeg zijn, strijden ze opnieuw met elkaar, dit keer om wie er als
eerste naar buiten mag. Als het moment daar is, ﬂaddert de winnaar op naar het
blauwe oog, balanceert met zijn klauwtjes op de rand en vult met zijn opgevette
krop het hele gaatje, hult de broers en zusjes tijdelijk in duisternis. Nummer een
weet nu dat dit oog de poort is naar nog veel meer blauw. Daar gaat het jong, hij
strekt zijn vleugels en klapwiekt onwennig in het rond. Vliegend boven de rododendron, kijkt hij nog eens achterom, zoekt tevergeefs naar het blauwe oog dat
zich als een zwart gat heeft gesloten.

|

alles wat boven de horizon uit steekt neemt de vorm aan van een donkere struik.
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staag tast de ziekte zijn zicht steeds verder aan. Het wordt iedere dag moeilijker
om de contouren van paarden en koeien in de wei van elkaar te onderscheiden,
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J. J. C. Dee Verlangen naar eenwording
Notities bij het gedicht ‘Herinnerd Ostia’ van C. O. Jellema
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In het lange, contemplatieve gedicht ‘Herinnerd Ostia’ verwoordt C. O. Jellema
(1936-2003) herinneringen aan de tijd die hij in Ostia doorbracht tijdens een reis
in Italië. Het gedicht roept beelden op van kerkvader Augustinus en zijn moeder
Monnica, die ook in Ostia zijn geweest. Hun mystieke beleving vormt een belangrijk deel van het gedicht. ‘Herinnerd Ostia’ is geladen met verlangen naar eenwording: met de ander, maar bovenal met het zijn.
Vormgeven aan de werkelijkheid
Voor Jellema is een gedicht en wat het wil verwoorden en overbrengen altijd meer
dan wat wordt gezien en ervaren. De werkelijkheid wordt pas werkelijk in en door
het gedicht zelf, via de omweg van het gedicht. Tevens stijgt het gedicht boven de
werkelijkheid uit en verwijst naar een andere, een tweede werkelijkheid.
Van dingen spreek ik in de tweede werkelijkheid,
dat is de buigzame herinnering,
beleven is te snel zelf voor verwondering:
een voetstap klinkt, als men hem niet meer hoort.
Deze tweede werkelijkheid is volgens Jellema onmisbaar om in relatie te staan tot
de werkelijkheid, de ander en zichzelf. Dichten is voor hem daarom vormgeven
aan de werkelijkheid. Zelf zei hij hierover: ‘Mensen en dingen verliezen hun
identiteit, wanneer zij niet meer in relatie staan tot andere dingen, mensen en
God. In mijn gedichten probeer ik die relaties te stichten. En daarmee de mensen
en dingen hun identiteit te geven.’ Door middel van zijn poëzie beleeft Jellema
de eenwording met de wereld, met de dingen, met al wat is – een eenwording die
in en door het gedicht tot stand wordt gebracht: ‘Een gedicht maken is een vorm
van werkelijkheidsbeleving. Het is een manier van ‘er zijn’, die heel intens is,
die ik ook heel intens beleef. Ik denk dat ik zelden zó het gevoel heb er te zijn als
bij het maken van een gedicht. In die zin is het een soort creëren van een werkelijkheid.’
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Er is de werkelijkheid waarin de dichter leeft, maar de werkelijkheid is onkenbaar. De dichter kan niet raken aan de essentie van de dingen. Pas wanneer hij een
deel van de werkelijkheid heeft geïsoleerd en verwezenlijkt in een gedicht, kan hij
iets van de essentie begrijpen. Door zijn gedicht geeft hij de herinnering vorm als
werkelijkheid. Wanneer hij de herinnering tot een gedicht heeft gemaakt, ontstaat er een ervaring en krijgt deze betekenis. De herinnering, vormgegeven in het
gedicht, sticht werkelijkheid. Herinnering is voor Jellema een breed begrip. Zij is

[D]e verinnerlijking, dat is de bewust- en vooral eigenmaking van al het ervarene, ook van al die ervaringen die, geleefd en doordacht, sinds eeuwen
onze cultuur hebben bepaald. En in die herinnering voltrekt zich de geboorte
van de idee, of de godheid, zonder welke de mens slechts in nooddruft leeft.
Veel gedichten van Jellema worden gedragen door een besef van transcendentie.
Zelf drukt hij het als volgt uit: ‘Ik heb heel sterk het besef van een wereld en een
bovenwereld. Als ik van hier naar buiten zit te kijken, naar de wolken en de lucht,
dan heb ik toch het idee dat wat zich hier op aarde afspeelt, wat voortgebracht en
gebouwd wordt, een tijdelijkheidskarakter heeft. Maar tegelijkertijd dat het op
een gegeven moment opgenomen wordt – of nu al opgenomen is – in een eeuwigheid, in een goddelijke waarheid.’ Jellema heeft een mystieke levensbeschouwing,
gevoed door het jarenlange vertalen van preken en traktaten van Meister Eckhart.
Hij kent het mystieke verlangen naar eenwording met het goddelijke, het verlangen naar ontgrenzing, naar de ophefﬁng van het ‘ik’. Het leven in deze werkelijkheid ervaart Jellema als leven in een wereld van gescheidenheid, terwijl hij
verlangt naar een wereld van eenheid. Daarom moet deze werkelijkheid worden
losgelaten en moet de mens terugkeren tot zijn eeuwige oorsprong, tot het ongeschapene en eeuwige, tot God zelf.
‘Herinnerd Ostia’
Het stichten van werkelijkheid via het gedicht, de werkelijkheid als vormgegeven
herinnering, het verlangen naar eenwording en de terugkeer naar de oorsprong
spelen allemaal een rol in het gedicht ‘Herinnerd Ostia’.
Het gedicht, verschenen in 1999 in de bundel Droomtijd, bestaat uit drie delen van
een wisselend aantal strofen en versregels. *
* Lees het complete gedicht op www.leesliter.nl.

|

ningen, getiteld ‘Uitzicht op herinnering’, deﬁnieerde hij herinnering als volgt:
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niet alleen persoonlijk, ook cultuur, literatuur en religie vallen eronder. In zijn afscheidscollege als docent Duitse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Gro-
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Het verplaatst de lezer naar de havenstad Ostia, ten zuidwesten van Rome. De
dichter herinnert zich zijn eigen bezoek aan Ostia en deze herinnering roept bij
hem andere gedachten op. Hij moet denken aan het gesprek dat Augustinus en
zijn moeder daar hebben gevoerd en de mystieke beleving die zij daar hebben
gehad. Hij moet denken aan de dood van Monnica en daarmee aan zijn overleden
vader. De herinneringslijnen lopen telkens door elkaar heen.

|
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Regel 1-8 geven een plaatsbepaling en roepen direct het gesprek van Augustinus
en Monnica op. Regel 9-15 refereren aan het eigen bezoek aan Ostia, waarna regel
16-38 uitvoerig op de Ostia-ervaring van Augustinus en Monnica ingaan. Na een
droomgezicht met betrekking tot zijn overleden vader (regel 39-45) geeft de dichter, het gesprek van Augustinus en Monnica in gedachten hebbend, zijn eigen verlangen te kennen naar een unio mystica (regel 46-69). Vervolgens keert de dichter
weer terug naar zijn eigen bezoek aan Ostia (regel 70-81): een mogelijke eigen ervaring vloeit over in het einde van het verblijf van Augustinus daar (regel 82-93),
uitlopend op een laatste impressie van het eigen bezoek (regel 94-99).
De dichter verwoordt herinneringen aan zijn bezoek aan Ostia: een stille binnentuin van een villa met een beeld van de god Hermes, het tot rust komen in een
hotelkamer, waar de reiziger de indrukken die hij heeft opgedaan de revue laat
passeren. Verlangens naar schoonheid zijn opgewekt, maar worden slechts deels
bevredigd.
Ostia roept herinneringen op aan gedeelten uit het negende boek van de Augustinus’ Belijdenissen. Omdat Jellema zelf een verlangen naar eenwording kent,
spreekt het gesprek tussen Augustinus en Monnica hem aan. Hij hoopt op eenzelfde ervaring als destijds moeder en zoon ten deel gevallen is. De dichter verwoordt hoe Augustinus en Monnica hun hart verhieven ‘in klimmende vervoering tot het Zijn zelf ’ en hoe zij opstegen tot de Waarheid, de Wijsheid, tot God:
‘wij raakten haar min of meer aan met de gehele beweging van ons hart’, tot zij
weer terugkeerden ‘tot de klank van onze mond, waar het woord een begin en een
einde heeft’. Hiernaar strekt ook Jellema zich uit en soms wordt voor hem werkelijkheid, dat ‘waar het woord eindigt en begint’ er even een ‘boven alles uitgerezen geluk’ ontstaat.
Augustinus’ mystieke ervaring
Wat is nu de mystieke ervaring geweest, die Augustinus samen met zijn moeder
in Ostia heeft gehad en waardoor Jellema zó gegrepen is, dat bij hem het verlangen naar een opgaan in het goddelijke wordt gewekt?
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Het negende boek van de Belijdenissen toont Augustinus op het hoogtepunt van
zijn leven. Deze fase duurt ongeveer een jaar en omvat zijn bekering in augustus
386 in Milaan, zijn verblijf in Cassiciacum met zijn moeder tot maart 387, de terugkeer naar Milaan en zijn doop door Ambrosius in de paasnacht van april van
dat jaar en het verblijf in Ostia tot de dood en het afscheid van zijn moeder in de
herfst. Een belangrijke vraag met betrekking tot het negende boek is die naar de
mystiek. Was Augustinus een mysticus aan wie de buitengewone ervaring van de

het menselijke in elkaar vervloeien. Het onderscheid tussen God en mens blijft
gehandhaafd.
In een meditatieve dialoog spreken Augustinus en Monnica over het gelukzalige
leven van de heiligen en vragen zich af hoe de eeuwige heerlijkheid zal zijn, nu
Monnica, die met de deﬁnitieve bekering van haar zoon haar grootste wens in vervulling heeft zien gaan, voelt dat haar einde nadert. Moeder en zoon stellen zich
ten doel zich in de geest een voorstelling te maken van het eeuwig leven. Hun religieuze ervaring voltrekt zich in verschillende stadia: zij doorlopen de stoffelijke
wereld en overstijgen die stap voor stap. Van de ‘zijnden’ gaat het naar het Zijn
zelf, van de bestaande dingen naar hun eigenlijke bestaansgrond. Zij overstijgen
de schepping en komen bij de Schepper. Dit afstand doen van het lichamelijke en
stoffelijke gaat gepaard met een beweging van inkeer. Ingekeerd in hun eigen zelf
bereiken zij de goddelijke Wijsheid. Deze mystieke beleving is van korte duur.
Augustinus duidt haar aan als het tijdsverloop van één zucht, van één hartslag. Zij
raken, heel even, de Wijsheid aan. Het tijdloze ‘genieten van God’ blijft voorbehouden aan het leven na dit leven.
Nu zij als het ware één ogenblik het goddelijke hebben benaderd, proberen zij
zich een voorstelling te maken van de kennis van God in het eeuwige leven. Trapsgewijs schakelen zij al het aardse uit, zodat zij zich voorstellen dat God rechtstreeks tot hen spreekt en zij God on-middel-lijk raken en schouwen. Wanneer dit
aanraken en schouwen er is zonder einde, menen zij dat die toestand het eeuwige
leven enigszins weergeeft. In de tijd is deze mystieke ervaring niet blijvend. Moeder en zoon keren terug in de werkelijkheid, zonder dit als een terugval of een
verlies te beschouwen.
Beïnvloeding
Bij de mystieke ervaring van Augustinus vallen twee zaken in het oog. De invloed
van het neoplatonisme, met name van de Enneaden van Plotinus is duidelijk merk-
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woord is nee. Bij Augustinus ontbreekt de unio mystica, waarbij het goddelijke en
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ophefﬁng van het onderscheid tussen God en mens ten deel gevallen is? Het ant-
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baar. In zijn werk hanteert Plotinus het principe dat de ziel zich trapsgewijs tot
het hoogste wezen kan verheffen. Dit gedachtegoed beheerst het denken van de
zojuist bekeerde Augustinus als hij in Ostia met Monnica spreekt over de hemelse
zaligheid. Neoplatonisme en christendom zijn bij het visioen van Ostia met
elkaar versmolten.
Daarnaast is er de invloed van Monnica. Zij is bij het visioen de centrale ﬁguur en
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verleent hieraan zijn speciﬁek christelijk karakter. Filosoﬁe (Neoplatonisme) en
openbaring (christendom) verbinden zich met elkaar en monden uit in een mystieke beleving, die in de woorden van Augustinus een ‘aangeraakt worden’ heet.
Deze aanraking door de eeuwige Waarheid had zich bij Augustinus al eerder voorgedaan: in Milaan en in Cassiciacum. Hij was het goddelijke genaderd, maar hij
had het ogenblik van het aangeraakt worden niet kunnen vasthouden. In Ostia,
waar de goddelijke aanraking eveneens geschiedt, beseft Augustinus, dat deze
aanraking niet vastgehouden kán en hoeft te worden. Er is namelijk geen sprake
van een opgaan in het goddelijke, maar, na voor een ogenblik uit de tijd te zijn getreden, van een terugkeer in de tijd. Bij deze mystieke ervaring speelt Monnica
een cruciale rol. Niet voor niets vertelt Augustinus tussen Milaan en Ostia het leven van zijn moeder. Hij ziet haar als een instrument in Gods hand om zijn wil in
beweging te zetten. In Ostia vallen de hoogtepunten van de twee levens samen:
Monnica ziet haar leven vervuld in de bekering en de mystieke ervaring van haar
zoon; voor Augustinus zijn neoplatonisme en christendom in de mystieke ervaring tot een hogere synthese geraakt en is hij in staat om na zijn ervaring terug te
keren in de tijd.
Jellema’s mystieke verlangen
Tijdens zijn verblijf in Ostia en wanneer hij zich zet tot het schrijven van zijn
gedicht, wordt Jellema door een aantal fragmenten van het negende boek van de
Belijdenissen getroffen.
Hij denkt aan het sterven van Monnica. Zij keert niet met haar zoon naar Afrika
terug: ‘geen overtocht dus naar het land van herkomst’ en zij vraagt niet om een
grafmonument – al liet Augustinus dertig jaar later vanuit Hippo in Ostia een
epitaaf als aandenken aan zijn moeder oprichten. Het sterven van Monnica maakt
de dichter bewust van zijn eigen sterfelijkheid. Hij is (nog) niet ‘bevrijd van plannen en herinneringen / van beelden en gezindheid, zich bewegen / van ginds naar
ginds.’ Wel deelt hij met Monnica in ‘het ene blijvend nu’.
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Maar de passage over het sterven van Monnica brengt de dichter tevens de dood
van zijn eigen vader in herinnering. Hij denkt zich Monnica in op haar sterfbed,
waar zij tegen Augustinus zegt haar te gedenken waar hij ook zal zijn, hem op het
hart bindt dit leven te verachten en het goede van de dood in te zien, hem verzekert dat God haar vinden zal in de dag van de opstanding; en Augustinus belijdt:
‘zij stierf in het geheel niet’, hoewel haar sterven zijn ziel heeft gewond en zijn
leven verscheurd. Jellema ziet zijn vader als in een droom:

