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RONALD HAVENAAR

Te licht bevonden
Over Pil-ideoloog Martin Bosma i

Nederland is weer een beetje gidsland, zei Geert Wilders tijdens het Tweede
Kamerdebat in oktober vorig jaar bij het aantreden van het kabinet-Rutte. Gidsland? Inderdaad, die term is afkomstig uit het vocabulaire van de generatie van
'68. In navolging van deze babyboomers introduceerde PvdA-leider Joop den Uyl
vijfjaar later, nadat hij premier was geworden van het meest linkse kabinet dat
Nederland ooit heeft gehad, het begrip gidsland als leidraad voor de buitenlandse
politiek. Toen ging het om een kruistocht tegen de uitbuiting van de Derde Wereld en, in een latere fase, tegen de kernwapenwedloop. Nu moet Nederland gids
zijn in de strijd tegen de islam en tegen de immigratie uit islamitische landen.
De politiek-culturele revolutie die ruim veertig jaar geleden van links kwam,
komt nu van rechts. Maar naast ditverschil zijn er interessante gelijkenissen, niet
alleen in het gebruik van de term gidsland, maar bijvoorbeeld ook in de overtuiging dat het Westen tekort schiet. Toen, in de jaren '60 en '70, als gevolg van zijn
politiek-economische structuren (te kapitalistisch), nu als gevolg van een cultuurrelativisme dat de wil tot verzet tegen islamitische zendingsdrang afbreekt.
BEUKEN
Er zijn nog meer overeenkomsten, zo blijkt uit De schijn-élite van de valse munters van Martin Bosma, het omvangrijke boek waarmee hij zijn naam vestigt als
ideologische woordvoerder van de rvv Op het eerste gezicht lijkt die verwantschap vreemd, want de schijn-élite waar hij zich tegen richt is nu juist de voorhoede van babyboomradicalen die volgens hem in de jaren '70 een opiniecoup
(`extreem linkse machtsovername') pleegde. Belangrijke sectoren van de Nederlandse samenleving, in de eerste plaats de journalistiek maar ook de politieke
partijen van links tot en met CDA en VVD, werden toen geïnfecteerd met het multiculturele ideaal: de overtuiging dat de toestroom van immigranten uit andere
1 Naaraanleídíngvan: Martin Bosma, Deschijn-élite van de valse munters. Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep
Wilders en ik, Uitgeverij Bert Bakker, 2010
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culturen per definitie een goede zaak is. Volgens Bosma zadelde de schijn-élite
Nederland op met de opvatting, die na enige tijd als gevestigd gold, dat afwijkend
gedrag van immigranten moet worden toegejuicht als bijdrage aan een meelkleurigheid die alle culturen als even waardevol beschouwt.
Niettemin zijn de overeenkomsten tussen de '68-ers en de Pvv-ideoloog opvallend. Bosma's aanval op deze generatie is het product van een opstandigheid
tegen heersende opinies die ook de drijfveer van de babyboomers was. Net als
die generatie keert de Pii zich tegen de regentenmentaliteit van de zittende
elite in Den Haag. Ook de '68-ers waren populisten, met hun eis van een `directe
democratie' die de macht van het establishment moest ontmantelen. Het volk,
toen nog aangeduid als `de basis', moest het allemaal zelf en rechtstreeks voor
het zeggen krijgen door de introductie van inspraak en zelfbestuur.
Martin Bosma geeft in zijn boek uiting aan zijn diepe afkeer van Nieuw
Links, de beweging die volgens hem de oude sociaaldemocratie kapot heeft gemaakt. Maar deze groepering van links-radicale jongeren lanceerde eind jaren
'60 het idee dat de PvdA zich moest omvormen tot een 'actiepartij' die de verlangens van haar aanhang direct omzette in maatschappelijk protest. Zo'n soort
beweging moet de Pνν volgens Bosma ook zijn. Hij wijst de kritiek van de hand
dat zijn partij geen leden kent. Een dergelijke structuur, met zijn eindeloze interne discussies over programma's, leidt volgens hem tot een `verstoring van de
democratie'. De klassieke partijen zijn in zichzelf gekeerde instituten geworden,
juist door hun ledenstructuur. De Pii daarentegen, aldus Bosma, moet de stem
van de onderkant direct vertolken. De moderne partij is een internetpartij. Zij
articuleert rechtstreeks de wil van het volk, die tot haar komt via elektronische
weg, zonder tussenkomst van partijgeledingen.
Behalve in de opstand tegen de elite en het pleidooi voor de directe democratie vertoont de piv ook nog verwantschap met de progressieve '68-ers in
haar drang tot polariseren. De partij heeft dit middel niet slechts overgenomen
maar geperfectioneerd tot een instrument dat schrille klanken produceert. De
tegenstellingen moeten worden aangescherpt, zodat goed duidelijk wordt dat
het volk de multiculturele samenleving meer dan zat is. `We gaan er hard in,'
schrijft Bosma. Hij is de uitvinder van het begrip `kopvoddentax', dat zijn leider
Wilders sinds het begin van de formatiebesprekingen tussen PIV, CDA en VVD
niet meer in de mond nam, maar dat Bosma `een hartstikke goed woord' blijft
vinden (interview in De Volkskrant 25/9/2010). Hoe grover en rauwer, hoe beter. Aan de politieke stamtafel van Bosma houdt men van bulderen en beuken.
Tegenstanders zijn `knettergek' en moeten met alle beschikbare middelen in het
nauw worden gedreven.
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ZAKELIJKHEID
Bosma plaatst zichzelf in de traditie van de oude sociaaldemocratie, de PvdA van
νόόr de jaren '60. Hij beroept zich in zijn tirade tegen het multiculturalisme op de
opvattingen van Drees Sr. en Drees Jr., maar toch vooral op het werk van Jacques
de Kadt. De titel van zijn boek is ontleend aan een passage uit Het fascisme en de
nieuwe vrijheid, dat De Kadt in 1939 schreef.2 Meer nog gaat de waardering van
Bosma uit naar Depolitiek dergematigden, het laatste boek van De Kadt, verschenen in 1972. De vraag is hoe goed Bosma deze werken heeft gelezen. De politiek
der gematigden is een livre d'humeur tegen de '68-generatie, maar dan wel tegen
juist die radicale babyboomidealen die Bosma overneemt: de directe democratie,
de actiepartij, het idee dat de spontane wil van het volk richtinggevend moet zijn.
Hij zegt De Kadt te bewonderen om diens pleidooi voor een `weerbare democratie', die de strijd met haar tegenstanders opzoekt. Maar deze democratie
moest volgens De Kadt juist zo veel mogelijk gevrijwaard blijven van de rechtstreekse volksinvloed. In zijn laatste boek blaast hij het idee van de eliteheerschappij, dat hij ruim dertig jaar eerder in Het fascisme en de nieuwe vrijheid had
gepropageerd, nieuw leven in. Na de Tweede Wereldoorlog, toen De Kadt van
1948 tot 1963 als PvdA-Tweede Kamerlid politiek in de praktijk beoefende, was
dit denkbeeld in zijn geschriften naar de achtergrond verdwenen. Maar in Depolitiek der gematigden is het weer helemaal terug. `Bruikbare democratie,' aldus
De Kadt, `kan alleen bestaan in het uitoefenen van de volksinvloed op een zodanige wijze dat bekwame en krachtige mensen worden aangewezen om moeilijke en vaak onaangename beslissingen te nemen; en over de macht beschikken
om die beslissingen door te zetten als gemakzucht en sleur ze zouden pogen te
beletten.'3 Op dit idée fixe dat de democratie een bekwame elite moet selecteren,
is veel aan te merken (wat ik in mijn boek over de politieke denkbeelden van De
Kadt, De tocht naar het onbekende, uitvoerig heb gedaan), maar dat is hier niet de
kwestie. Waar het om gaat is dat dit democratiemodel mijlenver afstaat van Bosma's directe democratie die het volk rechtstreeks het volle pond wil geven. Zijn
beroep op De Kadt als de uitvinder van de weerbare democratie die ook Bosma
voor ogen staat, raakt dus kant noch wal.
Maar misschien bedoelde Bosma met dit beroep op De Kadt nog iets anders.
Hij zegt vooral `de havik' in deze auteur te bewonderen, de man die het Sovjetcommunisme volledig afwees en een diepe afkeer had van de halfzachte meelopers die altijd nog wel iets redelijks in de houding van Moskou wisten te ontdek2 Van dit boekverscheen in 1946 een tweede en in 1980 een derde druk. Bosmaverwijst naar blz. 240 van de eerste editie (1939),
maar dit moet zijn: blz. 234. Zie voor Bosma's slonzige manier van verwijzen ook noot 6
3 J. de Kadt, Depolitiek der gematigden, G.A van Oorschot, 1972, bIz. 473
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ken. De Kadt was inderdaad geen `begriphebber', maar meende wel dat kennis
en inzicht onontbeerlijk waren om politieke tegenstanders effectief te kunnen
bestrijden. Om die reden hield hij altijd vast aan het uitgangspunt dat je de vijand door en door moet kennen.
De politiek der gematigden is in dit opzicht vooral een pleidooi voor zakelijkheid. De belangrijkste opdracht van politiek denken, aldus De Kadt, is
contact maken met de werkelijkheid. Dat kan alleen als die realiteit wordt
benaderd met een open geest. Vrije geesten distantiëren zich van axioma's en
formules die geen stand houden tegen zakelijke argumenten. Zakelijkheid is
altijd concreet, vereist kennis van de politieke praktijk in zowel haar actuele
als historische gedaante.
EXTREEM LINKS
Zakelijkheid, kennis en inzicht: dat zijn precies de elementen die in het boek van
Martin Bosma afwezig zijn. Terecht noemt hij zichzelf een `zendeling'. Hij is een
man van de dogmatiek en de missiedrang. Dat blijkt om te beginnen uit zijn omgang met de geschiedenis. Zo doet hij een stijfkoppige poging om te bewijzen dat
Hitler extreem links was. Hij verzet zich tegen de typering van deze politicus
als `rechts-extremistisch' of 'extreemrechts': volgens hem een babyboomuitvinding die de bedoeling heeft alle rechtse groeperingen in de foute hoek te plaatsen door ze met Hitler te associëren.
Bosma weet kennelijk niet - omdat hij daarin niet is geïnteresseerd - dat tal
van serieuze geschiedschrijvers, die in hun opvattingen geenszins kinderen van
'68 zijn, de termen `rechtsradicalisme' en `rechtsextremisme' met goede redenen als verzamelnaam voor fascisme
Zakelijkheid, kennis en inzicht: en nationaalsocialisme gebruiken. De
reden waarom zij dit doen is dat deze
dat zijn precies de elementen
bewegingen de waarden van Verlichdie in het boek van Martin
ting en Franse Revolutie, de vrijheid
Bosma afwezig zijn
en de gelijkheid, resoluut verwierpen
en de rationaliteit als uitgangspunt van de maatschappelijke organisatie wilden
vervangen door strijdlust en geweldsverheerlijking. Dit laatste aspect wordt
niet alleen breed uitgemeten in de historiografie, maar is ook al terug te vinden
in Het fascisme en de nieuwe vrijheid (1939). In het door Bosma kennelijk niet
(goed) gelezen hoofdstuk `Hitler, of de triomf van het kazernisme' schrijft De
Kadt dat fascisme en nationaalsocialisme een romantisch en nationaal protest
zijn van `de vitale instincten tegen de rede .4
4 J de Kadt, Hef fascisme en de nieuwe vrijheid, derde druk, G Α van Oorschot, 1980, blz 183
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Het nationaalsocialisme wilde dadendrang tonen door politieke en ideologische tegenstanders te vernietigen. Het uitgangspunt van de gelijkheid moest
plaatsmaken voor het rassenbeginsel dat inferieure joden scheidde van superieure Ariërs. De vrijheid diende te worden vervangen door de gebondenheid aan
de volksgemeenschap (Volksgemeinschaft). Dat laatste geloofsartikel was weliswaar een vorm van socialisme, maar het betrof een variant van, zo men wil, een
`extreem linkse' ideologie die fel antimarxistisch was en zich oriënteerde op een
nationalistisch verlangen naar eenheid.
Om al deze redenen typeert bijvoorbeeld de bezadigde Robert O. Paxton
(geen '68-er) in zijn standaardwerk The Anatomy of Fascism (2004) fascisme
en nationaalsocialisme als bewegingen die overwegend rechts-radicaal waren,
maar hun diffuse programma aanvulden met elementen uit het linkse gedachtegoed. Hitler extreemlinks noemen, zoals Martin Bosma doet, dat is niets anders dan historische terminologie tot speelbal van politieke willekeur maken.
Maar voor Bosma is alles geoorloofd, zoals ook blijkt uit zijn opmerking over
Joop den Uyl, die volgens het commentaar van diens partijgenoot Henk Vredeling een nationalist was: `Ook dat kan dus geen reden zijn om Hitler in te delen
bij het rechtse kamp,' schrijft hij. Den Uyl was links en nationalist, dus ligt het
volgens de voddige redenering van Bosma voor de hand om de nationalist Hitler
ook links te noemen.
Zijn hoofdstuk over Hitler, waarin een fors gevulde boekenkast omver wordt
getrokken, laat zien dat De schijn-élite het typische product is van een halfintellectueel die heel wat gelezen heeft, maar niet in staat is zijn weetjes in een aannemelijke context plaatsen. Maar waarschijnlijk was dat ook helemaal niet de bedoeling en moeten we zijn boek vooral opvatten als een politiek pamflet waarin
elk middel wordt aangegrepen om de tegenstander te raken. Dat mag, maar deze
methodiek heeft niets van doen met de zakelijkheid, de kennis en het inzicht die
men terugvindt in alle werken van de leermeester op wie Bosma zich beroept.
TOTALITAIR
Niet dat De Kadt wars was van polemiseren, integendeel. Maar de aanval die hij
in De politiek der gematigden doet op de links-radicale '68-ers die Sovjetpraktijken goedpraatten omdat de `ontspanning' nu eenmaal om respect voor de
Russische raketten vroeg, gaat gepaard met een grondig analyse van Moskous
buitenlandse politiek en van de binnenlandse verhoudingen in de Sovjet-Unie.
De conclusie van dit feitenonderzoek luidt dat het onmogelijk is met deze staat
compromissen te sluiten. Al eerder had De Kadt, die van 1919 tot midden jaren
'20 (en niet, zoals Martin Bosma schrijft, tot midden jaren '30) partijcommu-
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vist was, op basis van eigen ervaringen het communistische wereldbeeld blootgelegd. Volgens hem was de kern van het communistische probleem ideologisch
van aard omdat het marxisme-leninisme in de politieke praktijk altijd tot partijdictatuur leidde. De partijleiding in Moskou was uit hoofde van diezelfde
ideologie in de politieke praktijk altijd
geneigd andere naties aan zich te onIn zijn gebrek aan
derwerpen.
belangstelling voor deze
Martin Bosma ziet De Kadt als
gevarieerde politieke praktijk
voorbeeld:
zoals deze auteur zich voor
toont Bosma zich een fanatieke
de oorlog keerde tegen het totalitaire
apostel van de anti-islamkerk
fascisme en tijdens de koude oorlog
tegen het totalitaire communisme, zo strijdt Martin Bosma tegen de politieke
ideologie van de totalitaire islam. Wat hem echter ook bij dit onderwerp, net als
bij zijn karakteristiek van het fenomeen-Hitler, van de meester onderscheidt is
dat de kennis en het inzicht die De Kadt zich eigen maakte voordat hij tot een
standpunt kwam, bij Martin Bosma zijn vervangen door geloofsijver.
Bosma keert zich, zo zegt hij zijn leider Wilders na, tegen de islam maar niet
tegen de moslims. Dat is een merkwaardig om niet te zeggen erg kunstmatig onderscheid, want wie zijn degenen die deze ' totalitaire ideologie' uitdragen? Dat
zijn toch de moslims? `Het grote geluk van het Westen,' aldus Bosma, `bestaat
eruit dat lang niet alle moslims bekend zijn met de finesses van de islamitische
ideologie: Deze volgelingen van de islam zijn gematigd, passen zich aan, omdat
ze niet op de hoogte zijn van hun eigen religie. Een gematigde moslim is volgens
Bosma een moslim die de islam niet kent. Er moet daarom naar zijn mening een
verschil worden gemaakt tussen de aanhangers en de ideologie.
Kennelijk realiseert hij zich niet dat alleen al dit onderscheid de vergelijking
van de islam met het communisme ontkracht. Elke aanhanger van de communistische ideologie was een volgeling van de leninistische beginselen die de partijdictatuur schraagden. Een communist die gematigd was omdat hij zijn eigen
leer niet begreep bestond niet. In eigentijdse termen gezegd: communisten waren onder alle omstandigheden fundamentalistisch, zodra ze gematigd waren
werden zij sociaaldemocraten.
De door Bosma gecultiveerde vergelijking tussen islam en communisme
heeft geen andere doelstelling dan de mohammedaanse godsdienst in het totalitaire kamp te plaatsen en het bestaan van gematigde moslims, die zich aan westerse waarden aanpassen, te bagatelliseren. Hij is eenvoudig niet geïnteresseerd
in de complexe werkelijkheid die enerzijds fundamentalistisch-islamitische
stromingen laat zien, maar die aan de andere kant ook genoeg voorbeelden toont
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van moslims die in hun politieke gedragwesterse uitgangspunten en richtlijnen
accepteren. Dat laatste patroon zien we niet alleen bij de meerderheid van de
moslims die in het Westen wonen. Naties als Indonesië en Turkije, die een redelijk geslaagde poging doen om een democratisch stelsel te combineren met een
overheersende positie van de islam, bewijzen dat westerse waarden en mohammedaanse godsdienst elkaar niet hoeven uit te sluiten.
In zijn gebrek aan belangstelling voor deze gevarieerde politieke praktijk
toont Bosma zich een fanatieke apostel van de anti-islamkerk. Hij klemt zich
vast aan een gesloten wereldbeeld dat de islam een agressief en imperialistisch
stempel geeft. Tal van citaten uit de Koran moeten het bewijs leveren dat zijn
overtuiging juist is. Bosma doet in dit opzicht niet aan politiek, maar aan theologie. Elke belangstelling voor de nuances van de politieke praktijk is hem vreemd,
alleen de tekst van de schrift telt. Hij blijft, om Jacques de Kadt te citeren, `op
papagaai-achtige wijze ... schema's herhalen'.5
Als zendeling haalt Bosma alles uit de kast om deze auteur voor de loodzware
kar van zijn missiedrang te spannen. Niet alleen de anticommunist wordt aangeroepen, bij De Kadt kun je volgens Bosma ook lezen hoe groot de gelijkenis is
tussen nationaalsocialisme en islam. Om dit aan te tonen heeft hij een uit verschillende passages samengesteld citaat uit Het fascisme en de nieuwe vrijheid in
elkaar geknutseld (Bosma slaagt erin
bij herhaling naar het verkeerde boek De islam kent geen
en naar verkeerde bladzijden te ver- machtscentrum, Zoals
wijzen). Inderdaad schrijft De Kadt nationaalsocialisme en
in dit boek terloops over de moslim- communisme dat in Berlijn
godsdienst. Hij doet dat echter niet en Moskou hadden
met een verwijzing naar het inherente
extremisme van de Koran, maar naar het radicalisme van de islam in de politieke
praktijk van een bepaald tijdvak. Godsdiensten, aldus De Kadt, worden gevaarlijk als ze met het zwaard worden uitgedragen. De mohammedaanse `mythe',
zoals hij de islam noemt, was gedurende een bepaalde historische periode vergelijkbaar met de `politieke religies' fascisme en nationaalsocialisme, namelijk
toen de profeet zelf een militaire macht mobiliseerde die in staat was een heilige
oorlog te voeren.
Vervolgens, zo schrijft De Kadt in een passage die door Bosma niet toeval5 J de Kadt, Uit mijn communistentijd, G.A. 'an Oorschot, 1963, blz. 339
6 Bosma verwijst tweemaal naarDepolitiek der gematigden (De Kadt,1972) in plaats van naar Hetfascisme en de nieuwe vrijheid.
Hij noemt de bladzijden 197 en 181 De passages die hij aan elkaar heeft geknoopt staan echter in de door hem genoemde editie
van Het fascisme en de nieuwe vrijheid (1939) op de bladzijden 196/197,172/173 en 292

9

lig is weggelaten, raakte het Ottomaanse Rijk tijdens een latere fase van zijn
bestaan ten prooi aan indolentie, doordat het de `geestelijke kracht' verloor die
het mohammedaanse imperium van de kalifaten eerder had bezeten. In die periode was dit Ottomaanse Rijk niet in staat zijn religieuze impuls om te zetten in
een culturele `mythe' die voor nieuwe energie had kunnen zorgen. Kortom, het
agressieve karakter van de islam vloeit volgens De Kadt niet noodzakelijk voort
uit haar heilige geschriften, maar doet zich in de praktijk tijdens een beperkte
periode onder bepaalde omstandigheden voor. In zijn werk is niets te vinden dat
Bosma's stelling over de inherente verwantschap tussen een totalitair-islamitische ideologie enerzijds en fascisme en communisme anderzijds ondersteunt.
DEFAITISME
Schiet het Westen hopeloos tekort? De rode draad door het betoog van Bosma
is dat de westerse cultuur niet bestand is tegen de opmars van de Koran en de
sharia: ze proberen ons over te nemen en dat zal ze lukken ook. Hier spreekt
een défaitisme uit dat in de politieke realiteit van de mondiale verhoudingen
geen aanknopingspunten heeft. De islam kent geen machtscentrum, zoals nationaalsocialisme en communisme dat in Berlijn en Moskou hadden. De wereld van de moslims is versplinterd: religieus, geogra fisch en politiek. Voor
zover de islam een godsdienst van het zwaard is, betreft het een fundamentalistisch-terroristische minderheid, Al Qaida, die zich minsten zozeer tegen
andersdenkende geloofsgenoten keert als tegen het Westen. Maar afgezien van
deze en andere terroristenbendes, die zwaar op de huid worden gezeten door
westerse politie- en inlichtingendiensten: hoe sterk zijn de legers van de islam? In Afghanistan wordt de Taliban vooralsnog door een bescheiden NAvointerventiemacht bezig gehouden. Is Iran bezig de strijdmacht op te bouwen
die de islam over de wereld moet verspreiden? Het Iraanse kernwapenprogramma, dat ook Israël en West-Europa zou kunnen bedreigen, lijkt vooralsnog niet bestand te zijn tegen de computerwormen van westerse inlichtingendiensten. En over verdeeldheid gesproken: het meest bevreesd voor een Iraans
kernwapen zijn de islamitische buurstaten van Iran, zozeer zelfs dat ze (zie
Wikileaks) de Verenigde Staten om een luchtaanval op de staat van Ahmadinejad hebben gevraagd.
Volgens Bosma komt de dreiging vooral van de `massa-immigratie'. De westerse samenlevingen vertonen volgens hem een gebrek aan weerstand tegen de
islamitische ambities van de immigranten. Dit tekort aan vertrouwen staat in
merkwaardig contrast tot zijn eigen strijdbaarheid. Vecht hij met de moed der
wanhoop? De toon van zijn boek wekt niet die indruk. In elk geval onderschat
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hij de veerkracht van een westerse cultuur die haar vitaliteit ontleent aan een
nooit eindigende belangen- en ideeënstrijd. Waarom zou een moslimminderheid van omstreeks vijf procent voorbestemd zijn om die wedijver om te buigen
tot een zegetocht? De westerse samenlevingen, ook dat is al in Het fascisme en
de nieuwe vrijheid te lezen, kunnen dankzij hun open en vrije karakter bogen op
een potentie aan levenskracht die elke vijand aankan. Mede dankzij dat reservoir aan energie heeft het Westen (toegegeven: onderAmerikaanse leiding) zelfs
nazisme en communisme op de knieën gekregen. Waarom zouden de westerse
samenlevingen het hoofd in de schoot moeten leggen als ze worden geconfronteerd met een veel zwakkere vijand als de fundamentalistische islam? Een vijand die geen machtscentrum heeft, die maar op heel beperkte schaal kan rekenen op de steun van moslimimmigranten in het Westen en die doelwit is van een
militaire en politionele krachtsinspanning onder westerse leiding.
SIXTIES
Terug naar de jaren '60, een periode die in meer dan één opzicht verhelderend
blijft om het optreden van de Pvv toe te lichten. In 1966 publiceerde Nieuw Links
zijn brochure Tien over Rood, die opende met de zin: `Er waart een spook door
Nederland: het spook van de ontevredenheid: Datzelfde jaar sprak koningin Juliana in de troonrede haar zorgen uit over de onrust in het land. Sinds de Lijst
Pim Fortuyn in 2002 succesrijk was, zijn we een periode binnengetreden die
verwante kwalen vertoont. De kiezers van de Pvv zijn geen extremisten, maar
burgers die om tal van redenen buitengewoon ontevreden zijn. Als populistische beweging zegt de Piv dingen die het volk graag hoort. Als leider van een
catch-cd/party exploiteert Wilders thema's die aan het ongenoegen ten grondslag liggen: vooral de immigratie uit islamitische landen, maar ook de macht van
Brussel en de angst voor welvaartverlies als gevolgvan geglobaliseerde markten
en financieel-economische crisis. Deze partij verzet zich tegen de vaak anonieme krachten die het bestaan van de burger op losse schroeven lijken te zetten
en propageert een vertrouwd en verdwenen levensgevoel dat herinneringen oproept aan een tijd dat alles in Nederland nog overzichtelijk en beheersbaar leek.
Zij boekt successen mede dankzij - het is al vaak gezegd en geschreven - de langgerekte nalatigheid van gevestigde partijen om reële problemen te adresseren.
Maar er zit nog een andere kant aan het succes van de Piv waar tot nu toe
veel minder aandacht aan is besteed. De moderne kiezer is een erfgenaam van
de jaren '60, een ongeleid projectiel dat is losgekoppeld van godsdienst, moraal,
levensbeschouwing en traditie. We leven in een tijdperk waarin de `dekolonisatie van de burger' (H.J.A. Hofland) ook de onderste lagen van de samenleving
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heeft bereikt. De geïndividualiseerde en opstandige kiezer grossiert in vluchtige
oordelen, is tuk op verrassingen en neigt tot grilligheid. Zelfzucht en narrigheid
concurreren in zijn gedrag om voorrang: hij voelt zich inderdaad bedreigd door
grensoverschrijdende ontwikkelingen, maar tegelijk verlangt hij naar een verzetje dat de gevestigde orde aan het schrikken maakt. Er is veel krediet voor het
fenomeen van de politieke schelm, zeker als zo'n kwajongen ook nog een underdog is die al sinds zesjaar permanent bewaakt moet worden. Wat is er leuker en
spannender dan deze Robin Hood op de electorale troon hijsen?
Ondertussen is sinds de verkiezingen van juni 2010 duidelijk dat de bestuurbaarheid van Nederland er niet eenvoudiger op is geworden. Niet alleen als gevolg van het succes van de Piv, die inmiddels in aantal Kamerzetels de derde
partij van het land is, maar ook doordat de grote partijen PvdA, VVD en CDA samen nog maar net de meerderheid van het electoraat vertegenwoordigen.
`We zouden het politieke systeem in Nederland gewoon saai kunnen noemen,' aldus Arend Lijphart ruim veertigjaar geleden (1968) in zijn klassiek geworden Verzuiling, pacιficatie en kentering in de Nederlandse politiek.? Toen hij
dit schreef hadden de gevestigde partijen al geruime tijd steevast 80-90 procent
van de Tweede Kamerzetels in handen. De sufheid van deze stilstand hebben
we geheel en definitief achter ons gelaten: tel uit je winst. Voor het eerst sinds
de Tweede Wereldoorlog kan noch een centrumlinkse noch een centrumrechts
samenwerking op een meerderheid bogen. Alleen een links-centrum-rechtse
coalitie zou nog in staat zijn te regeren.
Het is een zegen dat CDA, VVD en PvdA de meerderheid die voor hen gezamenlijk overblijft niet hebben gebruikt om een zogenaamde grote coalitie te
vormen. In dat geval was de verkiezingsoverwinnaar, de PVV, in een isolement
gedreven dat de anti-establishmentwoede van een op drift geraakt electoraat
nog groter had gemaakt. Als oppositieleider had Wilders waarschijnlijk binnen
afzienbare tijd kunnen doorgroeien naar 35 tot 40 zetels en was er een goede
kans geweest dat hij na de eerstvolgende verkiezingen aanspraak had kunnen
maken op het premierschap. VVD-leider Rutte en meer nog CDA-leider Verhagen
- die een onwillige partij moest overreden - komt het compliment toe dat zij dit
gevaar voorlopig hebben gekeerd.
Zeker, de huidige constructie biedt geen aantrekkelijke aanblik. Ronduit
gênant is de sleutelrol voor een partij die de afkeer van moslims exploiteert en
waarvan de lijsttrekker namens zijn anderhalf miljoen kiezers het failliet van
de onafhankelijke rechtspraak aankondigt als hij niet wordt vrijgesproken van
7 Arend L ιlphart, Verzuiling, pacificatieeaketenng έη de Nederlandse politiek, J.H de Bussy, 1968, blz 48
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discriminatie en haatzaaien - in een procedure waar men overigens nooit aan
had moeten beginnen.
Maar aan de andere kant is het beslist niet juist dat de gedoogrol de Pvv invloed zou geven zonder dat de partij verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Het
akkoord met CDA en VVD betekent dat Wilders participant is geworden van de
traditionele compromissencultuur en dat zijn partij dus, net als andere partijen die aan een coalitie meedoen, afstand moet nemen van de beloftes aan haar
kiezers. De nvv-leider kan niet langer door het politieke leven als opstandige en
provocerende free rider, het idool van de proteststemmer die hem bewondert
omdat hij `schijt heeft aan de hele kolerezooi' (citaat uit een rv-straatinterview
met een betrokken burger in EénVandaag, 26 mei 2010).
Overigens is uit het vorig jaar verschenen boek van Meindert Fennema over
Wilders af te leiden dat deze jongen uit de provincie dankzij zijn invloedrijke
gedoogpositie een rol heeft gekregen die hem waarschijnlijk beter ligt dan die
van stoorzender: hij wilde er altijd al heel graag bijhoren, vooral in de tijd dat
Bolkestein als vvD-leider een coterie van getrouwen om zich heen verzamelde.
Er is hoe dan ook een gerede kans dat het optreden van Wilders in de constructie van dit moment de glans van de `zeggen-wat-je-denkt'-bravoure zal verliezen
die voor een deel zijn electorale successen heeft mogelijk gemaakt.
CULTUURIDEAAL
Behalve de poging van vvD en CDA om de speelruimte van de Pii te beperken
door deze partij in te kapselen, zijn er nog andere mogelijkheden om de opmars
van Wilders te keren. Voor de zorgvuldige lezer is een goed recept te vinden gin, jawel, het werk van Jacques de Kadt. Alsje vijand succes heeft, zo schrijft hij in Het
fascisme en de nieuwe vrijheid, kun je iets van hem leren. Het fascisme kon tijdens
het interbellum overwinningen boeken doordat het appelleerde aan een breed
verlangen van de massa naar idealisme. Deze beweging manifesteerde zich als
`het tot een haatgrens verwrongen en verstarde gezicht van de behoeften van
deze tijd'.$ Het had de barbaarsheid tot ideaal verheven, aldus De Kadt. Maar een
ideaal had het wel, terwijl de concurrenten, van liberalisme tot sociaaldemocratie en communisme, zich bleven vastbijten in materieel-economische doelstellingen. Volgens De Kadt kon het fascisme alleen effectief worden bestreden als
gematigde en beschaafde democraten een eigen ideaal ontwikkelden: de nieuwe
vrijheid die hij de naam `cultuursocialisme' gaf.
De tijden zijn veranderd; er is geen enkele reden om de vv te vergelijken
8 De Kadt, Fascisme en nieuwe vrijheid,1980, b1z.16
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met het vooroorlogse fascisme of nationaalsocialisme. Alle ingrediënten die de
bewegingen van toen hun specifieke karakter gaven - de strijd tegen de democratie, nationalisme, imperialisme, rassenbeginsel, verheerlijking van strijd en
geweld - ontbreken in het programma van Wilders en Bosma. Niettemin: zoals
er overeenkomsten zijn tussen onze tijd en de jaren'60, zo zijn die er ook met het
interbellum. Opnieuw wordt de politieke discussie bepaald door een brede ontevredenheid over culturele thema's, in het bijzonder de positie van immigranten.
De Piv heeft de politieke urgentie van deze kwestie beter tot zich laten doordringen dan andere partijen en in dat opzicht valt er in de geest van De Kadt nog
wel wat te leren van het succes dat Wilders boekt.
Zo dienen problemen die de Pii aan de orde stelt serieus te worden genomen,
dat wil zeggen consequent en niet halfzacht te worden bestreden: de oververtegenwoordiging in criminaliteit van
Contra-productief is de
Marokkaanse jongeren, het bovenfanatieke demoniseringsproportionele gebruik van sociale uitcampagne van de PVV tegen
keringen door moslims, discriminatie
een islam die als godsdienst
van vrouwen, joden en homo's, uithuheel goed kan samengaan
welijking, etc. Gewenst is een bestrijmet gematigd en fatsoenlijk
ding van bepaalde aspecten van het gegedrag
drag van een beperkte groep moslims.
Contra-productief is echter de fanatieke demoniseringscampagne van de ivv tegen een islam die als godsdienst
heel goed kan samengaan, zoals de praktijk al op ruime schaal bewijst, met gematigd en fatsoenlijk gedrag.
Het veilige levensgevoel dat de Pvv haar aanhang voorhoudt, is een product
van valse profeten. Nederland wordt nooit meer zoals het was. Er is geen behoefte aan deze door nostalgie gevoede hersenschim. Nodig is daarentegen een eigentijds cultuurideaal dat zonder mitsen of maren immigranten verwelkomt die
zich loyaal aanpassen aan Nederlandse wetten en waarden, dat wil zeggen die
bereid zijn zich te verheffen tot leden van de nationaal-culturele gemeenschap
die wordt bepaald door het Nederlanderschap in al zijn facetten, inclusief godsdienstvrijheid. Bosma's rancunetocht tegen de islam werpt alleen maar barricades op voor een integratie die mogelijk en wenselijk is.
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MARIJKE SCHERMER

De microbiologe

Ze zit in de stoel bij het raam in de slaapkamer naar de motregen te staren als hij
belt. Hoewel haar huis groot is en er formeel voor ledere bezigheid een vertrek
is zit ze eigenlijk altijd daar. Ze neemt haar koffie of haar avondeten mee vanuit
de keuken, heeft naverloop van tijd en na eindeloos heen en weer slepen, de televisie en de radio in de slaapkamer laten staan, heeft een extra oplader voor haar
computer achter de plant in de hoek gelegd en een kleine boekenkast neergezet.
Vanuit het raam heeft ze uitzicht op de binnentuin van het complex waarin ze
woont. Ze heeft haar vrije ochtend van de dinsdag naar de woensdag verplaatst
omdat een tuinman dan het gras maait of de bomen en struiken snoeit of het
onkruid wiedt al naar gelang het seizoen en de stand van zaken. Ze vindt het
prettig om daarnaar te kijken. Heel af en toe duikt er wel eens een van de andere bewoners op met een krant of een fles witte wijn maar er gebeurt meestal
helemaal niets. Niemand in het gebouw heeft kinderen of huisdieren, niemand
draait muziek met openstaande ramen. Het is een doodstil en comfortabel oord.
Drie jaar geleden is haar vriend van de één op de andere dag vertrokken. Ze
wist het meteen toen ze thuiskwam. Zijn jas hing er niet, er was een rijtje boeken
weg uit de kast, een stapel kleren uit de klerenkast en uit de la in de keukentafel
waren zijn paspoort en de autopapieren verdwenen. Ze schonk een glas martini
in en tegen het aanrecht geleund probeerde ze in zichzelf te graven naar een
emotie. Misschien was ze vooral geïrriteerd dat hij geen briefje had achtergelaten. Weggaan was één ding maar er niet bij vermelden waarom was ronduit onbeschoft. Ze realiseerde zich hoe weinig het leven in de jaren dat ze bij elkaar waren
een gedeeld leven was geworden. Het huis was van haar, alle spullen die hij niet
meegnomen had ook, er was niets dat ze kon bedenken waarin ze afhankelijk van
hem was. Ze realiseerde zich bovendien dat ze zich niet kon herinneren waarom
ze bij elkaar waren. Er was wederzijdse bewondering geweest, daar was het mee
begonnen. Zij bewonderde zijn vermogen om betekenis te geven aan dingen zonder betekenis; hij vond thema's en motieven in boeken die hun schrijvers er niet
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in hadden gestopt, overeenkomsten in uitingen op allerlei gebied die de tijdgeest
verklapten. Hij geloofde ook dat de losse onderdelen in zijn eigen leven een onontkoombare samenhang vertoonden. En hij had, zoals elke intelligente alfa
(haar woorden), een enorm ontzag voor haar werk als microbioloog. Ze waardeerden in elkaar hun vermogen tot concentratie en hun soberheid en ze deelden
een liefde voor korte verhalen die ze aan elkaar voorlazen. Ze hadden verkering
voordat ze met elkaar sliepen en toen ze dat waren gaan doen had dat altijd een
licht ongemakkelijk en uiterst beschaafd karakter gehouden. In de ruim zeven
jaar dat ze bij elkaar waren, was zij van een teruggetrokken onderzoeker in een
relatief bekende figuur veranderd. Haar boek overvirussen had haar in een deel
van de wetenschappelijke wereld hoon opgeleverd maar bij het grote publiek beroemd gemaakt. De minachting van haar collega's zal overgaan, denkt ze. Aandacht levert geld op en er is bovendien niets onwetenschappelijks aan haar boek.
Ze heeft het alleen uitgelegd op een manier die ook voor leken te begrijpen is.
Wetenschappers die eenvoudige taal wantrouwen zijn zelf niet te vertrouwen,
had ze in een interview gezegd; die verbergen hun ware bedoelingen achter geheimtaal; die ontlenen hun status aan hun onbegrijpelijkheid. Veel te ferm uitgedrukt natuurlijk, vond ze zelf ook, maar je ferm uitdrukken draagt bij aan populariteit en ze is, zonder dat ooit te hebben gewenst, veelgevraagd als spreker en
als gast in talkshows. Ze heeft iets onaangepasts in haar gedrag en iets rommeligs in haar verschijning. Kenmerken die bij vrouwen over het algemeen als een
handicap werken maar bij haar vooralsnog worden geaccepteerd. Ondanks haar
maatschappelijk succes is ze verknocht aan het laboratorium. Ze houdt ook daar
van haar uitzicht. Door de microscoop het leven in zijn meest grijpbare variant
en door de hoge ramen de universiteitscampus vol studenten, vol geschiedenissen die elkaar kruisen. Een levendigheid die ze waardeert als contrast met de
stille tuin vanuit haar slaapkamer. Ze houdt van de microbiologie zoals ze houdt
van de literatuur. Een universum binnen de werkelijkheid waarin de waarheid
opgesloten ligt die toch op een bepaald hersenniveau te begrijpen is.Leunend tegen dat aanrecht met het glas in haar hand had ze het donker zien worden. Dat ze
daar zo lang en roerloos stond moest toch iets betekenen, dacht ze, dat was misschien toch een vorm van wanhoop. Ze dacht aan vroeger toen ze een kind was.
Aan de tijd dat het lichaam alleen maar iets was om van te genieten en je niet
noemenswaardig hinderde. Aan de tijdloosheid die hoorde bij het spelen en het
lezen en het dromen wat ze deed. Aan de verwachtingen die ze had. Die ze zich
niet specifieker kon herinneren dan als een algemeen en opgewekt vertrouwen.
Toen het donker was en koud begon te worden had ze haar glas in de gootsteen
gezet en was ze naar bed gegaan. Ze had hem niet gemist. Ze had ook niemand
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iets verteld. Toen zijn moeder haar twee maanden later belde begreep ze dat hij
niet alleen haar verlaten had maar alles en iedereen. En toen begreep ze ook dat
ze alarm had moeten staan. Of, ze begreep dat niet zozeer, het werd haar duidelijk gemaakt. Ze kon het niet naar tevredenheid uitleggen. Dat ze gewoon doorging met haar leven alsof er niets veranderd was, dat ze geen vragen had en dat ze
niemand op de hoogte had gebracht. De moeder gaf hem als vermist op en ze was
op het politiebureau komen verklaren dat hij weggegaan was met medeneming
van de spullen die ze alfabetisch onder elkaar had gezet. Later waren er nog twee
rechercheurs bij haar thuis langs gekomen. Het was de eerste keer in tijden dat ze
bezoek had gehad. Ze vond het een potsierlijk gezicht die twee ernstige figuren in
haar keuken. Een vrouw in uniform leunend tegen het aanrecht op precies dezelfde plek als waar zij had gestaan die avond waarop hij vertrokken bleek. De
ander een man, jonger dan zij, aan haar tafel, met een blocnote en een kinderlijk
handschrift. Ze ondervroegen haar met stemmen die dropen van het wantrouwen. Wat wilden ze van haar? Dachten ze dat zij hem vermoord had? Waarom zou
ze dat doen? Haar antwoorden waren duidelijk niet erg bevredigend. Ze kon er
gewoon weinig over zeggen. Over waarom hij weg zou zijn gegaan; Of er dingen
speelden in zijn leven waar hij nerveus over was, grote dingen, seksuele a ffaires,
criminele zaken misschien. Ze wist geen antwoord op de meeste vragen en wat ze
eventueel wel kon vertellen, over zijn persoonlijkheid of zijn voorkeuren, wilde
ze niet kwijt. Ze kwamen niet meer terug. Zijn moeder belde ook niet meer. Nog
weer enkele maanden later had ze een aanbieding uit Berkeley aangenomen en
was naar Los Angeles verhuisd. Soms fantaseerde ze over het krijgen van een
kind. Maar daarvoor was het eigenlijk al te laat. Een paar weken geleden was ze
een week in Amsterdam geweest. Ze had een aantal oud-collega's bezocht en had
in de jury van de nationale wetenschapsquiz gezeten. Op de terugweg in het vliegtuig was ze in een boek begonnen van de haar onbekende schrijver IJsbrand Asscher. Vanaf de eerste bladzijde dacht ze dat hij het was en bij het derde verhaal
wist ze het zeker. Het heette De Microbiologe en het ging over haar. Thuis gekomen stuurde ze een e-mail naar de uitgever met het verzoek haar contactgegevens aan Asscher door te sturen. Ze haalde op het laatste moment de aanhalingstekens om Asscher weg. Daarna las ze het boek uit. Ze herkende hem in alles.
Soms schoot ze in de lach, soms voelde ze een vertrouwde ergernis. In elk verhaal
kwam zijdelings een personage voor dat hoofdpersoon was van een ander verhaal. Die constructie was wat al te zichtbaar naar haar smaak en de thema's nogal nadrukkelijk aanwezig, maar over het geheel genomen was het scherpzinnig
en origineel. Ze kon niet benoemen wat ze precies voelde, maar het deed haar
onmiskenbaar goed zo dicht bij hem te zijn. De microbiologe in De Microbiologe
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was een goed getroffen versie van haar. Hij beschreef haar huis en haar uitzicht
terwijl hij dat toch niet zelf kon hebben gezien. Kende hij haar zo goed dat hij wist
hoe ze nu woonde en leefde en waar ze op uit keek iedere dag? Had hij haar geen
man of kind gegeven omdat hij wist dat ze die niet had of omdat hij het hoopte? Ze
las steeds opnieuw de passage waarin hij het uiterlijk van de vrouw beschreef.
Het was alsof de zin waarin hij haar wangen noemde, zijn hand werd die over die
wangen streelde, waar hij haar opgetrokken schouders beschreef voelde zij de
stevige greep van zijn vingers. Zijn beschrijving van haar hele gestalte was als
een omhelzing. Ze maakte er een gewoonte van die zinnen dagelijks te lezen. En
naarmate de tijd verstreek hoopte ze dat haar e-mail ergens verloren was gegaan
of onmiddellijk weggegooid was omdat de uitgeverij haar schrijvers dacht te
moeten beschermen tegen hun lezers.En dan belt hij op. De regen, een zeldzaamheid in de zomer in Los Angeles, vormt kronkelende paadjes op haar raam. Ze
volgt een druppel, kijkt naar de druipende tuin, denkt na over een bepaald enzym waar ze zich de hele dag mee bezig heeft gehouden. "Met IJsbrand Asscher,"
zegt hij. Daarna zijn ze allebei een hele tijd stil. Het lijkt haar onzin om haar
naam te zeggen. Het lijkt haar ook onzin om zijn naam te zeggen. Wie weet is de
naam waaronder zij hem kende wel het pseudoniem en Asscher zijn echte naam.
Alles wat ze zou kunnen zeggen lijkt haar onzinnig. "Ik heb genoten van je boek,"
zegt ze tenslotte. Stomme zin, denkt ze erachteraan terwijl ze haar hart voelt
kloppen. Het is weer stil. Zo lang dat ze begint te twijfelen. Of hij haar wel gebeld
heeft. Of het zijn stem wel was geweest. Of dat boek wel bestaat. Of hun hele geschiedenis niet door haar verzonnen is. Dan kucht hij op precies dezelfde manier
waarop ze hem ontelbare malen heeft horen kuchen. "Ik ben hier, in de stad,"
zegt hij. "Zullen we wat drinken?" Ze neemt een taxi en bedenkt onderweg pas
dat ze niet in de spiegel heeft gekeken. Ze kan zich niet meer herinneren of ze zich
opgemaakt heeft. Ze voelt aan haar haar en aan haar gloeiende wangen. Ze steekt
haar neus in haar blouse en slaat de sjaal dichter om haar opgetrokken schouders. Ze kijkt naar haar benen die in een donkerblauwe pantalon steken. Ze is
magerder geworden in de afgelopen jaren, dat weet ze bijna zeker. Ze denkt aan
de avonden met hem in Nederland met de verhalen van Carver en Kellendonk en
Tsjechov en Biesheuvel en talloze anderen uit verschillende landen en verschillende tijden. Ze denkt aan de rechercheurs en aan zijn schreeuwende, huilende
moeder aan de telefoon die haar vraagt of ze gek is en of ze het niet genoeg vindt
om zelf gek te zijn, of het per se nodig was geweest haar zoon ook gek te maken.
En ze denkt aan een vraag uit die wetenschapsquiz. Of het gewicht van een usbstick verandert als je er bestanden op zet. Nee, natuurlijk niet, stelt zij zich voor
dat hij zou hebben gezegd, het gewicht van inhoud is figuurlijk. "Nee," had zij in
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de uitzending gezegd, "inhoud maken is het herschikken van wat al bestaat." Ze
tikt de taxichauffeur op zijn schouder en schrikt ervan dat hij daarvan schrikt.
Het liefst zou ze naar het laboratorium gaan. Zou ze naar haar enzym kijken; zou
ze de samenhang tussen de laatste onderzoeksresultaten bestuderen; zou ze tentamens nakijken. Ze vraagt de chauffeur hoe ze eruit ziet en die zegt dat hij niet
weet hoe ze er normaal uitziet. Zij zegt dat het gewoon alleen maar om nu gaat.
"Een beetje bleek dan misschien maar verder niets mis mee", antwoordt hij met
tegenzin. "Bleek?" vraagt ze, "maar mijn wangen gloeien! Hoe kan ik nou bleek
zijn als mijn wangen gloeien?" Hij zegt dat hij het ook niet weet. Dat het niet echt
bij zijn taken hoort om te weten of iemand bleek is of gloeit. En dat hij er niet van
houdt om stil te staan. In het restaurant zit IJsbrand, zoals ze zich heeft voorgenomen hem te zullen noemen, bij het raam met een glas bier. Ze kijkt naar hem
vanaf de straat. Hij draagt een pak, zonder das, en zijn haar is een tikkeltje grijzer
geworden al kan dat ook door het licht komen. Ze wordt duizelig van de vragen in
haar hoofd. Ze houdt niet van vragen die onbeantwoordbaar zijn of van die waarop het antwoord niet controleerbaar was. Misschien gaat hij zeggen dat zijn boek
een brief is aan haar. Maar in de bundel staat ook een verhaal over een tussenverkoopster. Heeft ze dat goed gelezen? Misschien houdt hij meer van de tussenverkoopster dan van de microbiologe. Maar maakt dat wat uit? Ze heeft hem niet
gemist. Drie jaar lang was het leven er niet moeilijker of minder aangenaam op
geworden. Wat doet hij in Los Angeles? Waarom is hij op haar uitnodiging tot
contact ingegaan? Hoe kan het dat hij haar zo goed kent dat hij haar op heeft kunnen schrijven op een manier die zij herkende als haar spiegelbeeld? Wat wil hij
van haar? Wat wil zij van hem? Waarom zit ze niet thuis met de stille natte tuin
achter haar ramen, met haar boeken in de hoek en al haar gedachtes rustig uitgestald en niemand om die te verstoren. Ze wil niet naar binnen; ze gaat niet; ze
gaat weg. Op dat moment kijkt ze recht in zijn gezicht. Hij heeft haar ook gezien
en staart haar aan. Geen glimlach, geen opgestoken hand. Een blik alsof hij een
mogelijk personage ziet waar hij onmiddellijk allerlei ideeën bij krijgt. Zij glimlacht wel. Vooruit maar, zegt ze zacht tegen zichzelf en gaat naar binnen. Ze bestelt een glas water en bekijkt hem. Hij heeft een litteken boven zijn rechteroog
dat er vroeger niet zat. Hij heeft een ongeluk gehad, overweegt ze. Een ongeluk
waarbij hij zijn geheugen is verloren. Ergens in zijn hersens lag de microbiologe
opgeslagen maar hij heeft geen idee meer wie ik ben. Ze kijkt naar zijn vingers.
Die heeft ze altijd heel mooi gevonden. Lang en recht en bleek. Ronde nagels,
geen ringen. Zijn horloge geeft de Nederlandse tijd aan. Hij is voor haar hierheen
gekomen, concludeert ze. Ze weet niets te zeggen en ze wil niets vragen. Straks,
denkt ze, straks neem ik hem mee naar huis.
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LLOYD HAFT