Augustinus herinnert zich, terugdenkend aan zijn moeder, de kracht van haar
geloof en hij verheugt zich daarover. Voor Jellema rijst de gedaante van zijn vader
op. Voorheen had hij in zijn Dagboeken (2009) genoteerd, dat hij, toen duidelijk
werd dat zijn vader ongeneeslijk ziek was, zichzelf verweet dat het tussen zijn vader en hem nooit tot echt vertrouwen en volstrekte openhartigheid was gekomen.
Hij bekent dat tussen hen, en in het gezin überhaupt, geloof nooit een bindend
element was geweest. Maar hoe teder zijn de woorden die Jellema wijdt aan zijn
vader, tien dagen na zijn overlijden: ‘Het mooiste wat je ons hebt kunnen geven,
heb je ons gegeven op je laatste dag: je geloof, je overgave en je blijmoedigheid.
Je hebt jezelf een gezegend man genoemd, met een lieve vrouw en drie zoons. Je
hebt God gedankt voor zijn weldadigheden, enkel weldaad van God was je leven.
[...] Ik heb je vaak voor moeilijkheden gesteld, ik heb je weinig deelgenoot van
mijn leven gemaakt, van mijn voelen en denken. Misschien begrijp je nu waarom,
maar je had me al vergeven. Moge ons allen de kracht en blijmoedigheid deelachtig worden, die jij in het geloof vond, opdat wij, evenals jij, in staat zullen zijn
God te danken voor zijn goedheid.’
Ostia, waar Augustinus en Monnica hun religieuze ervaring hadden, wekt bij
Jellema het verlangen naar ‘het één in alles’, naar ‘het ene blijvend nu’. Ostia, waar
Augustinus en Monnica hun religieuze ervaring hadden, wekt bij Jellema het
verlangen naar ‘het één in alles’, naar ‘het ene blijvend nu’. De dichter wil hetgeen
hij heeft gezien en ervaren niet alleen wederom beleven, veel meer wil hij erin
opgaan en ermee samenvallen:
Je wilt de dingen die je ziet ook zijn,
je eigen lichaam met dat vele delen,
in vreemde levens opgaan met jouw brein
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ik zag hem op de rug, in leren stoelen
ook andere verwanten die gestorven waren
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Eens, hoog bij ’t venster van een torenﬂat,
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Dit mystieke verlangen wordt soms voor een ogenblik bijna werkelijkheid:
Dit is, in evenwicht van schijn en wezen,
’t moment waarop de vorm jou vindt,
het even boven alles uitgerezen
geluk, waar het woord eindigt en begint.
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Het is de ervaring van Augustinus, die opsteeg boven het stoffelijke uit en boven
de ziel uit, die met de gehele beweging van zijn hart de Wijsheid aanraakte en
terugkeerde ‘tot de klank van onze mond, waar het woord een begin en een eind
heeft’. Jellema vat zijn verlangen naar mystieke ervaring samen in de zin: ‘het
even boven alles uitgerezen geluk’, waar de gescheidenheid voor even is opgeheven. Is er een vervulling van het verlangen? Misschien, maar niet tijdens het bezoek in Ostia, ook niet bij herinnering eraan later. Slechts bij het maken van het
gedicht, bij ‘’t moment waarop de vorm jou vindt’, kan die vervulling er voor een
kort ogenblik zijn.
Moment van eenwording
Een moment van eenwording wordt ook opgeroepen door andere herinneringen
aan Ostia, waar de dichter zichzelf en Euodius – een metgezel van Augustinus die
met hem in Ostia verbleef – bij elkaar brengt. De dichter is misschien verliefd
geweest:
Wel daar verliefd geweest misschien
op iemands hoofd en schouder, lenden –
Dit gebeurde in Ostia, waar Augustinus was met Euodius, waarover Jellema leest
in de Belijdenissen en welk samenzijn reëler voor hem is dan zijn eigen ervaring:
Euodius, ‘een jonge ofﬁcier
uit onze stad; wij waren met elkaar
en één van ziel, op reis naar Afrika
om U te dienen,
toen aan de monding van de Tiber,
in Ostia, mijn moeder stierf ’
De dichter vraagt zich af hoe de stem van Euodius geklonken heeft:
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[...] toen hij
‘nadat het wenen was gestaakt’
het psalmenboek ter hand nam,
zong
Toen Monnica was gestorven en het rouwmisbaar was gestaakt, hief Euodius een
psalm aan, waarna alle aanwezigen antwoordden met: ‘Ik zal van goedertieren-
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heid en recht U psalmzingen, o Heer’.
Deze passage heeft Jellema geraakt, omdat hij zich een eigen beleving herinnert
in een Italiaanse stad:
Zoals in zo’n zuidelijke stad, ’s nachts
in een ﬂauw verlichte steeg
iemand soms voor een open venster zingt:
je blijft staan tot het ophoudt,
maar je hoort het nog
in de diepere stilte daarna.
De tot herinnering geworden beleving wordt werkelijkheid ‘in de diepere stilte
daarna’. Die ‘diepere stilte’ is voor een moment de vervulling van een ‘zijn’, waarnaar de dichter verlangt en dat hem ten deel valt in het gedicht.
Over het gedicht ‘Herinnerd Ostia’ zegt Jellema dat het veel thema’s uit zijn werk
samenvat: ‘Wat is kunst, schoonheid? De verhouding met het leven. Het verlangen naar ontstijgen. Ook dat de werkelijkheid vaak pas in de herinnering werkelijk wordt. [...] Verbeelding, herinnering, droom – dat is één complex, waardoor je
de werkelijkheid overhuift, maar in die overhuiving kun je dingen zien, ervaren,
dingen die een hoge graad van essentie hebben. Daar gaat het gedicht eigenlijk
over.’
Heel worden
In zijn beleving van de tijd, waarin de herinnering een zo bepalende plaats inneemt, sluit Jellema zich enerzijds aan bij woorden van Augustinus:
Het is mij [Augustinus] nu duidelijk en helder, dat toekomst en verleden niet
bestaan. Men drukt zich niet juist uit, als men zegt, dat er drie tijden zijn,
verleden, heden en toekomst, maar men moest liever zeggen, dat er drie tijden
zijn, de tegenwoordige tijd van het verleden, de tegenwoordige tijd van het
tegenwoordige en de tegenwoordige tijd van het toekomstige.
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Anderzijds sluit hij aan bij Meister Eckhart, die over de tijd zei:
Neem ik een stukje van de tijd, dan is dat noch de dag van vandaag, noch de
dag van gisteren. Neem ik echter het Nu, dan is daarin alle tijd begrepen. Het
Nu waarin God de wereld maakte is even dicht bij deze tijd als het nu waarin
ik op dit moment spreek, en de jongste dag is even dicht bij dit Nu als de dag
van gisteren.

|
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In dit ‘nu’, ‘in het ene blijvend nu’, zijn zowel Augustinus en zijn moeder als de
dichter opgenomen. De tijd valt weg. In het ‘Nu’ is alle tijd begrepen. Maar er
is een verschil. Augustinus en Monnica zijn in het ‘nu’ van het ‘thuis zijn’. De
dichter leeft in het nu van het ‘nu’ en lijdt aan de gescheidenheid van lichaam en
geest, van tijd en eeuwigheid, en aan het verlangen naar heelwording. Al zijn
onvervuld verlangen doet pijn:
Dat wondt
zo ongewild als schoonheid wondt
en in een samenzijn
gescheidenheid.
Dat verlangen naar heel-worden en gelijk worden aan de dingen blijft in ‘Herinnerd Ostia’ ‘een gewekt verlangen onvervuld’, al is er soms voor een moment ‘een
evenwicht van schijn en wezen’, wanneer de dichter boven zichzelf uitstijgt in een
welhaast mystiek ogenblik: ‘het even boven alles uitgerezen geluk’, een geluksmoment, waarin herinnering en verlangen in het woord worden opgevangen.
In de gebrokenheid van het bestaan leeft Jellema met beelden, herinneringen,
dromen en onvervuld verlangen. Hij hunkert naar de beleving van het aangeraakt
worden en van de eenwording met het goddelijke, zoals Augustinus en Monnica
het ervaren hebben tijdens hun verblijf in Ostia. Het eigen verblijf van de dichter
daar roept het verlangen op om met alle dingen samen te vallen en een mystieke
eenwording te beleven. Het kan er even zijn, maar het sterft weg als een in de
nacht gehoord lied, wanneer er in een stad in het Zuiden in een steeg gezongen
wordt – en wat overblijft is de herinnering ‘in de diepere stilte erna’.
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Frances Leviston Gedicht
Vers vertaald [6]

*
pijnlijk
Als je ’s avonds een hert hebt aangereden;
geschrokken uit de auto klimt
om vloekend te inspecteren wat de schade
is, en je vindt het dier opengebarsten en dampend
tussen de brandnetels gesmeten, niet te repareren,
dan heb je gezien wat niet bedoeld is om gezien te worden,
dat wat handig opgerold is, als een parachute,
maar wat niet meer teruggestopt kan worden, te kijk ligt
voor iedereen: de gladde, opgerolde klokkenveer
van roze vlees en rode vaatjes,
en een pulserend web van blauwe aderen
die het hart het slechte nieuws gaan brengen:
iets is kapot, iets hards en iets zwarts,
de gebarsten darmen vervuilen het vlees,
tentoongesteld en betrapt, net als Judas,
die gevonden werd, van onder tot boven opengehaald,
in de vroege ochtend, aan een boom, vast
aan de aarde, met alle touwen en ankers van zijn leven.
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redacteur Menno van der Beek zich aan het gedicht ‘Humbles’ van Frances Leviston –
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– De dichter Robert Frost zei ooit: ‘Poetry is what gets lost in translation’. In de rubriek ‘vers
vertaald’ doet een Nederlandse dichter een reddingspoging. Dit keer waagt dichter en Liter-
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In antwoord op Wiman [2]
Goud, Ent en Van Daalen reageren op Mijn heldere afgrond
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– Christian Wiman is een vooraanstaand Amerikaans dichter en doceert letterkunde en
religie in Yale. Toen een sluipende vorm van kanker hem in zijn greep kreeg, werd de vraag
wat zijn geloof voor hem betekende prangend. In My Bright Abyss (2013) tekende hij zijn
zoektocht op in poëtische bewoordingen. In 2016 verscheen de bejubelde vertaling van Willem
Jan Otten: Mijn heldere afgrond. Tijdens zijn vertaalwerk bleef Otten citaten van Wiman
overschrijven in zijn notitieboek. Liter wist de hand hierop te leggen en nodigde schrijvers,
wetenschappers en theologen uit om op een citaat van Wiman te reageren. De reacties
verschenen eerder op www.leesliter.nl –.

*
Johan Goud
‘Uiteindelijk zijn juist de dingen die ons naar God hebben geleid de dingen
die we op moeten geven.’
Dit is een boek waarin woord voor woord van de schrijver afbrokkelt, zodat uiteindelijk niets dan een afgrond overblijft, zij het dan een afgrond die op een wonderlijke manier helder blijft. Niet door een zin die Christian Wiman er zelf aan
geeft. In het algemeen niet door wat dan ook met de koestering van zijn zelf verband houdt, ook niet met de hoop op of het verlangen naar een vereeuwiging van
dat zelf. Eerder nog heeft het te maken met de bereidheid om mislukking en dood
te aanvaarden. Maar ook dat niet, zolang hij die bereidheid zou koesteren en
zich er zelfs op zou laten voorstaan. Want dat is nu eenmaal het risico van alle
disposities en ideeën die we ons eigen maken. De afgrond wordt in dat geval een
verraderlijke afgrond.
Maar waaraan ontleent de afgrond die vreemde helderheid? Het woord genade
valt, op vele plaatsen in dit boek. Als iets dat de helderheid van die afgrond zou
kunnen verklaren. Maar zonder het te herleiden tot wat allang bekend is – want
daardoor zou zelfs ‘genade’, dat toevallige geschenk, deel gaan uitmaken van je
geestelijk bezit en haar betekenis verliezen. Genade is de aanvaarding van het feit
dat je aanvaard bent, aldus de theoloog Tillich, geciteerd door Wiman in één van
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de laatste alinea’s van zijn boek. Ook al blijf je onaanvaardbaar, herinner ik me dat
Tillich toevoegde. Het is maar een enkel voorbeeld van de vele die ik zou kunnen
geven: woorden, ﬂarden van teksten, theorieën die me door het hoofd schieten.
En die de indruk zouden kunnen wekken dat de afgrond van de genade begrepen
is. Omdat hij aan bekende tritsen van woorden herinnert of appelleert.
‘Uiteindelijk zijn juist de dingen die ons naar God hebben geleid de dingen die
we op moeten geven.’ Een mystiek besef is dat, zeker. Wie het serieus neemt,

Ik ben godsdienstig, sterker nog: actief kerkelijk opgevoed. In de omgeving
waarin ik opgroeide werd weinig even belangrijk geacht als de bijbellezingen aan
tafel, de geloofsliederen bij het harmonium, de toen nog zeer stellige woorden
van dominee en geloofsbelijdenis, de zekerheden die door een slim georganiseerde zuil van alle kanten werden ingepeperd. Door de tragische dood van mijn
vader en het vele lezen, literair en ﬁlosoﬁsch, dat erop volgde, kwam daaraan een
eind – al voor ik op de ook al tot die zuil behorende, maar zich voor vrij verslijtende vrije universiteit theologie en ﬁlosoﬁe ging studeren. Mijn geest was desondanks overladen geraakt met termen, kennis van religieuze conventies, geschiedenis van kerk en theologie, en al wat daarbij hoort. Kennis en inzichten die een
zekere functie hebben vervuld. Ze vormden een huis dat afgebroken moest
worden – en ze maakten dat tot een lastig karwei.
Christian Wiman houdt er geen universele pretenties op na. Hij beschrijft de
unieke weg naar my bright abyss. De weg naar wat hij zijn onschuld en zijn eigenste
stem noemt. Hem lezend besef ik hoe lang mijn eigen weg nog moet zijn, die naar
mijn eigen heldere afgrond, mijn eigen onbevangenheid, en die van niemand
anders.

Henk van der Ent
‘Wijsheid is: de waarheid accepteren. Moed is: doorgaan met leven, desondanks. En geloof is: ontdekken dat je, in het diepst van je ziel, in het hart van
wie je bent, bewogen wordt om voor het leven dankbaar te zijn.’
Tot de waarheid van de ‘moderne gelovige’ Christian Wiman behoort dat we in
onwetendheid verkeren. Een mooi standpunt. In zijn kerk leerde hij het anders.
Hij schrijft over de zekerheden van zijn baptistenjeugd en kan daarbij uiteraard
het woord ‘God’ niet vermijden. Helaas doet hij er geen afstand van. Hij probeert
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samenhang van geloven en sterven en eindigt daarmee.
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houdt uiteindelijk geen dingen en woorden over. Dit boek gaat dan ook over de
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in zijn essay ‘denkbeelden over de aard van God te beschrijven’. Pijnlijk voor een
dichter. Hij had het bij metaforen moeten laten (de mooiste is de titel van zijn
boek). Soms voelt hij dit zelf aan en dan schrijft hij: ‘God is leven, dit leven’. Zo is
het. Het leven valt samen met het mysterie, één op één, als een kunstwerk met zijn
betekenis. Het mysterie is het leven. Niets weten we van het geheimenis dat
verscholen ligt in de gang van zaken.
Daarom kunnen we beter, uit vrees voor trivialisering, het woord God laten
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verdampen. Wat ontheiligd kan worden, dwingt ons de waarheid te accepteren
dat we onwetenden zijn.
We kunnen voor dit leven, dit mysterie, dankbaar zijn, zegt Christian Wiman.
Dankbaarheid is volgens hem de kern van het moderne geloof. Hij heeft de moed
dit te beweren. Gezien zijn medisch dossier heeft hij recht van spreken. Groter
dan het verdriet is bij hem de dankbaarheid. Zij bestaat bij de gratie van zijn
wijsheid.

Maria van Daalen
‘faith in the face of death’
ik geloof in dood
die altijd trouw zijn belofte nakomt
die eeuwig – zo lang als dat duurt – mij wegneemt en op zal heffen
tot moleculen, atomen, neutronen – de kleinste aanwezigen
tot vrijwel niets.
ik geloof in dood
mijn ontmaker, de man die mij liefheeft
die mij zal laten terugkeren in de wereld
in het al
in het moment van het niets
dat blijft en zich voortzingt
ik geloof in dood
die mij blijmoedig een finish aanzegt
en zich eraan houdt – wat een rust
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wat een uiterste betrouwbaarheid, wat een liefde
als emotie nog is – misschien niet
maar, oh geluk! dat is míjn zorg niet
ik geloof in dood. hij (of zij) staat op de drempel
met Faverey’s liploze glimlach
en schatert het uit: ‘jij bent ’m!’

en zoveel heil dat geneest
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in zijn armen – oplossend vermogen
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ik struikel in de haast en val
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Benno Barnard Het geslepen potlood
Poëziedagboek [9] – Eerdere delen uit het poëziedagboek verschenen op zowel
www.leesliter.nl als in het blad
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Slachtmaand 2015
Een ijverig met mij corresponderende vriend citeert een ‘fantastische zin’ die hij
naar eigen zeggen in een Duitse roman heeft aangetroffen: ‘Wir kommen immer
einen Traum zu spät’. Puls door mijn zenuwstelsel, muziekje in mijn gehoor:
vijfvoetige jambe! Geen zin, een versregel...
Mailtje: welke roman, beste vriend?
Het blijkt bij nader inzien het slot van een gedicht te zijn. Zie je wel. Titel:
‘Café Slavia’. De dichter: een vrouw met de licht hallucinante naam Olly Komenda-Soentgerath, 1923-2003, Duitstalige uit Praag, in 1946 uit Tsjechoslowakije
verjaagd. Publiceerde het nodige, dat volgens het web onnodig was, want er is
geen enkele tekst van haar te vinden, ook en vooral dit gedicht niet. Mijn correspondent weet niet meer dan dat hij hem ooit ‘op een los blaadje’ heeft genoteerd.
Een zwerfregel, een weesregel, een straatkatregel.
Mevrouw Komenda-Soentgerath, mijn collegaatje Olly, generatiegenote van
mijn ouders, vertaalde trouwens ook de Tsjechische Nobelprijswinnaar Jaroslav
Seifert, wiens werk ik gelezen heb toen ik nog vaak in Praag kwam (daarover
straks meer).
Eén regel van haar hand, meer heb ik niet. Eén fonkelende regel, die het toeval
opdelft uit de hoop erts die een oeuvre is, elk oeuvre, ook dat van William
Shakespeare.
Laat ik haar eer bewijzen door die ene gouden regel met enig wit te isoleren
van mijn proza:
Wir kommen immer einen Traum zu spät.
Zo belandt deze Sudeten-Duitse twaalf jaar na haar dood, en al dan niet tot haar
postume vreugde, in het dagboek van een door Europa rondsjokkende Nederlander.
‘November is een negentiende eeuw’ (G. van der Graft)
De televisiemaker Arie Boomsma bereidt een bloemlezing voor waarin elk spoor
van mij ontbreekt – ik verneem het van Tsead Bruinja. ‘Hij kent je werk waarschijnlijk helemaal niet.’
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Dit stemt mij ongelukkig.
Maar Tsead zou zijn beminnelijke Friese zelf niet zijn als hij geen exemplaar
van Krijg nou de lyriek aan Boomsma bezorgde (in Amsterdam treffen de literati
elkaar des avonds bij de dorpspomp).
De week nadien ontvang ik een verzoek voor overname van een gedicht in de
bloemlezing van Arie Boomsma.

Uit een brief aan Willem Jan Otten (na lezing van zijn bibliofiel gedrukte gedicht
‘Verslag van een expeditie’)
‘Hoor je dat geluid als van twee plakken vlees die tegen elkaar worden geslagen?
Dat is mijn ovatie voor je 124 regels met dubieuze half-christelijke ondertoon... Ik
heb het net voor de tweede keer gelezen. Het is wijdlopig, heeft regels van erg wisselende lengte, de teneur is irritant allegorisch – kortom, ik vind het meesterlijk.
Bovendien moest ik luidkeels glimlachen om formuleringen als ‘Ieder ging
gepromoveerd zijns weegs’; en ik voelde een paar keer een steek van amicale jaloezie: ‘een cursor schietend / door een laptopzwerk...’
Alles bij elkaar hebben die duizend of zo woorden de uitwerking van een volledige roman: hoe wonderbaarlijk is dat niet, en hoe praktisch, want tijd en mogelijke verveling besparend.
Intussen verhuizen wij op 10 december (naar Sussex, zoals je weet)... O gapende
boekendozen die mij omsingelen!’
Belgisch weer
Ik word knettergek van die literaire wereld, maar zou dat niet zeggen als ik – zoals Stefan Hertmans – volgens de luisteraars van Klara ‘het beste boek van de
voorbije 25 jaar’ had geschreven, en het bijbehorende door het Lot uitgereikte
stipendium ontving. Er was een lijst van honderd boeken waaruit gekozen kon
worden. Notabene stond ook De schipbreukeling op die lijst. Hoezeer ergerde ik me
aan mijn blijdschap! A fortiori omdat er buiten Tommy Wieringa en Arnon Grunberg en nog drie in Vlavlanië populaire namen geen Nederlanders op stonden.
Maar het is boeiend de literaire meccano bij jezelf in werking te zien: je voelt
je gesterkt, je bloed stroomt krachtiger, ja, je voelt wel iets voor een erectie...
en zie, onmiddellijk komt hij overeind, die hijskraan waaraan de lof voor je werk
bengelt...
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ongelukkig genoeg om te willen schrijven, gelukkig genoeg om het te kunnen.

47 Benno Barnard Het geslepen potlood – Poëziedagboek [9]

Regendag
Maakt u zich geen zorgen over mijn geluk. Meestal verkeer ik in deze stemming:
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16 november (weer om boerenkool of rattenkruit te eten)
Een dichtende vriend klaagt over het feit dat hij niet genomineerd is voor de vsbprijs, hoewel een dichtende vriendin van ons beiden in de jury zit.
Een paar jaar geleden liep ik de Roland Holstprijs mis doordat er twee vrienden in de jury zaten: de kameraden vonden dat ik die prijs ruimschoots verdiende, maar geneerden zich bij de gedachte dat de bekroning als een vriendendienst
kon worden uitgelegd.
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Literaire vriendschappen!
Het is zoals bij Vergilius: je vijanden geven je een paard dat je ondergang bevat
en je vrienden doen je holle excuses cadeau.
Een lucht die mijn vertrek uit België rechtvaardigt
De bejaarde H. U. Jessurun d’Oliveira belijdt in Over Luceberts zoekend oog (2015)
nog steeds zijn Merlyn-credo: ‘De relevante dichter zit in het gedicht.’
Uche. Staat u mij toe dat ik hoest, ik, apologeet van de biograﬁe!
Het relevante gedicht zit ook in de dichter. Waarom zegt hij niet iets over de
betekenis van de dichter als historisch wezen, die in een context leeft en niet in
een vacuüm schrijft?
21 november 2015
61 vandaag. Het is tevens het eerste lustrum van de dood van mijn vader (als lustrum het juiste woord is).
Drie jaar voor hij overleed, verscheen Praten tegen langzaam water, een keuze uit
de gedichten die hij tussen 1942 en 2007 had geschreven. Helemaal achterin staan
deze regels:
Denk mijn naam wanneer ik dood ben,
denk mijn naam maar roep mij niet,
ik ben vergeten hoe ik heet.
En denk aan mij hoe dwars ik was,
hoe tuk op taal en hoe onzeker
en dat ik van je hield met huid en ziel
maar roep mij niet, lief, roep mij niet,
ik ben vergeten hoe ik heet.
En helemaal voorin staat zijn opdracht voor mij, gedateerd 29 december 2007:
‘Van ’54 heb jij alles meegemaakt – maar nu pas heb je een overzicht van wat de
vader beleefde – zoals de zoon het met zijn tongbotje deed.’
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En daaronder: ‘Als altijd V./W./P.’
Zo heeft hij jarenlang zijn brieven aan mij gesigneerd.
Vader.
Willem.
Papa.
22 november

hangt bladgoud en de oude huizen in hun schaduw zijn door een kunstenaar uit
de Gouden Eeuw getekend. In de grote bakstenen kerk – een mooi bewijs dat niet
alleen roomse barokarchitecten wisten hoe je bakstenen moest opstapelen – houden sprekers toespraken, muzikanten maken muziek; en er is ook een interview
met de zoon, die vooral zijn best doet de ernst van de sprekers te relativeren door
te wijzen op de humor en aardsheid van zijn vader en die niet ontevreden terugkeert naar zijn plaats; daarna een boekenmarkt, een etentje, een zekere lichtheid
in zijn hoofd wanneer hij afscheid neemt van zijn zussen en in zijn auto stapt, om
terug te keren naar de ex-roomse, onverdraaglijk geworden druilerigheid van
Vlaanderen.
Vroege jaren zestig. De pastorie in Rozendaal. Aan tafel vroeg mijn oudste zus:
‘Papa, wat is een erectie?’
Dat kwam tamelijk onverwacht. In een roman zou mijn moeder een hoestbui
hebben gekregen, maar mijn vader liet zijn mes en vork zakken en zei (terwijl hij
hooguit een of twee spieren vertrok): ‘Dat is een staande ovatie van een heer voor
een dame.’
Ik kan niet ouder dan acht of negen zijn geweest – ik moet dat woord toen voor
het eerst hebben gehoord. Van sommige woorden herinner ik me het precieze
moment waarop ze zich bij mijn vocabulaire voegden.
Die papa.
Bericht uit The Guardian, 23 november
‘In Saoedi-Arabië werd de 35-jarige Palestijnse dichter Ashraf Fayadh verleden
week ter dood veroordeeld omdat hij als atheïst in zijn poëzie de islam zou zijn
afgevallen.
Fayadh had een ﬁlmpje op zijn blog gedeeld waarin getoond werd hoe de religieuze politie in het openbaar een man met zweepslagen te lijf ging. Sindsdien
waren alle redenen goed om Fayad het leven zuur te maken.
Ofﬁcieel werd hij in mei 2014 tot vier jaar cel en achthonderd zweepslagen veroordeeld omdat hij in zijn poëzie de islam zou hebben beledigd. Ook overspelige
relaties met vrouwen werden naar voren gebracht als bezwarend materiaal.
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mijn vader gewijd gebeuren giet de hemel stralend herfstweer uit: in de beuken
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Zondag. Ergens in de Achterhoek, een Bredevoort geheten dorp. Over een aan
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Verleden week kreeg Fayadh plots een herziening van zijn proces. Maar dat
draaide dus uit op een nieuw, bijzonder drastisch vonnis: de doodsstraf en dat
zonder dat hijzelf of zijn advocaat werd gehoord.’
Jullie slachten het verkeerde varken, soennieten! Vermoord alsjeblieft die hele
koninklijke familie en iedereen die met een jachtluipaard in een gouden auto
rondrijdt. Leer vervolgens het werk van Fayadh uit jullie middeleeuwse kop en
schaf de godsdienst af. Weg met de godsdienst, dat grote dwaze kwaad!
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’s Avonds
Hierbij hebt u een strofe uit Fayadhs gedicht ‘Tense Times’, dat ik op het internet
vond. Volgens mijn criteria is het geen grote poëzie, maar naar de hel met mijn
criteria:
I saw my father for the last time through thick glass,
then he departed, for good.
Because of me, let’s say.
Let us say because he could not bear the thought
I’d die before him.
My father died and left death to besiege me
without it frightening me sufﬁciently.
Why does death scare us to death?
’s Avonds laat
Godsdienst.
Hum.
Misschien als fictie.
’s Nachts
Of nee, als vorm, als stijl... à la Kierkegaard in Of/Of: ‘Ik bestudeer mijzelf; wanneer
ik daar genoeg van heb rook ik als tijdverdrijf een sigaar en denk: God mag weten
wat Onze-Lieve-Heer eigenlijk bedoeld heeft met mij of wat hij nog van me wil
maken.’
Wakker geschoten achter mijn computer
Weg met de godsdienst... Verrek, zit daar nu een muis bij die plint te gapen?
18 november
Dit was dan weer een feestdag voor mijn ego, zoals ik een paar dagen later ontdekte: in de boekenbijlage van nrc Handelsblad smeulde wierook voor Mijn gedichtenschrift. Ik zal mezelf niet in verlegenheid brengen door uit de bespreking van
Guus Middag te citeren.
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Ontluisterend het gemak waarmee mijn vreugde het beeld van de gevangen
Ashraf verdringt.
1 december
Ik moet u nog over Praag vertellen.
Als student reisde ik met een paar vrienden naar Praag, gedreven door nieuwsgierigheid en gewapend met noties over het ware, of althans minder onware com-