Κelοng:
drie zeegezichten

KELONG: AAN ZEE
Mijn keel, mijn longen waardoor anders zal nog
steen ademen,
rots aan weten komen?
Boven het bar geblevene,
tegen het stomme kloven plant ik
deze voeten,
plaats mij in het steen dat van de wind al
galmde, weergalmde νόόr ik
hier kwam met woorden
en met adem: van alle woorden
moeder, alle zin.
In dit geziene
zal mijn vraag beklinken:
bekend aan deze rotsen,
langs deze dag gesteld.
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KELONG: LANGS DE KUST
Boven mij en onder
twee lijnen die liggen:
hemel en aarde, gepaarde
horizonnen,
lippen van een nog verzwijgende baarmoeder
daarin ik sta te komen
met in mijn buik
het woordeke mijn ja,
jakkend tegen boven mij
en onder mij nog stil -
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BAAI BIJ KELONG
Zo weinig is het
dat mijn knieën nog uiteen
houdt, handen apart, ogen
twee in zoeken.
Breedte van een duim
mijn ingeblevene mijn hart, mijn valk,
mijn dreunend taleken:
blijf mij tussen,
houd mij nog uiteen mee in de brede baai, mee
in de glim van de klippen.
Zie nog niet sluitend,
laat nog niet dicht dit tweelid dat rekt, reikt,
zint naar weerskanten.
Houd mij beide ziende,
laat niet over deze blauwe
sikkel, deze zonneboog
de lange slinger slaan.
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JORIS VAN GRONINGEN

Gerrit Έirοl verbetert
de Turingtest

Machines vervullen sinds de zeventiende eeuw een vooraanstaande rol in het
denken over de aard en inhoud van het menselijk bewustzijn. Misschien wel de
meest centrale kwestie van de filosofie. De robot fungeert daarin als spiegelbeeld in de verhouding tussen lichaam en geest - in wat ons bezielt en onderscheidt van andere levensvormen.
Volgens René Descartes waren mensen, analoog aan de stand van de toenmalige technologie, niet meer dan bezielde klokken. Dieren waren in zijn optiek
zielloze automaten - machines waarvan we alleen de werking nog niet precies
konden doorgronden. Die vergelijking riep de vraag op naar de mogelijkheid van
een kunstmatig menselijk bewustzijn. Drie eeuwen later zou de computer daar
als denkend, intelligent mechaniek een antwoord op zijn.
De robot werd de inzet van een breed gevoerde discussie over de verhouding
tussen lichaam en geest. Behalve filosofen bogen zich vervolgens ook computerdeskundigen, neurologen, psychologen en taalkundigen zich over deze kwestie,
zoals Daniel C. Dennett in Consciouness explained uit 1991. In zijn ideeën over het
bewustzijn gaat hij nog een stap verder dan Descartes. Volgens Dennet is ook de
mens niets anders dan een machine, zij het - anders dan de klok of de computer een machine waarvan we de werking nog niet volledig hebben doorgrond, terwijl
het bewustzijn niet meer dan een illusie zou zijn, een bijproduct van processen die
zich op neurologisch niveau afspelen en waar we zelf nauwelijks vat op hebben.
In de literatuur is het vooral sciencefiction en de daaruit afgeleide films waarin
de robot uitgroeide tot een populair personage. Vechtmachines veelal, dat wel,
maar een enkeling ook worstelend met de ontwikkeling van zijn gevoelsleven en
andere menselijke eigenschappen, zoals in Blade Runner (1982), Artificial Intelligence (2001) of JudgmentDay (1991) waarin terminator Arnold Schwarzenegger
zich onder andere gevoel voor humor eigen probeert te maken.
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In de romanliteratuur ken ik eigenlijk alleen De man achter het raam van
Gerrit Krol uit 1982 waarin een robot figureert, Adam geheten - zoals de bijbelse
naam aanduidt een prototype van de nieuwe mens. Begonnen als schaakcomputer breiden zijn ontwerpers, de wetenschappers Rudy en Wessel, Adams mogelijkheden en functies verder uit, die hem steeds menselijker maken. Zo geven
ze Adam een lichaam waarmee hij zich aanvankelijk onhandig beweegt, maar
naarmate hij beter functioneert, blijkt hij ook in staat emoties te ontwikkelen
en zelfs verliefd te kunnen worden. Krol voert Adam op als ikfiguur, beschrijft
diens belevenissen van binnenuit. Hij slaagt erin een overtuigende robot te
portretteren, juist omdat handelingen, mechanismen en denkbeelden die voor
mensen zo vanzelfsprekend zijn Adam aanvankelijk heel wat moeite kosten of
stof tot nadenken geven - wat vaak geestige, lucide passages oplevert:
Ik gebruik nu dagelijks de lunch. Sneetjes wittebrood met een plakje ham
ertussen, en ik eet. Ik breng van alles naar binnen, het is wel leuk werk.
Bovendien: hoesten. Ik wil ook kunnen hoesten en op m'n hoofd krabben
als dat nodig is.
Allemaal kleinigheden die een gesprek levendig kunnen maken.
Krol voert Adam nadrukkelijk op als een wetenschappelijk experiment en in het
verlengde daarvan is het boek ook een literaire en filosofische tour de force.
Zo anticipeert hij op het debat over kunstmatige intelligentie, onder andere
door te verwijzen naar de beroemde test uit 1950 van de Engelse wiskundige
Alan Turing. Hij beoogde met zijn gedachte-experiment de voorwaarden te
kunnen vaststellen waaronder kunstmatige intelligentie niet zou onderdoen
voor die van een mens. Vrijwel meteen aan het begin van de roman geeft Adam
een beschrijving van de Turingtest:
Om uit te maken of een automaat intelligent is, is het voldoende hem
schriftelijk een aantal vragen te stellen. Als je uit de eveneens schriftelijke gegeven antwoorden niet kunt opmaken of je met een mens te doen
hebt of met een automaat, dan is er geen enkele reden om hem van een
mens te onderscheiden. Of je hem intelligent moet noemen hangt af van
de intelligentie van je vragen.
Uit de laatste opmerking kan de lezer al opmaken dat Krol de Turingtest beperkt
vindt. Het is juist niet voldoende de automaat schriftelijke vragen te stellen om
te bepalen of hij intelligent is en over een bewustzijn beschikt. In De man achter
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het raam keert Krol de Turingtest in feite binnenstebuiten en geeft er tegelijkertijd een nieuwe dimensie aan. De machine kan zich pas intelligent noemen als
hij de afgesloten testruimte verlaat, naar buiten komt en zich onder de mensen
begeeft. Daartoe heeft hij een lichaam nodig, maar niet alleen om zich te kunnen bewegen.
Intelligentie is tenslotte niet de enige component van het bewustzijn. Even
belangrijk zijn de emoties, en die vereisen een lichamelijke inbedding. En ook
op dit punt verbetert Krol de test van Turing. Begonnen als schaakcomputer
krijgt Adam een lichaam aangemeten, dat aanvankelijk gebrekkig functioneert
en daarom regelmatig wordt gedemonteerd. Zo verhelpen Rudy en Wessel hem
van zijn robotachtige houterigheid en andere mankementen af, zodat hij bijvoorbeeld met verende tred kan lopen en niet langer uitsluitend in cirkels hoeft
te fietsen. Zodra zijn lichaam naar behoren functioneert, krijgt Adam een kamer
in de stad. In die zin belichaamt Adam het ideaal van de klassieke, volmaakte
robot die helemaal zelfstandig functioneert.
Net als met zijn originele visie op de Turingtest, neemt Krol in de filosofische discussie over de verhouding tussen lichaam en geest eveneens een radicaal afwijkend standpunt in. Hij vervangt namelijk de klassieke tegenstelling tussen lichaam en geest door de tweedeling tussen lichaam en woord.
Kennelijk is het begrip geest voor Krol te vluchtig. Als onstoffelijke entiteit is
de menselijke geest ongrijpbaar; het is kennelijk iets wat enkel op indirecte
wijze zijn uitdrukkking vindt, in een dialoog of geschrift - geheel in lijn met de
Turingtest. Behalve inzicht in de filosofische aspecten van de discussie over
kunstmatige intelligentie ontvouwt Krol, zelf werkzaam geweest als programmeur bij Shell en Nam, ook ideeën over de technologische complicaties van de
robot. Als computerprogramma is Adam het product van menselijke input.
Zijn functioneren wordt geheel bepaald door de invoer die hij krijgt van zijn
beide makers Rudy en Wessel. Zo bezien is Adam louter een vorm van herhaling die uitsluitend gedrag kan imiteren, al is hij dan een lerend programma,
dat zichzelf kan aanpassen en verbeteren. Juist die mechanistische beperking
dat hij uitsluitend in staat is tot imitatie maakt hem paradoxaler wijze uitermate menselijk. Tenslotte doen mensen niet veel anders. Die kun je eveneens
beschouwen als lerende programma's, die hun kennis en ervaring opdoen door
het bij anderen af te kijken. Mensen verschillen daarin misschien niet eens
zo heel veel van automaten. Dit thema behandelt Krol niet alleen in De man
achter het raam, maar ook in andere romans en essays. In 'Monte Carlo of de
mathematisering van het weten', een essay dat is opgenomen in Wat mooi is is
moeilijk (1991), zet Krol dezelfde opvattingen over kunstmatige intelligentie
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uiteen als in De man achter het raam. Met een verwijzing naar de Turingtest
schrijft hij:
Uiteindelijk is het de programmeur die zin geeft aan wat de machine gaat
zeggen en als er sprake is van een intelligent antwoord kun je die intelligentie voor het grootste deel op rekening schrijven van de programmeur.
Maar ook in zijn proza werkt Krol het thema automatisering verder uit dan enkel
het beroep van programmeur dat zijn ikfiguren veelal uitoefenen en waarover ze
vertellen. Analoog aan zijn specifieke uitwerking van de Turingtest is het ook
zijn overige, menselijke personages erom te doen te bepalen wat hun verhouding
is tot hun sociale omgeving, aangezien
Technische mechanismen
ze daaraan hun betekenis ontlenen.
figureren in het werk van
`Vaak heb ik, met zachte tred door de
Krol vaak als metafoor van
gang lopend, het gevoel een scharnier
menselijk handelen
te zijn, een nieuw type,' aldus de verteller van Een Fries huilt niet (1980)
over zijn kantoorleven. Een vergelijkbaar voorbeeld geeft Krol in De weg naar
Sacramento (1977). Daarin vraagt de ikfiguur zich op zeker moment af waar de
koppeling van een mens zich bevindt, dat wil zeggen waar de overbrenging van
energie naar beweging tot stand komt. Bij een motor is dit duidelijk, maar bij de
mens is een en ander hetzelfde, zo concludeert de verteller. Elders in de roman
vergelijkt de ikfiguur zijn collega's op kantoor met metronomen. Technische
mechanismen figureren in het werk van Krol vaak als metafoor van menselijk
handelen.
Tussen mens en machine bestaan overeenkomsten die het mogelijk maken
ze met elkaar te vergelijken. Van de klok en de grammofoon tot het fototoestel of
zoals meer recent de computer - elke nieuwe technische ontwikkeling heeft tot
de verbeelding gesproken van filosofen en schrijvers door de eeuwen heen om de
menselijke geest te kunnen doorgronden. Techniek fungeert daarbij vooral als
metafoor, zoals Douwe Draaisma demonstreert in De metaforenmachine (1995).
De contemporaine techniek is daarbij niet meer dan een vorm van projectie
waaraan we onze ideeën over bewustzijn, geheugen en intelligentie relateren.
Nieuwe technieken brengen steeds weer verwachtingen met zich mee die zelden of nooit worden worden ingelost, zowel in positieve als negatieve zin. Want
over technische ontwikkelingen of revoluties wordt zelden neutraal gedacht, zoals Piet Meeuwse laat zien in De droom van de kennis (2003). Auteurs vervallen
meestal in uitersten. Ofwel ze verheerlijken nieuwe technische ontwikkelingen
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als de ultieme belichaming van de menselijke vooruitgang die al onze problemen
gaan oplossen. Ofwel ze beschouwen technologische innovaties als het ultieme
kwaad, dat mensen tot een machteloze slaaf maakt van de apparaten die ze zelf
hebben gemaakt. Krol lijkt een uitzondering op deze observatie. Hij schrijft tamelijk nuchter over technologie, en relativeert juist de hooggestemde verwachtingen over de computer en automatisering. Zo laat hij Adam opmerken:
Rudy met z'n superintellect. Hij gelooft dat de wereld moet worden geregeerd door een superintellect. Een intellect dat net zover boven de mensen staat, als dat de mens boven de dieren staat. Misschien bedoelt hij mij.
[ ..]. Ik vraag hem wat voor de dieren beter was: geregeerd te worden door
mensen of niet. Niet natuurlijk. Zo zou je ook aan de mensen geen superintellect toewensen dat over haar regeert. Veel beter is een regeerder die
niet meer verstand heeft dan de mensen over wie hij regeert en het beste
is misschien een regeerder die een beetje dommer is.
Meer expliciet over de overdreven optimistische verwachtingen van kunstmatige intelligentie schrijft Krol in het eerder aangehaalde essay `Monte Carlo of
de matematisering van het wereldbeeld':
Ongeveer dertigjaar geleden geloofde men algemeen dat computers weldra zouden kunnen denken, op de manier waarop mensen kunnen denken. Zoals je iemand kunt helpen met kunstmatige ademhaling, of kunstmatige voeding, zouden we ons ook kunnen bedienen van kunstmatige
intelligentie, daar waar onze natuurlijke intelligentie te kort schiet in bij
voorbeeld snelheid en nauwkeurigheid. Het machinaal vertalen van boeken en kranten zou typisch veel beter door een computer kunnen gebeuren - als je de computer maar intelligent genoeg maakte. Ook hier werd
men snel wijzer. Tien jaar later was er nog geen bladzijde vertaald zonder
hilariteit te hebben verwekt.
Al heeft de techniek sinds het begin van de jaren tachtig, toen Krol dit optekende, enorme ontwikkelingen doorgemaakt, ook twintigjaar na dato zijn die hooggestemde verwachtingen nog altijd niet ingelost. Dat neemt niet weg dat Krol
wel degelijk in technologische vooruitgang gelooft, zij het met enig voorbehoud.
Zo schrijft hij al veel eerder in `De chip' uit De tv.-bh (1979): `Het is interessant
na te denken over de vraag of de wereld zich ontwikkelt via de techniek of via de
commercie. Ik stem doorgaans voor de techniek, maar deze keer [in het geval
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van de chip] krijgt ook de commercie een punt van mij.' Vervolgens geeft hij de
commerciële stand van zaken in de chipmarkt. Die heeft op dat moment, begin
jaren negentig, een omvang van tweehonderd miljoen. Naar Krol verwacht zal
dat bedrag binnenkort het miljard wel overschrijden. Inmiddels bedraagt de
omzet van de chipindustrie wereldwijd jaarlijks 290 miljard dollar. Voor Adam
echter komt al dat geld veel te laat, op zeker moment trekken `die verdomde
Amerikanen ook' de stekker uit het project. Adam kwijnt weg als een langzaam
uitdovende lamp. Robots kunnen intussen steeds meer. Ze kunnen zelfstandig
stofzuigen en voetballen. Nederland werd onlangs bij het WK voetbal voor robots tweede, net als het nationale elftal met spelers van vlees en bloed. Maar
nog geen enkele robot of computer heeft met succes de Turingtest doorstaan.
Niet verwonderlijk, aldus de stelling van Douwe Draaisma in Het verborgen raderwerk (1990). Naarmate de computer meer en meer geïntegreerd raakt in het
alledaagse leven, des te minder zullen mensen geneigd zijn er menselijke eigenschappen als intelligentie of bewustzijn aan toe te schrijven. De metaforische
kracht als object van projectie neemt steeds verder af. Laat staan dat computers
in staat zouden zijn een zo lucide en vermakelijke roman te schrijven als De man
achter het raam.
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NORMAN DOUGLAS

Rome
Vertaling: Astrid Huisman en Inge van Balgooij

Hier zijn we dan.
Dat mysterieuze, nachtelijke incident dat typisch is voor Rome heeft al
plaatsgevonden - een duidelijk teken dat de nachten zwoel worden. Het gebeurt
zo'n zes keer in de loop van elk jaar, tijdens het warme seizoen. Je leest er wellicht de volgende ochtend over in de krant, waarin staat hoe één of andere jongeman, vaak van goede afkomst en schijnbaar in goede gezondheid, zich om twee
uur 's ochtends op onverklaarbare wijze gedroeg; dat wil zeggen, hij sprong, in
Adamskostuum, in een openbare fontein. Vervolgens kun je lezen hoe de schuldige achterna werd gezeten door de politie, tegen de grond werd gewerkt en naar
ziekenhuis zus-en-zo werd afgevoerd, waar zijn geestelijke gezondheid zal worden onderzocht. Zal onze generatie, zo wordt er gewichtig aan toegevoegd, dan
nooit de elementaire regels van fatsoen leren?
Als ik niet zo nieuwsgierig ben geweest om in één van die zaken te informeren naar de uitslag van het medische onderzoek, dan is dat omdat ik mijn laatste
hemd erom durf te verwedden dat de toestand van de zieke niets te wensen overlaat. De oorsprong van de affaire is, zo neem ik aan, het volgende. Hij ligt in bed,
lijdend onder de hitte. De slaap wil niet komen. Hij wordt al de halve nacht gekweld, draaiend op zijn bank tijdens die trage uren waarin er geen zuchtje wind
staat. In elke andere stad zou hij zich overgeven aan de marteling, wetend dat
er toch niets aan te doen is. Maar Rome is de stad van fonteinen. Zij zijn verantwoordelijk voor deze trieste misstap. Hun geluid is overdag helder; na middernacht, wanneer het verkeer verdwenen is, zwelt het aan tot een donderend volume. Hij hoort het door het raam - hoort het noodgedwongen, omdat de straten
gonzen van die muziek en je je oren niet kunt sluiten. Hij luistert, terwijl hij het
steeds warmer krijgt en rustelozer wordt. Hij denkt... Dat gespetter van het water! Die ijzige golven en watervallen! Wat zou het heerlijk zijn om zijn ledematen
te kunnen baden in hun natte gebubbel, al was het maar voor een moment; hij is
uitgedroogd door de hitte en op dit late uur, zo denkt hij, zal er geen ziel op het
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plein te bekennen zijn. Zo geeft hij zich over aan de verleidelijke melodie terwijl
hij zich die bekende fontein voor de geest haalt; hij herinnert zich de vochtige
rand en het bassin, levendig door het vrolijke tumult; hij ziet voor zich hoe de
watervalletjes zich in een blije warboel naar beneden storten, totdat het verlangen te sterk is om nog te kunnen beheersen.
Het moet gedaan worden.
De volgende dag treft hij een handvol oude ezels aan die plechtig informeren
naar zijn geestestoestand...
Ik heb begrip voor die geestestoestand, want diezelfde hel heb ik zelf vaak
mee moeten maken. Mijn huidige kamer is toevallig redelijk koel; hij kijkt uit
op het noorden en de fontein beneden, momenteel hoorbaar, heeft me nog niet
kunnen verleiden tot een schending van het decorum. 's Nachts is het hier stil,
op het gepiep van enkele vreemde dieren in de bovenste regionen van het hiernaast gelegen Pantheon na; ze piepen dag en nacht en men zou aannemen dat het
vleermuizen zijn, ware het niet dat vleermuizen alleen na zonsondergang hun
vleugels uithoren te slaan. Er zijn geen muggen in Rome - althans, geen muggen
van betekenis. Maar goed ook. Want muggen hebben de betreurenswaardige gewoonte om zich tegoed te doen aan een tweede maaltijd, een vroeg ontbijt, rond
vier uur 's ochtends - een gewoonte die de sluimer meer geweld aandoet dan hun
gebruikelijke, legitieme banket. Geen muggen en weinig vliegen. Maar goed ook.
Het is zelfs meer dan goed. Want tenslotte gaat de mug, als deze goed gevoed is,
naar bed als een echte heer en laat je met rust, terwijl die onverzadigbare en verachtelijke nieuwsgierigheid van de vliegje verdoemt tot een oneindige reeks panische reflexbewegingen. Die vervloekte vliegen; hoe afstotelijk zijn ze, zowel bij
leven als bij dood: niet om aangeraakt te worden door mensenhanden! Al hun bewegingen zijn obsceen, rampzalig. Gefascineerd door het ultra-vreselijke heb ik
ze uren achtereen bekeken, en een van mijn meest gekoesterde levensprojecten is
het verzamelen, in een soort van anthologie, van alle verwensingen die sinds het
begin van de literatuur in de richtingvan dit walgelijke, in het vuil geboren insect
gesmeten zijn, dit levende kadaver, deze smet op de reputatie van de Schepper en ik voeg er graag enkele uit eigen koker aan toe. Lucianus, de aangename grappenmaker, neemt de vlieg onder zijn hoede. Hij zegt, onder andere, dat `de vlieg
zich, als een eerlijk man, niet schaamt om in het openbaar te doen wat anderen
alleen privé doen: Ik moet zeggen, als we wat dit betreft allemaal het voorbeeld
van de vlieg zouden volgen, dan zou het leven eindelijk de moeite waard zijn...
's Ochtends slapen is geen optie vanwege de trams, wier voortdurende gerinkel, zowel hier als in Florence, je moet horen om het te kunnen geloven. Ze ma-
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ken deze steden in rap tempo onbewoonbaar. Kunnen mensen die een plaag van
deze grootte tolereren zichzelf, qua verfijning, vergelijken met die oude, Helleense kolonisten die al het lawaai uit hun stad verbanden? Nimmer meer! Vanwaar
dit kabaal, deze blokkade van de wegen en deze algemene onbetamelijkheid?
Zodat een paar burgers niet de moeite hoeven te doen hun benen te gebruiken.
En toch zijn we daadwerkelijk trots op deze afschuwelijke dingen, alsof wij met
de eer kunnen strijken voor die uitvinding. `Wij hebben ze gemaakt,' zeggen we.
Is dat zo? Wij zijn niet degenen die ze maken. Zij zijn degene die ons maken, die
ons onze geestelijke en lichamelijke gewoontes geven, zelfs onze gedachten; het
zijn deze mechanische monsters die ons lot beheersen en ons voortdrijven naar
waar ze ons willen hebben. We zitten gevangen in hun tandraderen - in een proces zo onvermijdelijk als de omwenteling van de planeten. Klagen om een kosmisch fenomeen heeft geen nut! Als het anders was zou ik zeker kniezen totdat
ik overvallen werd door melancholie wat betreft het feit, het meest ellendige feit
ter wereld, dat brachycephalie een Mendeliaanse dominante eigenschap is. Klagen heeft geen zin. Werkelijk niet.
Maar een wijs man zal zich het recht voorbehouden te vloeken. Die ochtendlijke uren, wanneer ik met alle plezier zou slapen, ware het niet dat de trams
beneden gillen, zijn daarom gewijd aan de vervloeking van alle moderne vooruitgang, waarin ik, met zorgvuldige onpartijdigheid, elke culturele vooruitgang
betrek tussen mijn huidige staat en die comfortabele grot uit vroeger tijden
waarin ik snel kan schuilen in de luwte, vredig het merg uit een bot zuigend terwijl mijn vrouwen om de hoek een handvol eikels verzamelen voor mijn dessert...
De telefoon, die duivelse uitvinding! Het kan een man irriteren als zijn buurman
een telefoon bezit en hij niet; hoe zou het zijn, als ze er geen van beiden een zouden hebben? We realiseren ons nu nauwelijks de zalige stilte van het pre-telefonische tijdperk. En de telegraaf en de pers! Ze hebben de mensheid onwaardig
en onhygiënisch samengedrukt; we lijken elkaars lucht in te ademen. We weten
wat iedereen doet, in elke uithoek van de wereld; er wordt ons verteld wat we
moeten denken, en zeggen, en doen. Je pater familias werkte, in de dagen voor de
telegraaf, tenminste nog een paar stevige eigen meningen uit over politieke en
andere zaken. Hij gebruikt zijn hersenen niet langer voor dat doel. Hij hoeft alleen nog maar de ochtendkrant open te slaan en het stroomt al naar binnen - het
orakel van de pers, die fabriek van synthetische bombast, wiens belangrijkste
doel eruit bestaat de mensheid te leren dat ze aan de verkeerde dingen waarde
hecht. Hij krijgt kant-en-klare meningen, geproduceerd in de nachtelijke uurtjes door een of andere loonslaaf in Fleet Street voor zoveel per kolom, na een
praatje met zijn maten met een pint slecht bier erbij in de Press Club. Hem wordt
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verteld wat hij moet zeggen; gisteren, bijvoorbeeld, was het sensationele onzin
over een stoomwals en over hoe de Kaiser hondenkoekjes te eten krijgt op Sinte
Helena. Hij is `erin geluisd' door de redacteur, die de tip krijgt - en als hij er niets
mee doet, vliegt hij eruit! - van de eigenaar, die wacht op een zekere vergoeding
van deze of gene partijorganisatie en zijn opvattingen naar wens bijschaaft.
Dat is wat de Pers kan doen. De Pers schaadt onze alledaagse waarden. De Pers
maakt het mogelijk dat een bende het land voor de gek houdt. De Pers debiliseert
de publieke opinie. Er komt wellicht een tijd dat geen enkel respectabel persoon
een dagblad meer aanraakt, behalve in het geniep. Het lezen van kranten wordt
een geheime ondeugd. Op die manier, zo vrees ik, zal de populariteit ervan niet
snel verminderen. Nu ik, dankzij dergelijke diverse, afgezaagde overpeinzingen,
een benijdenswaardige eetlust voor het ontbijt heb opgewekt, kleed ik me aan en
stap ik de deur uit waar ik, aan een fijne tafel, wat koffie tot me kan nemen en kan
plannen hoe ik de dag zal verlanterfanten.
Heet, deze ochtendlijke uren. Geen schaduw in de straten. De Grieken, de
Romeinen, de Aziaten, zij wisten wel beter dan het aanleggen van brede straten
in een land vol zonneschijn.
Er bestaat een oud boek of pamflet getiteld Napoli senza sole - Napels zonder
zon. Dat legt uit, zo wordt gezegd (want ik heb het nooit gezien), hoe wandelaars
op alle uren van de dag steeds in de schaduw kunnen blijven; hoe ze im het even
welk punt in de stad kunnen bereiken zonder de pleinen te hoeven oversteken,
die verblindende stukken zonlicht. Deze prestatie kon vroeger zelfs in Rome volbracht worden, terwijl het er altijd minder schaduwrijk was dan in Napels. Tegenwoordig is dat onmogelijk. Volg het voorbeeld van de Romeinen - langzaam
lopen en wanneer mogelijk de tram gebruiken.
Dat is wat ik van plan ben te doen. Er is een tramlijn die me rechtstreeks naar
de Milvische brug zal brengen, waar ik van plan ben even te zwemmen en dan
te lunchen in het restaurant aan de overkant van het water. De eigenaar is een
soort van bandiet; net als ik, in mindere mate. Het is een kwestie van `erecode
onder dieven,' of `hard tegen hard'.
Er zijn al een paar enthousiastelingen aanwezig op het gloeiende zand. Maar
het water is nog koud; sterker nog, de Tiber kan me nooit te warm zijn. Als je
het liever nog kouder hebt, dan moet je naar de plek lopen waar de Aniene haar
golven uitstort, waarvan de temperatuur, in dit seizoen, laag genoeg is om een
walrus op te laten schrikken.
Of het nu door de mengeling van rassen komt of door iets anders, je treft hier
een unieke variëteit huidtinten aan onder de zwemmers. Ik wou dat mijn oude
vriend Dr. Bowles het had kunnen zien; we waren vroeger beiden erg verdiept
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in de kwestie van de chromatoforen; ik observeerde hun ongewone gedrag in de
epidermis van bepaalde kikkers en hij bestudeerde hun werking op de menselijke huid en schreef een excellent verhandelingetje over zonnebrand - een donkerder probleem dan het lijkt.
Deze mannen en jongens verbranden niet op dezelfde manier. Ze vertonen
zoveel verschillende kleurschakeringen op hun lichaam dat een kunstenaar verrukt zou zijn over het ontstane effect. Naast dat eigenaardige melkachtige wit
dat het, door een of ander pigment, klaarspeelt om de stralen te weerstaan, valt
er een breed scala aan kleuren te bewonderen: de roodtinten, de zeldzamere
groep, omvatten elke gradatie van bleek roze tot het donkerste koper - met inbegrip van die vreemde, gemarmerde teint waarvan ik niet kan beslissen of hij
een pluspunt is, of een onvolkomenheid; de geelachtige tinten variëren van zilverachtig goud en abrikoos en café au lait tot een donkerheid welke die van de
neger benadert. In dit seizoen is de huid nog wit. Je kunstenaar moet later komen - niet later, echter, dan eind augustus, want op de eerste dagvan september
komt het zwemseizoen, ook al is het nog nooit zulk warm weer geweest, officieel,
en tamelijk abrupt, tot een einde. Het water van de Tíber wordt na die datum
beschouwd als `ongezond' en koortsverwekkend, een overblijfsel van de dagen
waarin de ware oorsprong van malaria nog niet bekend was.
Uit de kranten blijkt dat er nog geen serieuze zwempogingen zijn ondernomen. Nog geen verdrinkingen, tot nu toe. Dat zullen er later in rap tempo meer
worden. Want deze rivier, met zijn snelle stroming en wraakzuchtige draaikolken, vormt een gevaar voor jonge zwemmers; ze worden gegrepen zijn geelbruine kronkels en houdt ze stevig vast, vaak op slechts een paar meter afstand van
een vriend of ouder, die machteloos het angstige geschreeuw van het slachtoffer
moet aanhoren en zijn smekende arm omhoog ziet komen uit die wurgende omhelzing. Zo wordt het slachtoffer meegesleurd in een verwoestende stroom om
later, zoals de kranten zorgvuldig zullen vermelden, opgevist te worden in een
staat van `beginnende ontbinding'.
Een moordzuchtige rivier...
Dat gedateerde, druppelende bouwsel - die fontein die niet meer weet dat hij
een fontein is, zo dromerig sijpelt het water door ondoordringbare mossen en
smaragdgroene groeisels die slaperig heen en weer schommelen, hangend aan
zijn eerbiedwaardige lippen als natte baarden - die ongeschonden, vredige fontein, in de schaduw van eeuwenoude steeneiken: bestaat er een rustgevendere
plek dan deze? Twee maal zo heerlijk, vooral na het tumult en het glanzende geschitter aan de rivieroever. Door de bladeren van de eiken en platanen ontstaat er
een soort schemering, en alles is bedekt door de kalmte van het middaguur. Hier,
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op de omliggende stenen bank, is het heerlijk verpozen op het heetst van de dag,
luchtigjes converserend met een uitverkoren volgeling, terwijl de koeien samendrommen om te drinken met nat gegorgel en staartgezwiep. Ze staren naar je met
hun zachte ogen, blazen hun zoete adem over je wangen en lopen onverstoorbaar
verder. Op zulke momenten valt de Villa Borghese stil in een soort betovering.
`Je hebt me nooit verteld waarom je naar Italië komt.'
`Om zo,' antwoord ik, `te genieten van dit soort plekken:
`Maar, luister eens. Jullie hebben daar toch ook wel fonteinen?'
`Die zijn niet zo goud-groen:
Aha, dus hij moet schoongemaakt worden.'
`Mijn hemel, nee!' zeg ik, maar alleen tegen mezelf. Men moet te allen tijde
willen voorkomen dat men wordt aangezien voor een imbeciel.
Ik antwoord hardop: `Ik zal proberen, hoe vreemd het ook moge klinken, het
standpunt toe te lichten van een bepaalde groep mensen, ervan uitgaande dat zij
bestaan, die misschien wel vinden dat juist deze fontein nooit schoongemaakt
mag worden.' Toen volgde er een discussie van ongeveer een half uur, waarin
ik mijn eigen standpunt stap voor stap vaardig uiteenzette en een in mijn ogen
overtuigend betoog opbouwde om de fontein met rust te laten, waarbij ik op felle
tegenstand stuitte.
`Dus daarom kom je naar Italië. Vanwege een zekere fontein, die nooit
schoongemaakt mag worden:
`Ik zei: dit soort plekken. En ik had eigenlijk moeten toevoegen: dit soort momenten.'
`Zijn dat jouw twee redenen?'
`Dat zijn mijn twee redenen.'
`Dus je hebt er eerder over nagedacht?'
`Vaak, ja.'
Men moet te allen tijde willen voorkomen dat men wordt aangezien voor een
imbeciel.
`Maar, luister eens. Het is bij jullie toch zeker ook soms twee uur `s middags?'
`Het woord moment heb ik pregnant gebruikt,' antwoord ik. `Pregnant: wanneer iets ergens in verborgen of besloten ligt. Wat ligt er in dit moment besloten?
Deze prettige conversatie.'
`Maar, luister eens. Jullie converseren daar toch ook wel?'
`We praten, ja.'
`Ik geloof dat ik begin te begrijpen waarom je hier komt. Het is vanwege het
verschil, dat nieuw voor me is, tussen converseren en praten. Is dat verschil de
lange reis waard?'
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`Niet voor iedereen, mag ik wel zeggen.'
`Waarom voor jou wel?'
`Waarom voor mij wel? Daar moet ik even over nadenken.'
Men moet te allen tijde willen voorkomen dat men wordt aangezien voor een
imbeciel.
`Waar moet je dan over nadenken? Je zei dat je er al over had nagedacht...
Wellicht zijn er nog andere redenen?'
`Wellicht.'
`Wellicht?'
'Allicht. Ben je nu tevreden?'
`Zou ik tevreden moeten zijn voordat ik ze ken?'
`Je bent vanmiddag vrij vermoeiend. Heb je het gehoord, van die moord gisteravond in Trastevere en hoe de politie...'
`Maar, luister eens. Je kunt toch wel een simpele vraag beantwoorden. Waarom kom je naar Italië?'
Waarom komt een mens hier?
Een regelmatig bezoek aan dit land lijkt een alledaagse en bijna automatische gebeurtenis—onderdeel van je dagelijkse routine, vergelijkbaar met een
bezoek aan de kapper of de kerk. Waarom zoeken naar redenen? Die vind je toch
niet. Je spoort ze op en vindt hun nest, maar o wee, er schuilt er nog een achter,
een reden voor een reden.
Hetverlangen naar schoonheid en oudheid, de behoefte aan zelfexpressie, aan
fysieke gezondheid in de verzengende zon, die men overigens lustig vervloekt als
hij schijnt. Ja, dat is, naar mijn idee, het geheim; de reden voor de reden. Reconstructie op afstand... Afstand in tijd en ruimte veroorzaakt een waas van vergetelheid; een prettige waas die de duizenden kleine ergernissen waarmee het pad
van de reiziger bezaaid is, uitwist. Hij vergeet ze. Hij vergeet de woelige zee van
ongemakken en herinnert zich slechts die paar eilandjes—de momenten van kalme gelukzaligheid of intense vreugde waaraan hij zich graag voor altijd vast zou
willen klampen. Hij komt hier niet vanwege een zekere fontein die nooit schoongemaakt zou mogen worden. Hij komt hier vanwege de herinnering, het zonnige
droombeeld dat later oprijst uit de novembermist in een ander land. Italië is een
heerlijke plek om je te herinneren, om over te mijmeren en te praten. En geldt dat
eigenlijk ook niet voor Engeland? Laten we er als toerist heen gaan—alleen als
toerist. Hoe aantrekkelijk zijn dan niet de gemakken, en zelfs de vaste gewoonten, mits we voor honderd procent zeker weten dat we er niet aan vastzitten.
Wat een prachtige dingen zouden we over Engeland kunnen zeggen, in Timboektoe!
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Rome is niet alleen de meest charmante hoofdstad van Europa, het is ook nog
eens uitzonderlijk heterogeen qua bevolking. De gemiddelde Parijzenaar zal je
op het hart drukken dat zijn familie daar sinds jaar en dag heeft gewoond. Hier
is het anders. Er zijn maar weinig Romeinen in Rome, behalve aan de overkant
van de Tiber. Praat met om het even wie en je komt er vroeg of laat achter dat
ofwel hijzelf, ofwel zijn ouders immigranten zijn. Het barst er van de ambtenaren—vele duizenden, hoog en laag, uit alle uithoeken van het land. Hetzelfde
geldt voor de wat gewonere beroepen: obers, timmerlui, stukadoors, metselaars,
schilders, buschauffeurs, al het treinpersoneel—zelden zijn ze hier geboren. Een
Romein van de lagere klasse houdt niet van werken. Hij kan een beetje voor
kruidenier spelen, hij kan aardig koken, maar waar hij vooral goed in is, zoals
hij openlijk toegeeft, is eten en drinken. Zo hoort het ook. De status van een metropool wordt mede bepaald door het feit dat buitenstaanders er het werk doen.
Die ruwe ondertoon valt hier minder op dan in veel andere steden op het schiereiland. Rome heeft iets van een `grande dame', van ouderwetse hoffelijkheid. De
inwoners hebben betere manieren dan de Parijzenaars; doordeweeks gaat men
in Rome net zo netjes gekleed als op zondag in Parijs. En over iedereen hangt er
een lichte vermoeidheid.
De stad heeft een eindeloze reeks bloedbaden en verschrikkingen moeten
doorstaan. Denk alleen al, zonder al te ver terug in de tijd te hoeven gaan, aan de
plundering door de Spaanse en Duitse soldaten onder Bourbon; een hel die een
halfjaar aanhield. En al die andere middeleeuwse plagen, epidemieën en overstromingen en hongersnoden. De sirocco, de ergste in zijn soort in Italië: wie
kan inschatten hoezeer het uithoudingsvermogen van het volk hierdoor reeds
is aangetast? Tot voor kort ging de bevolking bovendien gebukt onder malaria,
en ook oude documenten rieken naar malaria; deze ziekte zal nog jarenlang zijn
stempel op de bevolking drukken. En de verzengende hitte van het land buiten de muren, het verboden land dat de naar adem happende stad omringt met
vlammen, zoals de schorpioen in het verhaal...
Een bekende wetenschapper, die Rome in gedachten onderzoekt, is zo onder
de indruk van het `eeuwige' karakter van de stad dat hij zich niet kan voorstellen
dat er ooit op deze plek geen stad was. Hij vindt het vanzelfsprekend dat deze muren altijd op de plek hebben gestaan waar ze nu staan—ze moeten volgens hem
haast wel uit de grond zijn opgerezen, zonder de hulp van mensenhanden. Toch
heeft iemand ooit, lang geleden, de eerste steen gelegd; iemand die onder heel
andere omstandigheden leefde dan later het geval was. Wie heeft ooit—geen vijfduizend, maar laten we zeggen vijfhonderd jaar geleden—kunnen bedenken om
op zo'n plek een stad te bouwen? Wie anders dan een gekke despoot, de zoveel-
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ste gestoorde Oosterling die zijn wil probeert op te leggen aan een weerbarstige
natuur. Geen voorzieningen voor werkplaatsen of winkels, geen schilderachtig
landschap, geen haven, geen verdedigingslinie, geen drinkwater, geen minerale
grondstoffen, geen achterland dat voedsel kan leveren, geen bevaarbare riviernee, een gevaarlijke rivier, die een eeuwige bedreiging vormt—bijna elk nadeel
dat een stad kan hebben, en dat alles opeengepakt in een dodelijk ongezonde omgeving en samengeperst binnen een gordel van vuur en vergif. Het is allemaal zo
effectief en zo triomfantelijk uit de weg geruimd door menselijke genialiteit dat
ik zelf, ware het niet dat groene velden voor mij even onontbeerlijk zijn als licht
en lucht, nooit meer een voet buiten deze antieke poorten zou zetten...
Het platteland komt hier naar je toe. Het volgt het spoor van de rondsluipende avondbries, die zich de best afgeschermde binnenplaatsjes binnen kronkelt en het tere bamboe naast je tafel op het terras van een verwarmd plein een
plotselinge rilling bezorgt. Dan verdwijnt de wind weer net zo mysterieus als hij
gekomen was en laat een grote leegte achter—een verzengend vacuüm dat zich
weldra zal vullen met de honingzoete geur van hooi en aromatische planten.
Elke avond dringt deze verzachtende adem de stad binnen en vult de straten met
een zweem van ambrozijn. Het is een van de charmes van Rome die typisch zijn
voor dit seizoen; een lokale specialiteit, want dit fenomeen zou zich nooit voordoen als het omliggende land bedekt was geweest met buitenwijken of akkers
of bossen—meer is het niet: een woestijn waarin het stugge gras staat te verdorren. Mocht het platteland ooit opdrogen, dan is dit onstoffelijke feest voorgoed
voorbij.
Gelukkig heb ik nog nooit iemand ontmoet, hier geboren of niet, die van
het bestaan van deze nachtelijke emanatie afweet; gelukkig, want dit gegeven
staaft een van mijn theorieën, namelijk dat de mensheid de neus steeds minder gebruikt; en niet alleen de neus, maar ook de ogen, de oren en alle andere
gereedschappen van moeder natuur die ons in staat stellen de simpele geneugten van het leven meer te waarderen. We kennen allemaal het beschaafde, geindustrialiseerde oog—wat is het verschrompeld, wat is het klein en vormeloos
en uitdrukkingsloos geworden. Het lijkt erop dat de geciviliseerde neus juist in
tegenovergestelde richting degenereert. Hij wordt alsmaar groter, net als de gecultiveerde aardappel of pompoen. Fransen zijn beschaafd en, te oordelen naar
oude gravures (waar moeten we ons anders op baseren, aangezien de schedel
ons alleen iets kan vertellen over de vorm en niet de grootte van de neus) lijkt het
erop dat naarmate het gebruik van dit orgaan afneemt, de proporties ervan toenemen. Het valt me op dat met name Parijzenaars een en al neus zijn; ze lijken
met de dag meer op ratten. Dit is wellicht voer voor antropologen. Misschien is
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er toch iets in de Parijse leefomstandigheden dat de ontwikkeling van die spitse
knaagdierenkop stimuleert. Wat impliceert het maken van parfum? Overal aan
de stijlvolle boulevards zie je parfumerieën, maar probeer maar eens een enkele
boekhandel te vinden. Maupassant wist er alles van, denk maar eens aan dat ene
verhaal van zijn hand:
`Le parfum de Monsieur?'
'Verveine...'
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WILLEM TRIES

Twee gedichten

BIG
Met een handvol stro veegde grootvader
het bloed van de pasgeboren biggen
legde ze glad en gaaf in de hitte
van een infraroodlamp
de tanden gekort met een tang
om tepels te ontzien.
Soms werd er een onder het kolossale
lijf van het moedervarken geplet
dan raapte grootvader de warme big op en wierp
hem in een metalen vat achter de stallen.
Het was mijn broer en mij verboden - we lichtten
het deksel en met bloed stuwend in onze hals
en wangen keken we over de rand. We bevrijdden
de gebottelde stank, roken aan de dood,
sloten haar gauw weer binnen.
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VIZIER
De tong: een gebalde spier, een mosseldier
omsloten door de kleppen van de mond.
De handen: lepelen water, zonlicht, vingers
strijken tegen de haren, de nagels een pincet
voor splinters.
De ogen: tentakels die zich vasthaken
vangdraden die verslingerd raken aan
waar ze naar grijpen, verdoven
wat ze binnenslepen.
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LODEWIJK PESSERS

Ruzie op rijm
De tenzone tussen Dante Alighieri en Forese Donati

Uit omstreeks 1295 stamt een bijzondere poëtische correspondentie tussen de
schrijver van de Goddelijke Komedie, Dante Alighieri, en zijn jeugdvriend Forese Donati. Het relatief onbekende werk geeft in de eerste plaats een interessant beeld van Dante's vroege literaire ontwikkeling, waarin hij zich van een
onverwacht scabreuze kant laat zien (iets wat hem bij het schrijven van de Hel
nog van pas zal komen). Daarnaast is de dichtreeks ook om geheel eigen redenen
lezenswaardig.
Eerst iets over het genre. De poëtische correspondentie wordt in het Italiaans aangeduid met `tenzone', iets wat in het Nederlands dispuut- of strijdgedicht genoemd zou kunnen worden. Het is afkomstig uit de Provençaalse
troubadourspoëzie en had oorspronkelijk hoofse kwesties als onderwerp,
waarover in dichtvorm de strijd werd aangegaan (het Latijnse tendere en
het Provençaalse tensar betekenen o.a. strijden en betwisten). De thematiek
breidde zich echter snel uit. Het is nauw verwant aan andere genres die bekend
staan als vituperatio iocosa, poesia derisoria, controversie fittizia en in mindere
mate de polemiek. Het verschil met de polemiek ligt niet alleen daarin dat de
tenzone gekenmerkt wordt door een dichtvorm; ook de intenties zijn anders.
De tenzone heeft over het algemeen een schertsend, komisch karakter en is
daarmee minder bitter dan de polemiek. Algemene uitspraken over de achterliggende bedoelingen zijn echter altijd problematisch. Toch hebben we in het
geval van Dante en Forese wel een aanwijzing. In de Goddelijke Komedie die
ongeveer vijftien jaar later (tussen 1308 en 1321) werd geschreven, vindt in het
tweede canticum, de Louteringsberg, een ontmoeting tussen beiden plaats.
Daarbij is geen spoor van rancune te bespeuren. Wel blijken Dante en Forese zich te schamen voor een bepaalde periode in het verleden. Vermoedelijk
wordt verwezen naar een losbandige tijd en naar de poëtische neerslag daarvan: de voorliggende tenzone. Uit deze passage zou men kunnen opmaken dat
van werkelijke onmin geen sprake was. Toch is dat niet helemaal zeker. Vooral
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de zwaarte van sommige verwijten doet vermoeden dat er wel degelijk een zeker venijn in de strijdgedichten sloop.
Andere commentatoren houden zich weer bezig met een geheel andere vraag:
is de tenzone überhaupt wel van Dante's en Forese's hand? Er wordt beweerd dat
het zou gaan om een werk van veel later datum en de verzen zouden gesteld zijn
in een homoseksuele codetaal.1 Tegenwoordig is de heersende opvatting echter
dat de tenzone wel degelijk authentiek is.2
En dan nu naar de inhoud. Hoewel ik geprobeerd heb om die zo goed mogelijk
weer te geven, kunnen de sonnetten niet geheel zonder aanvullend commentaar.
Dit is deels te wijten aan vertaalproblematiek, maar ook aan raadselachtigheden
in de tekst. Ook de Italiaanse lezer kan de gedichten, zelfs met annotaties, nooit
helemaal ontsleutelen. Gezien de vermoedelijke datering, de jaren negentig van
de dertiende eeuw, mag dat niet verbazen: de ouderdom van de tekst levert vanzelfsprekend taalkundige onduidelijkheden op. Toch zijn dat er relatief weinig.
Een ander aspect is namelijk nog veel belangrijker. De tenzone tussen Dante
en Forese is zeer sterk gebonden aan een historische en persoonlijke context. De
wederzijdse beledigingen en verdachtmakingen hebben een sterke couleur locale:
ze verwijzen naar familieleden, plaatselijke armenhuizen, beruchte misdadigers,
familiereputaties enzovoort. Men zou zich daarom kunnen afvragen of een vertaling dan wel mogelijk of zinnig is. Toch blijkt het specifieke referentiekader eerder
charmant dan hinderlijk. Het geeft een mooi inkijkje in de Florentijnse achterklap
rond het jaar 1300. Bepaalde verhalen, bijvoorbeeld over fraude of overspel, zouden ook vandaag de dag in roddelcirVerzen zouden gesteld zijn in
cuits kunnen circuleren. Van andere
thema's, zoals vraatzucht of eerwraak,
een homoseksuele codetaal
is dat misschien minder goed voorstelbaar. Overigens is diepgaande kennis van de genoemde instituten, familieleden
en gebeurtenissen waaraan gerefereerd wordt, vaak niet nodig om de essentie te
begrijpen. Net zoals gedichten van François Villon niet alleen voor mediëvisten
zijn weggelegd, kan ook deze tenzone worden gelezen zonder historische plattegronden of Florentijnse stadskronieken. Een korte inleiding is vaak al voldoende.
Nog enkele woorden over de structuur. De tenzone bestaat uit zes sonnetten
met onregelmatigheden in het metrum en, belangrijker nog, in het rijmsche1 M Cursiettι, Lafalsatenzoned ε DanteconForeseDonat τ, Roma,DeRubeιs,1995
2 G Ledda,Dante,Rologna,IlMutιao,2008.p 19
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ma. Dat laatste gebeurde bewust. Antwoorden in hetzelfde rijmschema was
namelijk een teken van respect; in de tenzone was daar uiteraard geen plaats
voor.
Deze oorspronkelijke vorm komt terug in het Nederlands. Hoewel vertalen
op rijm de `bewegingsvrijheid' beperkt, staat daar tegenover dat de ritmische eigenheid (enigszins) behouden blijft.
Tot slot: de gedichten zijn om beurten geschreven en moeten steeds gezien
worden als een reactie op de ander. Dit geldt alleen niet voor het eerste gedicht,
dat als een `startschot' geldt. Dante bijt het spits af.
DANTE AAN FORESE (1)
In het eerste gedicht kiest Dante de aanval door zich te richten op de vrouw
van Forese (laatstgenoemde wordt hier overigens aangeduid met zijn bijnaam
`Biccí'). Daarbij koppelt hij haar chronische verkoudheid aan het seksuele Liever had ze haar dochter
onvermogen van haar echtgenoot. In voor wat droge vijgen
het Italiaans wordt vermeld dat haar uitgehuwelijkt aan een graaf
deken `cortonese' is, dat wil zeggen:
afkomstig uit de Toscaanse stad Cortina. Duidelijk is echter de toespeling op
het woord `corto', dat `kort' betekent en ook hier dus in seksuele zin geduid moet
worden.
Ook de schoonmoeder van Forese zou zich om veel beklagen: liever had ze
haar dochter voor wat droge vijgen uitgehuwelijkt aan een graaf. De afkomst van
Forese, zo suggereert Dante, zou dus te gering zijn, terwijl de familie Donati toch
zeer aanzienlijk genoemd kon worden. Verder kan ook nog een sneer worden
vermoed in de droge vijgen; het Italiaanse woord voor vijg ligt namelijk dicht
tegen de vulgaire benaming van het vrouwelijk geslachtsdeel aan.
Wie haar hoorde hoesten, die arme vrouw
van Bied, ook wel Forese zoals u weet
zou denken datze met de winterkou
haar dagen in de Alpen sleet
Hartje augustus is haar keel nog rauw:
terwijl ze dan genezen' heet...
en als ze 's nachts wat warmte zoeken zou
vindt ze slechts haar krappe beddenkleed,
Die hoest, de kou en wat haar verder plaagt
zal ze echt niet van haar leeftijd krijgen,

Chi udisse tossir la mσlfatata
moglie di Biccí vocato Forese,
potrebbe dir ch'ell'hα forse vernata
ove si fa `I cristallo, in quel paese.
Dimezzo agosto la truovi infreddata:
or sappi che de' far d'ogni altro mese...;
e non le val perché dorma calzata,
merzé del copertoίo c'ha cortonese.
La tosse, `I freddo e l'altra mala voglia
non Ì addovίen per omor ch abbia vecchi,
ma per difetto ch'ella sente al nido.
Piange la madre, c'ha pii' d'una doglia,
dicendo: "Lassa, che perfichi secchi
messa Ì avre' ñ casa del conte Guido!"
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maar eerder door de leegte in haar bed.
Haar moeder, die zich om veel beklaagt,
Verbijt zich: `Beter had ik voor wat droge vijgen
d'r bij graaf Guido weggezet!"
FORESE AAN DANTE (2)
Nu is het aan Forese om op de beschuldigingen te reageren. Daarbij lijkt hij
opzettelijk de seksuele lading te negeren. In plaats daarvan neemt hij de woorden letterlijk en doet alsof Dante slechts zijn armoe en eenvoud op de hak nam
(huiselijke kou, de korte dekens, slechte huwelijkskandidaat). Hij opent daarom
met de bekentenis dat hij, na een koude nacht, op het dievenpad is. In plaats van
kostbaarheden treft hij slechts het lichaam van Dante's vader, Alaghier(o), aan.
Hiermee lijkt het verbale steekspel in een grovere fase te zijn beland. Wat volgt
is waarschijnlijk een belediging aan diens adres en daarmee ook aan dat van
Dante. Het stoffelijk overschot is gekneveld in een Salomonsknoop, wat erop
kan duiden dat de man zich bij leven bezighield met dubieuze praktijken. Het
gebaar dat Forese vervolgens maakt, diende destijds om onheil af te wenden en
zou daarmee passen in de interpretatie.
Ik heb, wat nachten terug, een hoestaanval gehad
toen ik, uit nood, moest slapen zonder linnen aan;
ben bij het krieken maar van huis gegaan,
want een kraai die vliegt, vangt altijd wat.
Maar luister wat ik aantrof op mijn pad:
een kistje parels, dacht ik, zou niet misstaan
οf wat florijnen, die ze uit witgoud slaan,
maar vond toen Alaghier, gelegen in een knekelgat
En geketend in de knoop van Salomon
-of was het een andere geleerde?Ik heb, op het oosten, toen een kruis geslagen
terwijl ik hem om Dante's wille' hoorde vragen
zijn lichaam te ontknopen, wat ík niet kon
zodat ík toch maar schielijk huiswaarts keerde.

L'altra notte mi venne una gran tosse,
perch'i non avea che tener a dosso;
ma incontamente chefu di, fui mosso
per gir a guadagnar ove che fosse.
Udite lafortuna ove m addusse:
ch'i'credetti trovarperle in un bosso
e be'fiorιn'conΙati d'oro rosso;
ed i' trovaiAlaghier tra le fosse,
legato a nodo ch'i'non saccio il nome,
sefu di Salomone o d'altro saggio.
Allora mi segna'verso 'i levante:
e que'mi disse: `Per amor diDante,
scίo'mi'. Ed i' ποn potti veder come:
tornai a dietro, e compie' mi' vfaggio.

DANTE AAN FORESE (3)
In zijn antwoord komt Dante direct terug op de Salomonsknoop, die hij voor
de gelegenheid spelt als Salomonsknoop, hiermee verwijzend naar het woord
salame dat `worst' betekent. Forese wordt hier namelijk afgeschilderd als een
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veelvraat die bovendien zijn rekeningen niet betaalt. In dat licht moet ook
de raadselachtige voorspelling worden uitgelegd dat het verorberde lam `zijn
vlees komt wreken met zijn huid.' Nadat Forese genoten heeft van het vlees, arriveert vervolgens de gevreesde rekening, die destijds op gedroogde lamshuid
(lees: perkament) geschreven werd. Als hij niet in de beruchte gevangenis van
San Simone wil eindigen, kan hij dus maar beter vluchten. Tenzij Forese weer
een oud (en waarschijnlijk niet legaal) trucje van stal haalt om geld te vergaren en zodoende zijn schulden te delgen. Ten slotte iets over `Stagno's zoon'
die aan het eind als schrikbeeld wordt opgevoerd: waarschijnlijk was dit een
gehangen dief.
Jouw knoop van Salamon, jonge Forese,
zijn depatrijzenborstjes, fijn gekruid
of zal het -erger nog- de lamsbout wezen
die nu zijn vlees komt wreken met zijn huid.
Dra mag je een cel in San Simone vrezen,
ofknijp je er tijdig tussenuit?
En zou je van de vraatzucht toch genezen
dan blijft je zaak nog steeds verbruid.
Echter, ik weet dat jij een kunstje kent
waardoor schulden plots verdwijnen
en je fortuinen incasseert;
zodat je niet meer angstig bent
dat exploten op je deur verschijnen;
je weet hoe `t Stagno's zoon is afgeleerd.

Ben tifaranno il nodo Salomone.
Ricci novello, e'petti de le starne,
ma peggio fio la lonza del eastrone.
ché '1 cuoio farà vendetta de la carne;
tal che starai piùpresso a San Simone
se tu non tiprocacci de 1 ándame:
e `ntendi che 'fuggire el ma/ boccone
sarebbe oramai tardi a ricomprarne.
Ma ben m'è detto che tu sai un arte
che, s'egli è vero, tu tipuoi rifare,
però ch ell'è di molto gran guadagno;
e fa sì, a tempo, che tema di carte
non hai, che ti bisogni scioperare;
ma ben ne colse male 0fl' di Stagno.

FORESE AAN DANTE (4)
Forese begint zich nu te keren tegen Dante's kritiek dat hij een armoedzaaier
en wanbetaler zou zijn. Sterker nog: Dante heeft zélf geen cent en komt zelfs bij
de familie Donati bedelen. Verder doet hij 's winters een beroep op de armenvoorzieningen van het ziekenhuis San Gallo en is hij bovendien aangewezen op
de kosteloze voedselverstrekking van Altrafonte, een burcht aan de noordkant
van de Ponte Vecchio, ongeveer waar zich nu het Uffizi-museum bevindt. Als hij
snel gaat werken, hoeft hij misschien niet aan te kloppen bij zijn eigen familie
(Tana en Francesco) en blijft het hem bespaard te eindigen als zijn oom Belluzzo. Meest pijnlijk is misschien wel de voorspelling dat Dante zijn oude dag zal
moeten slijten in Pinti, een huis voor behoeftige bejaarden en geschonken aan
de stad Florence door de familie Donati.
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Betaal eerst San Gallo alvoor je sneert
over de noden die je naaste lijdt,
want groot was hun liefdadigheid
waarop je deze winter hebt geteerd.
En waren wij zo arm als jij beweert,
wat bedelje hier dan, zonder profijt?
Altrafonte is aan jou reeds kwijt
wat men in geen leven opsoupeert.
Vind maar gauw werk en je mag hopen,
dat Godje van Tana en Francesco redt
en `tjou anders dan Belluzzo laat vergaan.
Maar rusthuis Pinti zulje niet ontlopen:
ik zie je al, naast een ander stel gezet,
mijn Alighieri met een wambuis aan.

Va' rivesti San Gal prima che dichi
parole o motti d'altrui povertate,
ché troppo n'è venuta gran pietate
fin questo verri σ tutti suoi amichi
E anco, se tu ci hai per sί meπdichί,
perché pur mandi a noi per cantate?
Dal castello Altrgfonte ha' ta'grembiote
ch 'io faccia ben che tu te ne nutrichi
Ma ben ti lecerσ il lavorare,
se Dio ti salvi la Tana e `1 Francesco,
che col Belluzzo tu non stia in brigata
A lo spedale σ Pinti ha' riparare;
e già mi par vedere stare a desco,
ed in terzo, Alighier co lafarsata.

DANTE AAN FORESE (5)
Ondanks de tegenaanval blijft Dante volhouden dat Forese een notoire dief is.
Verder is door de losse seksuele moraal van zijn moeder, vrouw Tessa, onbekend
wie hem eigenlijk verwekt heeft. Wel is duidelijk dat zijn vermeende vader (`hij
die tot hem staat als Jozef tot Christus') elke nacht weer bang is dat Forese gepakt wordt. Tot besluit meldt de oorspronkelijke tekst nog dat Forese en zijn
broers wel erg goede zwagers voor elkaars vrouwen zijn. Hoewel de interpretaties uiteenlopen, vermoed ik dat het wederom een seksuele toespeling is. Dit zou
namelijk ook kunnen verklaren waarom Forese zijn eigen vrouw verwaarloost.
Jonge Bicci - naar wiens vader het blijft gissen
(Alleen vrouw Tessa weet hoe hij mag heten)
jij hebt steeds zo mateloos gegeten
datje de kost nu elders weg moet vissen.
Mensen kijken snel ofze wat missen
als hέj passeert, want allen weten:
`Hij met die rare tronie, halfgespleten,
loopt altijd rond om wat te grissen.'
Bang dat hetfoutgaat op een keer,
ligt er één vaak in zijn bed te malen,
die tot hem staat als Jozef tot de Heer.
En met de buit, blijkt uit verhalen
pleegt Bicci, en zijn broers al evenzeer,
de koude kant, warm te onthalen.
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Bicci novel, figliuol di ποπ so cui,
(s'ί' ποπ ne domandasse monna Tessa),
gid per la gola tanta roba hai messa
ch'aforza ti einlief tδrre l'altrui.
Egig la gente si guarda da lui,
chi ha borsa a lato, li" dov'e's'oppressa,
dicendo: "Questic'ha lafacciafessa
èpiuvico ladron negli atti sui':
E tal giace per lui nel letto tristo,
per tema ποπ sia preso σ lo `tubolare
che gli appartien quanto Giosepp'a Cristo.
DiBiccie de'fratei posso contare
che, per lo sangue lor, del ma/acquisto
sanno a lor danne buon'cognati stare.

FORESE AAN DANTE (6)
Forese heeft nu het laatste woord. Hij begint met de stelling dat er geen twijfel
over bestaat wie Dante heeft verwekt: de zoon is namelijk net zo laf als de vader.
Dat wordt meteen gestaafd met een voorbeeld. Toen de oude Alaghiero een groot
onrecht werd aangedaan, was het de taak van Dante om revanche te nemen op
de dader. Dit onrecht wordt in de oorspronkelijke tekst overigens niet eenduidig beschreven en de gissingen lopen
daardoor uiteen van belediging tot Forese meent dat Dante's
diefstal. Hoe dan ook, Forese meent wraak genadeloos dient
dat Dante's wraak genadeloos dient te zijn: vierendeling
te zijn: vierendeling bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld
als hij de dader op die manier heeft
omgebracht, hoeft hij met `vrede geen haast te hebben.' Met andere woorden:
het onrecht is zό groot dat zelfs na een gruwelijke vergelding hij niet meteen de
gebruikelijke verzoeningspoging met de nabestaanden hoeft te ondernemen.
Na de sarcastische opmerking dat Dante zich met verve heeft gekweten van
deze taak, probeert Forese de lafheid van zijn opponent in woorden te vatten;
woorden die wederom de nodige hoofdbrekens opleveren. Letterlijk staat er: `jij
hebt je bonetta er zo van vol dat geen twee ezels het kunnen dragen: Er bestaat
geen consensus over de betekenis van bonetta in dit verband. Normaal gesproken zou het een hoofddeksel of capuchon betekenen, maar ook draagzak wordt
gesuggereerd. En waarmee is deze dan gevuld? Angstzweet, geld? Gezien de
context lijkt zweet meer voor de hand te liggen dan geld.
Meer duidelijkheid bestaat er ten aanzien van de gierstkorrels aan het slot.
Forese wil dat deze op tafel worden gelegd om te berekenen welke bedragen ze
elkaar nog verschuldigd zijn. Indertijd was het gebruikelijk om bij dergelijke calculaties korrels te gebruiken.
Jij bentAlaghiero's zoon in elk geval
hoe je hem wreekte, gaf het al aan
dat is je wel zo uitstekend afgegaan
met die ruildief die zijn knaken stal.
Snijd je m in vier met haar en al,
dan zou snelle vrede nog misstaan,
maar jij hebt `t zozeer mie broek gedaan
dat nog geen ezelrug je houden zal.
Een mooi gebruik bracht je ons bij:
allen die je met een stokslag vellen

Ben so chefosti figliuol dΆlaghιeri,
ed accorgomen pur a la vendetta
chefacesti di lui sι bella e netta
de l'aguglin ched e'cambiò I áltr'ieri.
Se tagliato n'avessi uno a quartieri,
di pesce non dovevi aver tal fretta;
ma tu ha'poi si piena la bonetta
che non la porterebber duo somieri.
Buon uso ci ha' recato, ben til dico,
che qual ti carica ben di bastone,
colui ha'per fratello e per amico.
II nome ti direi de le persone
che v'hanno posto su; ma de/panico
mi reca, ch'i' vo' metterla ragione.
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schaarje als vriend of broeder aan je zij.
Ik kan zo van hen de namen spellen
die daarop wedden; maar eerst gaan wij,
met korrels gierst, orde op zaken stellen.
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STIG DAGERMAN

Een partijtje
zakschaak
Vertaling: Bernlef

Het was een normale ochtend en de winter was lang. We bezetten een paar grauwe banken onder het hoger gelegen, in de vorm van een halve cirkel gebouwde,
podium. Achter ons twaalf hoge ramen en vrachten sneeuw. De lichten in de aula
waren die ochtend aan en beneden ons baadden de hoofdjes van de lagere school
leerlingen in het licht van acht plafondbollen. Op de katheder glansde een groene lamp. Maar bij ons heerste duisternis en rook het naar gesmolten sneeuw,
daarbuiten was het noodweer. Grauw als een schaduw stortte het sneeuwlicht
op ons neer. Ook wij waren grauw en de winter was lang. Grauw was alles op de
ruggen van de rijen boeken na die plotseling oplichtten. Een ieder van ons voelde
de angstige ogen die over de woorden vluchtten als een verslagen leger over vijandelijk terrein.
Het was een normale ochtend zoals alles toen normaal was. Daarboven in het
donker van het muziekpodium glansden de orgelpijpen als donkere ijspegels. In
het licht eronder preekte de leraar Lind. Zwart en klein stond hij achter de katheder. Een stap te ver naar achteren. Dat maakte dat hij eenzaam was zoals een
ruiter zonder paard eenzaam wordt. Ons maakte dat onzeker, want hij waren
bang voor de eenzaamheid. En wij hoorden niets. Zijn lippen bewogen, dat zagen
wij. En ook zijn ogen zagen wij, hoe zij zich in het dak daarboven boorden, als
probeerden zij zich een weg naar buiten te boren. Maar de woorden bereikten
ons niet als woorden maar als een vreselijker soort stilte. Nog huifden slaap en
dromen als een laag dak over ons heen.
Wat er gebeurde moet vlak voor wij opstonden om te bidden hebben plaatsgevonden. Ik had naar de leraar Lind zitten kijken. Had gedacht dat als er een
God bestaat leraar Lind met hem in gesprek is. Toen voelde ik plotseling hoe een
elleboog zachtjes de mijne raakte. Eerst één keer en toen nog eens. Het gebeurde
niet per ongeluk, het was een teken. Dus draaide ik mijn hoofd langzaam in Ekmans richting.
Er was iets dat ik moest zien. Het lag op zijn knie en zag er onbeduidend uit.
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Een kleine bruine portefeuille, zo klein dat hij tussen zijn gespreide handen
paste. Teleurgesteld wilde ik mij afdraaien, tot ik plotseling merkte dat Ekmans
handen begonnen te trillen, iets dat ze altijd deden als hij ze voor iets wilde gebruiken. Dus bleef ik kijken. Met bevende handen klapte Ekman de kleine portefeuille open. En zie - het was geen portefeuille. Het was een schaakspel uitgevoerd in bruin en grijs met smalle spleetjes in de vakjes voor de stukken, kleine
wigvormige plakjes celluloid met figuurtjes beschilderd.
Ik begreep dat hij verwachtte dat ik het spel zou oppakken en mijn handen er
bewonderend overheen zou laten gaan. Dus nam ik het voorzichtig uit zijn handen en toen wij daarna uit onze banken opstonden en het Onze Vader naar het
dak steeg, maar niet ten hemel, liet ik mijn vingers over de stukken gaan, van de
brede kroon van de koning over het kruis van de lopers tot de kantelen van de
torens. En de hele tijd voelde ik, dwars door de slaap, het ijslicht, de orgelmuziek
en het Onze Vader: ik sta naast een vriend. Dat besef kwam als een warme golf
ter linker zijde.
Die morgen begon met geschiedenis gegeven door het hoofd, de leraar Lind.
Wij zaten dat jaar in het zogenaamde bloemenvertrek, een ruimte met merkwaardige afmetingen, recht tegenover de aula. Het was smal als een gang en
onze acht banken stonden langs de ene lange zijde opgesteld. Aan de andere kant
bevond zich een balkonnetje waarop de katheder stond. Achter de katheder hing
een schilderij dat de hele muur bedekte. Het liet zien hoe een klein gezelschap
jonge meisjes in lange witte jurken bloemen plukten en kransen vlochten op een
weide vol bloemen. We schaamden ons altijd een beetje voor hen, het leek alsof
zij zich op privé terrein bevonden. Ze plukten bloemen voor elkaar, zij plukten
er geen voor ons achten in de eerste klas van het driejarig gymnasium. Ze zaten
in het gras en verlangden om snel oud te worden. Ze zaten tussen bloemen en
vlochten kransen voor elkaars lijkkisten.
Het was koud die ochtend en dichte sneeuw trok voorbij de ramen. De lamp
scheen als een zon boven het weiland, maar wij hadden het koud. De deur stond
wijd open en buiten in het donker onder de pilaren klonk het lawaai van een
schrijfklas. Het trappenhuis zong onder de voetstappen van laatkomers. Het
rook naar krijt en het hout was hard, wij werden wakker. Ik had er niet aan gedacht het zakschaakspel terug te geven. Nu lag het op de bank en om iets te doen
te hebben begon ik de stukken in slagorde op te stellen. Toen ik daarmee klaar
was kwam Lind.
Zoals gewoonlijk kwam hij stil en haastig binnen. Hij gaf ons een kort knikje
en liep naar het klassenboek op de verhoging. Snel keerde hij naar ons terug,
bleef een ogenblik voor ons staan met zijn rechterhand rond zijn kin. Zag er al-
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tijd uit alsof hij in de rouw was, glimlachte altijd een beetje bedroefd alsof hij
zojuist een naast familielid had verloren. Zo keek hij naar mij en zei, een beetje
gegeneerd en weemoedig: `Wij gaan het een beetje over de val van het koninkrijk
hebben.'
`Een beetje hebben over.' Zo was Lind. Terwijl anderen ons overhoorden of
ondervroegen sprak hij met ons. Besprak met ons de wereldgeschiedenis met
een stem die zich nooit verhief of zelfs maar verbaasd klonk over onze onwetendheid. Het was alsof hij met alles rekening hield: het kwaad van de wereldgeschiedenis, onze onmetelijke domheid. Daarom waren wij nooit bang voor hem
zoals voor de anderen. Wij respecteerden hem zoals wij geen ander respecteerden. Ik geloof zelfs dat hij het was die ons als eerste leerde dat respect geen angst
was, maar het tegendeel ervan.
En toch werd zelfs hij door iemand gevreesd. Degene die bang voor hem was,
bang voor hem omdat hij bang voor iedereen was. Omdat hij voor alles bang was.
Het meest nog wel voor zichzelf. Die iemand was mijn buurman, was Ekman.
Was mijn vriend.
Maar was dat niet altijd. Was dat nu niet. Was het nooit voor een les begon en
nog minder onder de les. Ik keek hem van opzij aan, hij merkte het niet. Alles wat
hij merkte waren de bladzijden van die dag over de Franse revolutie. Hij maakte
altijd huiswerk behalve als hij niet durfde. Hij kon altijd wat hij moest kunnen,
maar hij twijfelde er altijd aan. Ik zat daar en zag hoe bang hij was en het deed
mij verkillen. Plotseling kon ik hem niet langer verdragen, ik voelde mij beledigd, voelde mij op een of andere manier verraden. En het zakschaakspel was
vergeten, rustte dood als een klomp lood in mijn broekzak.
Ook die ochtend liep leraar Lind heen en weer. Hij zat zelden tijdens de lessen.
In plaats daarvan liep hij op en af, op en af, de lange weg tussen deur en venster, op
een wonderlijk rustgevende manier. Het was alsof hij ons mee op een uitje nam.
Zijn handen hield hij diep in zijn zakken, zijn bedroefde blik gleed als een vleugel over onze hoofden. En de hele tijd sprak hij, verstrooid en weemoedig, alsof
hij de aarde haar geschiedenis beklaagde. Bij iedere draai bleef hij voor een bank
staan, niet om vragen te stellen, nee, om een mening te horen. Zonder dat wij zelf
precies wisten hoe het kwam, had hij ons uit onze holen gelokt de vrije lucht in.
Overmoedig en dronken van de onverwachte vrijheid ontmoetten wij hem waar
hij ons wilde ontmoeten: in een bos waar wij gedachten plukten als orchideeën.
Er was er slechts één die hij daar nooit ontmoette. Er was er maar één die hij
niet uit zijn hol kon drijven, omdat die voor alles bang was, zelfs voor de vrijheid.
Dat was Ekman, mijn vriend die mijn vriend was als hij niet bang was. En dat
was maar zelden.
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Bij hem kwam leraar Lind altijd het laatste uit. Ik dacht te weten waarom: hij
was bang voor Ekman. Want als het tenslotte Ekmans beurt was liep hij steevast
terug naar
de verhoging en ging achter zijn tafel zitten. Het leek alsof hij bescherming
zocht tegen iets. Zat daarna lange tijd stil en keek uit het raam. Begon dan tenslotte aan iets dat een overhoring moest voorstellen. Maar wat kwam daar anders van dan pijnlijke vragen, die Ekman beantwoordde met een stem bibberend
van angst. Hij citeerde altijd letterlijk het boek, hij kende het van buiten zoals
een gevangene zijn cel. Andere keren gebeurde het tijdens gevreesde lessen dat
Ekman ons anderen tot toeverlaat was. Dan hoefde wij alleen maar naar hem te
kijken om rustig te worden. Zijn zwakte was een kracht waaruit wij konden putten. Maar tijdens Linds lessen hadden wij altijd een afschuw van hem.
Ook deze ochtend kwam Ekman als laatste aan de beurt en zijn fijngesneden
gezicht verbleekte als altijd, terwijl Lind op zijn stoel plaatsnam. De leraar zat
een tijdje stil, legde zijn handen voor zich op de leeskatheder en keek naar zijn
leerlingen. Dan draaide hij zijn hoofd, keek naar de vallende sneeuw en zei zacht:
`Kan Ekman vertellen hoe de twee linkse partijen genoemd worden?'
Allemaal keken wij naar Ekman, allen behalve één. Hij had de buitenkant
van zijn tafelblad vastgegrepen en hield zich er wanhopig aan vast. Zijn knokkels
werden spierwit. Hij slikte en slikte en staarde naar het tafelblad als in een paar
andere ogen. Ten slotte bracht hij het eruit: `Gironden - en- en -'
De leraar keek naar de sneeuw. Wij keken naar Ekman, nieuwsgierig, harteloos, hulpeloos. Maar Ekman merkte ons niet op, merkte alleen zichzelf. Zijn
handen werden even wit als zijn gezicht. Tenslotte fluisterde hij: `...en Bersché.'
Toen keken wij elkaar aan, wij, de zeven anderen. En plotseling barstte Larsson, de ijshockeyspeler, in lachen uit en Wikman, de klassenvertegenwoordiger,
begon te giechelen. Een paar glimlachten. Ekman dacht dat Berget Frans was.
Het was grappig maar ik hield mijn lachen in, want ik merkte opeens dat Ekman
naar mij zat te kijken. Hij smeekte mij om hulp en het enige dat ik op kon brengen was om niet te lachen. Zo miezerig kan men zijn. Zo miezerig was ik.
Niet alvorens het helemaal stil werd draaide leraar Lind zijn gezicht naar ons
toe en nooit eerder had ik hem zo bedroefd gezien. En nooit zo klein. Nooit zo
zwart.
`La Montagne,' zei hij zacht en droevig.
En op dat moment was er een wonderlijke gelijkenis tussen Ekman en leraar
Lind. Allebei keken zij op hun tafel neer, beiden hielden hun handen als in een
kramp gebald op het tafelblad. Hun beider gekweldheid zag er identiek uit.
Maar de kwelling was van korte duur want de bel ging. En meteen begonnen
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donkere schaduwen voorbij het matglas van de deur te vliegen en een waterval
van lawaai kwam de trappen afgestort en overspoelde ons. Wij kwamen overeind en gingen naar buiten, de stille sneeuw in.
Om één uur die dag hadden wij gymnastiek. Zowel Ekman als ik waren daarvan vrijgesteld. We plachten dat uur rond te zwerven en naar treinen of boten
te kijken. Of we zaten, als het mooi weer was, op een bank op het kerkhof. Dan
las ik hardop gedichten voor die hij niet begreep. Maar nu sneeuwde het en was
het koud en dus bleven wij in het klaslokaal. We hadden hierna alleen nog maar
tekenen dus hoefde hij niets te leren, had niets meer te duchten van die dag. Kon
mijn vriend zijn.
Eerst stonden wij een tijdje voor het raam en keken naar de levende muur van
vallende sneeuw. Verderop in het gedwarrel waren een paar hoge houtstapels te
zien, onduidelijk als schepen die ergens naar onderweg waren. Al snel liep Ekman weg, ik hoorde hem bij de deur met sleutels rammelen. En daarna hoorde ik
vol verbazing hoe een sleutel in het slot werd omgedraaid. Ik draaide mij snel om.
`Waarom doe je hem op slot,' vroeg ik.
Ekman stond nog steeds voor de deur. En tussen zijn arme uitgestrekte handen lag als een cadeau het schaakspel.
`Ik dacht zo, kunnen wij niet een partijtje schaak spelen,' zei hij schuw. `En
mocht er dan iemand komen -'
We schoven onze banken tegen elkaar, legden het spel over de spleet ertussen
en gingen zitten. Ik kreeg wit en opende met de koning. En de deur bleef dicht, er
kon niets gebeuren. Het lukte mij de paarden zonder schade naar voren te schuiven en hij werd er ogenblikkelijk bang voor. De stukken waren te klein, gleden
uit zijn trillende vingers. Ik zag dat hij zijn paard op de plaats van de loper gezet
had en omdat hij zo bang was kreeg ik zin hem te plagen.
`Je hoeft niet bang voor mij te zijn,' zei ik spottend en zette de stukken op hun
juiste plaats terug.
Hij werd vuurrood.
`Ik bedoelde er niets mee,' fluisterde hij, het was zijn beurt, het ging erom een
toren uit de weg te ruimen.
Precies op dat ogenblik hoorde wij iemand op de gang lopen, de echo kaatste
tussen de muren. Toen werd het stil. Degene die aan was komen lopen bleef voor
onze deur staan. Pakte zelfs de deurknop vast. Onbegrijpelijk snel draaide een
sleutel in het slot. De leraar Lind stond op de drempel en keek ons met knipperende ogen aan. Ik keek strak terug, ik had niets verkeerds gedaan. Er school
niets verkeerds in het spelen van een partijtje zakschaak tijdens een tussenuur.
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In ieder geval, hij kwam langzaam op ons toe, gebaarde dat wij moesten blijven
zitten waar wij zaten. Bleef heel dicht bij ons staan en keek naar ons met een
eigenaardige, vreemde blik.
`Wat doen jullie hier,' vroeg hij zacht.
Ik geloof dat het de eerste directe vraag was die ik het hele semester van Lind
gekregen had, ik raakte er een beetje van in de war, dus was het Ekman die als
eerste antwoordde.
`Wij, wij deden niets,' stamelde hij.
`We speelden schaak,' zei ik.
`Schaak,' zei Lind.
Ik begreep totaal niet waarom hij zo verbaasd klonk. En ik begreep niet
waarom hij niet langer naar ons keek. Met bedroefde verbijstering rustte zijn
blik op het tafelblad van onze banken.
Ik werd gedwongen er zelf naar te kijken.
Het schaakspel was verdwenen. Ekman moest het bij zich gestopt hebben
voordat Lind binnenkwam. Opeens was ook Lind verdwenen, hij stond bij het
raam met zijn rug naar ons toe. Ontoegankelijk voor ons. Nog steeds afgewend
zei hij: `Het is niet goed om binnen te zitten. Het is beter om naar buiten te gaan:
En na een ogenblik, op zijn Linds: `Hoewel het sneeuwt natuurlijk.'
Daarna draaide hij zich om, gleed aan ons voorbij, was zonder een woord buiten. Zonder een enkele blik in onze richting. Zwijgend schoven wij de banken
uit elkaar, liepen de trap af, duwden de deur met onze schouder open en stapten
naar buiten de sneeuwjacht in. In de luwte van een stapel hout zetten wij de partij voort. Net voor tweeën zette ik hem mat met mijn paarden en mijn dame. De
sneeuw gierde om ons heen, moederziel alleen waren we. Er schoot mij iets te
binnen, iets om te vragen. Maar ook nu was Ekman mij voor. Hij stond een eind
verderop in de luwte, zag er plotseling doodsbang uit. Toen boog hij zich naar mij
over en vroeg: `Je denkt toch niet dat hij het schaakspel gezien heeft?'
`Nee,' antwoordde ik. `Dat heeft hij zeker niet.'
`Gelukkig,' ademde hij opgelucht.
's Avonds belde hij op en vroeg het nog een keer.
De volgende ochtend sneeuwde het nog even hard, je zag de straten bijna niet
meer. Geen balkondeur ging nog open, de auto's stonden tot aan hun knieën in de
sneeuw. Het was anders een doodnormale ochtend en Lind preekte. Hij kwam
zoals gewoonlijk naar de les, godsdienst dit keer, en liep zoals gewoonlijk heen
en weer. Zoals gewoonlijk bleef hij staan en sprak beurtelings met ons. Al gauw
was ik aan de beurt. Ik zat het dichtst bij het raam, was altijd de laatste voor Ekman..Ik verheugde mij bijzonder die dag want ik kende mijn Liedgren. Ik had
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mij buitengewoon uitgesloofd, kende mijn Gezangen alsof ik een schuld moest
inlossen. En Ekman net zo.
De beurt kwam. Lind draaide zich om naar de deur en liep langzaam voorbij de voorkant van de klas. Ik glimlachte bij voorbaat van verwachting. Maar
ik glimlachte te vroeg. In een oogwenk gebeurde het verschrikkelijke. Lind liep
mij voorbij zonder te blijven staan. Een eeuwigheid stond hij voor het raam met
zijn rug naar ons toe, nee, met zijn rug naar mij, Vertwijfeld keek ik naar Ekman,
maar hij had niets in de gaten. Dacht natuurlijk alleen maar: zo meteen is het
mijn beurt.
Maar ook zijn beurt kwam niet. Lind liep naar voren, ging zitten en dat was
dat. We moesten onze boeken openslaan en over het nieuwe spreken. Dat wil
zeggen, de anderen mochten praten. Ekman en ik bestonden niet. En toen Ekman dat merkte werd hij lijkwit. Als vanzelf ging zijn hand in zijn broekzak en
schoof het schaakspel zo diep als hij kon naar beneden.
Voor mij was het erger. Ik had niets om te verbergen. Had niets ter bescherming. Had niet eens een zakschaakboek om mijn hand te troosten. Ikvoelde hoe
ik rood en warm werd. Schuldgevoel jeukte, er was niets tegen te doen. Ik begon
te zweten en de bel ging maar niet. Ik zat te hopen op een woord of tenminste een
blik in mijn richting, maar er kwam niets. En toen eindelijk de bel ging wenste
ik dat hij niet gegaan was. Ik voelde, wij beiden voelden, dat het niet zo mocht
aflopen. Lind mocht niet meer zomaar langs ons heenlopen.
Maar dat deed hij wel.
En de dag verdween in een hete bron van schaamte en verlangen. De schuld
groeide alleen maar. En naarmate de uren vorderden werd Ekman er steeds zekerder van dat Lind het spel uit zijn zak had zien steken. Ik zei hem dat dat onmogelijk was, maar dat stelde hem niet gerust. Er was in wezen eigenlijk geen
troost.
We waren al op de terugweg door de gang toen wij hem plotseling vanuit de
verte op ons af zagen komen. Hij had ons nog niet gezien. We stelden ons ieder
aan een kant op, hij zou niet kunnen passeren. Tenslotte was hij zo dichtbij dat
hij ons wel moest zien, maar hij hield zijn pas niet in. Voorzichtig maakte ik mij
van de muur los. Het was als een spoordijk opklimmen en proberen een trein
met je naakte lichaam tegen te houden.
Maar hij reed niet over mij heen. Hij ontspoorde en week uit naar het raam.
Bleef daar staan en keek naar buiten, naar die verdomde sneeuw. Vertwijfeling
kent zijn moed en de mijne was groot.
`Wij zouden met de meester willen praten,' bracht ik uit.
`Ja,' fluisterde Ekman.
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Lind haalde een notitieboekje tevoorschijn en begon er in te bladeren, zo te
zien in het wilde weg. Ik dacht dat het voor de schijn was. Hij wilde zijn handen
troost bieden. Ze beefden licht. Tenslotte liet hij het boekje zakken en zei: `Kom
maar om acht uur. Komt dat gelegen?'
Hij kreeg geen antwoord en verwachtte het ook niet. Al snel verdween hij in
de schemering. En wij, wij namen afscheid en gingen naar huis. Urenlang zat ik
aan de keukentafel zonder in staat te zijn een bladzij om te slaan. Ik ontdekte
hoe zinloos het was om te leren, hoe weinig het hielp bij wat van betekenis was.
En ik had niemand om dat tegen te zeggen. Had maar éen vriend en met hem
kon ik niet praten. Maar vlak voordat het tijd werd op te stappen belde hij en
was ik gedwongen hem antwoord te geven. Hij wilde voor de laatste keer weten
of ik dacht dat Lind het schaakspel had gezien. Boven de telefoon hing een grote
spiegel, terwijl ik praatte was ik gedwongen erin te kijken. Ik haatte mijn spiegelbeeld als een schaamtevolle ziekte. Maar als ik de spiegel kapot zou slaan, zou
het spiegelbeeld blijven, dat was het ergste.
`Ja,' schreeuwde ik ten slotte wanhopig, `natuurlijk heeft hij het gezien. Dat
moetje toch zelf wel begrijpen.'
Ik schreeuwde zo hard dat mijn moeder uit de gang kwam om te vragen wat
er aan de hand was. Ik legde de hoorn neer en zei dat het niets was, want het was
ook niets. Dat was juist het hopeloze. Altijd als er iets gebeurde, nooit was het
iets. Het leek alleen maar alsof het heel wat was.
Daarna rende ik in de afnemende sneeuwval door de straten. Ik dacht dat alle
etalages mijn spiegelbeeld weerkaatsten zelfs nadat ik voorbij was, ik dacht dat
iedereen die ik tegenkwam mijn schuld kon zien alsof het een wond was. Linds
straat was donker, dat was goed, en het portaal was half donker. Ik nam de lift
naar boven. De lift hing zo vol spiegels dat ik het licht uit moest doen. Toen ik
aanbelde deed Ekman open. Hij was er net en stond in de vestibule te wachten. Lind telefoneerde vanachter een witte deur. Ik sloop er heen en luisterde.
We zullen zien, hoorde ik hem zeggen; daarna werd het stil. Wat zien? Bang en
stuurs hing ik mijnjas op. Ekman kamde zijn haar voor de spiegel. Hij kon in een
spiegel kijken, dat was vreemd, dat was verkeerd.
Toen kwam Lind naar buiten en verliep niets zoals ik verwacht had. Wees
openhartig, had ik aan de keukentafel gedacht. Je hebt niets gedaan. Je bent onschuldig.
Toch was het de misdadiger in mij die de grote kamer achter de witte deur
binnen ging. Er waren geen schuilplaatsen. Kleintjes en overweldigd door de hoeveelheid boeken, de zachtheid van de tapijten en de lichtkroon aan het plafond
bleef ik staan als iemand die in elkaar gaat storten. In een verre hoek stond een
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divan, een rooktafeltje, een fauteuil en een brandende staande lamp. Ik weet niet
precies hoe het ging maar opeens zat ik op de divan met naast mij Ekman. De
leeslamp stond over mij gebogen en scheen fel in mijn ogen. Ik wilde dat ik haar
kon ontvluchten, maar ik was niet in staat mij te verroeren. Het licht drong door
mijn ogen mίjn hoofd binnen. Ik werd woedend en uit mίjn pijn welde spijt op. Ik
had overal spijt van: dat ik gekomen was, dat ik maar één vriend had, dat ik schaak
had leren spelen. Dat ik leefde speet mij al net zo. De lamp verblindde mij en de
divan was nauw en dwong ons dicht tegen elkaar aan te zitten. Toen begon ik te
zweten. Er werd een glas in mίjn hand geschoven. Het loste voor mijn ogen op, ik
moest mij haasten te drinken. Toen ik het glas op tafel met het blanke blad zette
merkte ik dat Lind tegenover ons zat en ons aankeek. Dat hij lang naar ons keek.
Nu probeerde ik mij te bewegen, probeerde mij los te maken van het lichaam
dat tegen het mijne aangeplakt zat, maar de divan was als een bankschroef. We
zaten voor altijd tegen elkaar aan gedrukt. In een kamer boven ons klonk een
piano. Die klonk pijnlijk naakt. Later hoorde ik mijzelf zeggen: `We schaakten:
Het was als huiswerk. Twee woorden die niets betekenden. Maar die tegelijk
alles betekenden. Alhoewel ik er zo makkelijk niet van af kwam. En dat was terecht, vond ik al gauw. Je moet niet makkelijk ergens vanaf kunnen komen. Dus
werd ik zelfs blij toen ik Ekman hoorde fluisteren: `We deden niets.'
Mijn gezicht voelde hoe Lind naar mij keek, zo meteen zou het niets meer uitmaken. Nog een seconde en de kaken van de bankschroef grepen binnen in mij
in elkaar. Een idioot zinnetje van bij de keukentafel dook voor de laatste keer op:
Wees openhartig! Wees openhartig! Ik hield mίjn handen voor mijn ogen om het
licht tegen te houden en riep halfluid: `Laat het spel zien, Ekman!'
En als een rafelige echo kwam Ekmans antwoord: `We deden niets.'
Daarna bleven we nog een tijd zitten. Dronken nog een paar glazen Vichywater. Buiten wiegde de vallende sneeuw, wit als Gods adem. Boven hamerde de
piano. In de stad klonk een klok. Het was zoals het moest zijn. Alles was zoals het
moest zijn. Ik was uitgeknepen, kapot. Alles wat mij te doen stond was mij naar
bulten slepen en mij voor de gieren te gooien.
Na een tijd stonden wij tenslotte weer bulten in de koude vestibule. En daar
ontdekte ik wat een oneindige troost het was om levend ontkomen te zijn aan
die divan, bevrijd te zijn van dat vreemde lichaam. De kou gaf mij iets van mίjn
kracht terug. Terwijl ik mijnjas aantrok schoot er eindelijk een gedachte in mίjn
hoofd. De hele tijd had Lind geen woord tegen ons gezegd.
Zo kon het niet, dacht ik. Ik voelde hoe hij in de deuropening achter mij
stond. Ik durfde niet om te kijken, ik durfde alleen maar te denken: ik mag hem
niet verliezen, dat mag niemand. En ik zag de uitweg. Ik moest hem uit zijn hol
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trekken, het was mijn beurt hem te bevrijden. Maar zeggen kon ik niets, woorden waren als een net waarin ik verstrikt raakte.
En we hadden haast, Ekman had de buitendeur al opengedaan en wachtte tot
ik hem zou volgen. Lind verwachtte dat waarschijnlijk ook. Tot ieders verrassing
ging ik tot de aanval over, plotseling kwam ik naar voren en greep Linds hand
met de mijne, die als een snavel was, een hongerige mond. En als hij niet blind
was moest hij voelen hoe hartstochtelijk ik om vergeving smeekte voor de schuld
die hij mij bezorgd had.
Maar het erge was dat hij blind was. Zijn ogen zagen mij niet en blind was zijn
hand die als een zware steen in de mijne lag. Dat voelde ik, en meer: hoe hij mij
vanwege mijn schuld verafschuwde. Verdoofd door het hopeloos duivelse in wat
mij getroffen had, rende ik door de reddende deuropening, de deur sloeg hard
achter mij dicht.
Intussen had Ekman de lift laten komen, die als een gekooid dier tussen de
spijlen omhoog geklommen kwam. Er brandde licht in de lift, die bekleed was
met spiegels, het maakte nu niets meer uit. Het was goed zo. Zo moest het zijn.
Tegenstand bieden was alleen maar dom en tevergeefs. Terwijl de lift neerdaalde stonden wij ieder in een hoek gedrukt, zo ver van elkaar af als wij konden. De
hele tijd probeerde Ekman iets te zeggen. Toen de lift beneden was kwam het
eruit: `Hij moet het schaakspel hebben gezien.'
Maar toen kon ik het niet langer harden. Ik greep hem bij zijn schouders en
schudde hem heen en weer zoals je een appelboom schudt. Hij werd lijkbleek en
zijn ogen zonken naar binnen. Ik moest iets in hem kapot hebben geschud want
plotseling week alle leven uit zijn gezicht. Wat overbleef was de hopeloze paniek
van een dier. Wat overbleef was de ruïne van een gezicht, van het gezicht van een
vriend. Ik kon het niet langer aanzien, ik moest de sneeuw in.
Maar ver kwam ik niet. Voor een fruithandel iets verderop bleef ik staan
wachten tot Ekman door Linds huisdeur naar buiten zou komen. Toen hij eindelijk kwam ging ik achter hem aan. Hij was nauwelijks te zien in de sneeuwjacht,
maar ik volgde zijn voetsporen en voelde dat ik niet alles op één avond mocht
verliezen. Tenslotte begon ik zijn naam te roepen, maar hij bleef niet staan. We
liepen en liepen, we waren twee treinen op hetzelfde spoor. We konden elkaar
niet zonder ongeluk tegenkomen. Rondom in de sneeuw waren mensen en stemmen, toch waren wij heel alleen in de stad, in alle steden. Al gauw kwamen we bij
de deur van zijn huis, allebei begonnen we sneller te lopen. Maar eerder dan ik
moest hij gemerkt hebben dat iemand net de deur uitkwam, plotseling gleed hij
door de smalle geopende spleet naar binnen. Ik stond buiten. De deur was voor
de duur van de nacht gesloten.