niet vergis in het jaar 1976. We waren op de bonnefooi vertrokken, slecht voorbereid maar voorzien van een visum, en met achterlating van hoofdschuddende
ouders: niemand reisde vrijwillig achter het IJzeren Gordijn, waar de wereld koud
en wreed was. We hadden in onze vroege puberteit hun bezorgdheid gezien toen
de Russen de vrijheidsdrang van de Tsjechen met hun laarzen ﬁjnstampten, maar
evengoed meenden we dat de rechtse propaganda in het Westen vreselijk overdreef.
Het schemerde al – het had de hele dag geschemerd – en mijn beide vrienden
en ik reden door het zwak verlichte centrum van de stad op zoek naar een hotel.
Er lag sneeuw; daarboven heeft mijn geheugen voor de sfeer een mousseline van
dunne mist gehangen; de huizen hadden vormen en kleuren die nieuw voor ons
waren; in een nagenoeg lege winkeletalage verrees een stapeltje conserven; de
straten waren verward als touw en voor we het wisten reden we in de verkeerde
richting, wat niet erg was omdat er nauwelijks auto’s rondreden in deze romantische onderwereld, maar wat wel erg was omdat er onmiddellijk vanuit een of
andere hinderlaag een politiewagen opdoemde.
Hotels? Maar communicatie met de agenten was onmogelijk, er moesten bankbiljetten worden neergeteld. Dat was de eerste les: in niet-kapitalistische landen
speelde geld een allesoverheersende rol.
De volgende dag sjokten we door de stad. Op een straathoek raakten we in
gesprek met een man van een jaar of dertig. Of hij ons de weg naar de Burcht kon
wijzen. Hij had een rossig baardje en was op een nerveuze manier geestig. In
moeizaam Engels zei hij: ‘Wist ik dat zelf maar!’
Zo herinner ik me onze kennismaking met Slávek. Op een of andere manier
werd hij toen, op de bodem van de jaren zeventig, en daar, in het hart van het in
tweeën gescheurde Europa, onze vriend. Hij nodigde ons bij hem thuis uit, in het
mooie burgerlijke appartement waar zijn weduwe nog altijd woont, in een zijstraat van het Wenceslausplein.
Alles was wonderbaarlijk vanaf toen.
Hij liet ons, naïeve studenten, Praag zien: de droevige bovengrondse stad van
de communisten en hun handlangers, de elegante historische stad van de Habs-
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Moedertje Praag openbaarde zich aan mij op een grauwe februaridag, als ik me
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munisme.
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burgers en de briljante eerste president Tomás Masaryk, de literaire stad van
Franz Kafka, Bohumil Hrabal en Jaroslav Seifert; maar vooral het ondergrondse,
dissidente Praag van hemzelf en zijn vrienden, die ’s nachts complete boeken uittikten op antediluviale machines – drie velletjes papier met twee carbonnetjes ertussen – waar mijn kinderen vandaag de dag met grote ogen naar zouden kijken.
Tot dat rebelse Praag behoorde ook een ingelijste foto van de Poolse paus, die een
muur van zijn appartement sierde. Ons verbaasde dat, maar hij was katholiek, en
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als katholiek ook weer dissident, want hij was een ‘pink Catholic’, hij had linkse
sympathieën...
Over dit alles discussieerden we in onze gezamenlijke variant van het Engels.
Slávek had een grote papieren woordenschat in die taal en gebruikte het Latijn als
hulpmiddel omdat hij vaak niet wist hoe je een woord moest uitspreken: ook
levend Engels was iets ondergronds. Met zijn moeder (of was het zijn schoonmoeder) sprak ik Duits, maar die taal – eeuwenlang de lingua franca van MiddenEuropa – was door onze eeuw al bijna afgeschaft.
Seifert, intussen, citeerde hij graag, waarna hij de inhoud van het zoemende
Tsjechisch toelichtte in een permanent door hem herschapen pan-Europees taaleigen – het zou me niet hebben verwonderd als hij op den duur Sanskriet was
gaan spreken.
En nu, nu ik ernaar zoek, vind ik in mijn boekenkast een gedicht waarvan ik
me herinner dat hij het aanhaalde: het titelgedicht van de bundel En vaarwel!, vertaald door Jana Beranová en verschenen in 1984:
Bij de miljoenen verzen op deze wereld
voegde ik maar een paar strofen.
Ze waren wellicht niet wijzer dan krekelliederen.
Dat weet ik, vergeef me.
Ik eindig al.
Het waren niet de eerste stappen
in het maanstof.
Als ze toch ooit schitterden
was het niet door hun licht.
Ik hield van deze taal.
En zij, die zwijgende lippen
tot beven kon dwingen,zal makkelijk geliefden tot kussen aansporen
wanneer ze slenteren door het avondrode land,
als de zon langzamer ondergaat
dan in de tropen.
Poëzie was met ons vanaf alle begin.
Zoals beminnen,
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zoals honger, zoals pest, zoals oorlog.
Mijn verzen waren soms
verschrikkelijk dwaas.
Maar daarvoor verontschuldig ik me niet.
Ik geloof dat het zoeken naar mooie woorden
beter is
dan doden en moorden.

Vervolg (daags nadien)
Dat eerste bezoek was onvergetelijk en veranderde mijn leven. Met dezelfde en
andere vrienden kwam ik vele malen terug. ‘Extra Bohemia non est vita et si est vita
non est ita...’ Hoeveel keer zou die opgewekte, vitale, fundamenteel melancholieke
Slávek dat niet hebben geciteerd? Het leven buiten Bohemen was toch niet hetzelfde als in Bohemen, communistisch bestuurd of niet...
We aten voortreffelijke zuurkool met worst in een donkere kroeg; de pullen
Urquell stalden we om ons heen uit. Daags nadien verklaarde dezelfde ober met
een gezicht van papier-maché dat er geen zuurkool op het menu stond. Gisteren
stond er trouwens ook geen zuurkool op het menu. Sterker, er was nog nooit een
sliert zuurkool in zijn etablissement gekookt geweest. Andere weemoedige cafés
ontvingen ons. Fluisterende geldwisselaars doken op en verdwenen weer. We
ontmoetten dissidenten, schrijvers, kunstenaars, onder wie de latere president
Havel, van wie ik in mijn werkkamer nog altijd een foto met een persoonlijke opdracht heb staan. Iemand van ons ontfutselde onze gastheer een authentiek
samizdatboek. Het was altijd feest – voor ons tenminste, die het IJzeren Gordijn
na een week weer doorliet in westelijke richting.
Praag en Slávek hadden allebei meer levenservaring dan ikzelf, wat maakte dat
ik bij ieder bezoek veel leerde. Bijvoorbeeld dat het communisme niet deugde. Ja,
Praag was als een loogbad waarin ondoordachte rode sympathieën oplosten.
Jaren verstreken. Praag werd bevrijd. Het vrije Praag was minder betoverend
dan het bezette. Het Westen, met al zijn goede en verwerpelijke kanten, werd een
banale alledaagsheid voor Slávek en zijn landgenoten.
Toen Christopher werd gedoopt, in 1999, was Slávek aanwezig als peetvader.
Het was de laatste keer dat ik hem zag. Er gebeurde iets duisters waardoor al onze
gesprekken, die honderden gesprekken, uiteindelijk oplosten in een volstrekte
stilte. Wat dat iets was, weet ik nog altijd niet. Misschien besloot een demon dat
het nu wel had volstaan, dat vriendschap en vrijheid een combinatie vormden die
niemand in dit ondermaanse verdiende. Misschien was het de loochening door
het toeval van de samenhang.
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‘I believe that the searching of the beautiful words is better than the killing,’ zegt
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Dit is een geschikt moment om Miroslav Holub te citeren, een leeftijdgenoot
van Olly Komenda-Soentgerath, maar al in 1998 gestorven. Immunoloog van beroep, wat in veel gedichten een rol speelt (in dat opzicht is hij verwant aan Benn)
– een meester van de lyrische gedachtegang en een andere favoriet van mijn
Boheemse vriend. Ziehier ‘Wat ook over God’ (ook al vertaald door Jana Beranová).
Moge het u in een verkwikkende droefgeestigheid dompelen:
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Op de heuvel Cézava
botten van een meisje en een jongen
uit de bronstijd,
armloos, beenloos,
geofferd aan ritueel kannibalisme.
En hier een spatader van de steen,
het laatste wat ze zagen
toen hun de borstkas werd geopend,
onder het spuiten van bloed,
onder Gods gebrul
en animale defecatie.
En hier een hevig, gelaagd
zwijgen van leem.
Dus sprak de meester:
Wat je ook zegt over God
is niet waar.
Toen hij groter werd, vroeg Christopher soms naar zijn onbekende Praagse peetvader. En we hadden net besloten dat we ‘in de zomer’ samen naar Praag zouden
gaan, hij en ik, toen de telefoon ging en Slávek van het ene moment op het andere
nooit meer bezocht kon worden.
Slávek! Meer dan wie ook was hij het oude Europa voor mij – of nee, Europa
tout court.
In mijn telefoonboekje zette ik een kruisje achter zijn naam, gedompeld in een
diepe droefheid om onze existentie.
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Menno van der Beek Mijn broek vliegt net niet
in brand
Over proza van Benno Barnard

dat zich dus van Gutenberg tot Google uitstrekt, is aan het desintegreren. Onze
hersens worden aangesloten op onbegrijpelijke machines. De moderniteit
heeft ons gebaard en nu dreigt haar lijk ons te verpletteren – dat is de geestelijke, politieke en artistieke toestand van het westen. En over onze schouder werpen we een laatste blik op de oude burgerlijke cultuur, toen iedereen nog piano
speelde en patriottische gevoelens zacht glansden bij een feeërieke verlichting.
Zo verwoordt Benno Barnard zijn stemming in Mijn gedichtenschrift (2015). Al vertalend, lezend en wandelend door de Europeesche poëzie loopt hij steeds tegen de
vraag aan waar het heen moet met het oude continent en haar in de woordkunst
opgeslagen schoonheid en verﬁjning. Het is de grondtoon van zijn autobiograﬁsch essayistisch schrijverschap van de laatste vijftien jaar. In bovengenoemd
boek en in Dagboek van een landjonker (2013) wordt, samen met de Brusselse en
Engelse memoires van Eeuwrest (2001) en Een vage buitenlander (2009), een beeld geschetst van een melancholische en tegelijk strijdvaardig geërgerde lezer. Een man
als een Roeland, die Karel de Grotes aftocht dekt na een Spaanse veldslag tegen de
oprukkende Moren, nu ongeveer twaalf eeuwen geleden. En in dat beeld blijvend
is zijn boek Dichters van het Avondland (2006) een niet te missen stoot op de hoorn
van Roeland: ‘Hi sette den horen ten monde / ende blies ene lange stonde.’
Dit Dichters van het Avondland is een eigenaardige en effectieve kruising tussen twee
genres. Enerzijds is het een verslag van een zoektocht naar de plaatsen waar de
grote Europeesche dichters leefden en werkten – ‘iemands droom [proberen] te
begrijpen door in zijn bed te gaan liggen’, zoals Barnard zelf schrijft – en anderzijds is het een bloemlezing van vertaald werk. De keuze van de dichters had
anders kunnen uitvallen – Emile Verharen eruit en Philip Larkin (1922-1985) erin,
bijvoorbeeld. Maar het is toch een sterke lijst. Barnard kiest wie hij nodig heeft
om Europa te eren en te redden.
Steeds leidt Barnard een dichter in, vertelt hoe hij hem of haar heeft nagejaagd,
toont een foto en beschrijft op welke stoel hij heeft gezeten en welk achtergeble-
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Het hele humanistische beschavingsmodel dat de periode 1500-2000 beslaat,
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En toch, we maken wel degelijk een reusachtige historische omwenteling mee.
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ven potlood hij mocht optillen. Hij past de dichter in het tijdsgewricht van de
le taal en vertaald. Het zijn de groten van Europa – Auden, Eliot en Miłosz – waar

krankzinnige twintigste eeuw en geeft dan een handvol gedichten – in de origineBarnard achterna zit. Deze selectie is enigszins subjectief: tien dichters, allemaal
dood, nagejaagd in Vlaanderen, in Engeland, door de dubbelmonarchie heen, Polen in, Frankrijk, Nederland door. Dit geeft de indruk dat we door het continent
heen een man op de hielen zitten, die na het lezen van de gedichten nog iets an-
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ders nodig heeft. Een vleeswording, bijvoorbeeld. Die kan misschien meegemaakt
worden door een bezoek te brengen aan het kleine kerkje in Kirchstetten, het
dorp in Oostenrijk waar de zeer Engelse Wynstan Auden een huis kocht. Of aan
dat huis zelf, waar Barnard nu nog Audens pantoffels kan zien staan waarop de
man daar in zijn late jaren zondags de kerk in slofte. En daar mag hij even aan
Audens bureau zitten: ‘dat is wel een vreemd gevoel – maar verder gebeurt er
niets, ik begin niet te zweven en mijn broek vliegt niet in brand.’ En als dan bijvoorbeeld de vraag langskomt wat deze of gene dichter in een kerk zocht (Auden,
maar eerder ook Eliot) schiet Barnard in verdediging, nog voor de lezer kan gaan
zitten zuchten – als de lezer dat al van plan was:
[Ik begin] me te realiseren hoe irritant Eliot wel niet is voor een postmoderne
kop vol quark en relativiteit [...] zo’n Eliot, die in het holst van de twintigste
eeuw, zelfs pal onder de blitz nog, een beetje in God zat te geloven! [...] ik stel
een vijftigjarig moratorium op [dat woord God] voor. [...] misschien helpt het te
weten dat het in het Hebreeuws een meervoudsuitgang heeft, wat een subtiele
spanning teweegbrengt tussen een Pantheon-achtige enerzijds en de Vierletterige anderzijds, die niet uitgesproken en dus ook niet geclaimd mag worden.
De gevoeligheid die een paar van de dichters aan de dag leggen omtrent religiositeit deelt Barnard. En die gevoeligheid is nauw verbonden met wat die vrouwen
en mannen hebben geschreven. Het is dan ook niet toevallig dat het lezen van
Barnards boek een gevoel oproept dat men ook krijgt bij het binnenlopen van een
grote Europeesche Kathedraal. Die van Reims, bijvoorbeeld, of de Notre Dame. In
die gebouwen hangt dat waar we als continent bijzonder zuinig op dienen te zijn.
En zo gaat Barnard de dichters achterna, ‘op zoek naar de bron en niet naar de
waterleiding’. Dit doet hij in een stijl die de lezer scherp houdt. Hier is niet iemand nostalgisch aan het wegdromen, hier wordt een strijd geleverd, en menig
pand wordt met een geërgerd gezicht verlaten. Zo komt hij, na alle oprechte bewondering, tot een kritische gedachte over Eliot: ‘Freudiaans gezien was hij ongetwijfeld anaal-retentief, vastgespietst op zijn eigen stokpaard als het ware, hulpeloos in zijn onbuigzaamheid’. De vroegere strijdlust der dichters wordt bewonderd: ‘in 1914 [werd George Trakl] lid van de dichterskring Apollo, later Minerva
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gedoopt. [...] één van de poetes van deze bent zou het maudit-zijn tot een summum voeren door zichzelf te ontmannen. Kom daar tegenwoordig eens om.’ En
elders komt ook de berusting: ‘Ben dankbaar voor alles, mompel ik met Joseph
Brodsky. Dat zegt hij ergens in zijn “Romeinse elegieën”, tegen een cruciﬁx nota
bene.’
Barnards proza wordt nergens vervelend, want het is altijd eigenzinnig en beel-

Brodsky [...] had allerlei baantjes, in een morgue, aan boord van een schip, op
een geologische expeditie – je zou de metaforisch-voorspellende kwaliteiten
van die betrekkingen in relatie tot zijn dichterschap kunnen onderzoeken:
dood, ballingschap, tijdslagen... mits je toegeeft dat je die drie er speciaal hebt
uitgepikt.
Het nieuwe, technocratische Europa is niet zuinig genoeg op het in leeszalen
opgeborgen en in linnen tasjes door liefhebbers rondgedragen, op papier voortlevende oude.
Zeven magere jaren na het Europeesche dichtersboek schrijft Barnard in Dagboek van een landjonker:
Zondag (na enige glazen Calvados van uitstekende kwaliteit) – Het ene basisartikel van een verenigd Europa luidt dat het een mensenrecht, nee, een privilege, wat zeg ik – een verdomde plicht is onverbiddelijk, en over alle grenzen
heen niet aﬂatend handel te drijven met elkaar; en het andere dat de doodstraf
niet is toegestaan. Over dat laatste heb ik lange tijd nagedacht, tot ik ten slotte
de raison d’état ervan begreep: het verenigd Europa is tegen de doodstraf,
omdat die bij elke executie een consument minder betekende.
Europa als geheel is ook al kort van memorie.
Het zou geen slecht idee zijn – schrijf het op, zei Gerard Reve, dan staat het gelijk op papier ook – als Barnard een vergelijkbaar boek als Dichters van het Avondland zou schrijven over Amerikaanse vrouwen die aan de gang gingen met wat er
aan moois en goeds uit het Avondland is overgewaaid. Om nieuwe energie van te
krijgen. Al staat de zaak daar, men lette op de nieuwsberichten, niet minder onder
druk dan hier. Daar verscheen bijvoorbeeld een boek over de wonderdichter Emily
Dickinson, die niet meer naar beneden wilde komen. En over de scherpe en droeve
Anne Sexton, die met een glas whisky in de hand en de bontjas van haar moeder
aan afscheid nam in de garage. En over Annie Dillard, die dan wel nooit een ge-
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denrijk, overtuigend zonder de eigen volstrekt onhygiënische subjectiviteit uit
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dicht schreef, maar wel op plaatsen is geweest waar menige dichtersziel verdwaald is. En die laatste leeft ook nog, misschien kan hij haar in vitae corpus opzoeken. Van haar is, uit ‘An Expedition to the Pole’, de anekdote die Barnard bij
alle klokgebeier en avondrood over ons oude continent wellicht kan troosten:
Het keerpunt in het zoeken naar de Noordpool was de expeditie van Franklin.
Zijn expeditie bereikte niets, en alle deelnemers vonden de dood; maar het feit
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dat er niemand van terugkwam en het geheim van het verloop van de missie
trokken zoveel aandacht in Europa en in de Verenigde Staten, dat dertig schepen erop uit trokken om te gaan zoeken naar sporen van de schepen en de mensen. Deze schepen en deze expedities brachten voor het eerst het Noordpoolgebied helemaal in kaart, vonden de Noordelijke Doorgang waar Franklin naar
op zoek was geweest en ontwikkelden aan de Arctische omstandigheden
aangepaste technieken, waardoor poolonderzoekers ook weer levend terug
konden keren.
Zo bezien is het boek met Avondlanddichters uit 2006 in elk geval een keerpunt:
dicht van Josef Brodsky, T. S. Eliot, Nelly Sachs of Czesław Miłosz uit de kast trekt,

iedereen die het gelezen heeft, en iedereen die daarna ooit een boek met een ge-

meldt zich aan voor het verzet tegen de desintegratie. Daarom vind ik dat Dichters
van het Avondland – een rustgevend, geel omslag en een linnen band in crème: men
kan er zich in heel Europa rustig mee laten zien – verplicht gesteld moet worden,
voor wie weet ik niet precies, als het maar voor een grote groep is.
Het kan geen toeval zijn dat, terwijl ik deze laatste zinnen schrijf, het internet
hier in Rotterdam, waterpoort voor het Avondland, niet bereikbaar is. Men wende
zich tot de boekenplank. En als het lichtvezelvangnet straks weer gloeit, merk ik
het niet. Dan zit ik diep in een zwartleren stoel gezakt Barnard te lezen, en daarna, denk ik, Brodsky. Zijn piepkleine bundeltje kerstgedichten bijvoorbeeld (1992,
in 1994 vertaald door Peter Zeeman). De winter moet nog op gang komen, maar
ik ben er vast klaar voor.
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Len Borgdorff Er woedt vrede
Over poëzie van Benno Barnard

kan het ook wel op zijn Rotterdams. We kennen de titel als uitdrukking, zij het
zonder ‘lyriek’, maar met ‘tyfus’, of eventueel een andere ziekte. Blijkbaar is
poëzie een soort ziekte, en die ziekte wens je dan een ander toe. Dat is niet erg
aardig natuurlijk, en misschien is het ook niet aardig als je iemand met gedichten
opzadelt. Maar ‘krijg nou de tyfus’ kan ook een uiting van verbazing zijn en als
gedichten je verbazen, is dat juist mooi meegenomen.
Ik blijf nog even haken aan lyriek als ziekteverschijnsel. Als we van deze bundel de lyriek kunnen krijgen, dan brengt Barnard het virus over. Dat kan zowel
aanmatigend klinken als verontrustend. Is het ziekmakende poëzie die ons te
wachten staat of worden wij erdoor aangestoken? Eén ding is duidelijk: zonder
ironie zal het niet gaan in deze bundel.
Het boekje is nog steeds dicht. Het is klein, kleiner dan de meeste dichtbundels, veel kleiner in ieder geval dan de net zo vormgegeven bundels van de Franse
uitgever Gallimard. Deze bundel is geen kleine knipoog naar de befaamde literaire reeks uit Frankrijk die al ruim een eeuw werk uitgeeft met op de voorkant een
dubbel omlijnd kader (zwart en rood) en in dat kader dan auteur en titel en uitgever. Zo werd ook Alcools uitgegeven van Guillaume Apollinaire. Niet de eerste
druk van 1913 weliswaar, maar later wel. Is dit een geval van grootheidswaanzin
van Barnard? Wishful thinking? Je zou het denken, als het formaat niet zo had
afgeweken van de maten die Gallimard gebruikt. Geen grootheidswaan, maar
zelfspot.
Het eerste gedicht – de bundel moet nu maar eens open – is volledig schatplichtig aan Apollinaires ‘Zone’. Je kunt ze zo naast elkaar leggen. Filmisch, collageachtig beschrijft Apollinaire de nieuwe wereld die Parijs heet en zoals die er
vlak voor het begin van de Grote Oorlog uitziet. Honderd jaar later volgt Barnard
zijn spoor, maar dan zijn we twee wereldoorlogen verder en is de nieuwigheid van
veel zaken eraf. Dit is de Barnard die we in zijn fraaie essays tegenkomen, de man
die zich identiﬁceert met de westerse beschaving van de twintigste en, in mindere
mate, de negentiende eeuw.
Ook zonder die ironie komen we voortdurend verwijzingen naar en verwerkin-
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ervan nodigt uit om in het Haags uitgesproken te worden: Krèg nâh de ligiek, al
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Barnards laatste dichtbundel Krijg nou de lyriek is alweer bijna zes jaar oud. De titel
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gen van poëzie van anderen tegen. Vanaf zijn eerste bundel Een engel van Rossetti
uit 1981 tot aan het gedicht ‘Een zonnige nacht’ dat in deze Liter voor het eerst gepubliceerd is, dus al 35 jaar lang, laat Barnard zich kennen als een jonge negentiende-eeuwer die terugkijkt op zijn jeugd die de twintigste eeuw heet. Hij is een
modernist die achteruitlopend de toekomst tegemoet gaat. En hij neemt veel mee
onderweg. Ik ben ronduit jaloers op het gemak waarmee hij de grote dichters van
het Avondland in zijn gedichten langs laat komen, van Baudelaire tot Hugo Claus,
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van T. S. Eliot tot De Coninck, en het spijt me dat ik nu niet meer namen noemen
mag. Zoveel intertekstualiteit kan ook nadelen hebben. De lezer van poëzie is,
mag ik hopen, een achterdochtige lezer, maar ook een lezer die zich graag laat verrassen. Bij Barnard ben ik doorlopend bang dat ik iets mis, een toespeling, iets
essentieels, en daardoor dreig ik niet meer aan de lyriek van het gedicht toe te
komen. Daar heb ik in ‘De Bunker’ geen last van. Dat gaat over het moderne equivalent van wat tweeduizend jaar geleden een fort was en duizend jaar terug een
burcht waarrond eeuwenlang af en aan strijd geleverd is, al lijkt daar in het heden
niets meer van te kloppen. De bunker verveelt zich als de combine het land maait
onder een helderblauwe hemel, terwijl de slagersvrouw aan haar schaamhaar
pulkt. ‘Er woedt vrede.’ Waarmee dan maar weer gezegd is dat zelfs vrede een dodelijk geval van strijd kan zijn.
Ik zei het al: af en toe schrik ik bij gebrek aan eigen belezenheid terug van het
gemak waarmee Barnard in zijn gedichten anderen naar binnen haalt, maar daarmee doe ik hem en zijn poëzie te kort. Je komt andere grootheden bij Barnard tegen in beelden, formuleringen, citaten of aanroepen. We noemden Apollinaire al,
die in de ‘pastiche’ (maar dat is het niet echt; Barnard noemt het een ‘morfologisch
experiment’) voorkomt als Guillaume, maar ook Karel van de Woestijne komt
voorbij en W. H. Auden wordt sprekend opgevoerd, nota bene in een gedicht dat
een lang citaat is uit een gedicht van deze Wystan Hugh Auden zelf, dat ooit meesterlijk vertaald is door Barnard.
Barnard doet het allemaal: hij onderzoekt, becommentarieert, vertaalt en bezingt en hij reanimeert. De westerse cultuur ís Barnard. Hij identiﬁceert zich
ermee. Hij koketteert ermee, dat ook, zeker, maar hij ís het vooral. Hij mag er dan
hier en daar wat balorig tegenaan schoppen, in essentie is hij de drager van erfgoed dat verloren dreigt te gaan en hij vindt, en die mening deel ik, dat er veel aan
gelegen is om dat niet te laten gebeuren: we hebben meer te verliezen dan we op
dit moment denken. Barnard als priester dus, maar dan wel eentje die in zijn
gedichten ook laat zien langs welke weg hij zich dat priesterschap heeft eigen gemaakt.
Over priesterschap gesproken: de appel valt niet eens zo heel ver van de boom.
Als ik naar het hele dichterlijke oeuvre van Barnard kijk, dan kom ik de zoon te-
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gen die zich afzet tegen zijn vader, de theoloog Willem Barnard, die we vooral
kennen als de dichter Guillaume van der Graft. Zo stoeit (het woord worstelen is
me te zwaar) hij met veel vaders en moeders, maar de verwantschap wordt er alleen maar duidelijker door. Je zou kunnen ook zeggen: het zit in Barnards genen.
Een oeuvre lang komen we allerlei biograﬁsche feiten tegen, waar Barnard
door formulering of toespeling een mythologische draai aan geeft. Of omgekeerd.
Een geliefde is ook Geliefde, die zowel een trouwe als een toch overspelige (?)

Het gedicht ‘Zijn’ uit de bundel Een kamer met uitzicht op alle straten van Europa
opent met: ‘Belangrijk zijn de dingen die ik niet bedacht heb.’ Ook hier lijkt
Barnard op de negentiende-eeuwse humorist die met zichzelf de spot drijft. Al
lezend in de gedichten denk ik vaak aan de dwerg die op schouders van reuzen
staat, op die manier mogelijk meer ziet dan de reuzen zelf, en die blijft roepen dat
hij maar een dwerg is. Maar dat hoef ik niet te horen als ik liever van het uitzicht
geniet. Ik bedoel dit: de verhalen en de woorden die door de tijd, door anderen bij
Barnard zijn binnengekomen, geven smaak aan het particuliere leven van Barnard en aan de manier waarop hij zaken ziet en ervaart en dat is weer de stof waaruit de dichter put. Hij doet er iets eigens mee. Benno Barnard is een uitstekende
manier om op indrukwekkende wijze kennis te maken met de westerse wereld en
die noemen we dan de Wereld van Benno Barnard. Die wereld heeft minder ironie
nodig dan de dichter zelf blijkbaar denkt.
Het is een charme van zijn poëzie: de dichter struikelt tobberig achter zijn
virtuositeit van taalkunstenaar aan, terwijl er ondertussen ook allerlei boeken in
zijn binnenbibliotheek van de planken rollen en spontaan openvallen. Het gevaar
van koketterie ligt altijd op de loer, maar regels als deze blijven me charmeren
en daarvan zijn er heel veel.
Modder dan voort
over de blote heuvels, tot je in de schemering
bij een bosrijke tweesprong haar huis vindt.
Barnard schakelt intussen moeiteloos van traditie, gedeelde cultuur naar eigen
biograﬁe, van anekdote naar mythe, en zo maakt hij van een gedicht, zoals hijzelf
ooit zei: ‘de allerindividueelste expressie van de alleralgemeenste emotie’, waarmee hij varieert op de deﬁnitie van poëzie zoals Kloos die ooit formuleerde. Ik laat
me graag aansteken door de ziekte van Barnard die poëzie heet. Als lezer wil ik
van mijn kant de vertaalslag van Barnards allerindividueelste expressie naar mijn
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meesterlijke en scherpe pen.
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Penelope kan zijn, om maar iets te noemen. Die mythologisering of de omkering
daarvan wordt ook geïroniseerd. Vaak is dat grappig, want Barnard heeft een
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eigen emotie kunnen maken. Dat lukt heel vaak, maar niet altijd. Soms zit er net
te veel autobiograﬁe in de poëzie, is er te veel manifestatie van eruditie en slaat
zijn virtuositeit op hol. Soms ook prikt hij met ironie een ballon door die van mij
op spanning had mogen blijven.
Poëzie is een ziekte. Dat weten we nu wel. En Barnard is ermee behept. Daar is
gelukkig niets aan te doen. Ik laat me graag door zijn poëzie aansteken. Maar dan
wel met af en toe een glaasje water om deze overdonderende wereld een beetje
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aan te lengen.
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Jeanet Kingma Afspraak

We stappen in een kleine boot, die zij
vooruit zwemmen en komen dan precies
om twaalf uur aan bij de rivier.
Daar ligt een catamaran klaar
en een groep karpers die hem trekt.
Naar zee, naar zee. Vlak voor het water
zout wordt keren de karpers om.
We lopen dan een stuk,
maar zien ver weg de driemaster al.
Zonder aarzelen stappen we aan boord
en varen. Vooruit gezwommen door dolﬁjnen,
geholpen door de wind. Drie dagen en
drie nachten, tot we een eiland zien, zo helder,
dat het in de toekomst ligt.
Om kwart voor elf staan we klaar bij de sloot.
Een zwartgeverfde meerkoet steelt
ons brood. Om elf uur nergens
ganzen en geen boot.
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Als wij voor brood zorgen, wachten de
Canadese ganzen ons om elf uur op bij de sloot.