58

Toch liep ik het stoepje op en keek door het ruitje. Het was donker in het halletje dus zag ik hem eerst niet. Maar toen ik hem zag, zag ik dat hij heel dicht bij
mij stond met zijn rug naar mij toe. Ik verbeeldde mij dat hij in het donker stond
te huilen, maar misschien kwam dat omdat ik zelf zo'n zin had om te gaan huilen. De sneeuw en de wind drukten mij dicht tegen de deur. Daarbinnen moest
hij gevoeld hebben waar ik was, want plotseling draaide hij zich naar mij om.
Toen wou ik er vandoor gaan maar ik kon mij niet verroeren. Oneindig lang stonden wij daar van aangezicht tot aangezicht. De muur was dikker dan het glas dat
ons scheidde.
Ik zag dat hij het begreep. We begrepen het allebei. Een zware tijd zou aanbreken begrepen wij, en het zou lang duren voordat wij elkaar weer aan zouden kunnen kijken. En altijd zou die muur daar staan, die dikker dan glas was.
En de schuld zou ieder voor zich dragen, die schuld zou die winter onze enige
vriend zijn.
Nooit meer zouden wij samen zakschaak kunnen spelen.
Maar zonder dat ik het gemerkt had was de deur op een kier open gegaan.
Iets raakte mijn verkleumde hand aan, ik pakte het. Toen viel de deur met een
doffe klap weer dicht. Ekman verdween in het donker. Ik was alleen, draaide
mij log om en liep de sneeuwjacht in. En zonder te kijken maakte ik het zakschaakspel open en bij iedere lantaren de hele lange Hornsgatan lang liet ik
een stuk in de sneeuw vallen. En bij ieder schaakstuk dat ik kwijt raakte voelde
ik mij eenzamer, want het waren vrienden die in de sneeuw begraven werden,
warmte, bloemen, muziek en alle zomers. Alles waardoor een jongen het in het
leven uithoudt.
Boven aan de Katarinavägen, onder de laatste lantaren, woei de laatste zwarte toren de Stadstuin in. Het moet wat lichter zijn geworden op dat moment want
ik zag een paar zwarte botenschoorstenen aan het water, die sneeuw slikten.
Toen liet ik het mapje in de diepte neerdwarrelen. Het dreef met de sneeuw mee
richting Slüssen. En rondom in de stad beierden de klokken, tien, elf of zo.
Ik liep naar huis en besefte hoe het was om alles te verliezen, alles en een
zakschaakspel.
Maar hoe het was om alles te winnen wist toen nog niemand.
(1950)
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NICO DROS

Acteur, auteur,
malheur

OP DE BÜHNE

24 November, 2010 (15:25) Ι Nico Dros
Of ik het nu in zijn biografie uit 2002 heb gelezen of in een ander boek weet ik
niet meer. In elk geval werd over Multatuli opgemerkt dat hij, behalve een groot
schrijver, ook een begenadigd redenaar - om niet te zeggen: voordrachtskunstenaar - was. Je kon zijn voordrachten bezwaarlijk lezingen noemen, want hij
had nooit enige tekst op papier staan. Neen, hij improviseerde, hij stak van wal,
raakte begeesterd en was in die staat bij machte om voor de vuist weg samenhangende beschouwingen, fraai gecomponeerde vertogen, voor het publiek af te
steken.
Aan zulke beweringen kan ik slechts voor een klein deel geloof hechten. Het
is weer een van die mythen waarmee de mensen een begenadigd individu plegen
te omweven. Het is vergelijkbaar met de vaak gedane, ondoordachte bewering
dat Multatuli zijn grote werk Max Havelaar in een periode van vier of vijf weken
zou hebben geschreven...
Multatuli, die op latere leeftijd vanwege geldzorgen verscheidene tournees door het land ondernam, was natuurlijk in staat tijdens zo'n voordracht
à l'improviste op deze of gene actuele kwestie vlijmscherp en met esprit te reageren. Maar het feit dat hij een lange beschouwing feilloos uit zijn mouw wist te
schudden, lijkt me een oude imponeertruc waar meer sprekers in het openbaar
zich van bedienen: men zet het vertoog vooraf op papier; het is doordacht opgebouwd met enkele retorische spanningsbogen om de toehoorders bij de les te
houden; en het eindigt met een slothoofdstuk dat in de taal van de hartstocht is
geschreven zodat de boodschap een vurige gloed krijgt. Deze tekst leert de spreker uit zijn hoofd en draagt hem op natuurlijke, onnadrukkelijke wijze voor, met
korte pauzes waarin hij de indruk wekt diep na te denken. Zo raakt het publiek
er allengs van overtuigd naar een vertoog te luisteren dat op het moment zelf
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zowel spontaan als gestileerd ter wereld komt dankzij het uitzonderlijke esprit
van de redenaar.
Vandaag de dag schijnt het ook van groot belang te zijn dat een schrijver langs
de zalen gaat om er een optreden te verzorgen. Zijn oeuvre is niet genoeg meer,
de performance van het ventje of het vrouwtje zelf is eigenlijk belangrijker. Er
zijn schrijvers, wier werk niet eens bijzonder is, die altijd onderweg zijn naar een
optreden in de zaal of voor een of ander massamedium. Die hebben een goede
uitstraling, zijn rad van tong, hebben de juiste connecties of ogen vooral mooi en
uitdagend. Een kleine minderheid onder de auteurs voelt zich zelfs kiplekker op
de bühne. Die gaan, vaak in een groepje, op tournee langs de theaters. Daar lezen
ze beurtelings voor uit eigen werk; sommigen hebben voor de gelegenheid zelfs
sketches geschreven.
Ik ben bepaald geen liefhebber van zulke voorstellingen. Als uitzondering
moet ik een voordracht noemen van Gerard Reve begin jaren '80 in De Brakke
Grond te Amsterdam. De voorlezingen van de schrijver met zijn sonore Wat bewoog iemand als
stem gaven diens fragmenten wer- Adriaan van Dis - schrijver,
kelijk iets extra's. Het was trouwens journalist en tv-presentator
een merkwaardige avond waarbij de van naam - een act op te
optredende schrijver geen enkel con- voeren?
tact met zijn publiek leek te kunnen
maken. Zijn voorlezingen en opmerkingen tussendoor veroorzaakten meerdere
keren salvo's van gelach in de zaal, terwijl de schrijver onbewogen neerzag op het
tumult. De keren echter dat Reve wel bewust een grapje maakte, en zijn gelaat
zich zelfs plooide tot een glimlach, begreep het publiek hem niet en bleef het stil.
Gerard Reve kon het misschien, maar in zijn algemeenheid geldt dat de auteur en de bühne contamineren. De noodzaak om als schrijver op te treden leidt
meestal tot branchevervaging met teleurstellend resultaat. Want waar heeft
zo'n optredende schrijver het dan eigenlijk over? Meestal blijft een vertoog over
een brandende maatschappelijke kwestie achterwege. Blijft over: het eigen werk
en nog wat clichés over het schrijfproces. Oersaai.
Meelijwekkend wordt het wanneer een auteur zich per se als acteur meent
te moeten manifesteren. Wat bewoog iemand als Adriaan van Dis - schrijver,
journalist en tv-presentator van naam - een act op te voeren in de voorstelling
die aan het Boekenbal van 2010 voorafging? Blijkbaar had hij er vooraf zelf veel
zin en vertrouwen in - hij kondigde zijn optreden zelfs aan in een of ander tvprogramma - en wie weet heeft hij zelf ook van dit uitstapje genoten. Maar voor
iedereen die het moest aanzien was zijn poging tot acteren een marteling. Uit-
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sloverij die voor toneelspel moest doorgaan. Tijdens zijn act kleurde zijn hoofd
steeds roder. De vrees leek gerechtvaardigd dat er een bloedvat tussen zijn oren
op knappen stond. Waar zijn sketch over ging zou ik werkelijk niet meer weten.
Ik was onderwijl vooral in de weer met plaatsvervangende schaamte, met jeuk
en opvliegers. Daarna was er de opluchting dat het voorbij was en dat de gelegenheidsacteur niet in een beroerte was gebleven.
Het leeuwendeel van de schrijvers vindt het niet fijn om voor het voetlicht te
moeten treden. Maar ze doen het wel, omdat het van ze verlangd wordt en het
een bescheiden honorarium oplevert. Dat iemand zich ongemakkelijk of onbeholpen op de bühne gedraagt kan een enkele keer ontwapenend of charmerend
werken, maar meestal pakt het ongelukkiger uit. Die twintig tot dertig vrouwen
op leeftijd die het publiek vormen zijn gelukkig altijd vol begrip voor die stoethaspels die met verkeerde dictie voorlezen en over hun eigen zinsbouw blijven
struikelen.
Het vooruitzicht te moeten optreden werkt ontwrichtend in een schrijversleven. Iemand vertelde me jaren geleden: `Ik werd eens gevraagd een lezing te
geven in het Haags congresgebouw voor een publiek van vier- of vijmonderd
mensen. De week in aanloop tot het evenement ben ik voortdurend aan de schijterij geweest. De dag zelf, in de trein van Amsterdam naar Den Haag, hoopte ik
oprecht dat we bij Hoofddorp of Lisse zouden ontsporen. Ik had er stevige verwondingen voor over om maar niet te hoeven optreden. Eenmaal in de zaal was
mijn maag door de zenuwen zo van streek dat projectielbraken dreigde. Pas toen
ik bemerkte dat de spreker νόόr me er een zootje van maakte - hij was onvoorbereid, dacht het wel uit zijn mouw te kunnen schudden - kreeg ik mijn zelfvertrouwen terug en wist toen het mijn beurt was de zaal zelfs te veroveren. Op dat
moment was het fijn, maar wat schiet je daar als schrijver verder mee op?'
De ultieme schrijversdroom ziet er zo uit: je schrijft een boek dat ineens allemachtig verkoopt in alle uithoeken van het Avondland. Iedereen heeft het over
dat boek, niemand over de schrijver. Je bankrekening groeit als bamboe. Op een
dag is het zover: je kunt van nu af aan verborgen leven en in stilte schrijven. Je
hoeft je nooit meer aan het volk te vertonen.

HERMAN FRANKE (2)
5 November, 2010 (15:13) Ι Nico Dros
Op 13 oktober jl. werd in het kantoor van uitgeverij Podium de roman Traag
licht van Herman Franke gepresenteerd. Het was de dag waarop de schrijver
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62 jaar zou zijn geworden als hij niet op 14 augustus 2010 was overleden aan de
gevolgen van kanker. In de nazomer van 2009 hadden artsen hem verteld dat
hij terminaal was. Ze wisten niet precies hoe lang hij nog te leven had, mogelijk
nog een paar jaar of anders misschien een veel kortere termijn die zich beter in
maanden liet uitdrukken. In dat beklemmende besef is Herman Franke als een
razende gaan werken aan wat vrijwel zeker zijn laatste boek moest worden: deel
3 in de romancyclus Voorbij ik en waargebeurd. Misschien lijkt de term 'romancyclus' enigszins bedrieglijk. Het betreft immers geen romans met een afgewogen opbouw van kunstig vervlochten
verhaallijnen waarin een conflict de Hij is sinds enige tijd
personages tot allerlei dramatische hevigverliefd op een oude
keuzen dwingt en waarin na een clí- naaktfoto van een prostituee
max de ontknoping volgt. De romans
uit deze cyclus zijn veel losser gecomponeerd aan de hand van een wirwar van
verhalen. De samenhang daarvan komt niet per se voort uit oorzakelijkheid en
logica, maar ontstaat net zo goed door intuïtie, associatie, herinnering, affectie,
oppositie of spiegeling. In het slotdeel van de cyclus zijn deze eigenschappen
zelfs nog verhevigd.
De verteller in een verhaal of roman is een afsplitsing van de schrijver.
Laatstgenoemde geeft stem aan eerstgenoemde en zo komt het dat een verhaal
een eigen, specifieke toon heeft. Een beetje schrijver kan meerdere vertellers tot
leven wekken in opeenvolgende verhalen die dus elk in toon van elkaar verschillen. De schrijver doet denken aan een buikspreker die zijn poppen - de vertellers
- met verschillende stemmen laat spreken.
In Traag licht wordt het gegeven van schrijver-verteller als een motief in de
roman uitgewerkt. De voornaamste verteller uit de roman - er zijn er meer heeft tot zijn schrik vernomen dat de schrijver - `de baas' - ernstig ziek is. Maar
er zijn nog zoveel verhalen die absoluut opgetekend moeten worden en dat noopt
tot grote haast. Want hoe autonoom deze verteller zich ook manifesteert, wanneer het doek valt voor de baas zal ook hij in de ondergang worden meegesleept.
Er is daarom sprake van een jachtige, een ijlende verhaalstroom in deze roman
die drachtig is van sterven en dood.
Een centraal verhaal is het conflict tussen de ik en zijn geliefde Francien. Zij,
nog kinderloos in de nadagen van haar vruchtbaarheid, wil alsnog zwanger van
hem worden. De ik weigert pertinent. Hij heeft nooit vaderlijke ambities gehad
en die zullen ook niet ontluiken nu hij weet dat zijn dagen zijn geteld, een besef
dat hij trouwens niet met Francien kan delen. Een merkwaardige amoureuze
obsessie speelt hem bovendien parten: hij is sinds enige tijd hevig verliefd op een
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oude naaktfoto van een prostituee. Die welhaast onaardse bezetenheid resulteert in een fascinerende zoektocht naar de herkomst van de foto en de identiteit van de vrouw. De politiearchieven van Amsterdam en Parijs omstreeks 1900
zullen het geheim onthullen.
Maar er is zoveel meer in dit boek: het dagboek van een zenuwzieke burgervrouw eind 19e eeuw; een evocatie van het tribale, prehistorische leven in de
omgeving van Lascaux in de tijd dat de grotschilderingen tot stand kwamen,
herinneringen aan het sterven van een vroegere geliefde en van de ik zijn moeder, aangrijpende familietaferelen uit de volksbuurt van de stad Groningen omstreeks 1960, onstuimige bewegingen in de binnenwerelden van de personages.
Sommige verhalen worden slechts aangestipt of beknopt weergegeven, omdat er
geen tijd meer is ze uitgebreid te vertellen. Het lezen van dit boek roept bij vlagen het effect op van een koortsdroom. Jachtige fragmenten worden afgewisseld
met kalmere en heldere episoden, terwijl de lezer op het geheel moeilijk greep
krijgt. Nu en dan bekruipt hem zelfs het gevoel dat de verhalen uiteen dreigen
te vallen. Ten slotte weet de verteller veel draden alsnog aaneen te knopen. Het
einde waarin de ik zich toegang verschaft tot de grot van Lascaux, bergplaats
van de oudste kunst in het Avondland, is werkelijk prachtig.
Traag licht mag dan Herman Frankes laatste roman zijn, het zal niet zijn
laatste boek zijn. Bij uitgeverij Podium maakt men aanstalten om een lijvige
bundel van zijn nog niet eerder uitgegeven journalistieke, opiniërende en essayistische artikelen uit de voorbije decennia samen te stellen. En daarna zal wellicht nog een bloemlezing uit zijn correspondentie volgen.
Sluimeren in het graf en toch blijven publiceren. Dat is Herman Franke ten
voeten uit.
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KREEK DAEY OUWENS

Gedichten
Uit: `Blauwe hemel'

Voortdurend leeft men met dezelfde mensen.
Dicht tegen elkaar.
`De kat heeft vandaag weer een vogel gepakt',
zegt mevrouw Danie. Tegen de kat zegt ze:
`Stoute kat! Meneer en mevrouw Danie blijven
zoals elke avond langdurig zitten, terwijl ze
zwijgen. Meneer Danie denkt: Ík heb vandaag
weer gehuild. Elke dag huil ik om mezelf'.
Hij zegt: `Dat is de natuur'.
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MIJN LARISSA,
Gisteren waaide een zachte wind, een wind
die ik van vroeger ken. Vroeger was alles
zacht, Larissa. De regen plakte mijn haren
tegen mijn voorhoofd, in mijn nek tegen
mijn ogen. De wind blies mijn haren droog.
Inde wolken zag ik vriendelijke gezichten.
Nu striemt de regen tegen de ruiten, als om
me de schrik op het lijf te jagen. Ik zit
aan mijn bureau. Op mijn schoot ligt de kat.
In geen jaren is een vrouw zo dicht bij me
geweest als vanavond de kat. Als ik opsta,
om weer iets te drinken te halen, blijft ze liggen op de warme plek die ik achterliet.
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Bomen beven. Een merel fluit: `Later.
Later...' I denk dat er een leven is
buiten, Larissa. En in dat leven gebeurt
niets. Niets voor mij. Een week na de
dood van Marie ging ik voor het eerst in
mijn leven naar een bordeel. Liefde als
een omgestoten vaas. Water druppelt op de
vloer: `Snel een doek... sorry.., ik kon
er niets aan doen... neem me niet kwalijk,
sorry...'
De `vreemdmaker', Larissa. Dat ben ik.
Als de kat. De kat heeft nog nooit geneukt.
Mevrouw Darde houdt haar binnen, uit angst
dat haar iets overkomt. Soms denk ik dat
ze werkelijk verdriet heeft. Haar ogen
staan vol water. Ik duw haar weg met mijn
voet.

D.
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MIJN LARISSA,
Gisteren voelde ik me zo alleen, ik wilde
naar buiten, ik ging op de grond liggen
zonder die te voelen, ik wilde daar doodgaan, terwijl ik zo verschrikkelijk graag
wilde leven, ik probeerde te huilen, maar
ik kreeg een lachbui in plaats van tranen.
De meeuwen in de blauwe hemel geven mij het
felste gevoel te leven.
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Gisteren wilde ik niet naar huis. Ik
ging een café binnen. Ik dronk een glas
wijn. Nog een glas. Nog een. Daarna werd
mij een kleverig zoet drankje aangeboden,
waarin ik me verslikte. Met de zee recht
tegenover me meende ik plotseling te begrijpen hoe alles is gemaakt, hoe de
wereld is gemaakt, met welke doorzichtigheid, met welke bouwsels. Op hetzelfde
ogenblik begon, zo dichtbij dat ik het niet
kon begrijpen waar, een vogel te zingen.
Voor me? Achter me? Was ze misschien met
mij mee naar binnen gevlogen? Ik trilde.
Mijn hele lichaam trilde. Gloeide. Alsof
ik koorts had. Ik huilde.
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MANET VAN MONTFRANS

Terug naar de
oorsprong
Geschiedenis en voorgeschiedenis bij Jean Rouaud

In 1996 verscheen van Jean Rouaud (1952) onder de titel Le paléo circus een
mooi geïllustreerd verhaal over het ontstaan van prehistorische rotstekeningen.1 Rouaud voert een groep jagers ten tonele die 's avonds in de beschutting
van een grot tot hun verbazing en ook ergernis vrouwen en kinderen aantreffen rond de tweederangs leden van de gemeenschap, de sjouwers. Deze steken
gloedvolle verhalen af over de avonturen waarvan zij getuige zijn geweest. Het
publiek hangt aan hun lippen en heeft voor de echte helden maar weinig aandacht. Op de achtergrond, in de schaduw, luistert ook een gebochelde verschoppeling mee. Hij wordt getolereerd, maar meer ook niet, en is, wanneer hij zich
een voorstelling wil maken van de avonturen van de anderen, op zijn verbeelding aangewezen. Op een goede dag tekent hij, in de ban van een van de jachtverhalen, op de stoffige bodem van de grot de omtrek van een mammoet. Verbouwereerd staart hij naar zijn schepping, veegt hem uit, en herhaalt de beweging.
De homo sapiens blijkt ook een homo ludens te zijn. Algauw prefereert de stam
het vrolijke dierencircus op de grotwanden boven de bloedige jachtverhalen: de
verschoppeling van weleer wordt voortaan zelfs door de jagers met ontzag behandeld. Zo ongeveer, met die toevalsontdekkingvan een onvermoed vermogen,
is, volgens Rouaud, de beeldende kunst ongeveer twintig- tot dertigduizend jaar
geleden ontstaan. Tegen de verdrukking in, dankzij de uitsluiting.
De eerste prehistorische grottekeningen werden pas tegen het einde van de
negentiende eeuw ontdekt, eerst in Noord-Spanje, later in Zuidwest-Frankrijk.
Uit deze en recentere vondsten bleek dat onze verre voorouders, de Cro-Magnonmens, de fauna van hun tijd op de wanden en gewelven van onderaardse spelonken hebben vereeuwigd: mammoeten, bizons, paarden, herten, rendieren,
neushoorns en holenberen. De afdrukken van mensenhanden fungeren daarbij
als een soort signatuur die die vroege kunstenaars merkwaardig dichtbij brengt
1 Jean Rouaud,Lepaléo circus, Flohic Editions, 'Μυsύes secrets',1996
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en het woord handtekening een grappig letterlijke betekenis geeft. Er worden
nog steeds nieuwe grotten ontdekt, maar slechts een enkele is voor het publiek
toegankelijk: vocht en schimmels dreigen de schilderingen aan te tasten. De moderne homo digitalis kan echter op zijn computerscherm comfortabel langs de
schatten van Altamira, Chauvet, Cussac, Lascaux en Pech-Merie dwalen en de
prachtige schilderingen en lijntekeningen bewonderen die tussen de negen- en
dertigduizend jaar oud zijn.
VOORGESCHIEDENIS
Vlak voor de publicatie van Le paléo circus in 1996 had Rouaud het derde deel
voltooid van zijn autobiogra fische familiekroniek die uiteindelijk tot een vijfluik
zou uitgroeien. De velden van eer (Les Champs d'honneur, 1990), waarmee hij op
zevenendertigjarige leeftijd debuteerde en de Prix Goncourt won, beschrijft het
leven van de generatie van zijn grootouders. Hoofdpersoon in Illustere voorgangers (Des hommes illustres,1993) is de in 1963 gestorven, diep betreurde vader, de
`grote Joseph', in wiens afwezigheid opgroeien een bijna onmogelijke taak lijkt.
In De wereld bij benadering (Le monde à peu près,1996) treedt Rouaud, wiens alter ego - de verteller - in de eerdere boeken schuilging achter een `wij' of een `u',
als ik-figuur op de voorgrond en blikt hij terug op zijn eigen middelbare schoolen studietijd. Dit deel over volwassenwording en pril schrijverschap speelt zich
af tegen de achtergrondvan mei 1968 en de studentenstakingen van 1970. In deel
vier, Voor al uw geschenken (Pour vos cadeaux, 1998) komt de moeder van de auteur in beeld, en in deel vijf, In de hemel zoals op aarde (Sur la scène comme au ciel,
1999), heeft zij zelfs, vanuit het hiernamaals, het hoogste woord.2
Hoewel Rouaud het dagelijks leven van een doorsnee familie in een Frans
provincieplaatsje in het departement Loire-Inférieure (nu Loire-Atlantique)
lichtvoetig en met veel humor beschrijft, is de ondertoon melancholiek. Net zoals in talloze andere Franse gezinnen heeft ook in zijn familie de Eerste Wereldoorlog zijn tol geëist. Veel verwanten hebben het leven gelaten op de `velden van
eer' en de gevolgen daarvan zijn nog generaties later voelbaar. Vooral in nieuwe
situaties van verlies en rouw.
Rouaud schreef Le paio circus op verzoek van de uitgever en in eerste instantie zou men kunnen denken dat dit luchtige uitstapje naar het stenen tijdperk hem een welkome tijdelijke uitweg bood uit een in rouw gedompelde jeugd
en de naweeën van twee wereldoorlogen. Maar bij nader inzien past dit verhaal,
dat met twee andere korte teksten, La caverne fantôme en Le manège de Carnac,
2 Het vijfluik is in 2001 onder de overkoepelende titel De velden van eer in één band bij Uitg. GAyan Oorschot verschenen. Het
eerste deel werd vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas, de overige delen door Marianne Kaas.
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in 2007 onder de titel Préhístoires gebundeld is, heel goed in het `grote plan' dat
Rouaud in zijn werk ten uitvoer probeert te brengen.3 In zijn meest recente roman, De beloofde vrouw (La femme promise, 2009), zegt hij het zo: `Om te weten
wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt. En waar je vandaan komt, dat is
niet alleen de plek, daar waar je geworteld bent, waar alles is begonnen, het is: wie
me heeft voortgebracht, waarmee ik ben opgegroeid, waarmee een verbeeldingswereld wordt ingevuld, waaruit mijn onzichtbare erfgoed - mijn dromen, mijn
tranenreservoir - bestaat, hoe ik geleerd heb om genegenheid te schenken en te
ontvangen, om moed te tonen, om iets
oorspronkelijks tot stand te brengen.'4
Hij gaat te werk als een
De Franse titel van De velden van eer
archeoloog, laag voor laag legt
luidde aanvankelijk Préhístoire, een
hij het verleden bloot
term die volgens de officiële definitie
de periode in de geschiedenis aanduidt waarvan geen geschreven bronnen zijn
gevonden. Bij Rouaud verwijst de term naar dat wat voorafgegaan is aan zijn
schrijverschap en eraan ten grondslag ligt - de gebeurtenissen uit zijn jeugd in
het licht van de geschiedenis van voorgaande generaties.
Hij gaat daarbij te werk als een archeoloog, laag voor laag legt hij het verleden
bloot. Als we zijn alter ego, de verteller in het vijfluik, mogen geloven, heeft hij die
archeologische passie van geen vreemde. In De velden van eer gaat de grootvader
van vaderszijde, Pierre, in 1929 op zoek naar de stoffelijke resten van zijn tijdens
de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde broer, in de buurt van Commercy, het stadje
in Lotharingen waar de madeleinecakejes gefabriceerd worden. Hij vindt op de
aangewezen plaats, onder een verkommerde eucalyptusboom, uiteindelijk niet
een maar twee skeletten en omdat het opgraven en verplaatsen van lichamen door
particulieren ten strengste verboden is, smokkelt hij de beenderen in met madeleine-reclames beplakte houten kistjes naar zijn dorp om ze een plaats in het familiegraf te geven. De stoffelijke resten zijn niet nader te identificeren, en daarom
wordt het gebeente van een vreemde op de koop toe genomen. Met zijn verwijzing
naar de madeleine-scène in Prousts Recherche is deze episode een typisch voorbeeld van Rouauds speelse omgang met het werkvan zijn literaire voorgangers. Bij
de ik-figuur van de Recherche wordt immers de eerste onwillekeurige herinnering
aan het verleden opgeroepen door de smaak van een in thee gedoopte madeleine.
In beide gevallen is het terugvinden van het verleden, in de tastbare vorm van een
opgegraven skelet of in de abstractie van een uit het onderbewustzijn opgediepte
3 Jean Rouaud, Préhistoíres, Gallimard, 2007 [1]
4 Jean Rouaud, La femme promise, Gallimard, 2009 Vert Marianne Kaas, De beloofde vrouw, Uitg G.A.van lorschot, 2010.
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herinnering, verbonden met het onschuldig ogende schelpvormige cakeje.
In Illustere voorgangers verzamelt de vader van de verteller op zijn reizen
door Bretagne als handelsreiziger in serviesgoed stukken graniet om zijn achtertuin met een rotspartij te verfraaien. Met een woordspeling op de naam van
de beroemde landschapsarchitect van Lodewijk XIV, ontwerper van onder meer
de Tuilerieën en de tuinen van Versailles, noemt de verteller, die een flinke dosis ironie nodig heeft om zijn mateloze bewondering voor zijn vader binnen de
perken te houden, hem `Le Nôtre du néolithique'. Een epitheton dat de vader ook
toekomt vanwege zijn hartstochtelijke belangstelling voor de menhirs, de raadselachtige monumenten uit het stenen tijdperk bij Carnac.
Een ander voorbeeld van de verrassende nabijheid van het verre verleden biedt
de openingspassage van Illustere voorgangers. Daarin wordt beschreven hoe het
dorp in diepe duisternis gedompeld is en beroete olielampen grillige schaduwen
werpen op wanden en zolderingen zoals de walmende fakkels in prehistorische
grotten: een kleinigheid als een stroomstoring volstaat om ons van de twintigste
eeuw pardoes terug te werpen in het stenen tijdperk. Bij verder lezen blijkt de
duisternis in deze passage een voorafschaduwing van de catastrofe die de verteller verweesd zal achterlaten. Als de vader volkomen onverwacht overlijdt, valt de
stroom ook uit en is de paniek en de chaos in het gezin compleet. Deze dramatische gebeurtenis ligt ten grondslag aan het streven van de schrijver-verteller om
zijn eigen voorgeschiedenis tot in de donkerste uithoeken te verkennen.5
DE BELOOFDE VROUW
In de vijfdelige familiekroniek schuilen de toespelingen op de prehistorie in
terloopse verwijzingen, maar in De beloofde vrouw heeft Rouaud de twintigsteeeuwse geschiedenis en het stenen tijdperk ook in de intrige met elkaar verknoopt .6
De roman vertelt het verhaal van de ontluikende liefde tussen een beeldend
kunstenares, Mariana de La Lande, en een kernfysicus, Daniel Donek-Algan. Ze
ontmoeten elkaar in de streek waar ze hun jeugd hebben doorgebracht, zij op een
landgoed als enige dochter van welgestelde maar permanent in onmin levende
ouders, hij, na de vroege dood van zijn ouders, in het onooglijke dorpshuisje van

5 Een belangrijke rol bij die verkenningstocht speelt de zolder met het familiearchief die in De velden van eer met eeπ verwijzing
naar een prehistorische vindplaats in het departement Seine-et-Marne wordt aangeduid als ons huiselijk Pincevent'
6 Na de voltooiing van het vijiluik zette Rouaud in een lang essay zijn literatuuropvatting uiteen, La désíπcarnatίoπ (2001). In
de daarna gepubliceerde romans, L'invention de l'auteur (2004), L'imitation du bonheur (2006) en La femme promise (2009)
verzette hij de bakens en waagde zich buiten de kleine kringvan zijn familie en zijn geboortestreek. In januari 2011 verscheen
als eerste deel van eeπ nieuwe cyclus, La Vie poétique, eeπ essay, Comment gagner salie honnétement, Gallimard, 'Essais', Collection blanche
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zijn grootvader, een fietsenmaker, die, sinds zijn vrouw na een hersenbloeding
in coma is geraakt, er zelf niet spraakzamer op is geworden. Beiden, Mariana en
Daniel, zijn naar de omgeving van hun kindertijd teruggekeerd omdat ze zich op
een dood punt in hun leven bevinden; zij twijfelt aan haar creatieve vermogens,
zijn huwelijk is gestrand. Het aan de filosoof Jankélévitch ontleende motto van
de roman luidt: `Een smet rust op alles wat zonder liefde wordt gemaakt'. En liefde, dat is waar het bij de twee hoofdpersonen in het verleden aan heeft geschort.
De berooide staat waarin zij elkaar ontmoeten, na in verschillende omstandigheden maar bijna tegelijkertijd van al
hun bezittingen beroofd te zijn, staat
De grootvader van Mariana
symbool voor hun emotionele ontredwas een hoge ambtenaar in
dering. De vraag die als een refrein in
Vichy, een naaste medewerker
het boek terugkomt: `Zou jij voor mij
van Pétain en Laval
dat soort geliefde zijn?', is kenmerkend voor de aarzelende hoop van de twee personages het geluk alsnog te vinden.
In de tweede verhaallijn, de levensgeschiedenis van Mariana's vader, speelt
zowel de Tweede Wereldoorlog als de prehistorie een rol. In tegenstelling tot de
familiekroniek waarin vooral het verzet belicht wordt, komt in deze roman de
donkere kant van de oorlogsjaren aan de orde. De grootvader van Mariana was
een hoge ambtenaar in Vichy, een naaste medewerker van Pétain en Laval. Toen
hij in 1944, vlak na de invasie, in zijn auto probeerde te vluchten naar veiliger
oorden, kwamen hij en zijn vrouw om het leven bij een beschieting door het verzet. Hun zoontje, de toekomstige vader van Mariana, werd zwaar gewond uit het
autowrak gehaald en zou zijn leven lang gebukt gaan onder de misstappen van
zijn vader. Na een universitaire loopbaan als letterkundige slijt hij zijn laatste
jaren zonder vaste woon- of verblijfplaats, in `zijn verplaatsbare grot', een oude
volkswagenbus,7 en bestudeert hij de rotstekeningen die hij door aanwijzingen
in een zeventiende-eeuws manuscript heeft ontdekt en waarvan het bestaan alleen aan hem bekend is. In het eerste hoofdstuk zien wij Mariana met haar vader
in zijn grot. De vader toont zijn dochter bij het licht van een zaklamp de schildering van een hinde die haar flank likt. Het dier is gewond zoals ook de personages dat zijn. Deze ouverture met zijn clair-obscur laat zich lezen als een variatie
op de openingspassage van Illustere voorgangers.
Mariana probeert op een andere manier met de bedrukkende familiegeschiedenis in het reine te komen. Rouaud heeft in dit boek het departement
Loire-Inférieure, het decor van zijn familiekroniek, ingeruild voor Normandië,
7 Vgl.. de omschrijving van de 2CVvan de grootvader in De velden van eer als de rijdende grot van de prehistorische nomaden'
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waar de sporen van D-day nog duidelijk zichtbaar zijn. Op een van de rotondes
van de departementale weg troont het standbeeld van een Amerikaanse parachutist, op de stranden liggen scheefgezakte brokstukken van de bunkers van
de Duitse verdedigingslinie. De beeldeninstallatie die Mariana in haar atelier
heeft gemaakt - losse ledematen, afgehouwen hoofden, ontwrichte lichamen
tussen stroken verbrijzeld glas - verwijst naar het bloedbad dat tijdens de invasie van 6 juni 1944 op de stranden van Noord-Normandië heeft plaatsgevonden,
maar ook naar de gewelddadige dood van haar grootouders kort daarna.
Een derde kunstwerk waarin het verleden opnieuw tot leven komt, is een
schilderij van de echtgenote van de petainistische grootvader, geschilderd in de
trant van Van Dongen of Javlenski. De maker ervan zou een Joodse schilder zijn,
die in een concentratiekamp was omgekomen. Dit onafgemaakte portret, uit
1930, fungeert als een deus ex machina. Wanneer het doek het geheim dat in de
verflagen ligt besloten, prijsgeeft, en de ware afkomst van Mariana's vader onthult, komen zijn leven en dat van zijn dochter in een heel ander licht te staan.$
Voor de oude man is het te laat; hij blaast de laatste adem uit in zijn geliefde grot,
en Mariana besluit hem daar te laten en de plaats ervan geheim te houden. Een
mooiere tombe is misschien niet denkbaar: de dode ligt daar temidden van zijn
miraculeuze menagerie, zoals de Chinese keizer Zengh in zijn grafkelder tussen
zijn terracottasoldaten. Een dergelijk graf, zegt Daniel in de epiloog, zou men
zijn eigen vader ook gunnen. Het is een opmerking die de auteur uit het hart
moet zijn gegrepen. Mariana kan het verleden achter zich laten en samen met
haar kernfysicus een nieuwe toekomst tegemoet gaan.
LASCRUX: HET GRAF VAN DE NATIE

Natuurlijk is er eerder geschreven over de onderaardse kunstschatten van
Frankrijk, niet alleen door archeologen maar ook door literaire auteurs als René
Char, Georges Bataille en Maurice Blanchit, toen de ontdekking van Lascaux,
de `Sixtijnse kapel van het paleolithicum', nog vers in het geheugen lag9 Bataille
had meer belangstelling voor de prehistorische grotbewoners als makers van
kunst dan voor de kunst zelf, en hij zag de schilderingen als een eerste stap in de
overgang van de primitieve naar de ontwikkelde mens, als een uiting van religieuze rituelen en mysterieuze gebruiken. Het raadsel van de oorsprong van deze
8 La Fιancéejuive (Gallimard, 2008), een bundel met negen korte autobiografische fragmenten, bevat een door Rouaud geschreven, gecomponeerd en gezongen lied, gericht tot 'de beminde vrouw', `zijn mooie Joodse verloofde'
9 René Char, Laparoi et laprairie, poèmes, G.L.M., 1952 ; Georges Bataille, `Lascaux ou l'invention de l'art', IEuvres complètes
ΙΧ, Gallimard, 1979, 9-101 [1955); Maurice Blanchot, 'Naissance de l'art', 1 •amitzé, Gallimard, 1971, 9-21; André Malraux, AntiMémoires, Gallimard, 1967. Bekende paleontologen die zich intensief met de grottekeningen hebben beziggehouden zijn André
Leroi-Gourhan, André Glory en Henry Breuil.
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kunst liet hij onaangeroerd. Net zoals René Char dat deed in de gedichtencyclus
die hij in 1952 aan Lascaux wijdde.
Rouaud, die vele jaren later over hetzelfde onderwerp schrijft, toont zich in
zijn nuchtere benadering meerverwant met Blanchit. Hij verwerpt het verband
met religieuze rituelen en verbeeldt in Le ραléo circus de gebaren en de bedelingen van de holenkunstenaar in een luchtig verhaal, dat de oorsprong en het
ontstaan van de schilderingen begrijpelijk maakt. Bovendien plaatst hij in De
beloofde vrouw de ontdekking van Lascaux in haar politiek-historische context,
terwijl zijn voorgangers de rotstekeningen louter en alleen binnen het kader van
de paleontologie en de kunstgeschiedenis beschouwden.10
Rouauds spreekbuis in deze is Mariana's vader: hij vertelt aan zijn dochter
onder welke omstandigheden de ontdekking van Lascaux plaatsvond en wereldkundig werd gemaakt. In september 1940, drie maanden na de smadelijke
nederlaag van het Franse leger en de opdeling van Frankrijk in een vrije en een
bezette zone, werd de grot bij toeval door vier jongens ontdekt,. Lascaux lag in
de vrije zone, op slechts vijfkilometer afstand van de demarcatielijn en werd met
veel tamtam gepresenteerd als een plek zonder smet, als het symbool van `het
hart dat nog altijd klopte in het bloedeloze lichaam van het oude land'. Die symbolische lading heeft het na de oorlog behouden. Zo beweerde André Malraux in
zijn Αntí-mémoires (1967) dat de grotten hadden gediend als wapenopslagplaats
van het Franse verzet. Daarmee droeg hij bij aan de mythevorming rond dat verzet en deed hij de waarheid geweld aan. En zo ook werd de lange reeks herdenkingen van de Franse revolutie in februari 1989 veelbetekenend geopend met
een plechtige ceremonie in Lascaux waarbij president Mitterrand een officiële
rede uitsprak. Dezelfde Mitterrand liet tot 1993 jaarlijks een krans leggen op het
graf van Pétain in wie hij `de held van Verdun' eerde.11
Oog in oog met de schilderingen waarop de prehistorische tekenaars de dieren als hun leermeesters in levenskunst afbeeldden en geen gewelddadige scènes tussen mensen onderling voorkomen, komt Mariana's vader echter tot een
heel andere, zwartgalliger visie op de loop van de geschiedenis. Sinds de tijd van
Lascaux, zeventienduizendjaar geleden, zou de mensheid zich in moreel opzicht
in een neergaande spiraal hebben ontwikkeld om uiteindelijk een absoluut dieptepunt te beleven in de oorlogen en de kampen van de twintigste eeuw. Mari-

10 Zie voor een vergeld kingvan de zienswijze van Rouaud met die van zijn voorgangers Catherine Brun, 'Le paldo circus ou Laseaux revisitY', Sylvie Ducas (red ), Jean Rouaud Lesfables del'auteur, Presses Universitaires d'Angers, 2004, 247-261
11 De afschafflngvan dit gebruíkviel samen met het instellenvan een nationale herdenkingsdagop 17juh νοοr de slachtoffers van
dejodenvervolgingen Bij de grote Parijse razziaup 16 en 17juli 1942 werden ruim 13000 joden opgepakt, bijeengebracht in het
Vélodrome d'hiver en vervolgens via het doorgangskamp Drancy gedeporteerd
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ana's vader beschouwt Lascaux als het graf van de Franse `natie', een graf dat in
1963 met de sluiting van de grot voor het publiek op last van Malraux, die toen
de scepter zwaaide op het kersverse ministerie voor Cultuur, voorgoed werd
verzegeld. Deze visie, die we zonder al te veel scrupules ook aan Rouaud kunnen toeschrijven, is behalve door de jeugdervaringen van de vader ook duidelijk
gekleurd door de historische studies van de afgelopen vier decennia over de dubieuze rol van de Franse Staat tijdens de oorlog en de daarmee samenhangende
teloorgang van de Franse grandeur.12 Dat het jaar van de sluiting van Lascaux
niet alleen samenvalt met de definitieve ontmanteling van het Franse koloniale
rijk (na het verlies van Algerije), maar ook met het overlijden van zijn vader is
iets wat Rouaud zeker niet over het hoofd heeft gezien.
VREEDZAME OF GEWELDDADIGE KUNST
Mariana's vader zoekt zijn heil in het verleden, in het rijk van de doden, omdat
zijn eigen ervaringen hem alle vertrouwen in de mensheid hebben doen verliezen. Hij schaamt zich over de wandaden van zijn vader, voelt zich schuldig omdat hij zijn ouders heeft overleefd, en wil zijn dochter niet opzadelen met de last
van het verleden dat hij angstvallig voor haar verborgen heeft gehouden. Maar
zijn motieven om de rest van zijn leven grotendeels in een duistere grot te slijten, zijn ook positief van aard. In de
dialoog met kunstenaars uit lang ver- Hij wil over de afgrond van
vlogen tijden en in de schoonheid van twintigduizendjaar heen,
de schilderingen vindt hij troost. Bij twee uitersten verenigen
zijn eerste bezoeken aan de grot nam
hij de kindertekeningen van zijn dochter mee en vergeleek ze met de rotstekeningen. In beide soorten afbeeldingen herkende hij de verwonderde blik van het
kind waarvoor alles nieuw en ongerept is.
Zijn volwassen dochter vraagt hij om de rotsschilderingen voor hem na te
tekenen. Haar tegenwerping dat een digitaal fototoestel geschikter zou zijn om
de kunstwerken vast te leggen, wuift hij weg. Het is hem niet te doen om een archivering van de beelden: hij wil over de afgrond van twintigduizend jaar heen,
twee uitersten verenigen - de prehistorische kunsten het talent van zijn begaafde dochter. Hij heeft het gevoel dat hij tussen Mariana en de grot als tussenschakel functioneert: `Ik zie hoe ik met gespreide armen over twintigduizend jaar
heen het beste wat er op de wereld bestaat, met elkaar verbind, eenzelfde ge12 Zie over Rouauds contextualisering van de ontdekking van Lascaux en het verband dat hij legt tussen de recente geschiedenis
en de prehistoric de uitstekende monografie van Michel Lantelme, Lire Jean Rouaud, Armand Colin 2009,117-122, en eveneens
diens panoramavan de hedendaagse Franse literatuur, Leroman contemporain Janus postmoderne, L'Harmattan, 2008,159-206.
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dachtestroom doorgeef, het scheppend vermogen dat boven de schepping waait.
Je (Mariana) kon me geen mooier cadeau geven. Alles heeft zijn rechtvaardiging
gevonden. Al die jaren doorgebracht met het beschouwen van schoonheid, en
het wonder was vlak naast me, kwam voort uit mij'. Deze continuïteitsgedachte
en een onwankelbaar geloof in de helende kracht van de kunst vormen een tegenwicht tegen zijn pessimisme. `Hoe ver de mensen ook gaan in hun vernietiging van de aarde en zichzelf', zegt hij tegen zijn dochter, `altijd zullen er mensen
blijken te zijn die die reis maken tot in de afgronden van de wereld en er schoonheid uit naar boven halen:
Rouaud deelt zijn belangstelling voor het thema van de prehistorie met een
aantal generatiegenoten, onder wie Pierre Bergounioux, Eric Chevillard, Pierre
Michon en Jean-Loup Trassard. Hoe uiteenlopend de speculaties over de aard
van de prehistorische samenlevingen kunnen zijn, mag blijken uit een vergelijking van het werk van Rouaud met De hengelaars van Castelnau (La grande
Beune) van Michon, dat in hetzelfde jaar als Le paléo circus (1996) verscheen.13
De titel van een eerdere versie van deze korte roman luidde L'origine du monde
- naar het beroemde vrouwelijke naakt van Courbet. Hoofdpersoon is een jonge
onderwijzer die in 1961, dus voor de sluiting van Lascaux, in een dorp in de Dordogne bij de Grande Beune, een zijrivier van de Vézère, zijn eerste standplaats
krijgt. De onderwijzer bezoekt de prehistorische grotten waar de streek zo rijk
aan is. Op een dag dient een van de dorpelingen, niet geheel toevallig zijn rivaal
in de liefde, zich aan als gids voor een grot die niet onder de bezienswaardigheden van de streek vermeld staat. Als ze via moeilijk begaanbare, nauwe gangen
de grote zaal van dit grottencomplex bereiken, blijken de muren van witte kalk
helemaal ongerept, maagdelijk. Bij de aanblik van die zaal denkt de onderwijzer
aan Lascaux en aan het moment waarop de jagers, `de oude vrijgezellen', de koepelzaal betraden, hun pigmenten aanmaakten, en de beelden bedachten die ze
zouden gaan schilderen: `Grote, rode koeien (...) die diepere wonden hebben dan
vrouwen maar die net als zij vrolijk rondspringen, die worden bejaagd'.
Michon staat net als Rouaud sceptisch tegenover het geloof in de vooruitgang, of dit nu de menselijke verhoudingen of de kunst betreft. Maar anders dan
Rouaud gelooft hij niet dat de samenleving van de holenmensen geweldloos was.
Rouaud baseert dat geloof op het feit dat er geen zichtbare sporen van geweld
te vinden zijn, niet alleen niet op de schilderingen maar ook niet in de andere
gevonden resten. Volgens Michon heeft noch de verfijning van de schilderkunst
sinds het paleolithicum noch de vervanging van de prehistorische homo faber
13 Pierre lichen, La grande Bernze, Verdier, 1996 Ned "eet Rokus Hofstede, De hengelaars van Castelnau, Uitg G.A "an Oorschot,1997. Eric Chevillard, Préh ιstoιre, Minuit, 1994 Jean-Loup Trassard, Dormance Gallimard, 2000
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door de hedendaagse wetenschapper het geweld doen verdwijnen maar integendeel slechts verergerd. Van een overwinning van de kunst op de bloeddorst
van de jagers is in De hengelaars van Castelnau geen sprake; in de schilderingen
die de jagers tijdens de periodes van gedwongen nietsdoen maakten ziet de onderwijzer een zoenoffer voor het vergoten bloed. Na zo hun schuld afgelost te
hebben zouden de jagers dan in het volgende seizoen nog meer dieren kunnen
doden, zorgeloos en zonder wroeging. lichons interpretatie ligt dus meer in
het verlengde van Batailles opvattingen over de prehistorische kunst. De erotische fantasieën van de onderwijzer over de jonge vrouw in de bar tabac op wie
hij sinds zijn aankomst in het dorp hopeloos verliefd is, worden gevoed door de
beelden van Lascaux: `onafgebroken stelde ik me een grote heftige gestalte voor,
overgeleverd aan mijn willekeur, wit en met rood bestempeld net als de marlboro's, en zette er mijn wolvetanden in'. De analogie tussen de verlangens die
door de ongerepte wanden van de grot en door het blanke lichaam van de buraliste worden opgeroepen, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
HAPPY END: TERUG NAAR DE OORSPRONG
Met zijn oorlogen en snelle technologische ontwikkelingen heeft de twintigste eeuw abrupt een einde gemaakt aan eeuwenoude samenlevingsvormen. De
hedendaagse Franse schrijvers bij wie men het thema van de prehistorie vindt,
zijn ooggetuige geweest van de gevolgen van die stroomversnelling en van de
overgang tussen twee werelden. De Eerste Wereldoorlog voltrok zich voor een
belangrijk deel in en rondom de loopgraven in Noord- en Oost-Frankrijk en
kostte het leven aan ruim 1,3 miljoen Franse militairen. Voor de Fransen werd
het einde van de Tweede Wereldoorlog door de invasie in Normandië ingeluid.
De prehistorische kunst bevindt zich voor een belangrijk deel in grotten die op
Frans grondgebied liggen en vaak ook nog in de geboortestreek van de auteurs in
kwestie. Het is dus niet zo verwonderlijk dat deze schrijvers zich in de afgelopen
drie decennia zowel met de recente geschiedenis als met de in raadsels gehulde
oorsprong van onze beschaving en van de kunst hebben beziggehouden.
In De beloofde vrouw behoeden geschiedenis en prehistorie de ontluikende
romance tussen de beeldhouwster en haar kernfysicus voor al te grote luchtigheid. Maar gelukkig weerhoudt deze ballast de auteur noch zijn liefdespaar ervan de vleugels uit te slaan. Rouaud speelt met de conventies van de Hollywoodidylle, maar de distantie van het spel schaadt de fijnzinnige beschrijvingen van
de liefde tussen Mariana en Daniel niet, net zomin als de over elkaar buitelende
vertelinstanties en de ondergraving van de werkelijkheidsillusie dat doen. Rouaud balanceert in zijn roman tussen ernst en spel. Hij brengt de kwetsbaarheid
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van zijn personages, en vooral die van Daniel, prachtig in beeld, in Monsieur
Hulot-achtige situaties. Dat hij niet altijd het evenwicht weet te bewaren, wordt
ruimschoots goedgemaakt door zijn verfijnde stijl en de verbluffend virtuoze
wendingen in het verhaal.
Zo duikt, op het moment datje het het minst verwacht, tijdens de lang verbeide eenwording van de geliefden, de prehistorie weer op. Bij de eerste ontmoeting
met Mariana was Daniel gehuld in een kikvorspak. Tijdens een duik in zee had
hij zijn auto met kleding onbeheerd op het strand achtergelaten, twee onverlaten gingen ermee vandoor, en toen hij in het politiebureau aangifte kwam doen
van diefstal, zag hij er in zijn nauwsluitende rubber pak met zijn zwemvliezen
en duikerskap uit als een amfibie. De rol die het kikvorspak ruim tweehonderdvijftig bladzijden later in een tedere liefdesscène speelt, brengt ons terug naar de
vroege vormen van dubbelleven - tussen water en land.
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YVES BONNEFOY

Verre stem
Vertaling: Kiki Coumans

τ
Ik luisterde, en daarna was ik bang haar niet meer
te horen, zoals ze tegen mij sprak of tegen zichzelf.
Verre stem, een kind speelt op de weg,
Maar het is avond geworden, iemand roept
Waar de lamp glinstert, waar de deur kraakt
Als hij verder opengaat; en deze lichtstraal
Kleurt het zand waar een schaduw op danste,
Kom binnen, wordt er gefluisterd, kom binnen, het is laat.
(Kom binnen, werd er gefluisterd, en ik wist niet
Wie daar riep, uit de nacht der tijden,
Welke ontaarde moeder, zonder geheugen of gezicht,
Welke pijn nog voor de geboorte geleden.)
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ΙΙ
Of ik hoorde haar in een ander vertrek.
Ik wist niets van haar op de kindertijd na.
Jaren zijn verstreken, bijna een leven
Lang duurt dit lied, mijn enige heil.
Ze zong, als het zingen is, maar nee,
Het was eerder tussen stem en taal in
Een manier om het woord te laten
Dwalen, als voor zich uit, ongewis,
En soms waren het niet eens woorden,
Slechts de klank waaruit woorden willen ontstaan,
Een klank van schaduw zowel als van licht,
Nog geen muziek en al niet meer geruis.

III
En ik hield van haar als van deze klank
Die de wereld weer nieuw zou maken,
De klank die verenigt waar woorden verdelen,
Dit mooie begin wanneer alles verstomt.
Korte syllabe, dan een lange syllabe,
Aarzelende jambe, die de sprong
zou willen wagen van hoopvolle adem
Naar dat wat betekent.
Zoals dit licht in de geest
Dat glinstert wanneer je 's nachts je kamer verlaat,
Een lamp tegen het hart gedrukt,
Om een andere dansende schaduw te vinden.
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IV
En het leven ging verder, maar hield voor jou
mijn illusie levend, met bedreven handen
Die schiften in herinneringen, scheuren
haast onzichtbaar weer dichtnaaien.
Alleen: wat te doen met deze rode lap stof?
Je vindt hem in je geheugen als je dejaren
verschuift, de beelden: en plots wellen tranen
op, en je zwijgt in je woorden van vroeger.
Praten, haast zingen, hebben gedroomd
Van zelfs meer dan muziek, daarna zwijgen
Zoals het kind dat door verdriet overmand
Op zijn lip bijt, en zich afwendt.

V
Ze zong, maar alsof ze in zichzelf sprak:
Wie heeft zijn bootje op de oever getrokken,
Wie heeft zijn riem op het zand neergelegd,
Wie is hier geweest van wie wij niet weten?
Wie liet in het zand een voetafdruk na,
Wie gaf aan het water die parelmoerglans,
Wie beschutte de gloeiende kooltjes in de as,
Wie tekende dit kindergezicht?
Het was een liedje van enkelé noten,
Wie heeft het lied in het woord gewild?
- Niemand heeft het gewild, niemand kwam, niemand spreekt,
Niemand is hier geweest als wij het niet waren.
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VI
En niemand dronk uit het glas dat ik neerzet
Of nam van het fruit dat voor me stond,
Een beetje wind laat het stof verstuiven
Van droge kruiden en zaden op de weg.
Zomer: een verblinding zoals sneeuw is,
Die gewichtloos komt en niet lang duurt,
En niets van ons vertroebelt het licht
Van water dat neerslaat en daarna verdampt.
Vandaar de sereniteit, vreugde zelfs
Van deze momenten, die weten dat niets is.
Sneeuwvlok, de hand die het glas had gepakt,
Andere vlokken de zomer, de hemel, herinneringen.

VII
Stop niet, dansende stem, woord
Van altijd gepreveld, ziel van de woorden
Die de dingen kleur geeft en verjaagt
Op zomeravonden als er geen nacht meer is.
Stem die werkelijkheid draagt in de schijn,
Die ze mengt als vlokken van eenzelfde sneeuw,
Stem die haast was verstomd, toen de droom
Teveel vroeg en bijna dacht het te krijgen.
En die spelenderwijs onze ogen zal sluiten
Terwijl ze zich lachend tegen ons drukt,
Dan zullen we in het zand de tekens zien
Die haar blote voet al dansende schreef.

84

VIII
Stop niet, nabije stem, het is nog dag,
Zo mooi was zelfs het licht nog nooit.
Kom weer naar buiten, klein dansend leven.
Als het verlangen te dansen, zelfs alleen, je omgeeft,
Zie, je hebt op het zand genoeg licht
Om met de schaduw van je lichaam te spelen
En zelfs zonder vrezen je handen te schenken
Aan de lach die donkert in de bomen.
O muziek, gerucht van zoveel andere werelden,
Is daar niet wat jij verlangde,
De avond dat Amor je, zoals werd gezegd,
Met bedrukt hart de trap af liet dalen?

IX
Ze zong: `Ik, ik ben de volgende,
Ik hou de hand vast van haar die ik volg,
Ik dans tussen mijn schaduwen, éen draait zich om
Naar mij, ze lacht, ze is zonder gezicht.
Ik dans met mijn schaduwen op de weg,
Alleen in hen vind ik mijn levensvreugde,
Al weet ik dat voor dag en dauw het ijzer
De stof van de dans open zal rijten.
En dus draai ik me om naar wie onhandiger,
Dralender en als verwonderd
Op de achtergrond blijft, in de muziek:
`Zie, het is enkel voor jou dat ik lach en dans.'
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Χ
En schaduw was zij, de grillige
Die taal soms uit de hemel snijdt,
Zoals wolken en bomen wanneer hun pluimen
Zich mengen met het kalme water, en het is avond.
Schaduw, maar het enige heil op de wereld
Want ze put uit ieder eenvoudig ding
Overstromend water, met een geur van bladeren,
Uit de lampetkan, neergezet op galmende tegels.

XI
Ze zong, en er was in haar woorden
Genoeg om mijn lange oorlog bijna te staken.
Toen ik bij haar kwam, ik raakte haar handen aan,
Ik zag hoe haar vingers de draad
Met knopen in het onzichtbare loshaalden.
Was ze buiten aan het spelen, een eenvoudig
Dienstmeisje, kind nog, dat op de hele wereld past?
Was ze de Schikgodin, die minder ter dood
Had te brengen dan onder de bomen te lokken
Waar ze glimlachend tegen wie bij haar zou zijn,
Zou zeggen: `Hoor hoe de woorden verstommen,
Hun klank is nog slechts ruisen, een ruisen dat stokt.'

(Uit: Les planches courbes, Mercure de France, 2001)
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CAREL PEETERS

Grunbergs Huid en
haar: de schríjver als
sofist
Wanneer na goed vierhonderd pagina's de woorden `huid en haar' letterlijk in de
roman Huid en haar opduiken, verwacht je dat Arnold Grunberg ook voor een
cruciale scène in het boek heeft gezorgd: de sleutel tot de roman. Dat is ook zo,
maar dat blijkt pas in de loop van de laatste honderd pagina's. De scène is belangrijk omdat de hoofdpersoon, de historisch-econoom Roland Oberstein, op dat
moment de studente Gwenny kust. Een kus met consequenties. Zij beantwoordt
die kus `alsof er na hem niets meer komt. Zo voelt het. Alsof ze hem wil opeten,
alsof ze hem wil verslinden, met huid en haar.'
Met deze Gwenny ontmoet Oberstein voor het eerst een vrouw die niet in alles meegaand is. De andere vrouwen passen zich voortdurend aan, wat hij ook
denkt, vindt of doet. Er is nogal eens sprake van `afstandelijkheid' in de roman.
Dan gaat het altijd over Oberstein die graag koel en onbereikbaar is voor de vrouwen waar hij iets mee heeft (`afstand is zijn passie'). Nu is het niet hijzelf, maar
de studente Gwenny die de toon zet en hem met jeugdige sluwheid manipuleert.
Eindelijk gebeurt er iets ingrijpends en dramatisch in de roman.
Daarvόόr is Huid en haar een farce, een soap, een opera bu ffa of een comedy of manners waarin de sardonische hand van Grunberg opzichtig verdeel en
heersend aan het schrijven is. Huid en haar is daardoor een roman die je lang
half gapend leest omdat de vraag in de lucht blijft hangen hoe serieus je het allemaal moet nemen. Een soap is tot daaraan toe, maar een van 523 pagina's is
te veel van het goede. Huid en Haar lees je vooral omdat Grunberg zo goed kan
schrijven en in de dialogen sardonisch-komisch is. Maar dat is niet genoeg. Je
koestert de stille hoop dat er nog iets substantieels zal komen. Bij alleen slapstick kan hij het toch niet laten?
Huid en haar is een roman over het even harde als weke karakter van een
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academicus die doet alsof hij zo sterk is en op elk moment van de dag gedisciplineerd werkt aan zijn onderzoek naar de geschiedenis van de economische
`bubbel'. In werkelijkheid stort hij zich permanent halfhartig in vrijpartijen met
verschillende vrouwen, zeggend dat hij het uit `beleefdheid' doet en dat het hem
eigenlijk koud laat. Dat is geen solide basis voor een roman. Dat is als lezer je tijd
verdoen, hoe amusant Grunberg bij vlagen ook is. Huid en haar is niet Grunberg
`op de toppen van zijn kunnen', zoals NRC Handelsblad volgens een advertentie
vindt, en er is evenmin sprake van louter `meesterschap', zoals de Volkskrant zou
hebben geschreven.
Wat te denken van een roman waarin de hoofdpersoon door de schrijver
systematisch belachelijk wordt gemaakt? En niet op een sympathiserende manier omdat hij een onhandig, wereldvreemd sulletje zou zijn, zoiets als Walter
Mitty, maar omdat het een doorsnee man is, een van die grijze academici die
je op verveelde congressen kunt aantreffen. Over Roland Oberstein wordt te
pas en te onpas gezegd dat hij `een van de veertig meest vooraanstaande Adam
Smith-deskundigen' is. Om het e ffect
van zo'n zin aan te geven: het is zo'n
Dat is als lezer je tijd verdoen,
zin die Karel van het Reve of Willem
hoe amusant Grunberg bij
vlagen ook is
Frederik Hermans in een polemisch
stuk tegen een van hun vijanden om
de drie alinea's had kunnen laten terugkeren. Waarna er niet veel van die tegenstander over is. Er moet toch iets in Oberstein zitten dat een minimale sympathie bij de lezer wekt. Grunberg maakt van Oberstein ook geen antiheld. Hij
is zijn marionet.
Systematische halfhartigheid, dat is Obersteins instelling tegenover vrouwen. Misschien wel tegenover alles, behalve zijn werk, al kun je ook daar niet
zo zeker van zijn. Wanneer de roman begint ontmoet hij Lea op een congres in
Frankfurt over de Holocaust. Oberstein is daar omdat hij zich interesseert voor
de economische oorzaken van genocide. Lea is er omdat zij een biografie schrijft
over de nazi Rudolf Höss. Lea woont in Brooklyn, Oberstein nog in Nederland,
maar staat op het punt om zonder vrouw en kind naar Amerika te verhuizen om
daar aan de George Mason University verder te gaan met zijn onderzoek. Voorafgaand aan zijn vertrek krijgt hij nog een verhouding met Violet, een ontwerpster van tassen die gemaakt worden in China (lets wat er altijd bij wordt vermeld
wanneer zij en haar tassen ter sprake komen). Hij verlaat niet alleen zijn vrouw
Sylvie en vijfjarige kind Jonathan, maar ook zijn nieuwe minnares (maar `ze
houden contact'). Met deze drie vrouwen heeft Oberstein steeds te maken, alle
drie schikken ze zich naar zijn humeur en plannen. Hoewel hij juist weggaat om
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zich te onthechten voelt hij zich in de praktijk door hen gevangen (`zijn eigen
leven, dat niet meer van hem lijkt').
De farce van Huid en haar ontstaat doordat de vrouwen van Oberstein onderling weten van zijn escapades buiten de deur, en omdat zij ook weer minnaars
buiten Oberstein hebben, mannen die door Grunberg weer lichtelijk belachelijk
worden gemaakt. Obersteins vrouw Sylvie, een tandarts, heeft Lysander die altijd depressief is, overdag steeds met de gordijnen dicht in bed ligt en niet reageert wanneer hem iets gezegd of gevraagd wordt. Violet heeft Wytse, van wie
altijd vermeld wordt dat hij handelt in satelliettelefoons. Lea in Brooklyn heeft
een man met een publieke functie (`borough president' van Brooklyn) die in het
geheim homoseksueel is en groteske seksmiddagen beleeft met een `slaaf', een
illegale uPs-bezorger die hij misbruikt en chanteert. De ranzige beschrijvingen
hiervan gaan in de richting van gootsteenrealisme. Zelf zoekt Lea in het telefoonboek naar contacten met mannen om mee naar bed te gaan. Violet en Lea
vragen Oberstein steeds of hij niet jaloers is. Hij zegt voortdurend dat hij niet
jaloers is.
Omdat Grunberg een schrijver is met een soevereine arrogantie kan het
soap-karakter van Huid en haar niets anders zijn dan bewust spel. In hoeverre
is alles in het leven spel? Met die vraag wordt door Oberstein gespeeld, maar je
voelt dat Grunberg in de coulissen staat om hem te souffleren. Oberstein wil dat
niemand hem kent: `Wat gaat het de mensen aan wie hij werkelijk is?' Oberstein
heeft helemaal geen karakter, hij is een lege huls, een non-valeur waar willekeurige gedachten, meningen en ideeën door Grunberg in worden gestopt. Overspel
is letterlijk een spel voor hem. Maar, zegt hij tegen Violet, 'ik weet niet eens zeker of het een heilig en ernstig spel is. De heiligheid verzinnen we er zelf bij. En
de ernst is een ander woord voor overgave en fanatisme.' Oberstein is ook een
escapist die voor zijn verantwoordelijkheden wegkruipt als zijn ex-vrouw hem
niet onder druk zou zetten met hun zoon. Wanneer Violet hem vraagt welk spel
hij met haar speelt, ontwijkt hij het antwoord en begint hij over hun erotische
spelletjes met een zweepje.
Dit is gratuit gegoochel met het suggestieve woord spel. Grunberg is in Huid
en haar de romanschrijver als sofist: iemand die overal een punt aan zuigt, alles
recht praat wat krom is. Hij strooit met prikkelende tegenstrijdigheden om alle
kanten op te kunnen. Van afstandelijkheid maakt hij een `passie'. Van het leven
maakt hij een ballingschap (`het is goed om deze wereld en dit leven als een exil
te zien'). Hoewel Roland voortdurend in bed ligt met iemand, zegt hij het gek te
vinden dat mensen zo nodig `lichamelijk contact' willen. Grunberg maakt van
Oberstein iemand die anderen `niet lastig wil vallen met zijn gevoelens', maar
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hij laat zich toch steeds weer verleiden. Hij zegt niet jaloers te zijn, maar is wel
nieuwsgierig naar de details van Violets seksuele leven met Wytse. Hij zegt als
econoom `boven de partijen te staan'. Hij vindt dat mensen `inruilbaar' zijn. Zijn
moeder, die wordt voorgesteld als een dictatoriale feeks (en het interessantste
personage van de roman is), noemt hem `een onmens'.
Grunberg speelt in Huid en haar met grote thema's. Maar het is allemaal spielerei: de oorlog, de Holocaust, de armoede, de lijken in ontwikkelingslanden of
rampgebieden, genocide, het speelt op de achtergrond mee en in de gesprekken,
maar niet als iets concreets. Het speelt geen morele of psychologische rol, het
is franje, het is werelds decor. Oberstein schrikt er niet voor terug zichzelf `een
overlevingsmachine' te noemen, een kwalificatie waaraan goed te zien is dat
elke psychologie in de roman afwezig is. Niets in deze roman lijkt er wezenlijk
toe te doen. Er zit geen enkele diepte in. Behalve de daadwerkelijk afgang van
Oberstein aan het eind van het boek, is alles zonder noodzaak, zonder dwingende urgentie. Boven alles hangt in neonletters het woord `spel'.
Het wemelt in Huid en haar van de apodictische losse flodders. `Mensen hebben geen groter verlangen dan bedrogen te worden', zegt Oberstein, `dat is iets
dat veel economen over het hoofd hebben gezien.' Of: `In harmonie met je omgeving leven betekent betrekkelijk onafhankelijk van die omgeving zijn.' (Vergelijk de niet-tegenstrijdige versie van die zin: Een zekere disharmonie met de
omgeving is nodig voor enige onafhankelijkheid). Er komen ook veel grote woorden langs: `lijden' (daar zegt Oberstein
Het wemelt in Huid en haar
geen talent voor te hebben, `hoop' (zijn
van de apodictische losse
taak als wetenschapper is het `onder
flodders
meer om de hoop te bestrijden'), `hard
zijn' (`Niet alles wat hard klinkt is
hard bedoeld'), `schoonheid' (`een ander woord voor bedrog', soms ook 'rechtvaardigheid'), `argwaan' (`daar zou tijd voor moeten inruimen' net als voor jaloezie), `redden' (Lea wil `gered' worden).
Huid en haar is ook grotendeels een farce omdat je niet weet wat je aan Oberstein hebt. Zijn colleges zouden saai zijn, maar wel wetenschappelijk verantwoord. Het is hem ernst wat dit betreft, zou je denken. Maar de `kennisoverdracht' die hij daarbij zo belangrijk vindt, wordt lichtelijk belachelijk gemaakt.
Het begint slapstick te worden wanneer hij met de studente Gwenny naar bed
is geweest. Dan zegt hij verontschuldigend, maar zonder ironie, tegen Violet:
`Soms neemt kennisoverdracht onverwachte vormen aan: Dit mag komisch
klinken, het is sardonische humor die de eventuele ernst van de roman op losse
schroeven zet.
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Oberstein zegt dit tegen het einde van de roman wanneer het echte drama van
zijn complete afgang heeft plaatsgevonden. Hij is dan helemaal doorgedraaid:
hij heeft toegelaten dat Gwenny foto's met de zelfontspanner maakte toen hij
een erotisch zweepspelletje met haar
speelde in de stal van haar paard. Hij Huid en haar is een farce
heeft ook haar vriendin Lieke op een omdat je niet weet watje aan
avond in de stal genomen. Gwenny, die Oberstein hebt
toch al bezig was hem om haar vingers
te winden, heeft hun verhouding daarna aan de grote klok gehangen. Ze heeft
het voorgesteld alsof ze door hem werd misbruikt. De compromitterende foto's
zijn in een landelijke krant geplaatst. Hij wordt van de universiteit in Leiden en
Amerika verwijderd.
Deze afgang van Oberstein in de laatste honderd pagina's is wel de redding
van de roman. Maar het is ook een willekeurig einde. Grunberg is zo opzichtig
als manipulator aanwezig dat hij deze zogenaamd ongevoelige, afstandelijke,
van de realiteit ontkoppelde econoom ook soeverein boven alles uit had kunnen
tillen. Deze academicus, van wie gezegd wordt dat hij zichzelf ziet als `levende
dildo', had hij ook vrijuit kunnen laten gaan, volgens hetzelfde sofistische principe dat voortdurend in de roman opduikt: het is immers allemaal een spel.
Dat Oberstein zich tegen het einde van Huid en haar zo meegaand toont tegenover de studente Gwenny gaat eigenlijk tegen het karakter in dat Grunberg
van hem heeft geschetst. Hij is immers een man zonder gevoelens. Nu verliest hij
zich ineens, niet wetend dat deze Gwenny een weddenschap met haar vriendin
Lieke heeft afgesloten dat het haar zou lukken hem te verleiden. Je zou nog kunnen denken dat zijn hardheid, zijn spel, zijn afstandelijkheid en ongevoeligheid
allemaal pose is en dat daaronder een vulkaan rommelt. Maar daarvoor vertolkt
hij ook weer te veel de gedachten van Grunberg, die als verteller en commentator voortdurend aanwezig is.
Mocht er iets van een moreel dilemma in Huid en haar zitten, dan zou het
moeten zijn dat Obersteins ongevoeligheid wordt afgestraft. Maar daarvoor
heeft de schrijver Grunberg in zijn rol van verteller en commentator te veel een
lans voor zijn koude en arrogante instelling gebroken: hij heeft zich te lang in
zijn hoofdpersoon verplaatst en heeft hem te veel gesouffleerd, ook al maakt hij
hem tegelijk belachelijk. Dat levert een onvruchtbare dubbelzinnigheid op. De
door Grunberg bewonderde Saul Bellow zou dit niet hebben laten gebeuren.
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Inge van Balgooij (1988) en Astrid Huisman (1977) hebben gestudeerd aan respectievelijk de Universiteit Utrecht en het Lessius in Antwerpen, en hebben elkaar ontmoet
tijdens een intensieve blokcursus literair vertalen in Antwerpen. Zij hebben al vaker sa-

mengewerkt en hebben enkele gepubliceerde vertalingen op hun naam staan.
Yves Bonnefoy (1923) geldt in Frankrijk en in de rest van Europa als de belangrijkste levende Franse dichter. In Nederland kent echter slechts een handjevol mensen zijn werk
en zijn er tot nu toe slechts sporadisch teksten van hem vertaald. Bonnefoy debuteerde
in 1953 met het baanbrekende Du mouvement et de l'immobilité de Douve. Verder schreef

hij onder andere de bundels Pierre écrite (1964), Dans le leurre du seuil (1975) en Début et
fin de la neige (1991). Naast dichter is hij een veelgeprezen essayist, vertaler van Shakespeare en Yeats en hoogleraar aan het Collège de France. Zijn werk werd bekroond met
de Prix Montaigne en de Grand Prix National de Poésie.
Kiki Coumans (1971) vertaalt Franse literatuur. Ze vertaalde o.a. romans van Colette,
Jules Verne, Philippe Sollers en Elie Wiesel. Daarnaast schrijft ze artikelen voor tijdschrift Filter en 8weekly.nl en doceert ze aan de VertalersVakschool in Amsterdam.

Stig Dagerman (1923-1954) is een Zweeds schrijver. Bernlef vertaalde van hem eerder
de roman Het verbrande kind en de verhalenbundel Natte sneeuw. Het verhaal `Een partijtje zakschaak' werd na de dood van de schrijver gepubliceerd. Het verschijnt hier voor
het eerst in een Nederlandse vertaling.
Norman Douglas (1868-1952) is een Schots schrijver. Het meeste succes oogstte hij met
zijn roman South Wind, over een fictief eiland aan de Italiaanse kust. Inde Privédοmein-

reeks verscheen Terugblik.
Nico Dros (1956) is schrijver van romans, verhalen, essays en historische werken. Vorig

jaar verscheen zijn boek De sprekende slang. Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme, dat lovend door de pers werd ontvangen en meerdere herdrukken kreeg.
Joris van Groningen (1962) is neerlandicus en werkzaam als freelance tekstschrijver

enjournalist. Hij publiceerde al eerder over Krol en schreef daarnaast over onder anderen Brouwers, Hermans, Palmen en Thomése.
Lloyd Haft (Wisconsin 1946) is sinoloog, dichter en schrijver. Hij was jarenlang docent

moderne Chinese letterkunde aan de Universiteit Leiden. In 2008 verscheen zijn bundel
Deze poelen, deze geest.
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Ronald Havenaar (1950) is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op een studie over Jacques de Kadt en publiceerde onder meer de
boeken Muizenhol (over Willem Frederik Hermans en zijn verhouding tot Nederland) en
Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama (2009).
Manet van Montfrans (1944) is als romanist verbonden aan de UvA. Ze promoveerde
op een letterkundig proefschrift, getiteld Georges Perec. La Contrainte du réel. Zij publiceert regelmatig over hedendaagse Franse literatuur en is redacteur van het tijdschrift
Marcel Proust aujourd'hui.
Kreek Daey Ouwens (1942) schrijft sinds 1986 proza, poëzie en toneel. In 2009 verscheen haar bundel De Achterkant, die werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2011.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vríj Nederland. In september verscheen zijn essaybundel Genieten voor miljoenen. Over populaire cultuur. Op
www.republiekderletteren.nl plaatst hij om de paar dagen een nieuwe bijdrage.
Lodewijk Pessers (1984) rondt dit jaar de master Italiaanse taal- en letterkunde aan de
UvA af. Zijn masterscriptie behandelt de authenticiteitstrijd die al jaren over de Tenzone
gevoerd wordt. Daarnaast is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Informatierecht, met als specialisatie octrooirecht.
Marijke Schermer (1975) is toneelschrijver en regisseur. Ze werkte onder meer voor
Toneelgroep Alaska, Theater Bellevue, Jakop Ahlbom en Opium voor het Volk. Haar toneelstukken werden vertaald in het Frans, Duits, Engels en Roemeens. In 2009 kreeg ze
de Charlotte Köhlerprijs.
Willem Thies (1973) was medeoprichter van het literaire punkrocktijdschrift Zeroxat.
In 2006 debuteerde hij met de dichtbundel Toendra, die is bekroond met de C. Buddingh'prijs. Zijn tweede bundel, Na de vlakte (2008), werd genomineerd voor de J.C. Bloemprij s.
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In zijn boek De schijn-élite van de valse munters (2010) beroept PVV-ideoloog Martin
Bosma zich gretig op het werk van politicus en publicist Jacques de Kadt (1897-1988).
Wat hem vooral in zijn politieke leermeester bevalt, is diens pleidooi voor een 'weerbare democratie', die de strijd met haar tegenstanders opzoekt. Maar terwijl volgens
De Kadt elke politiek gebaseerd moet zijn op zakelijkheid, kennis en inzicht, zijn dit
precies de kenmerken die aan Bosma's gedachtegoed ontbreken. Bij hem zijn kennis
en inzicht vervangen door schrille dogmatiek, geloofsijver en missiedrang. Historicus
Ronald Havenaar toont aan dat Bosma uit zijn nek kletst.
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in memoriam
TOMAS LIESKE

Vorige week donderdag is de schrijver en dichter Tomas Lieske overleden.
Behalve zijn vrouw en een handjevol goede vrienden zullen weinig mensen
hem goed gekend hebben. Hij trok zich tijdens het schrijven in buitenlandse steden terug en onderhield dan nauwelijks contacten. Ook ik kende Tomas Lieske
niet goed. Van vroeger ja, uit zijn toneeltijd. Een paar keer heb ik gespeeld onder
zijn regie. Mijn glansrol eindigde met een dramatische val als lijk uit de kast.
Zijn debuut als dichter vond niet eens zo heel veel eerder plaats dan mijn
eigen eerste activiteiten in de letteren. We spraken elkaar over bijdragen aan
literaire tijdschriften. Een enkele keer kwamen wij elkaar tegen bij lezingen.
Zo woonde ik een voorleesavond aan het Institut Néerlandais in Parijs bij waar
Lieske ook aanwezig was en na afloop nodigde hij mij uit voor een maaltijd in
het restaurant Les Ministères. Daar, in dat Parijse restaurant, vertelde hij met
steeds langere onderbrekingen hoe hij zich het hiernamaals voorstelde: als een
ijskoude tocht door vreemde steden.
Na zijn dood zou hij zichzelf terugvinden in een buitenlandse stad waar hij ooit
geweest was. Alsof hij rond zou moeten zwerven door een restant van zijn geheugen. Het pijnlijke en onvervulbare verlangen dat hij in het hiernamaals zou
ondervinden, zou in ernstige mate afhangen van de vraag tot welke stad hij veroordeeld was. Er waren steden zoals Parijs, Berlijn, Venetië, Rome waar hij vaak,
soms jarenlang gewoond had en waar hij zich thuis voelde. In die steden kon hij
door buurten dwalen waar hij tijdens zijn leven gelukkig geweest was. Hij kon
zich verdekt opstellen tegenover de huizen om de lichten te zien aan- en uitgaan
in de kamers waar hij gewoond had. Misschien dat hij woedend of verdrietig zou
zijn om de definitieve scheiding van de tijd. Het wonen daar was verleden tijd
en die kamers waren voor hem onbereikbaar en de gelukkige momenten slechts
herinneringen. Maar misschien viel er ook troost uitte putten.
Vervuld van dieper verdriet, vertelde Lieske in dat overigens niet al te volle
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restaurant en ik laat hem nu zelf aan het woord, za/ ik zijn als ik mijzelf terugvind
in een plaats in Europa die ík ooit bezocht heb, maar waar ik geen bijzondere herinneringen aan koester. Praag of Napels of Istanbul. Helemaal vreemd is zo'n stad
niet, maar ik vraag me af wat ik daar doe. Mijn ronddwalen is vreugdeloos, mijn
verveling grenzeloos, de herinneringen aan prettige momenten in zo'n stad zijn er
wel, maar ze zijn vaag en niet exact te lokaliseren.
Hij noemde de eeuwigheid een vals en lachwekkend begrip. Het ging eigenlijk
om de tijd tussen je eerste en je tweede dood. Tussen het moment van sterven
en het moment dat werkelijk niemand meer aan je denkt. Zolang, dus tot aan
zijn tweede dood moest hij zwerven. Zelf dacht ik dat er dan toch een vorm van
rechtvaardigheid bestond. Je kon namelijk hopen dat je na een goed en welbesteed leven beloond werd met een leuke stad. Dat kon toch? Maar Lieske vreesde
dat ook hier gewoon sprake was van stom toeval: de een zou het treffen en de
ander had gewoon pech. Wie tijdens zijn leven geprobeerd had de boel niet te belazeren en zijn medemensen niet te flessen, kon evengoed in een onherbergzame
stad terechtkomen. Hij noemde zoiets gruwelijk: het rond moeten dwalen in een
stad die hem al bij eerste kennismaking geërgerd had omdat alles vreemd was,
ongastvrij en gevaarlijk. Hij dacht aan een stad als Jakarta of Jeddah.
Ik loop in die stad rond. Op sommige tijden als keurig heer, op andere momenten als arme verschoppeling. Het maakt weinig uit. Ik leef niet echt. Ik krijg nooit
contact. Om mij heen mensen diepraten, die vrijen, die zich haasten naar een doel.
Ik zit alleen. Iedereen praat in een taal die ik niet versta. Ik zit soms in een café of in
een restaurant. Onopgemerkt; geen ober, geen bediende die notitie van mij neemt.
Telkens denk ik dat er een bekende binnenkomt. Hd, daar komt een vriend van vroeger. Ik sta op en ik merk dat het een wildvreemde is die helemaal niet lijkt op mijn
vriend van vroeger.
Ik weet dat mijn geliefde door leeft, maar nooit, nooit lukt het mij contact met
haar te krijgen. Ik ben veroordeeld tot een vreemde stad. De geliefden om mij heen
maken mij ziek van verlangen. Het missen van mijn geliefde is het ergste. Dat gemis
is de rivier van vergetelheid van rijn hiernamaals.
Het typerende van Tomas Lieske was, dat hij dit verhaal met grote nuchterheid
zat te vertellen. Hij zag de details voor zich, maar kon er zelf eigenlijk wel om
lachen. Intussen at hij smakelijk verder. Hij had niertjes gekozen en mij aangeraden in dit restaurant hetzelfde gerecht te proberen.
Ik loop mijn hotel binnen, zwaai naar deportier, neem de lift naar mijn kamer op
de zesde verdieping en sluit de deur achter mij. Ik zal de nacht alleen doorbrengen,
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woelend en onrustig slapend met de gedachte dat zij, onbereikbaar en duizenden
kilometers verderop, ook alleen is. De telefoon is afgesloten, een boodschap afgeven
helaas onmogelijk, mijnheer. Probeert u het morgen. Een brief schrijven is zinloos,
want de enveloppe wordt met postzegel en al in het vuur gegooid als onbestelbaar.
Ik neem 's avonds in een buffet-restaurant enkele gerechten en eet ze moedeloos
en traag op. Starend naar de lege stoel tegenover mij, terwijl ik mij een houding probeer tegeven met een aantekenboekje, een krant die mededelingen bevat in een taal
die even onbegrίjpelíjk is als het Urdu of het Fins, een telefoon die een onverstaanbare boodschap tettert zodra ik de knop indruk om te bellen. Midden in de nacht
word ik gewekt door hetgegil van een vrouw die lacht, begint te praten, te roepen en
die na een halfuur in een steeds vasthoudender ritme schuwen en bonken eindelijk
gillend klaarkomt. En dan opnieuw begint.
Ik krijg zelfs met hoeren of callgirls geen contact want als ik ze op straat aanspreek, schrikken ze en draaien ze zich om en als ik aanhoud beginnen ze ruziënd te
gillen en om hulp te roepen. Als Ik ze via een organisatie benader dan blijk ik op een
zwarte lijst te staan of ze maken met gebaren duidelijk dat de meisjes helaas voor
deze week besproken zijn, ofdat ik mij eerst geldig moet legitimeren wat ik niet kan.
Of ik moet vooruit betalen en noch mijn creditkaart, noch mijn chequeboek blijkt
hier bekend.
Toen bleef het een tijd stil aan onze tafel in dat restaurant en ineens begon Lieske te lachen. Hij geloofde helemaal niet in een hiernamaals, zei hij en hij vroeg of
ik nog wat wijn lustte, terwijl hij al een hand opstak om de aandacht van de ober
te trekken. De ober in dat restaurant leek hem goed te kennen.
Toen ik hoorde van zijn plotselinge en onverwachte dood heb ik mijn aantekeningen uit de tijd van die ontmoeting opgezocht. Ik wist dat ik na dat gesprek in
Les Ministères geprobeerd had zijn woorden zo letterlijk mogelijk te noteren.
Bij de korte begrafenisplechtigheid was een vrij kleine groep rouwenden
aanwezig.
Voornamelijk familie en vrienden, een paar lezers en een enkeling die bekend was in de literaire kringen. Er werden een paar lievelingsfragmenten voorgelezen: een gedicht van Kavafis, een kort fragment uit De meester en Margarita.
Iemand verwees naar Lolita, maar daar konden ze onmogelijk een geschikte
tekst uithalen.
Een van de aanwezigen zat met een stapel notitieblaadjes te spelen, achteloos, tijdens het luisteren; een jonge vrouw had een hoed op haar schoot liggen
en draaide die wat rond. Hoe mooi en hoe treffend voor een schrijver als Tomas
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Lieske dat iedereen een detail, een kleinigheid bij zich droeg. Kleine voorwerpen
als een gum, een Parijs metrokaartje, een ingenieus gebouwd papieren nest van
wespen of van een hoornaar, een gedroogd zeepaardje, een kleine pan met roze
garnalen, een stoffen vleermuis, een steen uit het plaveisel van Lissabon, een
plattegrond van Den Haag, een eierschaal, een klein model luchtschip. Waarom
al die voorwerpen?
Aanvankelijk vielen de kleine, vreemde voorwerpen niet op, maar op de sotto
voce gestelde vraag 'wat gaat u met dat voorwerp doen?' volgde aarzelend dat
men dat nog niet wist en dat misschien de voorwerpen in het graf gegooid zouden
worden. Het vreemdste was dat iemand een portret van Lieske droeg, in militair
uniform. Eveneens onduidelijk was waarom iemand die kleine tijger meedroeg.
Uit Rome, uit de dierentuin van Rome, meldde hij de passanten ongevraagd.
Tijdens een van de toespraken ontstond wat rumoer, want enkele schoolkinderen die onderweg al langsgefietst waren en zich aangesloten hadden bij de
stoet, kregen het tijgertje in de gaten en ze probeerden het aan te raken en begonnen het toe te fluisteren. Het kleine beest begon met zijn pootjes te slaan en
wat te grommen en de verzorger zei dat ze het tijgertje met rust moesten laten
omdat het dier anders bang zou worden.
Het gezelschap trok na afloop naar het café van Dirk, een plaatselijke horecagelegenheid waar Lieske vaak kwam. En zoals dat altijd gaat bij dergelijke gelegenheden: het werd rumoerig en luidruchtig. Er werd van alles besteld en de
klanken drongen ongetwijfeld door tot in de verre steden van het hiernamaals.
Want men wist zeker dat Lieske die dag vrolijk had willen besluiten.

s

in memoriam

PETER BUWALDA
Hij stal van de armen

Er is me al eens eerder gevraagd een in memoriam te schrijven over iemand die
nog leefde. Dat was in 1997, toen ik de postdoctorale opleiding journalistiek in
Rotterdam deed. Op een middag deelde onze praktijkdocent bruine hangmappen uit waarin men op de Volkskrant-redactie interviews en artikelen verzamelde over bekende Nederlanders voor als er één onverwachts dood ging. Ik kreeg
het knipselmapje Henk Vonhoff, plus een uur om zijn in memoriam te schrijven.
Het was een goede oefening waarvan ik twee dingen opstak. Ten eerste dat Henk
Vonhoff de pijp uit was, wat dus niet klopte, maar mijn eigen stukje grifte zich
onherroepelijk in mijn geheugen. Iedere keer daarna als Vonhoffs niet te missen
hoofd in het journaal opdook, schrok ik me een ongeluk (en nu ik eindelijk weet
dat hij nog leeft, is hij dus echt dood).
Het tweede dat ik leerde was dat het in memoriam een raar genre is. Met
journalistiek heeft het weinig te maken. Niet alleen bevatten in memoriams zelden iets wat we nog niet wisten, ook gaan ze gebukt onder het juk van `over de
doden niks dan goeds', wat verklaart waarom alleen verdienstelijke types er een
krijgen. In memoriam Ferdi E., in memoriam Saddam Hoessein, in memoriam
de weduwe Rost van Tonningen, dat heeft iets misplaatst en onreins. Er moet
opgehemeld kunnen worden. Het gevolg is dat mensen die we ons het makkelijkst herinneren het uitvoerigst aan de beurt komen. Michael Jackson. Harry
Mulisch. Die hadden we zonder vijf pagina's NRC ook wel onthouden. Het is een
genre waarin de beroemden beroemder worden en de vergetene vergetener.
Dat maakt de Tirade-redactie een tikje verdacht. Een in memoriam over mij?
Wat is dat voor vraag? Wanneer ik zo meteen op de Leidsevaart onder streekbus
80 stap, gaat het morgen gegarandeerd tegenvallen met mijn in memoriam. Er
is namelijk geen knipselmap. Dus wat willen ze? Dat ik mijn eigen verdiensten
opsom? Of juist beken dat ik ze niet heb? Je zou er bijna een geheime test in vermoeden, een examen in bescheidenheid, al dan niet vals, waarmee ik straks om
de oren wordt geslagen. (Als ik wantrouwig klink, komt dat omdat ik er al eens
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eerder ben ingestonken. Helemaal vergelijkbaar was die kwestie niet, maar toch
ook wel. Toen ik ging studeren werd ik lid van een studentenvereniging die er
een stevige ontgroening op nahield. Met honderdvijftig lotgenoten werd ik geinterneerd in een werkkamp waar we ons een week lang niet mochten douchen
en moesten kakken in een kuil. Dat zou de solidariteit vergroten. Na een dag of
vijf stond er naast de appèlplaats een kraampje waar douchemunten werden verkocht, helaas maar een stuk of honderd, te weinig voor iedereen dus, maar wie
het eerst kwam, die het eerst maalde. Nadat de opstoot voor de toonbank geluwd
was en iedereen wel of geen douchemunt had bemachtigd - ik had er zelf één was het bijltjesdag. Opstellen in rotten van tien en bek houden. Muntenbezitters
handen omhoog. Hoe haalden we het gódνerdegοdνer in onze koppen om munten te kopen in de wetenschap dat er mensen zόnder zouden blijven? Begrepen
we dan niks? Waarna de gelukkige bezitters van twee of meer munten uit de rij
moesten stappen.)
Aan het werk. Wie Henk Vonhoff kan herdenken, kan ook zichzelf herdenken. Zou je zeggen. Maar terugblikken op jezelf - dat merk je meteen wanneer je
het probeert - is iets volstrekt anders dan terugblikken op een ander. Misschien
wel het tegenovergestelde. Dat viel me van de zomer op, tijdens een festival in De
Balie rond J. M. Coetzee. Hij was er zelf ook. Achter de schrijver op de eerste rij
zat een zaal vol mensen (onder wie ik) die een hoge pet van John op hadden, en
op het podium legden weer andere mensen uit waarom zij een hoge pet op hadden van zijn boeken, terwijl een goed deel van Coetzees aantrekkingskracht er
juist in bestaat dat hij van zichzelf een nogal lage pet op heeft.
Wanneer ik herinneringen ophaal aan mezelf stuit ik vooral op zaken die niet
tot aanbeveling strekken. Dieptepunten en ongemakkelijkheden. Ik denk niet
meteen aan de eindlijst van het VWO, om eens iets te noemen. En als het over
mijn roman gaat (de reden, neem ik aan, waarom Tirade wil dat ik doe alsof ik
dood ben), zie ik mezelf als kluizenaar door mijn woonkamer scharrelen. Wat een
in memoriam over mijn studententijd zou kunnen bevatten (begon met natuurkunde, stapte over naar Nederlands, hield van mondelingen, maar pas na een minuut of drie), verbleekt bij hoe ik me rond mijn twintigste voelde. Toen kon ik op
de gekste momenten dodelijk verlegen raken, bijvoorbeeld aan de kassa in een
supermarkt, of wanneer er in de trein tussen Venlo en Utrecht een kennis tegenover me kwam zitten. Dan kreeg ik het vreselijk warm, begon aan zinnen waarvan ik het einde niet kon bevroeden, terwijl het water in mijn traanbuizen steeg.
Of ik denk aan dat ik niet kan skiën én niet kan autorijden, terwijl ik het allebei geprobeerd heb. Of aan de hartelijke brief die ik in 1996 van iemand kreeg nadat we elkaar hadden ontmoet op een feestelijke bijeenkomst, een brief waarmee
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ik blij was, maar waarop ik nooit geantwoord heb. Of aan dat ik op mijn dertiende moest collecteren voor Unicef en met een zakmes al het papiergeld uit de bus
heb gevist. Of aan een stukje dat ik had geschreven voor het literaire tijdschrift
boys, waarvan ik toen redacteur was, en dat er een letter was weggevallen, er
stond geloof ik `Vestdijk', terwijl er 'Vestdijks' moest staan, en dat ik samen met
Pieter en Fenny het nummer in enveloppen moest stoppen, en dat ik toen ijdel
genoeg was om in achthonderd exemplaren die `s' er handmatig bij te schrijven.
Of aan al het geld van bonnetjes dat ik door de jaren heen uit lamlendigheid niet
heb gedeclareerd. Of aan de slaappillen waaraan ik een paar jaar verslaafd was,
en aan een vriend van me die arts is, en die zijn eigen slaappillen bewaart in een
soort broodtrommel op zijn slaapkamer, en dat ik ook nu nog wanneer ik na een
avond in het café bij hem logeer 's nachts uit bed ga en zijn kamer insluip en als
een juwelendief zo'n pil jat.
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in memoriam
BARBER VAN DE POL (1944-2036)
Vrouw en kwek, door Desideria Güzel