63 Jeanet Kingma Afspraak – Gedicht

*
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Job Degenaar Rivier
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*
Op een dag volgde ik een rivier
iets in mij drong ertoe aan
met deze waanzin door te gaan
Om haar niet uit het oog
te verliezen doorkruiste ik
tuinen, bossen, moerassen
muren beklom ik, ik waadde door
geulen, nacht werd het en koud
de sterren en het geklots van golven
maakten dat ik niet af zou dwalen
Bij de monding daagde een veerboot
die van roze verschoot naar geel
en hemelsblauw, een vrouw
opende de kajuit waaruit
gezang woei van sirenen
Aan tijd en plaats bindt de rivier zich
niet, onverwacht duikt ze op, met aan
het eind die kade, dat schip, die vrouw
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Leeflijst [1]
Drie vragen aan docent Nederlands Nelly Trapman

Scholengemeenschap Het Streek in Ede. Daar geeft zij les aan onder- en bovenbouw vwo. Ze
beschrijft de sfeer op school als prettig. Collega’s zijn betrokken op elkaar en haar leerlingen
zijn (meestal) zo kritisch als vwo’ers horen te zijn –.

*
Welk boek heeft je leven veranderd?
Chaim Potok in het algemeen. Davita’s harp in het bijzonder. Wat ik me realiseerde
door Potok is dat veel mensen het spanningsveld kennen van deel uitmaken van
een groep en je toch anders voelen dan die groep. Davita beweegt zich in verschillende groepen: christelijke, joodse en communistische. Al voelt zij zich nergens
volkomen thuis, toch hoort ze er wel bij. Die ambivalentie herkende ik bij mezelf,
maar ik wist niet dat dat iets heel normaals was.
Welk boek had je liever niet gelezen?
Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq. Het veranderde mijn wereldbeeld. Nu
is literatuur een goede manier om in aanraking te komen met een ander wereldbeeld. Maar in de wereld zoals die uit Houellebecq’s boek spreekt, zit geen
sprankje hoop. Ik vond het verstikkend, en had het liever niet gelezen. Diezelfde
verstikking ervaar ik bij Houllebecqs Platform. Ik vind het moeilijk om dit cynische wereldbeeld in te passen in mijn geloof. Ik zie dat dit wereldbeeld realistisch
is, juist daarom heb ik er moeite mee om God daar een plaats in te geven.
Boeken van Arnon Grunberg lees ik dan liever. Het wereldbeeld in deze boeken
is ook anders dan het mijne, maar zijn boeken bevatten iets lichts. Dat kan bijvoorbeeld zitten in de humor van personages.
Welk boek raad je je leerlingen aan?
Mijn leerlingen uit de bovenbouw raad ik altijd de De donkere kamer van Damokles
aan. Het is een spannend verhaal, je wordt erdoor gegrepen. Maar na drie uur
lezen valt het hele beeld dat je gevormd hebt in duigen. Op het mondeling vraag
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drie vragen aan docenten Nederlands. Nelly Trapman (29) doceert Nederlands op Christelijke
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– Welk boek doet ertoe en welk juist niet? In de rubriek ‘Leeflijst’ stelt Christely van Mourik
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ik leerlingen dan ook of Dorbeck echt bestaan heeft. Dat levert altijd een interessant gesprek op.
Ik vind dat je pas met je vwo-diploma van school mag gaan, als je De donkere
kamer van Damokles gelezen hebt. Leerlingen worden geconfronteerd met een wereldbeeld waar ze tot dan toe onbekend mee waren. En het boek roept wezenlijke
vragen op: bestaat de wereld? Wat weet ik van de wereld, wat weet ik van andere
mensen, bestaan ze wel echt? En is het van belang te weten wat ‘echt’ is?
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Onderbouwleerlingen raad ik Soldaten huilen niet aan, van Rindert Kromhout.
Ook hier speelt het in aanraking komen met een ander wereldbeeld een belangrijke rol.
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Hans van Stralen Een levenslange thuiskomst
De bekering van Pieter van der Meer de Walcheren

In de eerste helft van de vorige eeuw had hij een groot aandeel in de modernisering van het katholieke leven. Zo stimuleerde hij de oprichting van de tijdschriften Roeping en De Gemeenschap en gold hij als een belangrijke inspiratiebron voor
letterkundigen als Engelman, Wijdeveld en Knuvelder. Van der Meer studeerde
klassieke talen in Amsterdam en was later romancier, dichter, essayist, journalist,
(oorlogs)correspondent en redacteur van diverse op vernieuwing gerichte katholieke tijdschriften. Door deze functies heeft hij op talrijke plaatsen in Europa
gewerkt en gewoond en onderhield hij contacten met religieuzen, kunstenaars en
wetenschappers. Naast zijn invloed op het katholieke leven is Van der Meer interessant vanwege zijn goed gedocumenteerde dagboeken die een boeiende inkijk
in zijn bekeringproces bieden.
Van der Meer stamde uit een adellijk en remonstrants milieu. Hij ontwikkelde al
vroeg belangstelling voor de kunst, zo lezen we in de biograﬁe die Albert Helman
over hem schreef. Aanvankelijk viel hij voor de esthetische benadering die de
Tachtigers propageerden, maar die voorkeur sloeg algauw om in een hartstochtelijke instemming met het socialisme, gedreven als Van der Meer was door de vraag
naar de zin van het lijden, zoals bijna elke bekeerling. Deze ideologie liet hij
evenwel aan het begin van de twintigste eeuw los vanwege het overmatige accent
op de materiële werkelijkheid. Vanaf dat moment toont hij een toenemende belangstelling voor het katholicisme. Uiteindelijk resulteert deze toenadering rond
1910 in een deﬁnitieve keuze voor deze religie.
De nodige tegenslagen bleven Van der Meer daarna niet bespaard: in 1909 stierf
zijn moeder, met wie hij een sterke band onderhield, in 1917 gaf zijn tweejarig
zoontje Janneke-Frans de geest en in 1933 overleed zijn tweede zoon Pieterke, die
op achttienjarige leeftijd monnik besloot te worden. Het echtpaar Van der Meer
besloot daarop gescheiden het klooster in te gaan, maar omdat zij elkaar niet
konden missen, herenigden zij zich in 1935. Na de dood van zijn echtgenote
(Christine Verbrugghe) in 1953 trad Van der Meer opnieuw in en liet zich in 1956
tot priester wijden. Ook daarna bleef hij zich in religieus opzicht ontwikkelen en
wist hij zijn bekering tot het katholicisme telkens weer gestalte te geven.
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Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970) is vandaag de dag nagenoeg geheel
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Het proces van bekering
De optimale manier om bekeringen te benaderen is door teksten te bestuderen
van directbetrokkenen. Een bekeerling gaat anders spreken en schrijven na zijn
feitelijke ommekeer en dus kun je zo’n tekst bekijken als een taalcompromis tussen twee ‘families’, namelijk van de gemeenschap die verlaten wordt en die van de
leden van het nieuwe geloof. Daarom lezen we vaak in deze verslagen dat men
zich klem gezet voelt tussen deze ‘communities’ en dat het moed vergt om de
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oversteek te maken.
Vooropgesteld: een bekering is, in tegenstelling tot het zogenaamde ‘turning
point’ een levenslang proces. Ten tweede zijn de meeste verslagen daarover ná die
concrete ommekeer geschreven, wat natuurlijk invloed op de toon en de inhoud
ervan heeft.
Bekeerlingen schrijven over hun verlangen naar heelheid, die ze tot hun ommekeer gemist hebben. Vaak bleek dit gemis aangestuurd door een ingrijpende
ervaring, bijvoorbeeld de dood van een naaste. Maar we lezen ook geregeld over
hun onvermogen om met het leed in de wereld om te gaan. De bekeerling hoopt
dan ook dat hij dit verlies en deze onmacht een plaats kan geven in zijn nieuwe
geloofsgemeenschap. Geen enkele bekeerling blijkt evenwel in zijn teksten
meteen en volledig overtuigd van zijn nieuwe geloof. Zijn hart is vaak al aan de
‘overzijde’, maar zijn verstand blijft nog in de oude denkpatronen steken. En het
gebeurt ook wel dat hij na zijn aanvankelijke toenadering een stapje terug doet,
omdat hij negatieve aspecten in zijn nieuwe religie ontdekt. Bij de ultieme stap
wordt hij altijd geholpen door een vertrouwenspersoon uit de nieuwe gemeenschap, die de oversteek van de bekeerling moet vergemakkelijken. Als die overgang volbracht is lezen we vaak dat hij niet iets nieuws heeft gevonden, maar iets
‘opgegraven’ heeft dat altijd al in zijn gedachten lag te sluimeren. Deze ontgrendeling maakt het hem gemakkelijker de banden met de voormalige gemeenschap
te breken. Hier begint zich de oppositionele houding in bekeringsverslagen af te
tekenen. Zo beschrijft de bekeerling zijn leven in de oude ‘familie’ in negatieve
termen, maar na zijn ‘turning point’ heeft hij heil gevonden. Maar hij kan zich na
zijn oversteek ook als een horzel binnen zijn eigen geloofsgemeenschap gaan
ontpoppen: hij gedraagt zich vromer dan zijn geloofsgenoten en waarschuwt hen
het traditioneel beleden gedachtegoed niet los te laten. En uiteraard uit hij zich in
dit licht vijandig tegenover personen die ‘niets in zijn kerk te zoeken hebben’. Om
zijn hervonden identiteit concreet vorm te geven, lezen we vaak dat bekeerlingen
hun naam veranderen of in de derde persoon over hun oude ‘ik’ gaan spreken. Ten
slotte lezen we in een aantal bekeringsteksten vanaf 1900 spijt over de beslissing,
een inzicht dat vaak optreedt als men (taal)patronen van de oude ‘familie’ in de
nieuwe gemeenschap herkent.
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De bekering van Pieter van der Meer tot het katholicisme
Van enige spijt is in de bekeringsteksten van Pieter van der Meer de Walcheren
geen sprake. Vanaf zijn doop tot zijn dood wist hij zich, ook in tijden van tegenspoed, geborgen in de plannen die God met hem had. Aan het einde van zijn leven
schrijft hij: ‘Het eigenlijke leven was een ondergrondse stroom, een rustige
stuwing, gestadig en sterk, onweerstaanbaar, in de richting van God’. De grote
emotionele schommelingen waarvan zijn dagboeken vanaf 1907 getuigen, nemen

tieve impuls te geven met de bedoeling het kleingelovige ‘establishment’ te prikkelen. Niet zelden toonde deze zelfbenoemde ‘ordeverstoorder van de roomse rust
en zelfgenoegzaamheid’ zich ingenomen met de ergernis die hem vervolgens ten
deel viel. De afkeer van elke middelmatigheid en van ‘lage zielen’, een dedain dat
overigens moeilijk te rijmen valt met zijn instemming met de socialistische en
christelijke beginselen, loopt als een rode draad door zijn leven en werk. Opmerkelijk is zijn notitie vlak na de Tweede Wereldoorlog dat de massa alleen maar aan
eten denkt. Niettemin zien we in zijn dagboeken wel, zoals bij veel schrijvers
tijdens het Interbellum, een korte ﬂirt met het fascisme gevolgd door een toenemend verzet tegen het nazisme vanaf de jaren dertig. Tijdens het Interbellum
toont hij zich afstandelijk als hij, net als Menno ter Braak, toeschouwer wil blijven. Hij ergert zich eraan dat hij tijdens deze crises niet gewoon kan doorwerken.
Van der Meers esthetische houding blijkt uit zijn hang naar schoonheid, die
hij zowel in de natuur als in de (christelijke) kunst en rituelen kan uiten. Vaak beschrijft hij zijn ontroering tijdens zijn bezoeken aan (middeleeuwse) kloosters en
kerken. Maar in zijn voorkeur voor de middeleeuwen boven het moderne leven,
was hij vooral een romanticus. Deze eigenschap zou hij volgens eigen zeggen van
zijn moeder geërfd hebben: ‘Door haar ken ik het gezegend verlangen naar de
toppen, naar de sterren, naar de oneindigheid’. Uitingen als ‘elders is ons vaderland’, ‘er moet iets enorms bestaan dat mij volkomen ontgaat’, maar met name
zijn immense verlangen naar harmonie kan men in dit licht plaatsen. Ook de talrijke reizen die Van der Meer ondernam passen in het beeld van het onrustige
individu dat heelheid zoekt.
Terwijl hij zich voor de dood van zijn moeder onevenwichtig in de wereld voelde
staan en niet in staat bleek het leed in de wereld te relativeren, zien we dat zich
na 1909 een duidelijker religieuze lijn in zijn dagboeken gaat aftekenen. Zo is hij
op haar sterfbed absoluut overtuigd van het bestaan van de ziel en besluit hij zijn
‘permanente heimwee’ te gaan bevechten. We zien in dit streven een sterke oppositie tussen het hart en het hoofd in Van der Meers dagboeken: [...] ‘ik weet de
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Van der Meer probeerde vanaf zijn bekering het katholieke leven een innova-
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aanzienlijk af in 1911, als hij zich laat dopen in de rooms-katholieke kerk.
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waarheid, maar ik bezit haar niet als een onvervreemdbaar eigendom’. Telkens
blijkt hij hevig bewogen door christelijke kunstwerken en rituelen Men kan met
recht stellen dat zijn gang naar het katholicisme sterk door deze esthetische factoren bepaald werd. Vanwege deze eenzijdige belangstelling blijft hij zich tot kort
voor zijn concrete ommekeer nog een ongelovige noemen.
Daarnaast speelt ook de angst voor reacties van zijn voormalige ‘familie’ een grote
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rol in zijn uitstel zich te bekeren. Vertwijfeld zoekt hij contact met Léon Bloy
(1846-1917) die destijds met zijn rigoureuze en fanatieke visie op het katholicisme
een enorme invloed had op de jongeren in Frankrijk – waar Van der Meer vaak
verbleef – en die men met recht zijn vertrouwenspersoon kan noemen. Dankzij
Bloy, die hem met zijn ‘middeleeuwse’ katholicisme ‘bij de hand nam’ en wiens afkeer van elke middelmatigheid hem imponeerde, kon hij de oversteek van een
socialistische, agnostische ‘community’ naar de rooms-katholieke gemeenschap
maken. Nadat Bloy hem met kapelaan Langlois in contact bracht, liet hij zich kort
daarop in 1911, ondanks voortdurende twijfels, dopen. Dit ritueel kan men in Van
der Meers dagboeken als zijn eigenlijke ‘turning point’ duiden.
Overigens situeren bekeerlingen vaak, zonder zich daarvan bewust te zijn,
meerdere concrete conversies in hun verslagen. Zo schrijft Van der Meer in zijn
verslag: ‘Sinds wanneer geloof ik eigenlijk? Dat weet ik niet, dat zou ik niet kunnen zeggen.’ Vervolgens plaatst hij zijn voormalige onrust tegenover de vrede van
‘God’s woning’ en prijst hij zich gelukkig dat hij geen buitenstaander meer is: ‘Als
nooit tevoren, heb ik gevoeld dat ik thuis kom, wanneer ik een kerk binnentreed.’
Ook vóór zijn concrete ommekeer, maar vooral daarna, accentueert hij de orde
en de rust die het klooster hem brengt en spreekt hij na zijn intrede in de Sint
Paulusabdij te Oosterhout in 1953 over een ‘veilige haven’ en van een thuiskomst.
Zijn ommekeer weet Van der Meer feitelijk niet onder woorden te brengen maar
kan men zeker als een ontgrendeling van het ‘waarachtige leven’ typeren dat zich
onder de waan van alledag verscholen hield.
Na de ommekeer: verzet
De oppositionele toon van de bekeerling na zijn ommekeer neemt bij Van der
Meer enorme proporties aan. Zo verzet hij zich niet alleen tegen de ideologie van
het milieu waarin hij opgroeide, tegen de burgerlijke katholieken, maar vooral
tegen zijn naaste geloofsgenoten. Opvallend is het gebrek aan ‘samenklank’ met
oudere katholieken, wat in het licht van zijn hang naar contacten met tegendraadse jongeren wel begrijpelijk is. Voorts verzet hij zich tegen de lakse houding van
de kerk tegenover het fascisme en later tegen een aantal fundamentele beginselen,
zoals het celibaat en de leer over de erfzonde. Daarnaast uit hij zijn afkeer van
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conservatieve theologen uit Rome en rationalistische wetenschappers en stelt
daar de kracht van de kunst en de mystiek tegenover. Ook priesters die op grond
van natuurwetenschappelijke inzichten onvolmaaktheden in de Bijbel zien, moeten het ontgelden. Zelfs van Léon Bloy neemt Van der Meer rond 1915 afstand als
hij zich ergert aan diens kleinburgerlijkheid. Het gaat Van der Meer telkens om de
existentiële plicht van de mens een verheven levenshouding te ontvouwen. Zo is
het typerend dat hij na zijn intrede in het klooster zijn afkeer van het geestelijk

dom dat hem voor ogen stond van alle kanten vervormd werd. Tot zijn dood blijft
hij dan ook, met Franciscus als zijn grote sociale voorbeeld, als progressief gelovige tegen een middelmatig en ingeslapen christendom strijden. Zo juicht hij het
vertrek uit het klooster van zijn dochter Anne Marie alleen maar toe. Het zal niet
verbazen dat Van der Meer in zijn functie van overijverige poortwachter van zijn
nieuwe geloof veel ergernis wekte in katholiek Nederland. Zijn biograaf Helman
schrijft hierover: ‘Bij Pieter ontstond, na zijn ervaring van het geloofswonder, de
onweerstaanbare behoefte om er ook van te getuigen en, als Bloy, anderen daarheen op weg te helpen.’
Bekering als taalverandering
Aan het begin van mijn essay beweerde ik dat een bekering zich goed als een taalverandering laat benaderen. Omdat Van der Meer gedurende zo’n zeventig jaar
dagboeken heeft bijgehouden is die overgang goed te volgen. Allereerst moeten
we vaststellen dat hij, zoals veel bekeerlingen en vaak onbewust, gebruikmaakt
van de verhalen die hem door de nieuwe religieuze familie aangereikt worden. Zo
schrijft hij voor zijn ‘turning point’ meerdere malen over zijn onrustige hart, een
duidelijke verwijzing naar Augustinus’ Belijdenissen, waarin de kerkvader zijn
blijdschap uitspreekt over de rust die over hem gekomen is nu hij God gevonden
heeft. Daarnaast neemt hij de Latijnse taal over als hij tot God wil bidden. Sommige bekeerlingen, zoals Gerard Reve, rekken de taal van de nieuwe ‘familie’ op. In
Van der Meers dagboeken komt dit aspect impliciet tot uiting als hij de Bijbel als
‘ultramoderne poëzie’ omschrijft.
Bekeerlingen schrijven uiteraard het meest uitvoerig over hun concrete ommekeer, maar wat telkens weer opvalt is de thematisering van het onvermogen om
datgene wat hen overvalt in taal uit te drukken. Van der Meer schrijft tijdens zijn
concrete ommekeer: ‘Ik beroer oorden welke nergens gelegen zijn, ik begrijp
dingen welken ik geen naam kan geven [...] De taal welke ik ken, vermag niet te
vertolken wat in mij omgaat’. Toch probeert nagenoeg elke bekeerling het wonder
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plaatsen, maar tegelijk moeten we in zijn dagboeken vaststellen dat het christen-
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peil van zijn medebroeders en -zusters (‘onnozele kostschoolmeisjes’) uit. Tegenover een beschaving in verval kan Van der Meer slechts de kracht van de kerk

LITER 84 (binnenw)_Opmaak 1 07-12-16 13:40 Pagina 72

van de bekering te omschrijven. In het geval van Van der Meer zien we dat hij op
een metonymische wijze zijn concrete ommekeer onder woorden tracht te brengen: de ruimte waarin hij zich bevond toen hij Bloy verzocht hem in contact met
een priester te brengen, beschrijft hij zeer uitvoerig. Ook de naamsverandering
die ik hierboven aanstipte, krijgt in Van der Meers dagboeken gestalte. Zo noemt
hij zich in het tweede deel van zijn dagboeken – Mensen en God – Matthias, de
naam die zijn peetvader Bloy hem gegeven had.
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Het duidelijkst zijn deze schriftelijke veranderingen in Van der Meers oppositionele taalgebruik. Voorheen was hij onvrij, leefde hij in de duisternis, leed hij
aan fantomen en was hij blind. Na zijn concrete ommekeer voelt hij zich bevrijd,
herboren en opgenomen in het licht. Zijn voormalige leven valt als ‘oude lompen’
van hem af en: ‘Ik dorde, ik was als een verschroeide tuin, en de milde regen
drenkte mij’. Hij is van zijn blindheid genezen nu hij tot de kerk behoort en hij
plaatst de kerk tegenover de alledaagse wereld, waar de ‘blinde waan’ heerst.
In zijn studie over prominente Nederlanders die zich tussen 1880 en 1960 bekeerden, schrijft Paul Luykx over Van der Meer dat zijn leven ‘een nimmer aﬂatende, luidklinkende en in rigoureuze termen geformuleerde oorlogsverklaring
[was] aan de middelmatigheid en burgerlijkheid, annex een oproep om door een
radicaal christelijk-katholiek engagement de wereld eindelijk eens wat meer leefbaar te maken.’ Inderdaad maakte hij boze tongen los, maar zoals we wel vaker
zien bij bekende bekeerlingen was de kerk toch bijzonder ingenomen met deze
‘grote vangst’. Want bekend was hij, als we een Belgische radio-uitzending uit
1963 mogen geloven. Daarin werd vermeld dat hij en Teilhard de Chardin de
meest gelezen auteurs in de Nederlandstalige letteren waren. Toch blijven zijn
dagboeken voor de lezer uit de eenentwintigste eeuw enigszins ontoegankelijk
door de bombastische toon en de wereldvreemde verheerlijking van de kerk. En
niet alleen over het geloof, maar ook over andere domeinen kan Van der Meer zich
nogal potsierlijk uiten. Over Gorter schrijft hij: [...] ‘hij schreeuwde als een hert,
naar de schoonheid [...] Zijn zingen werd een verheerlijkt ijlen, een soms hoog
uitgillen in pijn, van onbereikbaar verlangen’. Voor de kerk als ‘intermenselijke
organisatie’ lijkt hij nauwelijks interesse te hebben, schrijft Helman terecht. Het
gaat Van der Meer steeds weer om het veilige, maar ook esthetische instituut dat
hem tegen de kwaadaardige wereld beschermt. Over het leed dat de kerk, ook
tijdens zijn leven mensen aandeed, is hij opvallend zwijgzaam.
Het meest ontoegankelijk blijken zijn dagboeken als we de indruk krijgen dat
Van der Meer, zoals Sartre dat treffend in Les mots omschreef, ‘postuum leeft’:
hij lijkt vanuit zijn idealistische boeken te leven in plaats van andersom. Telkens
weer overvalt de lezer het gevoel dat zijn bekering een zelfbedacht project is dat
hij in zijn dagboeken al heeft vastgelegd. Die ademen daarom een sfeer van zelf-
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bedwelming. Toch kunnen we veel van zijn dagboeken leren over de situatie van
de bekeerling aan het begin van de vorige eeuw. Zijn verslagen blijven onmisbare
tijdsdocumenten.
Met dank aan Maria van der Wijst voor haar kritiek op een eerdere versie van dit essay.
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Maatwerk

Een jaar of zes later werd in Zutphen het
vierjaarlijkse mondiale congres van alle
beiaardiers gehouden. Ik was voorzitter van
de organisatiecommissie. Onderdeel van het
programma was de onthulling van een bronzen gedenkplaat in de entree van de Wijnhuistoren waar het eerste carillon, gemaakt

– ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of

door de gebroeders Hemony, nog altijd
hangt. Op die gedenkplaat wilden wij twee
strofen plaatsen van het gedicht dat Ida Ger-
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persoonlijke stukken, of combinaties daarvan, over
boeken en andere gebeurtenissen. –

hardt schreef over het carillon van Kampen.
Ik had daar met haar over gecorrespondeerd
Hoe is het met Pieter

en we kwamen tot een keuze. Zij was uitgenodigd de onthulling bij te wonen.

Van Ida Gerhardt wordt verteld dat zij op

Op een stralende woensdagmorgen zat

zichzelf was en soms moeilijk benaderbaar.

zij aan de voet van de Wijnhuistoren. Zij was

Maar niet altijd.

er eerder dan ik, terwijl ik mijn best had

Midden jaren tachtig werden in de Sint
Walburgiskerk in Zutphen drie van de zes

gedaan ruim op tijd te zijn. Ik meldde mij en
zei: ‘Fijn dat u er bent, mevrouw Gerhardt.

cantates van het Weihnachtsoratorium uit-

U kent mij vast niet meer, ik ben dominee

gevoerd. Ruim tevoren belde Ida Gerhardt

Van der Brug.’ Meteen pakte zij mij bij mijn

op met de vraag of de organiserende stich-

pols en zei: ‘Ach, dominee, hoe is het toch

ting zou kunnen helpen: zij zocht een parti-

met Pieter?’

tuur die zij van tevoren samen met Marie

Ja, zo was Ida Gerhardt ook.

van der Zeyde wilde bestuderen. Wij hebben
er thuis een en ik beloofde haar die te bren-

Gerard van der Brug

gen op een moment dat haar schikte. We
spraken de eerstvolgende vrijdag rond twee
uur af. Ik vertelde dat ik daarna meteen weer

Filosofie in romanvorm

weg zou gaan, omdat ik Pieter bij me zou
hebben. Pieter, onze zoon, was toen drie

In een veelbesproken Zomergasten werd er

jaar. Ik haalde hem elke vrijdagmiddag op

een fragment getoond uit ‘The Bridge’, een

van de peuterspeelzaal.
Vrijdagmiddag twee uur belde ik aan. Ida

documentaire over de Golden Gate brug
in San Francisco waar sinds de opening al

Gerhardt deed open en nodigde ons met een

honderden mensen een einde aan hun leven

breed gebaar uit om binnen te komen. We

maakten. Zouden zij zich hebben laten

moesten plaatsnemen en zij zette Pieter een

tegenhouden als een voorbijganger zich om

glas limonade voor; ik kreeg thee.

hen bekommerd had? Wat ging er in hun

Voor Pieter had zij een paar platenboe-

hoofden om toen zij besloten over het hek

ken klaargelegd en voor ik er erg in had zat

heen te klimmen? Het is een brug die de

hij bij haar op schoot en waren zij samen aan

dood symboliseert, door mysterie omgeven.

het kijken.

Hoofdpersoon van Het naderen van een
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brug is Mark, die opgroeide als een coulisse-

soon die gewoon eens een kop kofﬁe zet,

kind. Hij bracht zijn jeugd door met het toe-

zonder daarin een metafoor voor het leven

kijken naar zijn beroemde vader die nadat er

te ontdekken. De vermenging van ﬁlosoﬁe

een indringer op het toneel verscheen nooit

en literatuur vind ik intrigerend, maar soms

meer de oude geworden was. Mark is nu zelf

werden de monologen van Mark mij tot een

ook acteur en wordt gevraagd Hamlet te

stortvloed van ietwat té interessante gedach-

spelen in een solovoorstelling. Het hele stuk

ten van de auteur. Toch bleef de roman mij

zal uitgevoerd worden in één monoloog,

fascineren en raakte ik steeds meer onder de

tocht van de personages in deze roman. Wie

te zijn. En of je het nu wel of niet eens bent

zijn de personages? En waar zijn ze?

met uitspraken als ‘we zijn beter af zonder

‘En dan komt het, Mark: “And in a postscript here, he says alone.” Een nawoord,

compleetheid’, uiteindelijk wil je als lezer
toch weten: wat gebeurde daar op die brug?

Mark. Het nawoord van een dode! Alles wat
je nodig hebt aan toneelaanwijzingen is in

Roel Bentz van den Berg, Het naderen van

die paar korte zinnetjes te vinden.’

een brug. Atlas Contact, Amsterdam 2016,

Door zijn voorbereiding op de rol van

381 blz., H 21,99.