Naar eigen zeggen was ze zeven keer getrouwd. Ze noemde zich achtereenvolgens mevrouw Cervantes, mevrouw Borges en mevrouw Melville, en ten slotte
almaar mevrouw Erasmus. Met hem had ze `twee jaar echt en daarna voorgoed'
verkering.
Over de tijdloze humanist schreef ze Lieve Erasmus. Het kreeg een cultstatus, nadat via psychisch DNA-onderzoek was aangetoond dat de Rotterdammer
van alle schrijvende denkers het best de waarheid heeft gesproken.
De anderen heeft Van de Pol vertaald en onvermoeibaar aan de man gebracht, zelfs in die zwarte jaren dat literatuur alleen nog voor geuzen via sensoren van gevels en muren kon worden gehaald. Ze heeft met hen geleefd; het valt
niet te ontkennen.
Gisteravond is Barber van de Pol op 91-jarige leeftijd in haar woonplaats Amsterdam-Groot overleden. Ze had verdere lichaamsreparatie afgewezen; het was
genoeg. Ze leed onder de toenemende verchipping van de mens, met name die
van haar huisgenoten in de bejaardencommune De Doorstart, opgericht door
haar maat Piet Meeuse, schrijver van de bestseller Sta jij metje mond vol tanden?
`Die weet wat ze doet,' zei Meeuse in reactie op Van de Pols zelfgekozen dood.
Het typeert Van de Pol dat ze zich graag via anderen afficheerde. `Ik heb niets
te zeggen,' zei ze. `Ik heb gevoel voor wat iets waard is en dat heeft mij gelukkig
gemaakt:
Iedereen herinnert zich haar weigering van de eerste Eretak van de Nieuwe
Republiek der Nederlanden. Naar verluidt kwam die voort uit ontzag voor de
manier waarop de verzamelde Oranjes alsnog de helft van hun kapitaal aan onze
zieltogende kunsten hebben geschonken. Van de Pol, fel anti-royaliste, had op
zo'n laatste koninklijk gebaar aangedrongen.
Uit het enige huwelijk dat Van de Pol echt is aangegaan had zij drie tastbare
kinderen, van wie de voetbaldichteres Jor haar decennialang in faam heeft overvleugeld. Moeder en dochter waren niet van de screens te slaan. Je vermoedde
gezonde competitie.
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De familie laat sowieso sporen na. Kleindochter Nino, van de balletband
Degas, benadrukte vorige week nog hoezeer ze de warrigheid van grootmoeder
Obar als norm had genomen. `Ze schurkte als een hond tegen de dingen die haar
bevielen. En ze praatte veel, dat vond ik leuk ouderwets: Vooral over Van de Pols
standaardwerk Het merelgevoel (2012) kan de zingende ballerina vol liefde spreken. `Ik lijk op haar, zei mamma al vroeg.'
Van de Pol hoorde nergens bij. Toch heeft zij zich vaak verbonden aan bladen,
kranten en commissies, voordat die markt voorgoed inzakte. Zij was een kind
van haar generatie, dol op denken en praten. Dat Het merelgevoel zo'n succes kon
worden, heeft te maken met het daarin geëtaleerde dierlijke in ons wezen, dat
zich bij verwaarlozing wreekt. Dat het ook een boek over zingen en, ik herhaal
het, praten is, wordt inmiddels wel eens vergeten. Toen de oude Storm Van de
Pol onlangs een babbelkous noemde, gloeide ze publiekelijk van voldoening.
Ik heb haar één keer ontmoet en verbaasde mij oprecht over het vrolijke
kwekgehalte in haar présence. Dat wij op dat soort dingen zijn gaan letten, komt
door haar.
President Groenteman vroeg na het horen van het nieuws een minuut stilte
in de Hof van Afgevaardigden, waarna hij voorging in een dierlijke kreet van
rouw. Tegenover de pers memoreerde hij Van de Pols titanenstrijd voor de vertalerij, die haar glans verloor nu verfijnde digitale omzetmogelijkheden de moeilijkheid tot een minimum hebben teruggebracht.
De laatste prijs die Van de Pol heeft aanvaard, is de Migranten-plak van de
Geïnstitutionaliseerde Anti-populistische Kleurenpartij. Zij was een arbeiderskind en moest haar eigen wereld uitvinden, een situatie die ze steevast vergeleek
met die van de stromen migranten nu, bijvoorbeeld in haar tweeluik Zo is het
denk ik.
We zullen haar merelige persoonlijkheid missen.
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in memoriam

DETLEV VAN HEEST

door Victor A. Deplez

Met het overlijden van Harry Mulisch verloor ons land de laatste van de Grote
Drie, het schrijverstrio dat voorts bestond uit W.F. Hermans en Gerard Reve. Nu
is ook Detlev van Heest, de `Grote Nul van de Nederlandse letterkunde', heengegaan. Ondanks de slepende ziekte waaraan hij geruime tijd leed, is hij toch nog
onverwacht gestorven. Als hij het zelf had kunnen navertellen, zou Van Heest
zijn einde zonder twijfel passend hebben genoemd. Tijdens de uitoefening van
zijn werk - in het dagelijks leven was hij parkeercontroleur te Hilversum - werd
hij afgelopen zaterdag door een onbekend gemotoriseerd voertuig meervoudig
overreden. Nog ter plaatse bezweek de schrijver aan zijn verwondingen. De recherche sluit een misdrijf uit.
Hij werd op 29 oktober 1956 om kwart over vijf in de ochtend te Amsterdam
geboren. Het was een zware bevalling voor zijn moeder wegens zijn ongewone
schedelomvang. Enige maanden werd ten onrechte gevreesd voor een waterhoofd. Hij kreeg de voornamen Detlev, Helge en Heinrich. Zijn vader stamde uit
een op de Zuid-Hollandse eilanden wortelend geslacht van predikanten, onderwijzers, juristen en economen. Zijn moeder kwam uit een uiterst oostelijk en
arm deel van Duitsland, waar haar voorouders ganzenhoeders, subalterne ambtenaren, alcoholici, kreupelen, zelfmoordenaars, humoristen en nazi's voortbrachten.
Op de kleuterschool viel Van Heest ongunstig op door zijn onvermogen binnen de lijntjes te kleuren. Op de lagere school bleek hij een schrander maar ergerlijk kind, dat onvoldoendes voor vlijt en schoonschrijven hield. Een ingrijpende
gebeurtenis in zijn leven was de Tweede Kerstdag van 1968, toen zijn vader, na
verorbering van de traditionele kerstgans, meedeelde het gezin voorgoed te verlaten. Van Heest zou zijn `veroorzaker' nooit meer ontmoeten.
Zijn zevenjaren op de middelbare school verliepen onspectaculair. Het enige
wat leerkrachten zich later nog van hem herinnerden, was dat hij in alle jaargetijden in een blauwe loden jas achter in de klas zat en dat hij zich `Hans' liet
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noemen. Pas toen hij het eindexamen met goed gevolg aflegde en hij de conrector verzocht de eerste voornaam op de bul in `Detlev' te wijzigen, kwam uit dat
hij jarenlang een dubbelleven had geleid. Zelf verklaarde hij destijds dat hij `dat
gelul' over zijn Duitse naam `zat' geweest was. In de Duitse les had hij steeds met
een zwaar Nederlands accent gepraat en zijn best gedaan lage cijfers te behalen,
hoewel er thuis Duits gesproken en geschreven werd.
Van Heest ging in Leiden wis- en natuurkunde studeren. Ruim eenjaar later
liet hij zich inlijven bij de Verbindingstroepen der Koninklijke Landmacht. In de
hoedanigheid van berichtenklerk versterkte hij de landsverdediging gedurende
veertien maanden. In Leiden volgde de studie geschiedenis, ondanks bezwaren
van zijn moeder, die hem vergeefs waarschuwde voor deze 'brotlose Kunst'. Nicolette van Santen, emeritus hoogleraarAlgemene Boheemse Geschiedenis tussen 1600 en 1607, is een van de weinige docenten die zich hem nog heugt: `Hij
kwam in een zwembroek naar mijn college. Omdat hij een half uur te laat was
en er bij mij presentieplicht gold, gaf ik hem een één.' Na voltooiing van zijn studie vond hij werk in de journalistiek, eerst als stadsverslaggever bij het Rotterdamsch Nieuwsblad. In 1989 stapte hij over naar de parlementaire redactie van
Het Parool.
Inmiddels had Van Heest sedert enige jaren een relatie met de vrouw die
hij later in zijn tweeluik zou vereeuwigen als de knorrige Annelotte - in werkelijkheid heette zij Alouetta van Steenderen. In 1991 huwde hij haar. In 1992
verhuisde het echtpaar naar Japan. Daar dreef Abu van Steenderen een snijbloemenimporthandel, terwijl Van Heest als correspondent op free-lancebasís
werkte voor verschillende Nederlandse en Duitse periodieken. In de loop van
zijn Japanse jaren droogde zijn journalistieke productie op. Hij bleef evenwel
schrijven en verlegde zijn aandacht naar zijn onmiddellijke omgeving. In lange brieven aan J.J. Voskuil, diens echtgenote en Frida Vogels beschreef hij zijn
Tokyose buren jarenlang nauwgezet. Het leverde de vuistdikke, zonderlinge
bundel De verzopen katten en de Hollander op.
In het voorjaar van 2004 verhuisde echtpaar Van Heest-van Steenderen naar
Nieuw-Zeeland. Ook het leven op het Zuidelijk Halfrond boekstaafde hij, aanvankelijk in zijn brieven en uiteindelijk in de schokkende roman Pleun. In 2007
keerde hij berooid en gescheiden terug naar Nederland.
Omdat de Tirade-redactie mij enige tijd geleden reeds om deze necrologie
van de schrijver verzocht - zijn dood was immers ophanden - en ik in mijn maag
zat met deze opdracht besloot ik, op aanraden van een gemeenschappelijke kennis, Van Heest op te bellen. Mij was verzekerd dat zijn geest ongebroken was
door zijn terminale verval. Ik belde hem op op de dag die zijn laatste zou worden.
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llet telefonische interview dat Van Heest mij toestond, was opmerkelijk, temeer
omdat ik enkele tientallen jaren gebrouilleerd was geweest met hem en het het
laatste opgetekende gesprek zou worden met deze markante persoonlijkheid.
`Met Victor.'
`Victor? Victor Deplez?' vroeg hij terug.
`Ja, met mij.'
`Praten we weer met elkaar?'
Als jij dat wilt,' zei ik.
`Ik dacht datje kwaad was?'
Ik?' vroeg ik verwonderd.
`Over toen.'
`Ik ben nooit kwaad geweest.'
`Nee? Je weet misschien dat ik niet lang meer heb?'
`Daarom bel ik. De Tirade-redactie vroeg me om een necrologie.'
`Van mij? Je wilt zeker dat ik me doodlach? Maar ik ben nog niet dood, Victor.'
`Het leek me goed om over de inhoud van je necrologie van gedachten te wisselen.'
Het werd even stil aan de andere kant. `Best,' zei hij toen royaal. `Steek van
wal.'
`Hoe voel je je?'
`Bijna dood.'
`Hoe voelt dat?'
`Dat kan ik je niet uitleggen. Ik denk dat je dat pas kunt begrijpen als jij ook
bijna dood bent.'
`Ja, natuurlijk. Ben je in paniek?'
`Nee, nee, dat niet. Maar het is niet fijn.'
`Heb je pijn?'
`Ik heb pijnstillers. Die werken.'
`Ik zou willen terugkijken op je werk.'
`De parkeercontrole?'
`Nee, je boeken. Je zult worden herinnerd als iemand die niet veel schreef.'
`Niet veel? Ik heb een driedelig tweeluik van veertienhonderd bladzijden op
mijn naam staan. Gemeten naar het aantal bladzijden is dat meer dan het dubbele van Elsschot,' wierp Van Heest tegen.
`Maar jij schreef vooral dialogen. Als je de woorden zou tellen, ontlopen Elsschot en jij elkaar niet erg qua kwantiteit:
`Misschien. Maar ik ben alleen in kwaliteit geïnteresseerd:
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`Ik ook. Hoe zie jij je rol in de Nederlandse literatuur?'
`Die is marginaal. Ik stel niks voor vergeleken bij de Grote Drie. Mijn ego is
gewoon te klein gebleken.'
`Dat bedoel je ironisch?' vroeg ik.
`Nee hoor. En als mens ben ik ...'
`Een waardeloos stuk drek?' vulde ik aan, een citaat van hemzelf gebruikend.
`Ja, zo is het.'
`Dus je voelt je nog steeds de Grote Nul van de Nederlandse letterkunde?'
`Ja. Maar ik vind mijn boeken beter dan die van Mulisch.'
`Ja?' vroeg ik ongelovig.
`Ik schrijf om mezelf te ontmaskeren en onttakelen. Elke schrijver zou dat
moeten doen. En als je dat doet, heb je ook het recht anderen te fileren.'
`Daar denken de Nederlandse auteurs dan anders over,' stelde ik.
`Ik kan je zo twee schrijvers noemen die er hetzelfde over dachten:
`Voskuil en Vogels?'
`Ja:
`Dus dan zouden we Voskuil, Vogels en Van Heest de Grote Drie Miereneukers kunnen noemen?' Ik lachte.
`Victor, ik geloof dat je nog steeds heel weinig begrijpt. Een schrijver moet
geen sprookjes vertellen. De werkelijkheid is oneindig veel interessanter dan de
fantasie van een mens.' Hij kreeg een hoestbui. `Ik moet zo de deur uit,' hernam
hij toen.
`Kan ik je een keer ontmoeten?'
`Heb je daar behoefte aan?' vroeg hij.
`Nu ikje stem hoor, ja.'
`Voor mijn necrologie?'
`Ook. Ik heb nog iets voor je,' zei ik.
`Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je niet meer boos bent. Lang heb ik gedacht datje me ooit een mes in mijn rug zou steken.'
`Waarom zou ik?'
`Omdat je een kleinzerig, miezerig mannetje bent en een onbetrouwbare
hufter. Kwets ik je als je me dit weer hoort zeggen?' grinnikte Van Heest.
`Nee hoor. Ik ken je langer dan vandaag. Kan ikje dus ontmoeten?' herhaalde
ik.
`Waar ben je nu? Bel je uit Japan?'
`Nee, ik ben in Otterlo, bij vrienden,' antwoordde ik.
`Ik kan je aan het einde van de middag ontmoeten in Hilversum.'
`Vandaag? In Hilversum?' vroeg ik verbaasd.
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`Ik werk in Hilversum. Ik ga er zo weer heen.'
`Is dat werk niet te zwaar voor je?'
`Het houdt me op de been. Ik wil in het harnas sterven.' Aan de andere kant
klonk een rochellach. `Kun je naar Hilversum komen? Je zit in Otterlo? Van Otterlo rijdt er, geloof ik, een bus naar Ede-Wageningen en vandaar kun je de trein
nemen.'
`Ik heb een huurauto.'
`Een huurauto!'
`Hoe laat? Tegen zessen zou ik bij je kunnen zijn.'
`Zes uur is goed. Zullen we op de markt afspreken? Rond zes uur bekeur ik
daar.'
`Zes uur op de markt. Ik heb een rode Saab cabriolet.'
`Mooi. Tot straks, Victor.' Dat waren zijn laatste woorden aan de telefoon.
Ontmoet heb ik hem niet meer. Onderweg, niet ver van Otterlo, staken tientallen
wilde zwijnen de autoweg over. Ik kreeg er drie op de motorkap en een onbekend
aantal onder de wagen. Wegens de afspraak met Van Heest zat er niets anders
op dan doorrijden. Om zes uur, het was al donker, bereikte ik Hilversum, waar
ik mijn zwaar gehavende huurauto naar een garage reed. Tezelfdertijd blies Van
Heest op de markt zijn laatste adem uit.
Nederland verliest een waardeloos stuk drek, zou hij er zelf over geschreven
hebben.
Als de Rijksrecherche zijn stoffelijke resten vrijgeeft, heeft de uitvaart vrijdag om 14.00 uur plaats, op begraafplaats Oud Eik en Duin te 's-Gravenhage.
Van Heest wordt bijgezet in het graf van Kootje en Emma, zijn twee geliefde katten. Hij laat de Europese korthaar Klaasje na.
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in memoriam
ALFRED SCHAFFER

Gesprek

`Dat is een tijd geleden! Hoe gaat het, ook b-boodschappen aan het doen?'
`De jongste is jarig. Ze geeft een feestje.'
'Ach! Wat gaat het snel allemaal. Hoe oud wordt ze?'
`Twaalf.'
`Die van mij zijn al bijna de deur uit. Ik denk dat ik ze best ga missen. Dat denk
ik wel:
`Nu ikje toch zie. Nu ikje toch zie - had jij het al gehoord, van Schaffer? Gruwelijk, om zo aan je einde te komen.'
`Wie?'
'Albert. Albert Schaffer. Die woonde hier om de hoek:
`Zegt me niets:
`Hij schreef gedichten, je kent dat wel, je kent hem wel. Hij heeft hier niet zo
lang gewoond, een jaar of vijf. Vijf, ja. Hij kwam weleens langs bij mij en Raffik.
Jij en Ben waren er ook een paar keer bij:
`Kan ik me niets van herinneren:
`Ik lees eigenlijk geen poëzie. Hij schreef wel moeilijke dingen, dat geloof ik
wel. Maar: je merkte er niets van, als je hem sprak. Je kon echt met hem lachen,
ja!'
`Maar ik kreeg altijd het gevoel dat hij iets verborg:
`Ik heb er niets over gelezen. Schäffer?'
'Schaffer! Albert, Albert Schaffer. Hij ging in Afrika wonen en na een paar
jaar was hij daar ook kwijt. Hij heeft zijn familie in de steek gelaten en toen is
hij spoorloos verdwenen. Ja, dat zei Tirza, ik weet niet waar zij er weer van had
gehoord. Het schijnt dat ie naar Tanzania is vertrokken en zich bij een terreurbeweging heeft aangesloten. Drugs, drank, wapenhandel, zoiets, beetje vaag
verhaal.'

18

`Klinkt als een grote klootzak. Had ie kinderen?'
`Drie, en één bij een andere vrouw. Eén bij een andere vrouw. Als je een foto
ziet, dan herken je hem wel. Lange jongen, halve Surinamer, sluik haar - hij had
nogal een hoge stem, daar maakte Raffik altijd grapjes over.'
`Maar een klootzak dus.'
`Nou, ach. Marian heeft hem nog eens in Los Angeles gespot, ze was daarvoor
zaken en zag hem in een bar en toen keek hij dwars door haar heen. Dat zei Marian dan, hè, op zo'n toon ook! Hij was blijkbaar heel erg d-dik geworden.'
`Zeg, ik...'
`Ik hoorde het van Wim, die heeft het weer bij Tirza gehoord. Ik vraag me af
waar hij begraven wordt:
`Hij houdt je wel bezig, die Alfons:

'Albert. Nee hoor, ik dacht gewoon, jij kende hem toch ook, toch - nou ja...'
`Hoe oud was hij eigenlijk?'
`Zo oud als jij en ik ongeveer.'
`Jong.'
`Ja.'
`Nou, ik zal het eens vragen thuis, misschien weet Ben het nog.'
`Zeg, heb je je haar geverfd?'
`Nee hoor, gewoon wat bijgeknipt:
`Staat je goed. Staat je goed. Jij en Ben moeten echt weer eens een keertje
komen eten. Je hebt ons nummer?'
`Ik zal even bellen binnenkort ik moet nu echt afrekenen ze wachten op me.'
`Okay. En langskomen hoor! En doe de groeten aan Ben:
`Jij aan Raffik!'
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in memoriam

ARJEN VAN VEELEN
POEPLE LOVE YOU ONLY FOR
THREE HOURS IN SWASILAND

DEADLYKETCHUP VanVeelen is deaud.
KUDTMETPERE Barca begint zo.
DEADLYKETCHUP VanVeelen, dude, we gaan je missen je was een topper en je
blijf een topper erg hoor en nog zo jong.
SUPERDUDE Ik zou nog zijn humorrrr willen noemen.
DEBUREAULAMP Godverkut, gister was-je hier nog met z'n geouwehoer. & Nou
is-je weggejorist in excelsis perpetua sanctus. RIP.
KUDTMETPERE RIPPERDEPIP hoor. Kga Barca kijken. *plop* Bier uit koekkast
pakken doet*
BERTBRUSSEN Luitjes VanVeelen was een lul.
BERTBRUSSEN Maar wel onze lul.
BERTBRUSSEN En ooit zijn jullie allemaal de lul.
KUDTMETPERE Afellay affelay afellay doe het vanavond voor mij.
IDAGERtHARDTJEHIHI @BertBrussen: Klopt. Bezie deze kind niet te klein. Hij
moest veel verdragen. Eenzaamheid, angsten, groeiens pijn. En, pats, pats, pats,
de slagen.
BERTBRUSSEN Wat deed je hier toch, VanVeelen mr. Essayist? Ik drink op jouw
alleen vannacht. Het is het donker uur, je weet toch.
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GEWΟΟΝΖΟ'NDOMMEKUTCωτssτkREVANDESIGARΕΤΤΕΝΒALIEVANDEHOOGILIETTELEIDEN Boekjes? Teringhenkie. Wistiknie. Hij kocht elke woensdagavond een kraslot bij mij. Om zo de week een nieuwe kans te geven.
BEHOORLIJKBEROEMDEZANGER Lieve

mensen ík gaf dus ooit een klein concertje in de Heineken Music Hall en toen had ík heel erg het gevoel dat ík oogcontact
met `m had. Best bijzondere vent.

GEWOONZO'NDOMMEKUTCAISSIÈREVANDESIGARETTENBALIEVANDEHOOGVLIETTELEIDEN Klopt, boekjes ja zijn boekje heette over onrust enzo. Kudos hoor, want in onze hapsnapepoche is het wegtikken van een
Echt Boek Met Blz een even grote kudtklus als mikado spelen voor een trilzieke. En dat meen ik terecht. Vraag maar aan die kat van hem, die heeft alles van
dichtbij gezien.

BERTBRUSSEN @

GEWΟΟΝΖΟ'NDOMMEKUTCAISSIÈREVANDESIGARΕΤΤΕΝΒALIEVANDEHOOGILIETTELEIDEN Is het een boekje met sex?
BERTBRUSSEN Jup. Alleen maar. Lezonl
KUDTMETPERE Ik ben weg.

AMYDΕΡόks Mensen, ik was de eerste en enige kat in zijn leven. Ik mis hem. Samen door de kamer rennen. Kattentelevisie kijken op z'n iPad. O, hoe hij toch
strooien kon met Whiskas Sticks. Nomnomnom.
DRBIBBERDEHUISARTS Pssst. Beroepsgehiempie. Hij had last van een piep in
zijn oor. Sinds nadat-je z'n Boek Met Blz in drie maanden tijd schreef. Ik zeg hem
dus: deze piep is psychisch. Een psychopiep. Hij zegt: kan niet lul ik hoor het
toch zelf. Zegt-je wedden dat als ik deaud ben en je legt een oor op m'n grafdatje
dan een piep hoort.
KUDTMETPERE OWWWWkay...

En dus?

PLUTARCHUS Sterven is a.h.w. een druppel wijn die oplost in de deinende oceaan
dus who cares maar dat gezegd zijnde wil ik best een woordje plengen voor deze
VanVeelen want hij dweepte per slot van de rekening ook met mijn persoontje
hoewel hij me zelden las noch in het Grieks noch in het Nederlands noch Liber-
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haut maar hij deed het toch maar wel en dat mag ook eens gezegd dus dat ik nog
werd genoemd werd en dat mijn boeken over of Achilles zich nu scheerde met
een scheermes en of er één wereld is of maximaal vijf werelden of honderddrieentachtig zoals sommigens nog steeds schijnen te beweren hoewel dat beslist
onwaarschijnlijk gezien alleen al het feit dat als je honderddrie....
Klik om verder te lezen.
AMYDΕΡόύs Miauw. Met de nadruk op de tweede lettergreep. Hoe zegje dat in
het kats? Uiterst pijnlijk.
SuzABELLE D. Hello I don't now you guys but I met this guy years ago in a hostel
in swasiland mbekelele village only for three hours.... He was such a sweeeeet
guy! ! !!ΙΙ!! ! I cannot say everything what happened betweens us but it was so special.... So intense... He whispered in mí ear there should be a special place where
poeple can post their secret screams. I said that already exists joh is called the
internet. He said, no no no I mean the little cinema pornographique platonique
interieure in your head and ali the special memoires of people you have met. and
then everybody has his own account like on facebook same same but difference so you can post the seceret and you have privacy settings so that the other
person can see the private movies only after ten years or twenty years or thirty
years and nobody will ever now only you and me and I thought this a great idea
but now he is dead and dead are in his brains the memories he has of me forever
forlorn a shadow of a dream so now I am a little dead too and isn't that the greatest tragedy of the human kindness that you will never know poeple really love
you even only for three hours in swasiland.
DEBUREAULAMP Van alle lampen mocht ik van hem altijd het langste wakker
blijven.
CANDIDE OU L'OPTIMISME @Plutarchus Ik weet niet wat je allemaal bazelt,
ouwe, maar ik was dus z'n favoriete boek, c'est clair toch. Hij las me stuk. Ben
kapot.
AMYDEPÓÉS Whiskas Sticks. Rijk aan kip / Riche en poulet. Ik belief ze niet

meer.
GULLIVERSTRAVELS @Candide ou l'Optimisme: Je lult zelf dat komt dus alleen
omdat je een goedkope pocket bent. Hij las mij het meest ook op de iPad in de
trein ik zweer je dus nogmaals met alle repsect je lult.
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BERTBRUSSEN *Plop* Biertje im memorium summa cum laude numero drie.
ARIEWILLEMs'PAD Parbleu, mannekes, hoe ongepast! Ik ben van jullie allen
veruit het meest gestreeld.
DEZEETERHOOGTEVANWASSENAARSESLAG Wat hij in mij zag heb ik nooit begrepen. En maar staren. & Niks terugzeggen.
HETNAVELPLUISJE Hij schijnt ooit een heel stuk geschreven te hebben over wetenschappelijk onderzoek naar navelpluis dus dan heb je wel een band. `Stof zijt
gij' , heette het geloof ik. Of: `navelstaren'. Heeft-je weggeflikkerd.
DERECENSENT Echt,

je gunde hem gewoon een meesterwerk.

DEGEINIGEGRAFSTEENDICHTER HIER LIGT VAN VEELEN / NIKS KAN
HEM NOG DEREN SCHELEN
BERTBRUSSEN Jajaja memorialbiertje numberrrr four. Nou, lieve kijkbuiskids
hij had dus goeie ideeën over taal undsoweiter 0.a. hoe alles vernedert. En hij
zei dus dingen als HET ESSAY GAAT TEN ONDER AAN HET ESSAY ZELVE
en MAKKELIJK IS VERDUMD MOEILIJK en PLATGANG IS DE NIEUWE
DIEPGANG en andere hapsaflats en dat-ie het essay zou innoveren want dat
was het enige gerne dat sind plutargus c.q. montaignie niet was vernaderd - de
roman, de gedichte, alles was in de loop van alles grondig vernaderd, behale dus
't essay. Nou, zeg zelf, daar had ie wel een punt toch en hij wilde de kuip met het
badwater winnen of je nu Han Han uit Shanghai heette of hoe ook. Hoe dan ook,
dan zei die dat elke schrijver nee zelfs elk mens feitelijk lijd aan 't locked in syndrome dus datje wel dingen zeggen WIL amar niet 't fysiek niet kan, je kunt zelfs
geeneens hulen. Uiterst pijnlojk. Dus dat. Kudos dus.
BERTBRUSSEN Maar dit topic is deaud. Geloof ik.
BERTBRUSSEN *plop* Biertje vijf. Daar ga je, schattebout.
BERTBRUSSEN Op Ons.
BERTBRUSSEN Op mij.
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BERTBRUSSEN Op jouw, halfbeschaafde pikkenpijper.
BERTBRUSSEN En opperdepop.
BERTBRUSSEN @ GEWOONZO'NDOMMEKUTCAISSIÈREVANDESIGARETTENBALIEVANDEHOoGVLIETTELEIDEN Wat doe je vanavond eigenlijk poppie?

KUDTMETPERE 1:0 iiiiiiiiiiiiii Afellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyy
yy!!!!
DEADLYKETCHUP Afellay gaat het maken bij barca wolla zekursteweten ik
zweer je.
IDAGERHARDTJEHIHI Hij moet nog wel veel verdragen hoor. Eenzaamheid,
angsten, groeiens pijn.
DEADLYKETCHUP Wat lul je trut kijk hem lopen dan kijk m lopen; kijk m nou
lopen toch, hoe het loopt.
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Ι-Ιij deed
nooit iets
in opdracht.'
David Van Reybrouck
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in memoriam
ΜΙΕΚ ZWAMBORN

STAKETSEL
zeg niet dat ik zwijg wanneer ik zwijg
wacht op de zwijger pluk het geluid uit de mond
tot ik stamel stamel mee grijp de hapering!
haper me los hoor mijn talloze tongen mompelen
mompel mond monster een mond
voor de kopstem van een zwijger ooit
galm ik uit over alles ooit!
vloei ik open naar een wereld waarin voorvaderen
schepen (schepselen) draaiers zijn
draaiers waarvan bloed via hamerslag
door mijn zeeblauwe aderen stuwt
langs de nachtegalen van botten
prompt slaat het roestige haar
zich om het bleke schedeldak
kom draai de zwijger naar de zon
zie hoe microscopische rijnaken
van A naar B zich een weg wijzen over dit lichaam
wie brengt de blos aan?
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breek dan breek laat het merg uit de mergholte
rood en geel als vaandeldragers van een middeleeuwse stoet
door de straten van dit lichaam
zwaai naar de stapeling van bot en kom
zwaai naar de keer op keer zwenkende wervels
van een slordige graat zwaai
staketsel van identieke schermutselingen
zwaai naar het sesambot teerlingbot sprongbeen
zwaai naar de buitenwaartse draai wie telt de ribben?
ik slinger rond zie hoe mijn botten verwilderen
we raken verstrikt in de bosjes! kuis het karkas
behoed mij voor beenaarde
met een laatste nek kijk ik uit over zee
en reik naar de urn die aan dek staat
om te verwaaien
als ik breek moet er wind zijn
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in memoriam

MARTIJN KNOL

De kelder van het Letterkundig Museum
Ter nagedachtenis aan Martijn Knol (1973 - 2054)

`Nee, nee... ze hebben 'm gewoon doodgeslagen.'
`Dat meen je niet.'
`Jawel... alle botten in z'n gezicht waren gebroken... z'n kaken, z'n neus, z'n
oogkassen... z'n kop was helemaal tot moes getrapt... Nadat ze 'm met z'n allen
hebben afgetuigd, hebben ze waarschijnlijk nog met 'n paar man op hem staan
dansen of zijn ze met 'n Landrover over 'm heengereden... Als je de foto's ziet...
z'n kop was net een platgereden egel en z'n darmen lagen uitgesmeerd over de
weg... als 'n kluwen wol of hoe zegje dat... als 'n uitgehaalde trui.'
`Eigen schuld.'
`Ergens wel. Waarschijnlijk echt de verkeerde dingen op 't verkeerde moment
gezegd...'
"t Doet 'n beetje denken aan de manier waarop die wilde massa zich op de
dichter stort in dat verhaal van Ovidius. Denk je dat die lui wisten dat ie ooit 'n
beroemd schrijver was?'
`Nee. Lijkt me niet.'
'En 't is dus niet zo dat hij tόen z'n armen verloren heeft?'
`Toen? Twee weken geleden?! Nee, nee, nee... Jezus... jij weet echt niks over
hem hè? Man... nee, die armen, dat is 'n heel ander verhaal... Schenk nog even
bij... Kijk, aan 't begin van 't millennium had hij twee of drie romans gepubliceerd, maar die werden door niemand gelezen. Laat staan gewaardeerd. De enige die 'm volgde was Elvira huppeldepup, redacteur literaire fictie van The Phoney, een filosofische glossy die toen in de mode was... bijna alle schrijvers wilden
daar in poseren en publiceren, behalve Knol... Hij vond 't een ordinair blaadje en
die Elvira-nog-iets kreeg daardoor 'n roodgloeiende obsessie voor 'm, voor Knol.
Dat had niks met z'n werk te maken, maar alles met die hard to get houding van
'm... Die Elvira werd dus echt een rabiate fan.., ze achtervolgde 'm met mailtjes
en telefoontjes en met cadeaus en zo:
`Maar hij bleef weigeren?'
`Ja. En hoe lomper hij deed hoe wanhopiger haar pogingen.'
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`Leer mij de vrouwtjes kennen.'
`Leer jou de vrouwtjes kennen.'
`Maar wanhopig? Hoor ik daar 't hoefgetrappel van een ras naderende tragedie?'
`Dat heb je goed gehoord... Elvira smeekte of ze bij 'm langs mocht komen...
per brief, per mail, per telefoon... maar die botte Knol reageerde nergens op, dus
ging ze op 't laatst maar gewoon naar 't gebouw waar ie 'n schrijfhok huurde...
Van Neusden, die regisseur die later al die horrorfilms is gaan maken weetjewel?, die huurde daar ook 'n kantoor en die zat net bij Knol koffie te drinken toen
die Elvira ineens midden in dat schrijfhok stond... met d'r grote, gelakte shopping
bag... Knol gaf 'r koffie, maar toen ie voor de duizendste keer weigerde om iets
voor The Phoney te schrijven, knapte d'r iets in Elvira... ze haalde 'n reusachtige
bijl uit d'r tas en riep ALSJENIET VOOR MIJSCHRΙJFT, ZUL JE VOOR NIEMAND SCHRIJVEN en sloeg zo tjak! zijn eerste arm eraf... Het bloed spoot met
zoveel kracht uit z'n schouder dat Knol om z'n as begon te tollen en niet alleen de
muren en 't meubilair, maar ook Elvira helemaal onderspoot... het knappe is dat
ze desondanks ook z'n andere arm eraf wist te hakken... 't Schijnt dat ze daarna
maanden in 'n inrichting heeft gezeten, maar dat terzijde, het -'
`Maar wat deed die van Neusden toen die vrouw zo tekeer ging?'
`Die rende gauw de kamer uit... als hij de politie niet had gebeld, dan was Knol
meteen doodgebloed.'
`Laboratoriaal genetische-regeneratie bestond toen nog niet, volgens mij,
maar waarom hebben ze die armen d'r niet gewoon weer aangenaaid?'
`Omdat Elvira die had meegenomen... Ze zijn later bij haar thuis teruggevonden, in 'n rieten picknickmand... Ze staan nu op sterk water in 'n kelder van 't
Letterkundig Museum, die armen, tussen 'n pijpenrek van Henry Mulisch en de
sportschoenen waarop Connie Palmen ooit de halve marathon van Sint Odiliënberg heeft gelopen.'1
Shit, sorry.'
`Geef niet, ik heb vroeger ook gerookt:
`Hier... en toen is ie doodgeslagen?'
`Nee, nee.., hij was nog geen veertig toen dat gebeurde. Achteraf ben je geneigd om te denken dat 'r door die aanslag 'n groot schrijver aan 'r verloren is
gegaan of zoiets, maar dat is zo speculatief, na die -'
1 Op last van de weduwe Knol tekent de redactie aan dat het verhaal over het alhakken van armen onjuist is. In werkelijkheid
verloor de als megamanisch gediagnosticeerde Knol beide armen na afloop ναπ een concert van The Sustainable Eggheads, een
New Funk Collective waar Knol groot fan ναπ was en dat op 15 april 2012 een concert gaf in het Utrechtse Rasa dat hem ( Knol)
zo uitzinnig stemde dat hij zich van bewondering en euforie, door een bijna fatale overproductie van dopamine, zo volledig
verloor in een extatisch applaudisseren dat zijn armen eerst gevoelloos werden en daarna zwart kleurden. Beide afgestorven
armen moesten worden afgezet Originele bewijsstukken (doktersattesten, ziekenhuisrekeningen) zijn in het bezit van de
weduwe Knol
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`Ja, maar aan-'
`Nee, wacht nou even. Na die aanslag werd alles anders... 't was net of die handicap 'n enorme geldingsdrang in 'r losmaakte... Bovendien had ie opeens een
verhaal en dat verhaal was voor de media veel belangrijker dan een boek. Eerst
kreeg je dat Hersteldagboek. Ken je dat? Dat was nog vrij serieus, maar daar
kreeg ie toch al meteen continentale bekendheid mee. Daarna kwam natuurlijk
dat vreselijke Koken voor de fysiek uitgedaagden - in een voetomdraai iets lekkers
op tafel.'
`Jezus!'
`Ja, maar de ergste was: Je armen d'r af- en dertig andere manieren om van 't
roken af te komen. Je moet niet vergeten dat 't de hoogtijdagen van 't aandeelhouderskapitalisme waren: de markt voor rotzooi was gigantisch en Knol maakte
d'r zelf een heel circus omheen... liet ie 't publiek na afloop van z'n lezingen aan
z'n stompjes voelen:
`Jezus. Komt dat ook in je biografie?'
`Tuurlijk, tuurlijk... een biograaf moet meedogenloos zijn, anders kun je net
zo goed meteen welzijnswerker worden... Ik denk dat ie echt 'n fl inke tik heeft
gekregen van dat gehak... Bij schrijvers doen we altijd net of al dat rare gedrag
bij hun talent hoort, maar die Knol was gewoon beschadigd, dat heeft niks met
talent te maken.'
`Zei de miskende:
`Ja. Misschien. Hoe dan ook... dat succes van z'n niet-literaire boeken bleek
uiteindelijk fataler dan 't chopper van die twee armpjes... Mijn these is dat de
commercie z'n ziel heeft geamputeerd... toen ie 'n jaar of zestig was stikte die al
helemaal in de zelfhaat... Alsje 'm in die tijd sprakwas't alsof ie gitzwarte bellen
stond te blazen... de Haatsmurf noemden mijn kinderen 'r... Spiritueel om zeep
gebracht door 't succes van z'n eigen rotzooi:
`En nu is ie dood. Kun jij eindelijk 'n boek schrijven over iemand die je zelf
nog hebt gekend. Jij hebt toch - '
`Precies. En wat voor mij de centrale vraag is... kijk, hij had zich na dat zakelijke succes kunnen terugtrekken om in alle stilte aan Vertellingen van een Alwetende te werken, maar in plaats daarvan heeft ie eerst twintigjaar de sfeer in de
Amsterdamse schrijverscafés verpest en toen ie eindelijk naar dat kutdorp in
Sicilië vertrok, was 't alleen om daar de idioot te gaan uithangen...'
`Maar waarom 't daar uiteindelijk zό is misgegaan, is me nog steeds 'n raadsel... Op internet las ik dat je zich op feestdagen nooit liet zien, Knol, maar dat
ie deze keer zomaar midden op 't dorpsplein stond en dat je na wat geschreeuw
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werd achtervolgd door 'n grote groep lam gezopen mannen... Niemand schijnt
zich te kunnen herinneren wat Knol nou geroepen heeft... 't Was feest, iedereen
was dronken... heel vreemd... Maar 't moet aan hem gelegen hebben, want 't is
'n heel vredelievende streek, relatief welvarend, gewend aan congresgangers en
toeristen... En de dorpelingen kenden z'n provocaties en geruzie... hij moet echt
een grens over zijn gegaan.'
`Ja, voordat je met z'n allen 'n tachtigjarige aanvalt... En dan ook nog 'n tachtigjarige zonder armen.'
`Volgende week begint 't proces.., ik denk dat ik m'n biografie daar ga laten
beginnen, in de rechtszaal:2
`Goed idee. Weet je wat ik zo gek vind? Dat ik hier niets in de krant heb zien
staan... Geen nieuwsbericht, geen rouwadvertentie, geen τ.µ.... niks.'
`Nee, klopt. Voor de meeste mensen heeft ie nooit bestaan. En ook z'n boeken
zijn al lang vergeten:

2 Ook dit verhaal is louter fi ctie Knol heeft de laatstejlaren van zijn leven in rust doorgebracht in Huize Zonnebron (Drenthe) en
daar m relatief goede gezondheid doorgewerkt, denkend en dicterend, aan zijn roman fleuve Vertellingen van een Alwetende die
door Knobs onverwachte dood (hartstilstand) helaas onvoltooid is gebleven en die de weduwe Knol uiterlijk in 2060 hoopt te
bezorgen en doen verschijnen [de redactie]
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in memoriam

MAARTEN DOORMAN (1957-2011)

Maarten Doorman stak minstens even veel energie in het stileren van zijn reputatie als in het schrijven dat hem die reputatie had moeten brengen. Had hij het
moment van zijn dood beter ingeschat, dan zou hij zelfs zijn eigen in memoriam
hebben geschreven of daar in elk geval zoveel mogelijk de hand in willen hebben
gehad. Maar zo zit het leven niet in elkaar. En al helemaal niet de dood.
De schrijver, dichter, criticus en filosoof leek door zijn veelzijdige activiteit behoorlijk ijverig, maar in feite was hij lui. Waar bleef het al jaren beloofde
`boekje' over Rousseau, de bundel korte verhalen die hij `ooit nog' wilde schrijven? Wanneer verscheen eindelijk de volgende poëziebundel van de man die regels dichtte als `alles moet nu en veel'? Hij kon schrijven, maar waarom deed hij
het zo weinig? Aan de zorg voor zijn vijf kinderen lag het niet volgens zijn vrouw.
Een gespleten man was hij ook. Niet voor niets introduceerde de eveneens
reeds gestorven Michaël Zeeman hem in zijn tv-programma altijd wat plagerig
als de `denker en dichter'. Zelf beriep hij zich bij die gespletenheid op zijn sterrenbeeld: Tweelingen. Hij pleitte tegen literatuur die filosofie pretendeerde te
zijn en tegen filosofie die de literaire suggestie hoger aansloeg dan de analyse
en het argument. Filosofie, zo beweerde hij, moest de wereld verhelderen, de
kunst diende haar te compliceren. Ondertussen waren zijn filosofische boeken
in de eerste plaats a good read en zagen critici tot zijn ergernis in zijn poëzie een
bepaalde, overigens niet nader omschreven `filosofische' houding in plaats van
aandacht te besteden aan het visuele en de beeldende kunst in die gedichten.
Net als alle andere schrijvers voelde Maarten Doorman zich miskend, al wist
hij dit goed verborgen te houden. En hoewel hij bevlogen kon spreken bij de talloze lezingen en openbare discussies waaraan hij deelnam, en vrolijk gezelschap
was bij diners en op feesten, was hij uiteindelijk een sombere man. Iemand die
op 21 juni, juist wanneer de zomer begon, hoofdschuddend vaststelde dat de dagen alweer korter werden. De hoop, zo citeerde hij soms zijn jeugdheld Schopenhauer, `is de verwisseling van het verlangen naar iets met de waarschijnlijkheid
dat het zich ook voltrekt'.
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Toch getuigt zijn werk van optimisme. In het enthousiasme waarmee hij over
literatuur en de andere kunsten schreef en ze verdedigde tegen het cynisme en
het populisme. In de liefde die uit zijn kritieken spreekt en in zijn strijd tegen
wat hij noemde: de bureaucratie van de geest, tegen de vervreemding van de humaniora, die zich van de maatschappij en het publiek hadden afgekeerd en zich
hadden teruggetrokken in een wetenschappelijke discours dat niemand meer
interesseerde. Zelf zei hij dat het hem uiteindelijk in zijn werk alleen maar ging
`om een paar goeie zinnen' die hij geschreven had. Nu hij het zelf niet meer kan,
kiezen wij er vijf uit, vier laatste zinnen en een toegift.
1.Het korte dierenverhaal Dingeman de labrador uit Elk beest zijn vet gaat
over een gesprek in een vliegtuig dat neerstort, nadat er een ooievaar in de motor
is gevlogen. Het besluit kort en krachtig: `Toen waren ze er.'
2. Bij een stilleven van Willem Claesz Heda uit de bundel De daken op luiden
de slotregels: `... voor de dorstige passant / is die groene glans van glas / toch te
doorzichtig / om in ten onder te gaan en te verdrinken. // Tenzij je leven je lief is
/ en bij je vandaan.'
3. Een beschouwing over Gulliver's Travels uit Doormans meest geliefde
boek, de essaybundel Paralipomena, eindigt met: `Thuisgekomen koopt Gulliver
twee jonge hengsten die hem "redelijk goed begrijpen", maar het duurt nog jaren
voor hij weer mensen in zijn omgeving verdraagt en met zijn eigen vrouw aan één
tafel kan eten. Een lange tafel, en beiden tegenover elkaar, aan het korte eind.'
4. Slotzin van een column vol vragen over dierenleed: `Monotone vragen die
hun vraagteken kwijt zijn en door het duister zwemmen tot een antwoord ze ooit
vindt en onschadelijk maakt:
5. En tenslotte een zin uit een stuk over Lou Reed: `Van meet af aan was er
dus literatuur, was er de poëzie, die op Transformer zo overrompelend op blijft
lopen met achterdocht, vanaf de eerste, van Andy Warhol cadeau gekregen regel van het openingsnummer - Vicious, you hit me with a flower - via de valse
parodieën op het hippe leven in New York tot en met de allerlaatste hypocriet
sentimentele woorden van het op koddige tubastoten nerveus voortstuwende
olifantstapsgewijze slotnummer 'GoodnightLadies': it's a lonely Saturday night!'
Voor zijn naasten mag het nu een eenzame zaterdagavond zijn, maar laten we
ondertussen niet vergeten dat het graf, zoals Lichtenberg schreef, nog altijd het
beste bolwerk is tegen de stormen van het lot. Bovendien draagt een vroege dood
meer bij aan de reputatie van een schrijver dan een goed boek.
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in memoriam