Hamlet drijft Mark steeds verder af van de
wereld van de levenden, en hij trekt daar on-

Joyce Rondaij

bedoeld zijn vrouw in mee. Na de uitvaart
verhuist zijn weduwe Helen naar een appartement waar alles haar vijandig blijkt te

Huub Beurskens en de geest van

zijn. Haar ruzie met de onderburen wordt

Gestetner

tot een symbool van de eeuwige dakloosheid
van de ziel die de roman lijkt te willen ver-

In 1997 verscheen Bange natuur en alle andere

woorden. Alle hoofdpersonen zijn op zoek

gedichten tot 1998, een bundeling van onge-

naar hereniging met zichzelf, zijn ongrijp-

veer tien bundels van een dichter die in 1975

baar voor de lezer en elkaar en bevinden zich

debuteerde. Ondertussen verschenen alweer

in hun eigen werkelijkheid: verscholen ach-

zo’n tien poëtische publicaties van Beurs-

ter een personage, vanuit een raam kijkend

kens, maar de tijden zijn veranderd. Geen

naar het eigen leven, of in het land van

kloeke linnen band met mooi ontworpen

de doden maar nog niet los van het aardse

stofomslag en met leeslint voor deze verza-

bestaan.

meling, maar een publicatie als elektronisch

Schrijver Roel Bentz van den Berg wordt

boek op een internet-platform. Ik had me als

in het nawoord voorgesteld als ﬁlosoof. Dat

liefhebber van poëzie in het algemeen en als

te expliciteren was niet nodig geweest,

liefhebber van Beurskens aangemeld om dit

Het naderen van een brug is pure ﬁlosoﬁe in

werk te bespreken, maar ik moet toegeven

romanvorm. Het maakte dat ik het boek tij-

dat ik toen nog dacht dat ik met een boek op

dens het lezen vaak heb weggelegd; omdat

de bank zou zitten, een geurige herfstdronk

diepe gedachten elkaar bleven opvolgen

onder handbereik en een ﬂakkerende vlam

ging ik al snel verlangen naar een hoofdper-

in de haard. Literair werk lezen van scher-
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indruk van de wijze waarop de verschillende
verhaallijnen met elkaar verweven blijken

75 Maatwerk Van der Beek over Beurskens

met als kernvraag: ‘wie is daar?’ Het is de
vraag die ten grondslag ligt aan de zoek-
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men, dat ligt me niet, ik heb altijd de indruk

‘Echoot met een donderslag, in azijn / met

dat het een tekst doorkijken wordt, in plaats

gal was een spons gedrenkt, zie de spijt, /

van een tekst lezen, wat men van papier

Romein te paard, op een parkeerterrein /

doet. Enigszins ontmoedigd zag ik dat deze

slaan toerbusmotoren aan, krijtwit lijdt / hij

collectie 361 pagina’s telt, een mooi aantal

niet meer, maar met beide handen / om de

voor de bank maar niet voor het scherm.

kuipstoelranden, terwijl niets nog deert /

In plaats van vals te spelen, speel ik hier
open kaart: ik ben de tekst doorgevlogen,

Beurskens is vermoedelijk zelf voor een
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zoals ik dat met online teksten doe, en waar

moet mijn bejaarde moeder zich bedwingen:
“Geert!”’

mijn oog bleef hangen noteerde ik het pa-

niet gering deel opgetrokken uit poëzie: al-

ginanummer, tot ik 32 nummers had. (Voor

lerlei vormen en stijlen komen langs in deze

de liefhebber: de gedichten staan op de

collectie. Haiku’s bijvoorbeeld, een levens-

pagina’s 3, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 68, 120, 157,

gevaarlijk genre voor Europeesche dichters.

166, 187, 212, 221, 223, 287, 292, 295, 296,

Maar ik denk dat deze ermee weg komt:

307, 310, 311, 320, 322, 323, 329, 351, 352, 353,

‘Aspergestekers / recht wezen ze me de weg /

354, 361.) Daar heb ik via een beweging op

met een asperge.’

internet toen een extract van gemaakt, dat

Keurig en ongedwongen in vijf, zeven en

ik als boekje heb afgedrukt. Niet alle 361 pa-

vijf lettergrepen, en met een enkel veelzeg-

gina’s, want dan heb ik nog steeds geen boek

gend beeld. De grote haikudichter Basho

maar een stapel papier en daarbij is dan én

(1644-1694) komt zelf ook nog langs in een

mijn printer-toner leeg én gaat er weer een

ander gedicht, ‘Omentomme’: ‘Basho ver-

boom tegen de vlakte. Mijn vader en moeder

frommelde zijn gedichten / tot een wegwaai-

maakten vroeger een klein kerkblad bij ons

bare prop en jij wil / uit dichterij bestuderen

thuis, met typemachine en stencilapparaat

leren leven?’

op hun slaapkamer, en ik heb een Japanse,
zich een kwartslag draaiende nietmachine

Dat zou met een beetje fantasie kunnen
worden opgevat als een pleidooi voor papier,

geërfd waarmee men in zo’n stapel gevou-

want een scherm laat zich slecht verfrom-

wen a4’tjes in het midden nietjes kan zet-

melen, maar dat terzijde. Beurskens lijkt in-

ten. Zo maakte ik dus een boekje, dat ik gre-

derdaad een man die niet alleen heel veel

tig heb gelezen en herlezen op de bank.
Het eerste gedicht, zowel van het elektro-

poëzie kent maar ook overal poëzie in ziet.
De stijl zweeft tussen ritmisch en met rijm

nische boek als van mijn collectie, is ‘Mijn

bij elkaar gehouden en naar prozaregels ten-

broer Jezus’. Het is een verhalend gedicht

derende associaties, zoals in het gedicht ‘Ach

met achttien coupletten van elk zeven

Europa’: ‘Ach, Europa, met in je steden, / al

regels. Daarmee zitten we gelijk in de stijl en

de dieren die de mens benijden: / konden

de vaardigheid van de dichter. Zijn broer

zij maar leven zoals hij leeft / in alle vier de

speelt een rol in een passiespel in het zui-

seizoenen, zonder besef / van wat hem

den, de hoofdrol van Jezus. Dat is aanleiding

voortbracht, wat hij ervan / maakte en hoe

tot een heroverweging van de jeugd en de

hij het straks / achterlaat, heel de ravage.’

familie, en een mooi gezongen peinzen rond

Europa, natuurlijk. Als ik me niet vergis

het gespeelde verhaal. Zie hoe handig er met

staat er een vrijwel letterlijk fragment van

rijm en ritme gewerkt wordt om een dwin-

een briefwisseling tussen Beurskens en me-

gende vaart in het gedicht te houden:

de-Europeaan Benno Barnard in deze bun-
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deling, slim tot een gedicht verwerkt. Bij

perspectivistisch op geen einder meer ge-

dezen het fragment van de kant van Beurs-

richte. // Waarom werd ik geen dagelijks

kens, na een opmerking van Barnard over

bloemist? Om altijd vers gesneden rozen

zijn gestorven Vader: ‘De dood is een blij-

klaar te zetten / die net zomin weten wat het

vende schande, Benno. / Om daar tranen van

is te liggen op een kist // als op het kussen

verdrietige woede van te krijgen, / hoef je

bij een huwelijk of amourette! / Waarom ben

niet eens zelf een zoon te hebben, weet ik uit

ik niet aan de Middenweg die Specialist / in

ervaring. [...] Mijn vader is er inmiddels 22

rouwbloemwerk en bruidsboeketten?’

|

De uitroeptekens in regel 5 en 11 hoeven niet

eergisteren / op de terugvlucht van Londen

van mij, en in regel 8 stokte ik even, maar

naar Amsterdam, in een halﬂege / Boeing

Beurskens is ondertussen alweer door naar

van British Airways, voelde ik de tranen toen

het volgende gedicht vermoed ik. De druk is

ik over niets / dan een wattig wit wolkendek

te hoog om lang stil te staan bij een afge-

onder een stralend blauw uitspansel / keek

scheiden tekst. Moge zijn pen steeds gretig

en dat aan mijn vader had willen tonen, het

blijven bewegen.

samen / had willen zien met hem die nooit

Wie beter is in schermlezen dan ik kan

in zijn leven daar is geweest / waar ik als

de gehele collectie kosteloos van een scherm

kind geloofde dat je na je dood zou komen.’

lezen (zie hieronder). Via een ijverig en zui-

Of nou alles wat uit zijn pen komt poëzie
is, of dat hij de tekst van de briefwisseling

nig archivaris heb ik ondertussen een paar
originele exemplaren van de bovengenoem-

gewoon mooi en slim heeft bijgevijld en her-

de lokale kerkpublicatie weten te bemach-

schikt – het effect blijft sterk. Poëzie, zo

tigen, in de jaren tachtig op stencils uitge-

deﬁnieerde ooit een postmodern de zaak, is

typte en met de stencilmachine gedraaide,

een tekst waarbij de dichter beslist waar de

Japans geniete boekjes dus. En tot mijn

regel afgebroken wordt. Die deﬁnitie kan bij

genoegen ruiken die nog steeds naar de inkt

minder vaardige lieden tot ellende leiden,

van Gestetner, de toenmalige leverancier.

maar bij Beurskens werkt het. Ook omdat

Zonder in lege nostalgie te willen vervallen

hij volrijm en dansend ritme uitstekend be-

vraag ik me ernstig af of Beurskens toch niet

heerst, maar het alleen toepast waar hij het

beter af zou zijn met het maken van kleine

nodig acht.

collecties om die dan, desnoods met van de

Zie, bijvoorbeeld ‘Specialist’, het laatste

zolder van mijn moeder te redden oude

gedicht uit de collectie. Het is een klassiek

apparatuur, eigenhandig te reproduceren en

sonnet, dat ik ook voor de symmetrie uit-

uit te delen aan liefhebbers, om door te ge-

koos en hier meeneem:

ven. De poëzie wordt er beter van en de lezer
ook.

‘Wat heb ik mijzelf toch aangedaan / door
mijn leven almaar toe te dichten / aan en

Huub Beurskens, Golven en verschuimen, alle

naar het ophouden te bestaan / zonder iets

gedichten 1998-2017, te vinden als elektroni-

te hebben kunnen verlichten // van de angst

sche publicatie op issuu.com; zoek naar

ervoor, de te gewisse traan! / Veeleer ver-

‘Golven en verschuimen’.

engden zich alle vooruitzichten / door cipressen omzoomd tot een enkele laan / die
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jaar niet meer. Er gaat nog steeds / geen dag
voorbij dat hij uit mijn gedachten is. Nog

Menno van der Beek
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‘Niet bang voor de dood’

een passiespel gehouden. Pasen ligt net
achter de dorpelingen, als men besluit de

We schrijven 1919-1920 en bevinden ons

hoofdﬁguren uit het passiespel aan te wij-

in een ﬁctief Grieks dorp met de naam

zen, zodat zij zich het komende jaar kunnen

‘Lykóvrysi’ (‘Wolfsbron’), een dorp in het

voorbereiden op hun rol. De apostelen, Ma-

Ottomaanse Klein-Azië. De Turkse Aga be-

ria Magdalena, Judas en Jezus worden aan-

waart de orde, terwijl de Griekse bevolking

gewezen. De personen die gekozen worden

zich baadt in welvaart. Onverwachts krijgen

hebben al iets weg van de bijbelﬁguren,
maar nadat ze ofﬁcieel ‘benoemd’ zijn, ontwikkelen ze zich pas echt in de richting van

|
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de Grieken te maken met een groep Griekse
vluchtelingen. De Turken hebben hun dorp
verwoest. Hoe reageert men in het dorp op

de bijbelse personages. Ze identiﬁceren zich,

de hongerige, afgematte medemens? Krijgen

sommigen naar het lijkt onbewust, zozeer

de vluchtelingen een kans om een nieuw

met hun rol dat beide verhalen steeds meer

bestaan op te bouwen? Hoewel Christus wordt

in elkaar verstrengeld raken. Zeker Jezus –

weer gekruisigd al tientallen jaren geleden

Manoliós – neemt zijn rol bijzonder serieus

(1948) werd geschreven en ook al eerder in

en lijkt op sommige momenten Jezus zelf

het Nederlands is vertaald, is de thematiek

te zijn. Hierdoor krijgt het lijdensverhaal,

helaas nog steeds bijzonder actueel.
Het verhaal raakte mij vooral door de
thematiek, maar ik kan het niet nalaten ook
een voorbeeld te geven van de prachtige

inclusief de climax, een nieuwe verwerkelijking.
De roman is op veel verschillende manieren, zeker politiek gezien, te duiden. Ik las

schrijfstijl. Beeldend, scherp, homerisch:

het verhaal zelf vooral met het oog op de

‘Terwijl de mensen, verstrikt in hun harts-

huidige vluchtelingenkwestie. Op een zeke-

tochten, doodden en gedood werden en

re dag wandelt een groep Griekse vluchte-

aftuigden en afgetuigd werden, of zich uit-

lingen – een heel dorp – Lykóvrysi binnen.

sloofden om naar de hemel op te stijgen,

De dorpelingen hebben zich tot hen te ver-

kwamen de korenhalmen rustig en zeker tot

houden. Mogen ze blijven of niet? Krijgen

wasdom en rijpheid, vulde hun aar zich met

ze eten, onderdak, kleding? De reactie van

graankorrels en negen ze hun hals naar de

de welvarende Grieken is overwegend nega-

aarde om geoogst te worden.’ Kazantzakis

tief. Christus wordt weer gekruisigd houdt de

heeft zich duidelijk door Homeros laten in-

lezer een spiegel voor. De Grieken eten hun

spireren. Zo is daar Charon en ook Pinelópi,

buikje rond en potten hun geld op, terwijl

die onafgebroken aan het breien is. Breien

er kinderen voor hun ogen wegteren. Hoe

aan de doodskous van haar man. Zelfs als

reageren wij op de stroom vluchtelingen in

haar huis in vlammen opgaat en zijzelf ter-

onze tijd? Zijn wij bereid onszelf aan de

nauwernood gered wordt, is het eerste wat

kant te schuiven voor de ander? Ook als het

ze doet na de redding: verder breien aan de

ten koste gaat van onze vrijheid, ons com-

kous. Centraal in het homerische verhaal

fort en onze welvaart? Christus wordt weer

staat het leven als een eindeloze reis; de

gekruisigd is een confronterend verhaal waar-

zwervende mens die op zoek is naar rust,

over je niet snel uitgedacht raakt.

naar een thuis.
Om de zeven jaar wordt er in Lykóvrysi

Wat is het geheim van de Jezusﬁguur in
de roman? Waarom helpt hij de vluchtelin-
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gen en is hij zelfs bereid zijn leven voor hen
op te offeren? Een vraag die moeilijk te
beantwoorden is, maar zeker te maken heeft
met de afwezigheid van angst. Angst belemmert de Grieken om de vluchtelingen te helpen. Dat is in onze tijd herkenbaar. Vandaag
de dag worden dezelfde bezwaren geopperd
tegen het opnemen van vluchtelingen. ‘Ze

|
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komen onze welvaart verwoesten.’ ‘Ze zijn
misschien wel ziek.’ En uiteindelijk: ‘Ze
delen onze religie en onze politieke achtergrond niet.’ Alleen Manoliós – Jezus – is niet
bang. Voor niemand. Niet voor de vluchtelingen, niet voor de Aga, niet voor de pope,
niet voor het dorp. Als de Judasﬁguur hem
daarop bevraagt, antwoordt hij en geeft hij
zijn geheim prijs: ‘Wie niet bang voor de
dood is, Panayótaros, is voor niemand bang;
dat is het geheim...’
Nikos Kazantzakis [vertaling Hero Hokwerda]. Christus wordt weer gekruisigd. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2016, 447 blz.,
H 29,99.
Els Meeuse
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