MINKE DOUWESZ (1962-2010)

In de nacht van 29 december is bij een verkeersongeluk schrijfster linke Douwesz om het leven gekomen. Zij laat twee poezen en twee romans na. Klein in
aantal, mag haar oeuvre in omvang, bijna 1500 dundrukbladzijden, groot genoemd worden. Uitgever Van Oorschot reageerde bij monde van redacteur M.
Hartman verslagen op het bericht: `Haar arbeidsethos lijkt haar fataal geworden. Hoewel ze vorig jaar aankondigde dat er vanwege drukke werkzaamheden
geen volgend boek van haar hand zou komen, waren wij ervan overtuigd dat zij
het schrijven ooit weer op zou pakken.' Minke Douwesz was een pseudoniem. In
het daagse leven was de schrijfster werkzaam als psychiater. Omdat zij dienst
had, is zij in de fatale nacht, ondanks sneeuw en gladheid, na een oproep uitgerukt. Een politieagente memoreert dat uit het autowrak muziek opklonk toen
men op de plaats des onheils arriveerde.
Het zou Douwesz tot troost zijn geweest dat de winterse omstandigheden
van haar dood in een verhaal van Tsjechov niet misstaan zouden hebben.
Haar debuutroman Strikt verscheen in 2003, het vervolg Weg zes jaar later.
Waar het eerste boek over de ontwikkeling van een liefde handelt, staat in het
tweede de teloorgang van een relatie centraal. In deze zin vormen beide boeken een tweeluik. Ook is in beide boeken de hoofdpersoon arts. Dit maakt het
aannemelijk hen als alter ego's van de schrijfster op te vatten. Douwesz deed er
niet geheimzinnig over dat de verhalen die ze vertelde voortkwamen uit eigen
ervaringen. Vaak werd haar werk, realistisch en gedetailleerd van aard, met dat
van Voskuil en Vogels vergeleken, ook al omdat het bij dezelfde uitgeverij werd
uitgegeven. Gemakzuchtige recensenten gingen ervan uit dat haar methode van
schrijven gebaseerd was op dagboeken. Dit was echter geenszins het geval. Zelf
omschreef ze haar werkwijze als volgt: `Ik heb de soep van mijn leven als het
ware teruggebracht tot de ingrediënten en daarvan een ander soepje gekookt.'
Ook uitgever Wouter van Oorschot doorzag bij eerste lezing van het manuscript
van Strikt niet dat er sprake was van een geraffineerd proces van componeren,
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het middels minutieuze beschrijvingen en het terugkeren van daagse routine
scheppen van een zo feitelijk beschreven wereld dat de lezer niet anders kon
menen dan dat het zo gebeurd moest zijn. Realisme als middel om een doel te
bereiken: gretige interesse. Haar debuut vielen zowel positieve als uiterst negatieve recensies ten deel. Het inzicht in die in de Trouw (Van Deel) deed Douwesz deugd: `Misschien geeft de titel een aanwijzinghoe de roman gelezen moet
worden, namelijk als een nauwgezette rapportage van eenjaar uit het leven van
Idske Wolters, de vierendertigjarige hoofdpersoon en vertelster van het verhaal
(...) Strikt sluit de cirkel met een laatste hoofdstuk dat naar het eerste terugverwijst. Dat is mooi gedaan, zoals zoveel herhalingen in dit boek. Ze bouwen een
wereld op die, als je eenmaal binnen bent moeilijk is te verlaten. (...) De greep
op de stof en de structuur is uitzonderlijk, en de stijl is adequaat. Wat wil men
meer?' Daarentegen oordeelde HetParool (Van Eeden) dat `het leven stomweg te
kort is om honderden bladzijden door te werken van een boek als dit.' De schrijfster troostte zich na deze recensie in een emailtje aan Van Oorschot met de gedachte dat het boek na dertigjaar vast nog met rode oortjes door hockeymeisjes
gelezen zou worden.
Het was echter zeker niet alleen de bedoeling geweest de schaarse literatuur
waarin homoseksuele personages lezers een bron van identificatie bieden, met
een fl ink aantal bladzijden te verrijken. De inzet van Strikt was ambitieuzer:
licht te doen schijnen in bij het grote publiek minder bekende hoeken van de wereld zoals de gang van zaken in een psychoanalyse, de ontwikkeling van een begaafd meisje tot een hardwerkende vrouw, de innerlijke overwegingen van een
psychiater in de omgang met patiënten.
De totstandkoming van haar tweede boek Weg werd mede gedreven door
de wens een gevoel van miskenning te bestrijden. Opnieuw was sprake van verschillende verhaallijnen die door elkaar heen geweven een hecht bouwwerk
vormden. De recensies na verschijning waren overwegend positief. Ook werd
het boek bekroond met de Opzij Literatuurprijs 2009.
Waar in Strikt op tamelijk blijmoedige toon geschreven wordt over volwassenwording, het zoeken naar een eigen plek in de wereld, is Weg grimmiger van
inhoud. Door de ogen van de hoofdpersoon Edith, een gynaecologe, zien de lezers haar relatie met vriendin Norma, die zich vooral om het lot van dieren in de
bio-industrie bekommert, verzanden. Een tweede verhaallijn betreft het artikel
dat Edith over anorexia nervosa schrijft: wat is er met tienermeisjes aan de hand
die niet meer willen eten? Door de keuze van het beperkte perspectief ontstaat
een beklemmende sfeer. Juist omdat Edith vast loopt moet zij het voor een oplossing hebben van het groeiende contact met mensen buiten de door angst en
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agressie gedomineerde interactie met Norma, die weigert hun gezamenlijke
woning te verlaten: vriendinnen, de bibliothecaresse op haar werk, haar vader.
`Tjokvol als Weg zit met triviale details (...) is dit ook een roman die speelt met
verwachtingen en aannames van wat een roman precies is. Niets blijft onopgemerkt en dus zal alles wel een betekenis hebben. Quod non (...) Misschien is dat
nog wel het meest fascinerend aan Weg: de suggestie van volledigheid en waarheid, die je bijna doet vergeten dat alles je wordt ingefluisterd met de afwisselend wanhopige, geestige, nuchtere en cynische stem van protagoniste Edith:
(Pruis, De Groene Amsterdammer). Er is echter ook kritiek op het effect van het
gekozen perspectief (Eugelink, De reactor): `Douwesz lijkt met de door haar getekende strijd tussen Edith en Norma de vraag op te werpen op welke wijze wij
ons moeten, ons kúnnen verhouden tot de wereld. (...) Door het onaangename
portret van het onaangepaste gedrag van Norma valt de beantwoording in Weg
uit ten faveure van de `aangepasten'. Dat is een gemiste kans voor Douwesz om
een interessante, maatschappijkritische vraag werkelijk uit te diepen:
Grappig genoeg is de boodschap aan het eind van Weg, zowel voor de hoofdpersoon als voor de anorectische meisjes die zij tracht te begrijpen, dat kritisch
nadenken, onderwoorden brengen van en in contact treden over dingen die in je
omgaan een uitweg bieden uit de beperkte beleving van jezelf en anderen.
Zowel in haar werk als psychiater, psychotherapeut en onderzoeker (Douwesz is zich na de publicatie van Weg aan het schrijven van wetenschappelijke
artikelen gaan wijden) als het schrijven lijkt linke Douwesz begeesterd te zijn
geweest door een zelfde streven: woorden vinden voor de complexe processen
die zich in en tussen individuen afspelen. In haar onderzoek naar hechting bij
patiënten met anorexia of bulimia nervosa werkte zij met het Adult Attachment
Interview, een instrument waarin niet zozeer wat, maar hoe men vertelt over
zijn ervaringen, tekenend is voor zijn gemoedstoestand. Qua inhoud lijken mensenlevens op elkaar, het is de vorm die bepaalt of men het met anderen vinden
kan of niet. Zowel in Strikt als in Weg speelt het spanningsveld tussen aanpassing en autonomie, beschikbaarheid versus vrijheid een rol, de vraag hoe onderdeel te vormen van een groter geheel met voldoende ruimte voor een eigen stem.
Douwesz heeft met haar originele bijdrage aan Nederlandse literatuur de meerstemmigheid ervan vergroot. Helaas is haar stem nu verstomd. Door hun omvang, gelaagdheid en meeslependheid zijn haar boeken gelukkig zeer geschikt
voor herlezing
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in memoriam

THEO KARS (1940-2040)

Het persbericht over de dood door eigen hand van de schrijver Theo Kars zal
weinig indruk hebben gemaakt op het grote publiek. Degenen die wel bekend
zijn met het werk van deze cultauteur, zullen daarentegen benieuwd zijn naar de
redenen voor zijn zelfmoord, en vooral naar zijn eventuele verslag daarvan. In
het nawoord van het in 2013 verschenen tweede deel van zijn memoires legt hij
namelijk uit dat hij van plan is een postuum te publiceren derde deel te schrijven
over de laatste periode van zijn leven, het liefst met inbegrip van zijn sterfdag.
Zijn besluit ooit zelfmoord te plegen had hij overigens al een halve eeuw geleden aangekondigd. `Wie steeds zijn eigen leven heeft geleid, zal ook op het eind
daarvan de teugels niet uit handen willen geven, en zelf het tijdstip van zijn dood
willen bepalen', aldus Kars in zijn memoires.
Leven en werk zijn bij Kars nauw met elkaar verbonden geweest. Hij groeide
op in een kleinburgerlijk calvinistisch milieu, en verbrak op twintigjarige leeftijd voorgoed alle banden met zijn ouders. `Bloedverwantschap telt niet voor
mij, alleen geestverwantschap', heeft hij herhaaldelijk verklaard. Als hij eenentwintig is, beseft hij al dat als gevolg van zijn hedonistische, rationalistische,
non-conformistische instelling zijn leven tot aan het eind een ongewoon, voortdurend avontuur zal zijn. Een maatschappelijke carrière, het stichten van een
gezin, het verwerven van aanzien, macht of veel geld - alles waar het gros van de
mensen zich voor inzet, interesseerden hem niet. Zijn enige ambitie was zodanig
te leven dat hij een maximum aan zintuiglijke genoegens zou ondervinden. Een
nuchter denkend mens die zich er op toelegde zoveel mogelijk zijn organisme te
koesteren, moest volgens hem logischerwijs voldaan sterven.
Na korte tijd zonder animo Nederlands en Rechten te hebben gestudeerd in
Utrecht, verhuisde Kars naar Amsterdam, waar hij zich vier jaar in leven hield
door uiteenlopende criminele bezigheden. Op vijfentwintigjarige leeftijd werd
hij met enkele vrienden gearresteerd wegens een grootscheepse oplichting van
de posterijen, en tot twee jaar en drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Hij
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heeft dan al opzien en ergernis gewekt in de literaire wereld door de uitgave van
Tegenstroom, een polemisch tijdschrift waarin hij zich keerde tegen de literaire
modes uit die tijd. Kort na zijn vrijlating publiceerde hij De Vervalsers, de roman die hij in de gevangenis over de postfraudes schreef. Deze roman, die nu als
een klassieker wordt gezien, wekte veel beroering door de amoralistische denkwereld die erin wordt beschreven, en door Kars' weigering daar afstand van te
nemen. `Hoe zou ik spijt van iets moeten hebben dat mijn leven zowel letterlijk
als figuurlijk heeft verrijkt?' verklaarde hij. Volgens zijn filosofie zijn `slecht' en
`goed' relatieve begrippen, en moet ieder mens zijn eigen wetboek van strafrecht
samenstellen.
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw publiceerde Kars een elftal boeken waaronder drie commercieel zeer succesvolle romans (De Geisha, De
Verleider, Avonturen op Ibiza). Hij bleef aanstoot geven, zowel door zijn openlijke minachting voor de literaire wereld als de inhoud van zijn boeken, die een
afspiegeling van zijn leven waren. In deze periode woonde hij een tiental jaren
samen met twee meisjes, iets wat hem veel publiciteit opleverde. Halverwege de
jaren tachtig vestigde hij zich op Ibiza, waar hij met de vertaling van de twaalfdelige memoires van Casanova begon, een project dat hem tien jaar zou bezig
houden.
In 2003 publiceerde Kars Praktisch Verstand met de veelzeggende ondertitel Klein handboek voor non-conformisten, het eerste boek dat hem uitsluitend
lof opleverde, volgens Kars omdat de vijanden die hij veertigjaar eerder had gemaakt inmiddels dood of gepensioneerd waren. Toen hetzelfde gebeurde bij het
verschijnen van zijn memoires merkte hij op: `Oud worden en overleven, dat is
kennelijk het geheim.'
Nu deze antisociale, ooit door de criticus Arnold Heumakers als `een calvinistische hedonist' getypeerde schrijver is overleden, kunnen wij behalve zijn
rapport met de eindbalans van zijn leven, een ander opmerkelijk verslag verwachten. In het nawoord van het tweede deel van zijn memoires deelt hij namelijk mee dat hij in het na zijn dood te verschijnen deel iii zal onthullen welk nooit
ontdekt delict hem in staat heeft gesteld de laatste veertig jaar van zijn leven
zonder geldelijke zorgen door te brengen.
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in memoriam
TON ROZEMAN

`Een boek is een drol,' was een gevleugelde uitspraak van de schrijver Ton Rozeman, die vanmiddag na een ziekbed van enkele weken overleed. Hij bedoelde
ermee te zeggen dat een boek na het schrijven komt, zoals een urn na het leven,
zoals ontlasting na een maaltijd. Een boek kon voor hem net zomin als een urn of
een drol een vooropgezette bedoeling zijn. Het ging hem bij het schrijven om het
creëren zelf, om het proces daarvan, de concentratie, de onvermoede inzichten
en vergezichten tijdens de reis - niet om het dode eindproduct.
Zijn laatste weken spraken wij elkaar daarover, als ik hem thuis bezocht en
van dag tot dag zag vermageren. Hij drukte me in die weken ook meer dan eens
op het hart: Als je een in memoriam over me schrijft, maak er dan geen minibiografie of -bibliografie van, breng mijn leven niet terug tot een overzicht. Als
mijn leven een overzicht wordt, ben ik pas echt dood.'
Het was diezelfde dood die hem aan het schrijven had gebracht. In zijn puberteit kon hij in het donker op bed liggen en denken: 'Als ik binnenkort doodga, dan
heb ik nog niet geschreven. Ik moet schrijven: Die gedachte was op dat moment
even logisch als beangstigend. Later nam hij er afstand van. `Een mens hoeft niet
geschreven te hebben voor zijn dood. Er is niets logisch aan die gedachte van
destijds. En bovendien stond ik toen niet op het punt om dood te gaan:
Angsten speelden sowieso een rol in zijn leven en in zijn werk. Er was niet
alleen die angst der angsten - de doodsangst - maar ook de angst om te leven,
om relaties en contacten aan te gaan en te onderhouden, om zich hardop uit te
spreken, en ja, ook om te schrijven. Een geluk bij die laatste angst was dat die
zich alleen voordeed als Rozeman niet schreef.
En het schrijven bracht hem wel iets. Het maakte hem bewust van de blik
waarmee hij keek. Dat was een openbaring voor hem: dat hij zijn blik leerde kennen door te schrijven. Later begon hij die subjectiviteit te thematiseren. Zijn
uitgangspunt werd dat we zien wat we willen zien, dat we kijken op een manier
zoals we ons geprogrammeerd hebben om te kijken. We kijken vanuit intenties
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en vooroordelen, vervolgens kleuren die onze waarneming, en op basis van die
gekleurde waarneming vormen we een verhaal dat we verbinden aan onze identiteit. We denken iemand te zijn doordat we op een bepaalde manier kijken.
Rozeman voelde zich hiermee verwant met het gedichtengoed van Schopenhauers De wereld als wil en voorstelling. Later verdiepte hij zich in het Boeddhisme, dat hij ook begon te belijden, en dat ervan uitgaat dat we onwetend zijn en
dat onze blik wordt vertroebeld door begeerte, haat en onwetendheid, die onze
geest beheersen en het wiel van het wereldse bestaan draaiend houden.
Het waren vooral realistische verhalen die Rozeman schreef - slices of life.
Een verhaal was voor hem een flits van inzicht. `Een openbaring is iets dat zich
in een moment voltrekt,' zei hij. `Ik geloof niet in een openbaring die jaren en
jaren aan een stuk doorgaat. Theorieën kunnen er jaren over doen om zich te
ontvouwen, openbaringen niet. Een kort verhaal is een openbaring. Een roman
een theorie.'
Toch was hij tot zijn krachten er te zwak voor werden, wel met een roman
bezig. Als rechtvaardiging daarvoor benadrukte hij dat het om een fragmentarische roman ging, dat de eenheden waaruit de roman was opgebouwd korter waren dan de korte verhalen die hij schreef, dat deze roman geen continuüm was,
maar een reeks flitsen, een stroboscoop, een bewustzijnsstroboscoop.
Een eindversie van die roman mocht er uiteindelijk niet komen. Zijn werk is
grotendeels verramsjt en niet meer leverbaar. Hij zei dat hij er vrede mee kon
hebben. Misschien was ook dat wel een manier om zichzelf op te heffen en te
bevrijden.
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in memoriam

LLOYD HAFT

`Er zijn geen vastigheden' zei de in 1946 te Sheboygan, Wisconsin, USA geboren
Lloyd Haft vaak. Hij kon het weten. In 2004 kon hij door een onverwachte beleidsmaatregel zijn baan als docent Chinees te Leiden voortijdig verlaten - een
betrekking die hij destijds door het plotseling overlijden van een medewerker
had gekregen. In eerdere jaren was hij al veranderd van vader, van vaderland,
van taal, van geloof...
Zelfs het schijnbaar onwrikbare gegeven van de leefjaren deed de dichter af
als `perspectief-afhankelijk'. In een Tirade-artikel uit 2007 suggereerde hij dat
hij zijn eigen horoscoop achteraf had veranderd door de wijze waarop hij leefde.
Als het hem uitkwam, hanteerde hij ook de Chinese berekening, volgens welke
hij één tot twee jaar ouder was dan volgens onze Burgerlijke Stand.
In dit beeld past het volkomen dat belangrijke details aangaande zijn verscheiden, tot aan plaats, datum en jaar daarvan, ontbreken of nog omstreden
zijn. `Er zijn verschillenden van mij', had hij geschreven, `die ook ongetwijfeld
verschillend van verschijningsduur zullen zijn'.
In zijn latere jaren beschouwde hij mens noch kosmos als een eenheid. Beide
gingen volgens hem terug op niet talig aan te geven `wezensdelen', die naarmate
zij hoe dan ook bij elkaar kwamen, zeer verschillende constellaties in ruimte
en tijd konden opleveren. De overeenkomst tussen deze gedachte en het boeddhistische begrip van de dharma's was hem bekend, maar hij verwierp iedere
ethisch-moralistische verklaring ervan, met name de boeddhistische.
Wij stuiten hier op een innerlijke tegenstrijdigheid die Haft nooit helemaal
heeft overwonnen. Aan de ene kant gaf hij toe, in de woorden van Herman van
den Bergh over Slauerhoff, `een hekel aan zijn herkomst' te hebben, en zette hij
zich bij wijle wat stuipachtig af tegen uitingen van wat hij Amerikaans moralisme' noemde. Van de andere kant was hij zich ervan bewust zelf juist zeer moralistisch in het leven te staan. Deze eigenschap kwam tot uiting in zijn soms
hooghartig overkomende afwijzing van activiteiten en situaties die niet tot eigen
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of andermans `bewustwording' (in zijn gedichten vaak `het licht') zouden bijdragen. Een zinsnede van de door hem bewonderde dichter William Carlos Williams, `zorgen dat het licht vooruitkomt', kwam hem nooit lang uit de gedachte.
In ieder geval beschouwde hij zichzelf niet als nihilist, en zei hij `toch wel' in
God te geloven. Hij haalde graag de uitspraak van Rilke aan, dat wij God nergens
tegenkwamen juist omdat wij en hij dezelfde kant uit gericht waren, en ook de
notie van Max Scheler dat wij geen `knechten' maar 'vrienden en medestrijders'
van God moesten zijn.
Het alledaagse kon hem niet boeien. Motieven interesseerden hem; de concrete uitwerking ervan vond hij banaal en tijdverspillend - vandaar zijn opvallende onverschilligheid tegenover roman en toneel. Van meet af waren het gedichten, liefst met een beschouwelijke dimensie, die hij graag las en zelf schreef.
Van iemand als Haft, die zo slecht tegen geleuter kon en `inhoudsloos gezellige' situaties liefst vermeed, had men niet direct gedacht dat hij het dichten pas
zinvol zou vinden als hij schreef in de taal van zijn dagelijkse omgeving - vanaf
1968 het Nederlands. Toch was het zo. (Wellicht speelde hier een tweede motivatie in mee: de mogelijkheid om gedichten te schrijven zonder de directe concurrentie met de aanbeden dichters uit zijn jeugd aan te gaan.) Zelfs de dichter die
hij het mooist vond in zijn moedertaal - Wallace Stevens - maakte hij zich dubbel eigen (en misschien tegelijk iets minder heilig) door hem in het Nederlands
te vertalen.
Zo goed als zijn poëzie in het Nederlands werd ontvangen, zo moeilijk bleek
het voor hem om ín Nederland een uitgever te vinden voor zijn sterk autobiografische verhalen en novellen. Mogelijk vonden de uitgevers daarin het narratieve
te zeer ondergeschikt aan Hafts onuitroeibare neiging tot beschouwing. Hoe
dan ook, 2009 werd in zijn leven als schrijver een keerpunt. Terwijl zijn verhalen door verschillende Nederlandse uitgevers juist werden afgewezen, bood een
Chinese uitgever aan om één van zijn vroegere prozawerken, een zeer beschouwelijke studie van de dichter Bian Zhilin, in het Chinees uit te brengen. Het is
niet bekend of deze ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij de beslissing die
hij het jaar daarop nam, om Nederland te verlaten en permanent in Taiwan te
gaan wonen. In ieder geval begon hij toen in het Chinees te schrijven.
Zeker vanaf 2008, het jaar waarin Haft verklaarde zich niet meer in enige
vorm van het christelijke geloof te kunnen vinden, hield hij zich al bezig met
middeleeuwse Chinese filosofie. Een sleutelbegrip dat hem daarin aansprak,
was de ondeelbaarheid van de geest. Het idee dat de geest wel bestaat, maar niet
vastzit aan dragende individuen bij wie hij in zou wonen, ligt waarschijnlijk ten
grondslag aan één van zijn ongepubliceerde gedichten:
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Gebed aan zee
Dank aan die niet doet
maar laat verschijnen schepper die niet schiep
maar schepte
uit alle zeeën zand genoeg
voor deze middag, deze man
bij Dai Kee aan de kust:
twee voeten, één strand,
nul gemis.
In hem is een zoeker, die bovenal datgene vreesde wat voor een doorsnee mens
het `vinden' zou zijn, van ons heen gegaan - of niet, naar zijn eigen zeggen en
verwachten. Haft had weleens gezegd positief uit te zien naar wat hij `het doorkomen' noemde. Een typerend citaat: `De vraag is niet zozeer of er leven mi de
dood is, als wel, of wat wij hier bij alle gebrek en gebral aan het slijten zijn, al
leven mag heten'. En een ander: `Het woord `dood' behoort tot het vocabulaire
van de vastigheden. Ik weet zo gauw nog niet wat het moet betekenen. Over mijn
eigen dood zul je mij niet horen'.
Op zijn grafsteen (waarvan de plaats nog omstreden is) moet een regel staan
die hij zelf met kenmerkende dubbelzinnigheid uit het Oud-Chinees had vertaald:
`Verhelder je weg'.
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in memoriam

INGRID HOOGERVORST

Onvoorzien In Memoriam

Het mooiste sprookje uit onze kinderjaren
is dat alles op zijn bestemde tijd gebeurt.
Philip Roth
Hij - Als Hongervorst eerder was begonnen, had ze een kans gehad beroemd te
worden. Ik vond dat ze talent had. Als ze direct was gaan schrijven, was het allemaal niet gebeurd.
Zij - Het zou zeker anders zijn gelopen.
Hij - In die tijd stelde Nederlands studeren toch al niks voor. De UvA was in handen van marxistisch gepeupel. Van die taalbeheersers. Sociolinguïstiek, communicatietheorie. Dat soort dingen waren mode toen.
Zij - Ze studeerde ook cultuurfilosofie. Marxistische Esthetica.
Híj - Precies. Hoor je tegenwoordig niks meer over. Die hele maffe generatie, zo
onstuimig trots op hun bevrijding. En dat fantastische taaltje dat ze allemaal
spraken. Over de eendimensionale mens. Ze schenen in al die existentialistische
idealen te geloven.
Zíj - Bedwelmende tijd, toch?
Hij - Wel nee! Tijd voor gevaarlijk leven, ja. Om de wereld liften met een stickie in je mond. En die oprechtheid naar alle kanten. Terwijl ze in werkelijkheid
geloofden dat ze overal recht op hadden. In the end gingen ze gewoon doen wat
iedereen moet doen: geld verdienen.
Zij - Je hebt gelijk. In 2030 schijnt er een oceaanstomer vol babyboomeuro's vrij
te komen.
Híj - Maar zolang je op de universiteit rondliep, kon er nog van alles gebeuren.
Zíj - Ik geloof dat ze ging lesgeven op een gymnasium in Hilversum.
Híj - Dat bedoel ik. Wat gebeurt nou helemaal in Hilversum? Als je onderuit
gaat, val je niet zo'n eind.
Zíj - Altijd wel een Goois matras in de buurt.
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Hij - Eenmaal in het onderwijs, maak je deel uit van een cultuur. Dan kan je niet
meer out of the box denken. En als je niet meer creatief bent, keert het tij tegen
je. Word je moeder, trouwt met de zelfingenomen verwekker en krijgt nόg een
kind.
Zij - Mooie meiden. Heb je ze weleens gezien?
Hij - Ze had meteen moeten debuteren, dan had ze een kans gehad.
Zij - Ze publiceerde er zelfs een roman over.
- Over dat matras?
Zij - Die totale vrijheid waar je het over had. Spiegels. Dat iedereen in zijn eigen
spiegels rondliep of zo. Toen dat boek verscheen, was ze allang weg bij die school
en werkte voor de krant.
Hij - Kijk, als je dan toch literair recensente wordt, oké. Dat is een besluit, daar
zit een wil achter. Waarom dan uitgerekend de boeken bespreken die bij de krant
van Wakker Nederland op de mat vallen?
Zij - Misschien nog iets om voor te vechten?
Hij - Geloofde ze heus dat er tussen de lezers van die popie jopie krant mensen
zitten die échte boeken lezen? Tjonge, die vrijheidsterroristen bleven naïeve
idealisten.
Zij - Nou, geen schrijver weigerde een interview. Toen ze met Woede debuteerde,
kreeg ze van haar eigen krant veel steun.
- Toch vreemd. De collaborerende pers. Was Hongervorst zelf niet Joods?
Zij - Moeder uit Indië, haar vader de zoon van een Jodin uit Enschede. Er zit wel
schrijversbloed in die familie. Grootmoederwas het nichtje van Carryvan Bruggen en Jacob Israël de Haan.
Hij - Daar kijk ik van op. Volgens mij zei ze dat maar.
Zij - Dat geloof ik niet. Toen ze dat kraaiende mannetje opvolgde, kom, hoe
heette ie ook alweer?, luisterde ik vaak naar haar in de Tros Nieuwsshow. Klonk
enthousiast. Beter dan die andere twee.
Hij - Ik weet het niet. Schrijven is straten maken: op je knieën liggen en achteruit kruipen. Moeilijk te combineren met het bespreken van andermans
schrijverij.
Zij - Doen ze in het buitenland allemaal. De schrijver is een kenner, toch?
- In Nederland pikken ze dat niet. Je wordt afgemaakt of doodgezwegen. Als
ze meteen was begonnen met schrijven, had ze niet die tegenzin van collega critici op haar hals gehaald. Ze is dood verklaard.
Zij - Van wie hoorde jij het?
Hij - Hoorde wat?
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Op dat moment stond ik op van mijn plaats. Ik herkende de stemmen. Het was
druk in café De Zwart. Omdat ze aan de bar zaten, met hun rug naar me toe kon
ik hun gezichten niet zien. Mij langs de dampende lichamen in de richtingvan de
deur wurmend liep ik de spleet in het leren tochtgordijn door naar buiten. Een
koude avondwind nam het geluid mee van een sirene.
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in memoriam
MAARTEN ASSCHER

Uit droom en falen

`Ik zou in ieder genre een boek willen schrijven,' zo luidde ooit de uitdagende kop
in het Financieele Dagblad boven een interview met Maarten Asscher. Wie het
nagelaten werk van de deze week overleden schrijver overziet, moet erkennen
dat hij bij het verwezenlijken van die wens tamelijkver is gekomen, zij het dat de
omvang van zijn oeuvre bescheiden is. Vanaf zijn debuut in 1987 met twee poëzievertalingen van de Franse dichter Paul Valéry (Het kerkhof bij de zee en Palm),
publiceerde hij achtereenvolgens een juridisch handboek (met prof. H. Cohen
Jehoram), literaire essays, verhalen, novellen, een roman, een dichtbundel, een
autobiografie, een bundel columns en een reportageboek over Nederland (Η201land. Op zoek naar de bronnen van Nederland). Naar verluidt werden op zijn bureau twee nog onuitgegeven manuscripten aangetroffen: een 300 pagina's tellende bundeling van zijn verzamelde poëzievertalingen (onder de titel Uit droom
en falen) en een onvoltooide dissertatie over het verband tussen gevangenschap
en literatuur vanaf de Romantiek tot heden, getiteld Het uur van de waarheid.
De veelzijdigheid die uit deze productie spreekt keert als patroon ook terug
in zijn beroepsmatige leven. Asscher was van opleiding jurist, werd uitgever,
vervolgens kunstambtenaar en daarna boekhandelaar. Hij was redacteur van
zowel juridische (Ars Aequi) als literaire tijdschriften (De Gids) en recensent
voor Vrij Nederland. Bovendien was hij door de jaren heen als bestuurder actief
bij zulke uiteenlopende instellingen als de Anne Frank Stichting, de CPNB, het
Institut Néerlandais, Poetry International, Het Toneel Speelt, het Joods Historisch Museum, de Stichting Frans Kellendonk Fonds, de Stichting De Revisor en
het mede door hem opgerichte Academisch-cultureel Centrum SΡUI25. Verder
was hij onder meerjurylid voor de P.C. Hooft-prijs, de Jan Hanlo-prijs, de Anna
Gijns-prijs en de Johannes Vermeer-prijs.
Een sluitende verklaring voor deze overdreven veelzijdigheid had Asscher
zelf niet. Hij placht vragen daarover weg te wuiven met een beroep op zijn
nieuwsgierigheid, zijn onvermogen om `nee' te zeggen tegen onderwerpen en
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bezigheden die hem interesse inboezemden en een levensmotto dat luidde: `Niet
kiezen is ook een keuze.' Wat daarvan zij, de vraag blijft wat hij tot stand zou
hebben kunnen brengen als hij zich grotendeels aan één onderwerp of aan één
loopbaan gewijd zou hebben.
Als gymnasiast zag de in 1957 in Alkmaar geboren Martinus William Benjamin Asscher een toekomst als classicus en archeoloog voor zich. Zijn ouders echter stuurden hem naar Leiden om rechten te studeren. Als compensatie voor het
naar zijn smaak tamelijk geestloze karakter van deze studie volgde hij daarnaast
colleges Assyriologie bij prof. F.R. Kraus en Griekse Papyrologie bij prof. P.W.
Pestman. Tijdens zijn studietijd werkte hij als suppoost in verschillende Leidse
musea, waarmee hij het geld verdiende dat nodig was om de boeken te kopen die
hij er zat te lezen, bíjvoorkeur in het interieur van de drie schitterende historische stijlkamers van het Museum De Lakenhal. Asscher studeerde af in 1980
met een doctoraal keuzevak Auteursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
De combinatie van een zekere bezetenheid van boeken met zijn auteursrechtelijke belangstelling leidde tot een loopbaan in de uitgeverij, eerst als corrector
bij De Arbeiderspers, daarna als directie-assistent bij Meulenhoff. Als rechterhand van directeur Laurens van Krevelen, ontwikkelde Asscher zich tot uitgever van Meulenhoffs uitgebreide fonds aan vertaalde literatuur. In 1989 werd hij
adjunct-directeur en drie jaar later directeur van de uitgeverij. Hij zou de rest
van zijn leven bij Meulenhoff zijn blijven werken als het bedrijf niet, eerst na
overname door de Perscombinatie (1994) en vervolgens door enorme schaalvergroting als gevolg van toetreding door de Nederlandse Dagbladunie (1995), in
onheilspellend vaarwater was beland. In 1998, enkele jaren voordat wanbeleid
aan de top van het concern ook van Meulenhoff zijn tol zou eisen, stapte Asscher
over naar het Ministerie van OCW, waar hij Directeur Kunsten werd. Die stap
markeerde een verbreding van zijn culturele belangstelling (muziek, toneel,
opera, dans, fi lm, architectuur) en een verdieping van zijn bestuurlijke en maatschappelijke inzichten.
In 2004 greep hij de mogelijkheid aan om directeur en mede-eigenaar te
worden van de Athenaeum Boekhandel, en aldus het Haagse cultuurbeleid weer
te verruilen voor het Amsterdamse literaire en universitaire milieu, de stad
waar hij overigens ook als Haags ambtenaar was blijven wonen. De Athenaeum
Boekhandel, die gold en geldt als een van de beste onafhankelijke boekhandels
ter wereld, bood hem de ideale omgeving om zijn culturele drijfveren te combineren met het zelfstandig ondernemerschap.
Asschers literaire werk wordt gekenmerkt door een ironische toets, een
speelse en intrigerende omgang met historische bronnen en een behoefte om
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aan alle teksten, ook aan essays, columns of recensies een zekere spanning,
een toedracht mee te geven, wellicht in een poging om aan alles waar hij zich in
verdiepte een eigen betekenis te verbinden. Dat is duidelijk af te lezen aan zijn
verhalen (Strindbergs dood, 1995), zijn novellen (Julia en het balkon uit 1997 en
De verstekeling uit 1999), zijn autobiografische boek Dingenliefde (2002) en zijn
enige roman Het uur en de dag (2005). Deze prozawerken draaien inhoudelijk
veelal om een raadselachtig gegeven, waarvan de ontdekking door de auteur behendig vooruit geschoven wordt, in het geval van Het uur en de dag zelfs tot voorbij de ontknoping van de roman. Van zijn literaire productie sloeg Asscher zelf
zijn poëzievertalingen het hoogste aan, van uiteenlopende dichters als Étienne
de la Βοëtie, Giosuè Carducci, Thomas Gray, Albrecht Haushofer, John Milton,
Fernando Pessoa, Frederic Prokosch en Paul Valéry. Het is te hopen dat de nagelaten verzamelbundel van die vertalingen eerdaags in een tweetalige editie
beschikbaar komt. Tezamen vormen deze vertalingen een fijnzinnige illustratie
van een leven dat bij uitstek geleefd is in dienst van de geschreven cultuur.
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in memoriam
MARION BLOEM

Ι.Μ.

Als ze me vragen om een samenvatting te geven van mijn zojuist geschreven roman sta ik met een mond vol tanden. Vooraf kan ik het allemaal goed vertellen.
Ik weet waarom ik het boek ga schrijven, wat de verhaallijn wordt, wie de hoofdpersonen zijn en wat hun drijft. Maar nadat het manuscript afgeleverd is bij de
uitgever begin ik te stotteren zodra een van mijn vriendinnen vraagt: `Waar gaat
het over?'
Ik noem de zijlijnen, laat de hoofdlijn liggen, ik vergeet belangrijke personages, en ik wijd uit over een detail dat er niet toe doet. Ik besef dat ik sta te stuntelen en dat zij er niets van snapt, maar ben niet in staat om het verhaal coherent
te vertellen.
Wanneer het boek naderhand besproken wordt door een recensent, ben ik of
de bespreking nu positief of negatief is, teleurgesteld dat er zo weinig van mijn
gelaagdheid en mijn bedoeling is opgepikt. Ik ben ervan overtuigd dat het boek
niet goed gelezen is en ik kan de journalist op vele onjuistheden betrappen. Elke
beschrijving van de roman doet mijn boek tekort, en niet op de laatste plaats de
flaptekst op het omslag die ik nota bene zelf heb goedgekeurd.
Dus hoe zou iemand die mij als vriendin of als zus of broer gekend heeft zo'n
ingewikkeld gesloten schijnbaar open boek als ikzelf ben na mijn dood kunnen
bespreken zonder mij als mens tekort te doen?
Zou mijn enige zoon veel meer over mij kunnen vertellen dan wat er op mijn
website over mij te lezen is? Hij is er zelfs nooit bij als ik de dagen met zijn kinderen doorbreng, dus over mijn grootmoederschap zal hij wellicht alleen kunnen
zeggen dat het hem verlichting brengt eindelijk weer eens te kunnen uitslapen
wanneer ze bij mij logeren. Van zijn jeugd zal hij zich misschien alleen herinneren waar ik hem in zijn vrijheid belemmerde en waar hij zich in zijn groei naar
volwassenheid teveel bekeken heeft gevoeld. Waarschijnlijk kan hij zich nog
herinneren dat mijn sinterklaasgedichten te lang waren, maar de inhoud ging
het ene oor in en het andere uit, omdat er op zo'n avond zoveel gebeurt. De sint-
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rijmpjes verdwijnen nog altijd, ook nu hij zelfvader is en op zijn beurt bijzondere
sintgedichten voor zijn kinderen schrijft, zonder aarzeling met het cadeaupapier
in de prullenmand. Mijn zoon zou zijn informatie moeten baseren op de honderden fotoalbums met daarin de duizenden foto's die mijn echtgenoot heeft
genomen, en dat geeft een zeer subjectief beeld van mijn reizen. Alleen onze
gezamenlijke reizen zijn fotografisch vastgelegd, en vanzelfsprekend alleen op
momenten dat mijn man er de tijd voor had. De tientallen reizen die ik in mijn
eentje heb gemaakt, de maanden die ik als writer in residence in diverse Europese steden of de Verenigde Staten heb doorgebracht zijn nooit middels foto's gekoesterd en ikzelf ben van die periodes ook meer dan de helft vergeten. En wat ik
me eventueel nogwel herinneren kan zal ik nooit aan iemand durven prijsgeven.
Ook mijn echtgenoot zal met een totaal onvolledig ι.Ν1. aan komen zetten. Hij
kent mij als lieve zachtaardige vrouw wanneer hij zich zorgen maakt of ziek is,
en hij kent mij als bitch wanneer hij in gezonde toestand niet doet wat ik zeg.
Hij zal ons samenzijn romantisch beschrijven, maar het zal zijn eenzijdige gekleurde visie zijn, en een neerslag van zijn persoonlijke beleving, niet van de
mijne, hoezeer wij elkaar ook als zielsverwanten ervaren. Weet hij hoe ik ben als
ik met mijn vriendin door het bos loop en we samen schaterlachen omdat ik haar
verklap wat voor stommiteiten ik nu weer heb uitgehaald? Kent hij mij zoals ik
met een vriend praat over mijn ondraaglijke jaloezie naar aanleiding van de one
night stand die hij pas aan mij bekend heeft toen ik er al een stevige geslachtsziekte door opgelopen had? Kent hij mij zoals ik mij overgeef aan de minnaars
van wie hij het bestaan niet kent en die hij ook nooit van zijn leven zal ontmoeten? Kent hij de dromen die ik hem niet vertel? Kent hij de fantasieën die ik mezelf nauwelijks durf te bekennen? Heeft hij enig benul hoezeer mijn jeugd, die
hem onbekend is, mijn denken en handelen heeft bepaald? Weet hij op wat voor
willekeur mijn belangrijke levenskeuzes berustten? Kent hij de diepte van mijn
depressies? Kent hij de hoogte van mijn euforie?
Als mijn vader nog zou leven, zou die lieve man, over wie ze zeggen dat ik op
hem lijk, waarschijnlijk volstaan met twee of drie zinnen. Misschien zou hij alleen zeggen: `Marion was mijn dochter, en ze is te vroeg heengegaan: Want een
vader hoort niet langer te leven dan zijn dochter, en daarom is hij eerder gestorven dan zijn kinderen.
Mijn moeder zou van verdriet niet kunnen spreken. Maar mocht zij daartoe
wel in staat zijn en haar verhaaltje houden, dan zou het misschien meer over
haarzelf gaan dan over mij, want een moeder kent haar kind de eerste vierjaren
goed, zolang het thuis is en nog niet naar een crèche of school gaat. Daarna moet
ze gissen naar wat er in haar kind omgaat. Zelfs als het kind doet of het haar
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iets over zichzelf vertelt, kan ze er geen touw aan vastknopen omdat een moeder
haar kind nooit kan zien zoals het is, maar het altijd zal zien als haar kind.
Kennissen, collega's, uitgevers, Facebookvrienden, LinkedIncontacten, genegeerde Hyves-vrienden zullen hun schaarse echte gesprekken met mij kunnen voordragen als een voorbeeld van de wijze waarop ze met mij omgingen en
verzwijgen dat het tevens het enige is dat ze met me hebben meegemaakt.
Geheime aanbidders zullen zwijgen. Vijanden houden gepast hun mond. In
een of andere krant zal een gefrustreerde columnist eindelijk wraak durven nemen omdat hij nooit de waardering kreeg als schrijver die ik in zijn ogen onterecht wel kreeg, maar die sneer zal hij verpakken in zogenaamd respectvol eerbetoon.
En wat zou ik willen dat ze zeiden? Wat is er zo belangrijk dat nog gezegd
moet worden als het tijdens mijn leven niet al gebleken is zonder er een woord
aan vuil te maken?
Mijn kleinkinderen zullen voor de microfoon geroepen worden omdat het
hen gevraagd is. `Dat zou oma zo leuk gevonden hebben,' zal de zin zijn waarmee
ze onder druk worden gezet om iets creatiefs naast de gesloten kist ten gehore te
brengen. Waarschijnlijk komen ze met een cliché dat ze in een of andere jeugdserie hebben opgepikt. Zelf zei ik bij mijn eerste biecht dat ik van de suikerpot
had gesnoept, omdat dit als voorbeeld werd genoemd door onze kapelaan. In
werkelijkheid had ik de suikerpot nog nooit aangeraakt en zou mijn moeder het
bovendien nooit erg hebben gevonden als ik aan de suiker had gezeten. `Oma was
heel lief want we kregen altijd veel cadeautjes,' kan ik een van de vier horen zeggen. En de oudste zou zich afvragen of het de bedoeling was dat hij eerlijk zei: `Ze
kon altijd zo overdreven schrikken.' Want hij is oud genoeg om te beseffen datje
sommige onaardige dingen over een dode niet zegt.
Misschien zullen er mensen zijn die, zoals ze ook tijdens mijn leven al doen,
fragmenten uit mijn boeken gaan gebruiken om daarmee te schetsen wie ik was.
Maar ik ken mijn boeken beter dan ik mijn beste vrienden en echtgenoot ken. Ik
weet daarom dat je op basis van wat je uit mijn boeken citeert, tien of zelfs twintigverschillende personages zou kunnen schetsen, afhankelijkvan waar je eigen
voorkeur naar uitgaat.
En weet ikzelf eigenlijk wel wie ik ben? Ik kan zeggen wat ik gedaan heb, dat
is gemakkelijker, maar ik vergeet snel wat ik gedaan heb. Ik moet op mijn website kijken hoeveel en welke titels ik geproduceerd heb, en de titels die er niet op
vermeld staan verdwijnen geleidelijk uit mijn geheugen. Zwemdiploma's, sportcertificaten, HBS-diploma, doctoraalpapiertje, nominaties, awards en prijzen
van filmfestivals, niets heb ik bewaard, want ik wist niet datje zoiets zou moeten
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of kunnen doen. Wel heb ik jarenlang brieven en kaarten van vrienden bewaard,
en ook recensies. Zelfs de interviews waarin onzin stond heb ik in mappen gestopt en in overvolle kasten weggestouwd. Alles wat in plakboeken en in overvolle open lades gepropt in mijn werkkamer onder het stof ligt, heeft weinig te
maken met wie ik ben.
Hoe langer ik leef, des te moeilijker het voor me is om iemand te vertellen wie
ik ben.
`Vertel eens iets over jezelf,' is een zin die me tot wanhoop kan brengen.
Ik ben nog altijd dat meisje van vier op de kleuterschool dat het plakselpotje
leegwrat, het meisje van negen dat bang was voor de golven van de zee, het meisje
van twaalf dat niet begreep waarom de handdoek waarmee ze zichzelf moest
afdrogen eerst op het zand werd neergelegd om erop te gaan liggen. Maar ik
ben ook die vrouw van twintig die haar baby uit het ziekenhuis mee naar huis
nam omdat ze de behandelende artsen niet vertrouwde, en de vrouw die zo nodig in haar eentje op reis moest om zichzelf beter te leren kennen en man en
zoon droevig thuis achterliet, en net zo goed de leeuwin die haar man en zoon en
kleinkinderen tot op het bot zou beschermen en verdedigen.
Ben je wie je bent om wat je gedaan hebt of ben je wie je bent om wat je hebt
nagelaten? En als ik ben wie ik ben om wat ik heb geproduceerd en gepresteerd
en om wat ik na een lange strijd heb overwonnen, net zo goed als om wat ik niet
heb willen doen, om waar ik voor ben weg gelopen, en om wie ik probeerde niet
te zijn, had ik langer moeten leven om daartoe afstand te kunnen nemen en van
een afstandje te kijken naar de mens die ik was.
Zoals ik niet in staat ben de zojuist geschreven roman te beschrijven aan
mijn beste vriendin, zo ben ik evenmin in staat om terug te kijken op het door
mij geleefde leven.
Zicht op de hoofdlijn heb ik niet en er zijn teveel zijlijnen. De broodnodige
afstand tot mijn eigen leven en mijn eigen identiteit die nodig is om over jezelf te
schrijven heb ik niet. De behoefte om een afgerond beeld van mezelf te schetsen
ontbreekt. Ik schrijf liever over de beloftes die ik mezelf zou willen doen ten aanzien van de jaren die nog komen.
Dus laat mij duidelijk zijn: het is niet alleen vreselijk om een ander mijn in
memoriam te horen voorlezen, het is ook verschrikkelijk om het zelf te doen, en
het is weerzinwekkend om die zelf te moeten schrijven.
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in memoriam

MATTHIJS VAN BOXSEL (1957 - cc)

De domheid manifesteert zich op elk gebied, bij ieder mens, te allen tijde. Elk
onderzoek naar de domheid krijgt zodoende als vanzelf iets encyclopedisch.
Matthijs van Boxsel heeft er zijn levenswerk van gemaakt alle facetten van de
domheid in kaart te brengen.
De morosoof Matthijs van Boxsel (1957) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, maar besloot na kennismaking met het werk van Robert Musil over
te stappen naar literatuurwetenschap. In 1983 studeerde hij cum laude af op de
domheid, aangezien `domheid nu eenmaal jouw sterkste kant is', aldus zijn docent. Hij besloot in het vervolg alleen nog over domheid en Musil te schrijven.
Het literaire tijdschrift Raster publiceerde vanaf 1985 zijn essays over Musil.
In 1986 verscheen bij de Riba-pers het eerste deel van De Encyclopedie van de
Domheid, dat tot zijn schrik stormachtig werd onthaald. In 1987 verschenen een
vertaling van Musils redevoering Über die Dummheit en een derde deel, Gustave
Flaubert en de methodische domheid. Geïnspireerd door Erasmus formuleerde
Van Boxsel hierin het aforisme dat inmiddels zijn weg heeft gevonden naar kalenders, agenda's en cabaretiers: `Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen
domheid te begrijpen: Je kunt niet buiten het kasteel van de kennis treden om
vast te stellen dat het in de lucht zweeft, zonder gek te worden. De domheid van
de wijsheid is alleen toegankelijk via paradoxen, sofismen, en grappen.
Van Boxsel meende dat het essay bij uitstek gewaagd was aan de onvoorspelbaarheid van de domheid. Onder essayisme verstond hij overigens iets anders
dan pedagogisch proza of edeljournalistiek. Hij zag het als een experiment dat
begint waar wetenschap en journalistiek noodgedwongen halt houden.
Het vierde deel had moeten handelen over De Topografie van de Domheid,
waarin alle steden en provincies zouden zijn verzameld die spreekwoordelijk
bekend staan als dom. Toen stelde hij zich de naïeve vraag waarom uitgerekend
die steden de dupe waren. Omdat hij niet tevreden was met de antwoorden uit
de handboeken, ontwikkelde hij een wereldomspannende theorie. Centraal
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stond de definitie van de domheid als een blinde neiging tot zelfdestructie die de
mens heeft gedwongen zijn intelligentie te ontwikkelen. Alle strategieën om de
domheid te beheersen, vormen bij elkaar onze cultuur. Maar intelligentie biedt
nog geen garantie voor zelfbehoud, integendeel; intelligentie kan domheid zelfs
kracht bijzetten. De enige uitweg is het permanent verzinnen van nieuwe strategieën om de domheid het hoofd te bieden. Domheid is zo bezien de motor van
onze beschaving.
Iedereen moet op de een of andere manier in het reine komen met de idiotie
van het bestaan. De meesten nemen hun toevlucht tot religie, voetbal, praten
met de poes. Van Boxsel ontwikkelde een literaire eenmanstheorie die moest
leiden tot een originele invalshoek op schijnbaar vanzelfsprekende zaken. Hij
nam een voorbeeld aan de encyclopedisten van Tlön. Het ging hem niet om een
logische of filosofische waarheid, maar om een paralogische waarheid die in het
beste geval via de speelse vorm een tegenbeeld geeft van de gesmade domheid.
Met behulp van een assenkruis, een semiotisch kwadrant en de patafysische
spiraal vond hij in 1990 de sleutel tot het wereldraadsel. Hij had zijn theorie op
een A4-tje samengevat, en de volgende twee jaar waren de meest productieve
van zijn leven. In 1992 bereikte hij zijn domheidspunt: toen hij terugging naar
het oerplan begreep hij er niets meer van. Dezelfde intelligentie die hem zo ver
had gebracht, keerde zich tegen hem, met paroxysmale boezemfibrillaties tot
gevolg. Op de hometrainer hervond hij najaren zijn zelfvertrouwen. Vanaf 1995
besloot hij alleen nog over de domheid te schrijven, met Musil als kroongetuige.
Aangespoord door Anthony Mertens publiceerde hij zijn essays in De Revisor.
En sindsdien leefde hij van de domheid. Om zijn ideeën uit te proberen, gaf hij
lezingen in het hele land voor hem wezensvreemde mensen, als managers, patentadvocaten en gynaecologen, die hij inwijdde in het errorisme. Ook verzorgde hij een Cursus Domheid aan de Rietveld Academie in Amsterdam en aan de
Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten waren overal merkbaar.
In 1999 verscheen bij uitgeverij Querido De Encyclopedie van de Domheid
waarin de domheid op feestelijke wijze werd ontleed met behulp van tekenfilms,
triomfpoorten, tuinarchitectuur, barokplafonds, het koningshuis en sciencefiction. In feite was dit boek geboren uit De Topografi e van de Domheid. Enkele
elementen zijn gebruikt voor dansvoorstellingen in Oostenrijk. Het boek werd
in zestien landen vertaald, tot zijn trots en verbijstering. Volgens Van Boxsel
bewees dit dat domheid een internationaal verschijnsel is. Maar zijn Zuid-Koreaanse vertaler merkte op dat ook de Lof der Zotheid van Erasmus overal is vertaald. Hij zag domheid als een typisch Nederlands exportproduct.
In 2001 verscheen Morosofie, een boek waarin Nederlandse en Vlaamse den-
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kers centraal staan wier theorieën over het bestaan zo absurd zijn, dat ze van
de weeromstuit een welhaast literaire kwaliteit krijgen. Is Delft Delphi? Valt
de plattegrond van de piramide van Cheops terug te vinden in het stratenplan
van Den Bosch? Is het abstracte denken begonnen toen de clitoris zich evolutionair van binnen naar buiten heeft verplaatst? Van Boxsel voegde ook zijn eigen
waantheorie aan de verzameling toe. Het woord `morosofie' werd in 2005 opgenomen in de Van Dale. In 2006 wijdde het Dr. Guislain Museum te Gent een
tentoonstelling aan de `wijze dwazen en dwaze wijzen'.
Mede vanwege dit boek werd Van Boxsel in het jaar 132 van het patafysische
tijdperk (vulgair 16 juni 2005) als eerste Nederlander benoemd tot Régent van
het gerenommeerde Franse Collège de Pataphysique (Chaire de morosophie). In
2004 was onder redactie van Tvan Slobex al het nulnummer van De Centrifuge
verschenen, het officiële orgaan van De Nederlandse Academie voor'Patafysica.
De NAP herbergt schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en andere deskundologen die zich toeleggen op het verspreiden en verzamelen van denkbeeldige
oplossingen in 'Patavia (vulgair: De Nederlanden). Eerder had Van Boxsel al
gewezen op de 'Patafysica als het enig gepaste antwoord op de domheid. Ook
heeft hij in de traditie van de Oulipo onder de schuilnaam Anna GrammaticaFaunethica een boek met pornografische gedichten gepubliceerd, Sexbol (1996),
waarvan er een is opgenomen in Opperlands van Hugo Brandt Corstius.
In Deskundologie of Domheid als Levenskunst (2006) werd gewezen op de
overeenkomsten tussen de beginselen van de patafysici en de deskundologen
van de Insektensekte. Beiden omhelzen het bestaan in zijn vergankelijkheid, tijdelijkheid en veranderlijkheid; ze celebreren de schijn, het effect en het moment.
Al doende verkeert domheid in extase. De structuur en het argument van het
boek volgden de patafysische spiraal (de gidouille).
Indachtig zijn adagium dat je moet falen op het hoogste niveau, ondernam
hij herhaaldelijk pogingen om zijn spiraliserende theorie af te ronden. Ook dat
is een definitie van domheid: beter weten, maar het toch doen. Afgezien van enkele essays in De Revisor en De Gids is de sinds 1988 aangekondigde Topografie
van de Domheid nimmer voltooid, evenmin als De Theologie van de Domheid en
de delen over sex, sport en handel, alsmede de Zuiderzee-Odyssee. Het lukte Van
Boxsel alleen nog om het Handboek Bdtafysica af te ronden, voordat zijn hart
het begaf. Vanuit de Etherniteit inspireert hij dubbelgangers zijn werk voort te
zetten.
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in memoriam

SASJA JANSSEN
6 mei 1968 f 29 augustus 2010

Haar dood door een val met een ladder doet ons hier voor haar spreken. Wij
zijn hiervoor gevraagd, illuster noemen we dat, onze woordenschat mag er zijn.
Liever spreken wij niet. Dat deed zij door ons. Zij maakte en brak ons. Ja, daar
hielden we van. Doodgaan kunnen we niet, dat is het enige verwijt dat wij haar
maken.
We wensten geen bongerd. Of een lange, uitschuifbare houten trap tegen de
notarisappelboom met zijn brede kruin. We wilden niet dat augustus ons verliet.
Maar de notarisappel valt voor je er erg in hebt. En om ze voor te zijn, plukte zij
de bungelende appels van hun takken.
Op de tweede tree van boven strekte ze zich uit naar een verre appel, en
draaide haar torso om er beter bij te kunnen. Wij hielpen haar, wij draaiden
mee, wat denkt u dan, dat we zelfbeschikkingsrecht hebben? Ze viel, wij vielen,
de ladder op ons.
Haar ogen traanden rood. Ze was niet onmiddellijk dood, al zei een arts van
wel, terwijl hij tegen de oude boom leunde. Wij hoorden haar laatste gedachten.
Ze zijn niet uitsluitend poëtisch, daar waarschuwen we u alvast voor.
Het spijt ons diep dat de dood haar voor was. En ja, we weten dat een aantal onder u erop zit te wachten: de speculaties over haar dood. Ja, ook wij dachten aan
haar zelfmoordkonijn, dat zij niet tot bedaren kreeg. Ook wij herinnerden ons
waterwindsels om haar middel en roken de metalige rivier.
De val zou opzet zijn. Door haar in scène gezet. Dichters en zelfmoord passen goed bij elkaar, als die notarisappel bij zijn hoogstam. Onze valappel was de
eerste die dat zou toegeven, zij schreef er wel eens over. Een witte opboljurk in
een bad, dressed to kill. Wij denken aan zee, wij denken aan koude, koude baren,
zout dat uitteert. Aan zee, koude, koude baren, zout dat uitteert.
Mejuffrouw J. zou smakelijk om die speculaties kunnen lachen, zo smakelijk dat wij ons wel vaker afvroegen of het niet eerder wenen was dan schater-
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lachen. Want zoiets zou zij nooit doen, iets in scène zetten. Luister, wij kennen
haarvan binnenuit, het geluid van haar ruisende bloed, haar trage hartslag, haar
verbeelding die we als een spier konden masseren. Voor ons, achterblijvers met
een invulbaar gemoed, is het goed zo, dat zij ging zoals zij was, verlangend naar
de hoogte als een trapezemeisje.
Wel zou zij zelfeen ander tijdstip hebben uitgekozen. Niet samen met de geelgroene notarisappel met zijn onregelmatige vorm en ondiepe kelk. Dat vinden
wij nog wel belangrijk om te memoreren, omdat zij ons dat vaker inpeperde. Zij
hield van de nazomer, de herfst. Doodgaan deed je in een bleke lente, met vochtige sneeuwklokjes en aprillicht dat aan muren likt. En liever niet zo jong. Het
spijt ons. Echt meeleven kunnen we niet met haar famille, man en zoon. Wij zijn
maaksels, begrijpt u? We leven alleen met haar mee. Waar wij te vinden zijn? Ja,
hoor eens, het gaat hier vanochtend om Mejuffrouw J. Als u haar kent, dan hoeft
die impertinente vraag niet gesteld te worden.
Ze had een vrolijke, melancholieke en geestige natuur, zo zijn wij zelf ook. Van
haar voortdurende verbazing werden wij geregeld doodmoe, excuus voor dit
woord. Treurig is evenwel dat zij haar kleine oeuvre niet heeft kunnen uitbreiden, wij popelden om daarin nieuwe gedaanten aangemeten te krijgen, andere
avonturen waar wij niet altijd alles van begrepen. Het wordt spannend of wij het
nu redden zonder haar bedilzucht en poëtisch onderzoek.
Al zou ze het nu misschien wel willen tegenspreken, ze wist waar haar val
haar bracht. Niet op de Betuwse rivierklei. Net als haar vader is zij weer van de
lucht, de bomen, de vogels, best aangenaam denken wij. Ware het niet dat wij best
nog pakweg dertigjaar met haar hadden willen optrekken, haar zelfmoordkonijn
zien opgroeien in een babydoll, een andere jurk willen kopen voor in haar piotjesbad, geen witte. Haar laatste gedachten? Die kunt u zo ergens vandaan rapen.
Dat zijn wij.
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in memoriam
ERIK LIEFCO

door Menno Lievers

Erik Liefco, die verleden week ernstig verminkt dood werd aangetroffen in een
bordeel te Ciudad Juárez, Mexico, was een gekweld mens. Wellicht het bekendst
doorDat is waar, een filosofieboek voor kinderen, had hij zelf, zoals hij in een van
zijn spaarzame interviews verklaarde, zijn bestaan willen rechtvaardigen met
een autobiogra fische roman De val van Hippocrates. It was not to be.
Vanaf zijn geboorte boven de boekwinkel van zijn vader in Oosterwolde
(Fr.) domineerde het verlangen te schrijven zijn leven. Zijn ouders waren gewond uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn gekomen. Het huwelijk betekende voor zijn jonge moeder een vlucht uit het ouderlijk huis. Haar biologische ouders waren kort voor de oorlog gescheiden, waarna ze in het weeshuis
aan het Zandpad naast het Vondelpark opgroeide, terwijl haar moeder als secretaresse voor de Duisters werkte en ondertussen actief was in het verzet, wat
de vaderlanders die haar na de Bevrijding brandmerkten als `moffenhoer' niet
wisten.
Ook zijn vader groeide buitenshuis op, omdat Liefco's grootvader te werk
was gesteld in een werkkamp in de buurt van Hamburg, en pas in 1948, dood
gewaand, de voortuin inwandelde. Oom Dolf Langkemper, in het interbellum de
rechterhand van Henk Sneevliet tijdens diens reizen door Azië, ontfermde zich
over hem.
Deze feiten vernam Liefco pas op latere leeftijd, waardoor talloze gebeurtenissen in zijn jeugd in één tragisch verband kwamen te staan. Tot dat inzicht was
gekomen vormde de verhuizing uit Friesland de grootste schok in zijn leven. De
Stellingwervers kochten geen boeken, maar dreigden hem en zijn jongere broer
en zusje iets aan te doen, wanneer zijn vader het dorp niet zou verlaten.
Het gezin verhuisde naar Soest, waar Erik Liefco op de Insingerschool aan de
rand van het landgoed Pijnenburg les kreeg van meester H.J. de Boer, de beste
leraar die hij in zijn leven heeft gekend, zoals hij schreef in een korte autobiografische schets.
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Op 2 januari 1973, hij zat inmiddels in de tweede klas van het Johan van 01denbarneveltgymnasium te Amersfoort, verongelukte zijn broer in Engelberg,
Zwitserland, langs de steile hellingen voor de Trübsee. Hij sprak met niemand
over deze gebeurtenis, omdat hij de dood van zijn broer niet wilde gebruiken om
aandacht te vragen voor zichzelf.
Het werden ongelukkige jaren op het gymnasium: zittenblijvers stigmatiseerden hem als `van de poot', een beschuldiging die hij niet begreep, maar waar
de hele school aan mee deed, zelfs de gymleraar, die hem een onvoldoende op
zijn rapport gaf, in dezelfde week dat hij Nederlands kampioen hardlopen was
geworden. Hij vluchtte dagelijks het landgoed Pijnenburg in voor lange en harde
trainingen, zodat hij 's nachts niet wakker lag, en hij niet zijn klasgenoten voorbij zijn huis zag fietsen, op weg naar een klassenfeest.
Op school verzaakte hij zijn huiswerk en schreef in plaats daarvan gedichten en korte verhalen voor de schoolkrant. Tot zijn verbazing bleef hij zitten
in de vijfde klas, ofschoon klasgenoten met een identiek rapport overgingen
naar de eindexamenklas en hij met een eindspurt in de laatste maanden alle
onvoldoendes had opgehaald. Achteraf hoorde hij dat deze beslissing na overleg
tussen zijn ouders en de school was genomen. Wanhopig trok Erik zich terug
in de bossen en besloot daar in een greppel dat hij niet naar de feestelijke diploma-uitreiking zou gaan. In die jaren was hij in de ban van W. F. Hermans en
L. F. Céline.
Hij wist niet wat hij moest gaan studeren en koos uiteindelijk voor de geneeskunde, omdat hij schrijver wilde worden en Tsjechov en Céline ook arts waren
geweest. Wel had hij enige aarzeling, omdat hij `Dag Dokter!' van Herman met
instemming had gelezen.
Hij werd echter uitgeloot. Dankzij zijn hardloopprestaties kreeg hij een studiebeurs aan New Mexico Junior College, onder coach Larry Heidebrecht, de latere manager van Ben Johnson, de gedrogeerde Olympisch Kampioen 100m van
Seoul 1988. In Juárez, vlak over de grens bij El Paso, ontmoette hij zijn eerste
vriendin Magdalena Salcido, die hem tijdens de kerstvakantie meenam naar een
klooster op een beboste berg ergens in de provincie Chihuahua, waar haar tante
zwakzinnigen verpleegde.
Bij terugkeer in Nederland hoorde hij dat hij geneeskunde kon gaan studeren
in Leiden. De studie ging moeizaam, omdat hij meer met literatuur bezig was
en de zorg op zich had genomen van een meisje uit Aruba dat met haar dochtertje uit huis was gezet in Utrecht. Het contrast met de door corpsleden beheerste collegezaal was zo groot, dat studeren pijn deed. Om Hermans' essays over
Wittgenstein beter te begrijpen ging hij naast geneeskunde filosofie studeren.
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Na zijn artsexamen waren er geen opleidingsplaatsen tot medisch specialist en
verhuisde hij naar Oxford om te promoveren in de filosofie.
Door het schrijven aan een roman liep zijn proefschrift vertraging op en
raakte hij zijn vaste aanstelling aan de universiteit kwijt. Hij hield zich in leven met het schrijven van recensies voor de krant, omdat zijn inkomen opging
aan het aflossen van zijn studieschuld; hij had het collegegeld van Oxford zelf
betaald.
Omdat zijn `running days' voorbij waren, kon hij moeilijk in slaap komen, en
werd hij 's nachts vaak gillend wakker, wat hij bestreed met drank. Jarenlang
werkte hij moeizaam aan een autobiografische roman, die hij eigenlijk niet wilde schrijven, maar blijkbaar toch moest voltooien. Hij voelde zich in een paradox
gevangen. Het schuldbesef dat hij daarmee uiteindelijk toch aandacht voor zichzelf zou vragen met het verhaal van zijn broer was niet verdwenen. Hij hoopte
maar dat hij daarmee een monument voor zijn broer zou oprichten.
Achteraf schaamde hij zich voor de vertoning. Een presentatie op vrijdag de
dertiende, zijn emotionele toespraak, zijn hooggespannen verwachtingen... Het
boek verdween als een schip in de mist, af en toe klonk een scheepshoorn in de
verte, steeds zwakker. Was het te boek te rauw om reclame voor te maken? Het
was inderdaad geen `lekker leesboek', maar dat waren de boeken van Hermans
en Céline toch ook niet?
Wat de katharsis van zijn bestaan had moeten zijn, werd een loden last. Hij
schaamde zich voor zijn boek, werd mensenschuw en kreeg nauwelijks nog een
letter op papier. Brieven van lezers die hem hadden opgespoord liet hij onbeantwoord. In de zomer na het verschijnen van zijn boek reisde hij naar Zwitserland
om in het ravijn zijn broer achterna te springen, maar hij had de moed niet en na
uren staren strompelde hij terug naar de kabelbaan die ze 37 jaar geleden niet
konden betalen. Twee kwartjes, dan had hij nog geleefd...
Onlangs is bij een antiquariaat zijn bibliotheek in kavels geveild. Zijn woning
staat te koop, zo bleek op internet. Toen ik ging kijken staarde door het raam van
de woonkamer naast de open haard de bodem van een lege doos mij verweesd
aan. Ik was blij voor hem dat zijn mislukte leven voorbij was. Vanachter het huis
kwam opeens een magere, jonge hond die kwispelstaartend tegen mij opsprong.
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ARNON GRUNBERG (1971-2029)

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 3 september jl. de schrijver
Amin Grunberg, geboren als Amin Yasha Yves Grunberg op 22 februari 1971 te
Amsterdam, officieel doodverklaard.
Sinds 21 juni 2028 is de schrijver vermist. Hij maakte op dat moment een reis
door Nepal.
Zijn levenspartner, de Zwitserse actrice Sabine Birchmeier, had er bij de autoriteiten op aangedrongen niet langer te wachten met deze beslissing. In een
interview verklaarde zij dat ze de rest van haar leven niet kon uitstellen omdat
`er nog geen lijk was gevonden'. Ze gaf aan in het huwelijk te willen treden met de
Italiaanse regisseur Tomasso de Luca.
Samen met Grunberg heeft Birchmeier een dochter van vijf.
Grunberg publiceerde ruim twintig romans, diverse essaybundels, toneelstukken, poëzie en talloze columns, verhalen en journalistieke reportages. Hij
werd onderscheiden met alle belangrijke Nederlandse literaire prijzen. Een
paar jaar voor zijn verdwijning ontving hij nog de Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels.
Gedurende de laatste jaren van zijn leven publiceerde Grunberg niet meer.
Met zijn uitgevers had hij het contact verbroken en ook weigerde hij elk verzoek
voor een interview. Hij leefde teruggetrokken in Vevey, Zwitserland. Volgens
Birchmeier had hij zich toegelegd op tuinieren. Al beweerde hij zelf in een van
zijn laatste interviews uit 2025 dat hij van plan was natuurproducten uit China
te gaan importeren.
In 2018 veroorzaakte Grunberg enige ophef in Nederland vanwege zijn besluit om zijn Nederlandse nationaliteit op te geven en Duitser te worden. In een
korte toelichting bij dit besluit liet hij weten dat iedereen moest worden wat hij
was, aldus Nietzsche, en dat hem dat onmogelijk was zonder Duits paspoort.
Het besluit van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet onomstreden. Volgens de Belgische onderzoeksjournalist Stefan Vercammen zou
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Grunberg onder de naam Gonzalo Hernandez in Panama City leven, maar een
woordvoerder van het ministerie zegt dat daar geen bewijzen voor zijn.
Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
liet weten dat dit een interne Duitse kwestie was, aangezien de heer Grunberg
op het moment van zijn verdwijnen geen houder meer was van een Nederlands
paspoort.
De Nederlandse premier verklaarde kort na de bekendmaking dat het sterven
c.q. verdwijnen van Grunberg een groot verlies betekent voor de Nederlandse literatuur, al voegde hij eraan toe zelf nooit iets van Grunberg te hebben gelezen.
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ATTE JONGSTRA
Omheen het gat

Onszelf dood gerekend. Hoefprenten geschouwd. Zag in elke indruk onkruid,
niet duivels mijn bestaan. Laatste zucht geslaakt, mijn spiegel laat geen damp
meer zien. Dit was het dan. Eindelijk goed gecijferd na een leven vol getallenangst.
Negentienzesenvijftig afgetrokken van tweenulelf: zoveel jaren nam ik door de
meeste mensen ongezien aan deze wereld deel. Gestreefd, geschreven en geleefd.
Hoop dat kinderen, mijn vrouw en dochters en zij zelf - al schijnt ook zij `t leven
te hebben losgelaten, zie elders in dit blad - nog wat gunstig over mij denken willen. Wat overblijft als de weg van alle vlees is afgelopen: een lege hand.
Voor wie al mijn even goede werken wilde lezen - dit was ik όόk. Eén voor allen,
omgekeerd misschien. Maak na mijn dood maar van mij wat u wilt.
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Niemand had, toen ik in Terwispel (Friesland) 't licht mocht zien, gedacht dat ik
hier en nu nog eens mijn heengaan uit zou venten. Een wonder toch, dat zoiets
in dat kind kon schuilen. Ikzelf was tot op de dag van gister nog het meest verbaasd. De krachten die mij werden toegeworpen, mijn stijl als schrijver (wellicht
als dichter ook, natuurlijk wou ik worden wat ik van nature niet zou zijn), al die
dingen waren kleiner dan wat ik `t minst vermocht: gewoon te leven, vrij.
Wat ik zeggen wilde nu wij aan mijn groeve staan. Dit leven krookte onder
woordgewoeker. Ook hier en nu dreigt te verdwijnen wat ik, eenmaal uitgeteld,
ontdekte: aarde, eigen grond om op te staan.
Het is bitter pas in een laatste vers te dichten: 't gat waar ik almaar voor mij pratend, levenslang omheen gewandeld heb.
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AUGUST HANS DEN BOEF

door Nora lomen Capteyn

Schrijvers moeten steeds vaker materiaal aandragen voor wervende en andere
teksten over zichzelf, een zelfgeschreven in memoriam is dan ook een uiterste
consequentie daarvan. Het blijft natuurlijk een autobiogra fische tekst met alle
bewuste of onbewuste manipulaties die daarbij horen, maar dan eentje met een
twist. Niet zoals Les Mémoires d'outre-tombe (1848-1850) van Chateaubriand, al
was het alleen maar omdat er voor Den Boef aan de andere kant van het graf
slechts een leegte gaapt. Eerder iets als X-Rays (1994), waarin de Britse kunstenaar Ray Davies over een jonge popjournaliste vertelt die een toekomstige, bejaarde Ray Davies over zijn leven en werk ondervraagt.
Den Boefs leven was, zoals dat van de meeste en ook van veel beroemde mensen, tamelijk oninteressant. Ter compensatie gedroeg hij zich enigszins onaangepast. Aanvankelijk speelde hij dat, later bleek hij, niet altijd tot zijn vreugde,
werkelijk onaangepast te zijn. Toen hij door vriendelijke humanistische vrijdenkers in 2010 tot Vrijdenker van het Jaar werd benoemd, realiseerde hij zich dat
hij weliswaar een vrijdenker was en radicaal bovendien, maar ook een totale misantroop. De mens is volgens hem een schadelijk diersoort waarvan hij het uitsterven niet zou betreuren. Bovendien heeft hij ook lang na de Val van de Muur
zijn ideeën over communisme en marxisme niet wezenlijk aangepast. Met groot
genoegen las hij de laatste jaren Slavoj Zizek en Alain Badiou.
August Hans den Boef werd geboren in Rotterdam, in 1949. Kort daarna
werd hij door de doop ingelijfd bij de gereformeerde kerk (synodaal). Daaraan
kon hij natuurlijk niets doen, toch werd hem dat meer dan een halve eeuw later nagedragen door de filosoof Ger Groot en de ultrakorte A.L. Snijders. Zijn
vader - een nieuwsgierige journalist - deed die doop drie jaar later nog eens
uitgebreid over. De man meende dat een peuter op dezelfde instinctieve manier kon zwemmen als een jonge hond. Deponeerde de driejarige vanuit een
roeiboot in de Kralingse Plas. De oudste herinnering van de jongen. Het experiment mislukte.
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Den Boef speelde als kind vaak in de buurt van Museum Boijmans. Later
meende hij dat zijn voorkeur voor de stijl van het Nieuwe Bouwen toen moet zijn
ontstaan. Door de villa's Boevé en Sonneveld van Brinkman en Van der Vlugt.
Het museum was even dreigend als de katholieke kerk aan de overkant. Alle Rotterdamse kerken waren trouwens van dreigend baksteen, behalve het houten
Noorse zeemanskerkje.
Was er maar een godsdienstige pendant van zo'n gezellig kerkje. Want op
zijn tiende jaar constateerde Den Boef dat de gereformeerde ideologie niets voor
hem was. Daarbij enigszins geholpen door zijn onderwijzer, die een vinger miste
en uitlegde datje niet `Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof' moet zingen.
Kort daarna verdween de man. De afkeer van Holland en Oranje had Den Boef
indirect van zijn grootvader die ook August den Boef heette.
Als zeventienjarige verbleef hij een hele zomervakantie in Griekenland, het
grootste deel op een eilandje om sleuven voor de waterleiding te hakken. In
Athene waren politieke demonstraties, ook tegen de oorlog in Vietnam. Even interessant als de musea en de Akropolis. Den Boef ontdekte dat hij links was. Dat
hij dat altijd al was geweest. Genetisch, net als hij eigenlijk een mediterraan was.
De Griekse keuken, de drank, de sigaretten, genoten op een beschaduwd terras,
dat was zijn bestemming. Al spoedig bleek dat laatste volstrekt niet het geval.
Achteraf heeft zijn Griekse jeugdervaring vooral voor de gezonde dosis cultuurrelativisme gezorgd die hem sindsdien vergezelde.
In die tijd klaagde Den Boef over het cultuurarme gereformeerde milieu
waarin hij opgroeide. Voor hem waren VARA, VPRO en Vrij Nederland verboden,
niet voor zijn Nederlands-Hervormde schoolvriendjes. Dat hij thuis zes verschillende kranten kon lezen, waaronder de Herald Tribune met dagelijks een
hele strippagina, plus weekbladen als Time, Newsweek, Ì Express en Der Spiegel,
woog voor hem daar kennelijk niet tegenop.
Toen hij eenmaal in Leiden studeerde - Nederlands en Literatuurwetenschap
- was het gereformeerde probleem opgelost. Vreemd, dat Den Boef destijds niets
van debuterende Leidse auteurs moest hebben. Hij koesterde het merkwaardige
idee dat juist omdat het Leidse auteurs waren, de Maartens ('t Hart en Biesheuvel) nooit iets konden voorstellen. Zij hadden bovendien, net als hij, middelbaar
onderwijs genoten aan het Groen van Prinsterer Lyceum te Vlaardingen. Om
dezelfde, merkwaardige reden oordeelde hij daarom ook het werk van Ies van
Wijk (Lévi Weemoedt) niet de moeite waard. Pas decennia later zou hij het werk
van Maarten 't Hart - niet helemaal met terugwerkende kracht - leren waarderen. Den Boef hield inmiddels van linkse auteurs die - tegen de CPN-visie in, die
ook de toenmalige mainstream was - tegelijkertijd met vormexperimenten be-
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zig waren. Jacq Vogelaar en Sybren Polet. Zijn afstudeerscriptie in 1977 behandelde de romans van Polet. Overigens bleef hij met het vertrouwde genoegen uit
zijn kinderjaren het werk van Charles Dickens, Wilkie Collins en Edgar Allan
Poe lezen. En Sherlock Holmes, niet te vergeten.
Na zijn afstuderen kwam Den Boef als docent in het HBO- onderwijs terecht,
met een in de loop der jaren steeds groeiende parttime-aanstelling. Net als het
Bijbelse wolkje uit 1 Koningen 18, niet groter dan een handpalm, dat een geweldige regenstorm wordt. Hij begon ook te schrijven, recensies en essays over
literatuur. Uit ijdelheid publiceerde hij een enkele keer een gedicht of verhaal.
Steeds meer gingen zijn publicaties over historische periodes in de literatuur,
steeds vaker kwamen daarbij beeldende kunst, architectuur en (pop)muziek,
vooral in samenwerking met zijn vriend Sjoerd van Faassen. Zijn omgeving
sprak terecht van versnippering.
Tegen het eind van het vorige millennium meende Den Boef dat de Nederlandse literatuur definitief was overgenomen door het realisme. `Wijven' als
J.J. Voskuil, Adriaan van Dis (die zich later rehabiliteerde), Connie Palmen,
Margreet de Moor en Renate Dorrestein waren populairder dan interessante
auteurs als Charlotte Mutsaers, Jan Siebelink, A.F.Th. van der Heijden, Thomas Rosenboom en Louis Ferron. Tegelijkertijd ontdekte hij de (al dan niet
bestaande) scheiding tussen kerk en staat als nieuw onderwerp. Dat pakte hij
wat onhandig aan bij zijn eerste boek daarover. Het tweede steunde meer op de
filosofische, juridische en sociologische literatuur die hij intussen had gelezen.
Met de bundeling en annotatie van Multatuli's uitspraken over religie, die hij
samen met zijn vriend Kees Snoek maakte, convergeerden zijn oude en nieuwe
belangstellingen. Hij had zijn draai gevonden. Het Multatuli-boek viel - als onchic, want religiekritiek - slecht bij multatulianen en Amsterdamse neerlandici.
Voortvloeiend uit zijn colleges journalistiek, begon hij in de eenentwintigste
eeuw onderzoek te doen naar de relatie tussen journalistiek en de ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving. Zijn beeld van de Nederlandse journalistieke praktijk werd nog somberder. Langzamerhand kreeg hij waardering voor
de degelijke aanpak van zijn vaders generatie. Voortschrijdend inzicht? Na hun
dood bleek hij tot zijn verbazing zelfs een beetje een leerling-gevoel te hebben jegens Hans Gomperts en Jan Pieter Guépin. Dat was in zijn studietijd wel anders.
Den Boef bleef na die tijd in Leiden `hangen', zoals dat heet, ook omdat hij jarenlang zowel in Amsterdam als in Den Haag werkte. Vanaf 1994 concentreerde
hij zich op Amsterdam en verhuisde hij naar de hoofdstad. Eerst in de boeiende
pionierswijk Nieuw-Sloten tot hij wat later in een voormalig schoolgebouw in
Watergraafsmeer trok. Nu een cocoonersdorp voor yuppies met peuters, rea-
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listisch beschreven door Herman Koch. Daarom woonde Den Boef zijn laatste
jaren deeltijds in een Bijbelgordelbos. Anoniem, uit veiligheidsoverwegingen.
Omdat het hem saai en vervelend leek om kinderen op te voeden, is Den Boef
kinderloos gebleven. Maar wie weet wat er was gebeurd als de geliefde hem voor
het blok had gezet?
Ook in zijn niet altijd gezonde levensstijl was Den Boef weinig onderscheidend. Hopelijk valt er voor medici nog wat te recyclen, voor zijn lijk wordt verbrand.
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Elk misverstand
omtrent mijn
persoon verdient
aanbeveling.'
P.F. Thomése
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HERMAN KOCH
POSTUUM
Door Herman Koch achtergelaten leegte was al langer voelbaar

De gisteren op het station van Lamswaarde aan uitputting bezweken Herman
Koch werd in 1953 in Arnhem geboren, maar verhuisde al op zijn tweede met
zijn ouders naar Amsterdam. Hij zat daar later op het Montessori Lyceum, maar
werd van school gestuurd. Toch begon Koch daarna aan een studie. Hij studeerde drie maanden Russisch, en koppelde aan deze studie ook reizen. Zo werkte hij
eenjaar op een boerderij in Finland.
Vijftéen jaar lang zat Herman Koch iedere ochtend bij de telefoon te wachten
op de dag dat de Nobelprijs wordt uitgereikt. Wanneer hij voor de zoveelste keer
hoorde dat hij hem weer niet gekregen had, schudde hij meewarig zijn hoofd.
`Jonathan Franzen?' mompelde hij dan. `Is dit serieus?'
Of: `Daniel Kehlmann... Een Duitser, het is mij volkomen duidelijk. Nee, ik
klink helemaal niet teleurgesteld. Waarom zou ik teleurgesteld moeten kljnken?'
Toen hij hem uiteindelijk toch kreeg, moest het hem door een verpleegster
worden ingefluisterd. Desalniettemin maakte Koch niet de indruk dat hij het
begreep. Ach, ach, ja, ja,' zei hij, en dutte vervolgens weer in.
Met zijn veertig jaar jongere laatste vrouw Katja, van Sloveense afkomst,
raakte hij in een ernstig con flict verwikkeld over de rechten op zijn vroege werk.
Een week geleden liet hij al die rechten na aan een organisatie ter bescherming
van daklozen, en nam met zijn jongste dochter, Julia, de trein naar het zuiden.
Op het station van Lamswaarde kreeg hij koorts. Het was herfstig weer. Er lagen
blaadjes op de rails en er was ook iets met een bovenleiding. Daar, in de nietrokenruimte van het station, kwam er gisteravond een eind aan `de lange reis die
leven heet', zoals hij het zelf verwoordde in misschien wel zijn bekendste boek,
Jij niet, muis! (2024).
Ik heb zijn boeken nog eens herlezen. De meeste zijn goed. Gisteren heb ik
hem nog proberen te bellen, maar hij nam niet op. Ook dat laatste tekent Herman Koch ten voeten uit, zowel tijdens zijn leven als na zijn dood.
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TSEAD BRUINJA

NU IK OOK
bevindt zich op afstand van
plannen met zo'n dag

mogelijkheden
met elke mond

voetjes van de filmkeuring
zwanen voederen
blokker free record shop
zon door de ramen
en in het water
van het binnenzwembad
glinstering
unphotographable
nat king cole
is dood
nat king cole
is genoeg
voor een regel
met elke taal die sterft
sterven er miljoenen
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in memoriam

TIJS GOLDSCHMIDT
Voor hen die ik ontviel

Aan Tijs Goldschmidt heb ík veertien jaar lang Zumba gegeven. De eerste jaren
had hij uren per week bijles nodig. Bijles Zumba geven, nota bene aan een vijftiger, was nieuw voor me. Door dat intensieve contact zijn we bevriend geraakt.
Goldschmidt was niet zelden de enige man in een zaal vol dansende vrouwen
en leek zich daarbij in zijn element te voelen. Nadat hij tot zijn spijt het idee had
moeten opgeven om ooit nog te leren dansen met een salsiera, beperkte hij zich
tot de Zumba waarin elementen uit de door hem zo geliefde salsa zijn opgenomen. Je mag van Zumbudansen misschien niet zo vrolijk worden als van samen
salsadansen, toch hielp het hem te voorkomen dat zijn grondstemming al te
somber werd. Daar had hij aan het einde van zijn puberteit, geheel onvoorbereid,
voor de eerste keer mee te maken gekregen; een endogene depressie, inclusief
een halfslachtige poging zich te suïcideren. Hij had om die reden ook al vroeg besloten kinderloos te blijven. Dat was geheel in lijn met de ideeën van zijn vader,
een overlevende van het concentratiekamp Bergen-Belsen, die zelf geen kinderen had gewild, maar er zonder moeite minstens vier verwekte.
Na zijn gymnasiumtijd aan het Montessorilyceum ging Goldschmidt biologie
studeren in Amsterdam, maar schakelde halverwege om naar de Leidse Universiteit. Hij hoopte een gedragsbioloog in de geest van zijn held Niko Tinbergen
te worden. Die was zelf eind jaren veertig naar Oxford vertrokken, maar enkele
van zijn leerlingen werkten nog altijd aan de Leidse ethologie-afdeling en waren inmiddels hoogleraar. Een van hen, Piet Sevenster, vroeg aan Goldschmidt
wat voor onderzoek hij graag zou willen doen. Goldschmidt wist het direct.
Veldonderzoek aan orang oetans in het Gunung Leuser-reservaat op Sumatra.
Terwijl Sevenster aangaf dat een uitstekend idee te vinden, reikte hij hem een
zuinig houten krukje aan dat voor een aquarium stond waarin een territoriale
stekelbaarsman zwom: Als u nu eens begint' - het was de eerste keer ooit dat
Goldschmidt u werd genoemd - `met het bestuderen van de gedragsritmiek van
deze stekelbaarzen, dan zult u na enkele jaren geknipt zijn voor het werk aan de
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orang oetans.' Goldschmidt stemde ermee in, werd al snel door het onderzoek
gegrepen, maar merkte ook iets vreemds. Nadat hij honderden uren gedrag had
geprotocolleerd van dat schokkerig bewegende modeldier uit de gedragsbiologie, begon hij een neiging tot travestie te vertonen die hij voordien niet van
zichzelf kende (zie foto). Omdat hij wist dat een jongere collega van Sevenster,
de schrijver en stekelbaarskenner Maarten 't Hart, zich af en toe in mantelpakjes vertoonde, vroeg hij zich af of het lange kijken naar stekelbaarzen daarvan
soms de oorzaak was. De dichter, bioloog en essayist D. Hillenius, wiens werk
Goldschmidt veel later zou bloemlezen in de bundel Ademgaten, zag er ook al
opvallend meisjesachtig uit. Pas vier decennia later, toen we tijdens het kime drinken na een les over mannelijke en vrouwelijke dansbewegingen bij mens en
dier spraken, drong het tot hem door dat het juist andersom was. Alleen uiterst
geduldige mannen met een vrouwelijke kant, brachten het op om eindeloos te
turen naar zo'n Zumbadansende vis. Causaal konden de verkleedpartijen dus
niet aan de stekelbaarzen worden toegeschreven.
Donkere perioden zouden in Goldschmidts leven regelmatig terugkeren, al
bleef hij door het dansen functioneren. Ten minste voorzover er van functioneren überhaupt ooit sprake is geweest. Want hoe hard hij ook werkte en hoe creatief hij ook was, Goldschmidt en de reguliere maatschappij dat ging nu eenmaal
niet. Dat zijn laatste depressie hem fataal is geworden, ondanks alle pogingen
van intimi om hem van een zelfgekozen dood af te houden, kwam achteraf gezien toch als een klap. Het moet voor zijn vrouw, die hem zeer dierbaar was, afschuwelijk zijn geweest dit van zo dichtbij mee te maken.
Na enkele bezoeken aan de Asmat op Papoea, was hij nog zieker geworden.
Het boek dat hij over deze reizen had willen schrijven vorderde dan ook traag.
Minder en minder kwam hij buiten de deur, ging contacten uit de weg, en vermeed bijeenkomsten waar veel mensen samenkwamen. Het jaarlijkse tuinfeest
van de uitgever van zijn eerste boek Darwins hofvijver meed hij altijd. Ook al omdat hij, niet geheel ten onrechte, vreesde dat die hem voor de zoveelste keer zou
vragen wanneer `het boek over de basmati negers' eindelijk af zou zijn. Dat Goldschmidt in 2001 de Jan Hanlo essayprijs kreeg voor de bundel Oversprongen, zei
de uitgever weinig, terwijl het Goldschmidt zelf groot plezier deed.
Voor hem was succes niet het equivalent van hoge verkoopcijfers, prijzen
en gunstige recensies, hoewel hij daaraan zeker waarde hechtte. Kunstenaars
of schrijvers die zich door zijn werk lieten inspireren, dát was succes. Zoals
de inmiddels alom bekende, maar destijds net gedebuteerde schrijver A.H.J.
Dautzenberg die Darwins hofvijver opvoerde in een verhaal over een terminaal
zieke prostituee. Darwins hofvijver was taal geworden.
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Vanaf 2020 werden de serotoninen, dopaminen en endorfinen die tijdens
mijn lessen, dansend in Goldschmidts kop, zo lang hun gemoedsverheffendwerk
hadden gedaan, niet langer in voldoende concentraties aangemaakt. De voltooiing van Wat veert, het boek dat volgende maand postuum zal verschijnen, zorgde
voor de genadeslag: de rek was eruit. Hij kon niet verdragen nogmaals afscheid
te moeten nemen van zijn beste vrienden, en die liepen nu eenmaal altijd rond
in zijn manuscripten.
Op zeker moment vertelde hij niet meer geconcentreerd te kunnen lezen of
nadenken, ondanks het nog strengere Zumbaschema dat we samen hadden opgesteld, en waaraan hij zich als een laatste strohalm vastklampte. Zijn hoofd,
vertrouwde hij me eens toe met dat benauwde píepstemmetje dat velen zo goed
van hem kennen, ervoer hij als een dikke prop doorweekte watten. De laatste
maanden voor zijn dood werd het zelfs nog erger en typeerde hij zijn hoofd, niet
zonder gevoel voor drama, als `een uitgebrand benzinestation in een verlaten
gehucht.' Hij was zeer ingenomen met deze formulering, en zag er nauwlettend
op toe dat ik zijn woorden letterlijk noteerde. Steeds vaker kwam hij, zodra de
Zumbales was afgelopen, op me af en stelde voor nog even koffie te drinken. Ik
stemde daar altijd mee in, want ik maakte me zorgen. Goldschmidt had er meermalen op aangedrongen dat alleen ik zijn in memoriam mocht schrijven, waarna
hij direct was begonnen zich ermee te bemoeien: dat benzinestation moest erin,
of ik hem dat plechtig wilde beloven? Hij zag er zelfs niet tegenop me middenin
de nacht te bellen om de titel van zijn in memoriam door te geven: Voor hen die ik
ontviel moest het gaan heten. Hij zag het helemaal voor zich en heeft het zeker
betreurd nooit te zullen weten hoe er op die titel gereageerd zou worden.
De laatste keren voordat hij definitief met de lessen stopte, kreeg ik de stellige indruk dat hij niet langer voor het dansen kwam maar om me zijn in memoriam te dicteren en het te vervolmaken. Toen ik hem zei dat ik bereid was het te
schrijven, maar dat hij dan ook het vertrouwen moest hebben dat ik dat op eigen
kracht kon, werd hij chagrijnig. Ik moest wel beseffen dat je een in memoriam
maar één keer krijgt.
De meeste van zijn familieleden, vrienden en collega's zullen er weinig van
hebben gemerkt dat Tijs Goldschmidt af en toe somber was. Dat hij nooit, maar
dan ook nooit klaagde, maakte hem eenzaam. Daar zat hij dan met een boek op
zijn schoot, waarvan hij wist dat hij het nooit uit zou lezen, en een limonadeglas vol calvados inde hand. Goldschmidt beschouwde zijn somberheden als een
privézaak waar niemand iets mee te maken had en trok zich terug zodra hij een
depressie voelde opspelen. Kwam hij onvoorzien toch iemand tegen dan deed hij
alsof het leven voorspoedig verliep en maakte opgewekt grappen. Ook bezwoer
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hij iedereen die zich niet goed voelde mijn lessen te gaan volgen, hoewel ik zelf in
de heilzame werking daarvan juist door hem niet erg meer geloofde. De laatste
keer ontmoette ik hem op straat. Hij was inmiddels gestopt met Zumbadansen
en kwam net uit het Prentenkabinet van het Rijksmuseum. Ik wist dat hij, om
toch af en toe actief te zijn, wel eens bezichtiging aanvroeg van de atmosferische
landschapstekeningen van Van Goyen. Het maken van de afspraak met een medewerker, de speciale begeleiding, het aantrekken van de witte handschoenen,
ze gaven hem enige tijd het gevoel dat hij nog niet was uitgerangeerd. Ten slotte
heeft hij zelfs zichzelf daarmee niet meer voor de gek kunnen houden.
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PETER TERRIN

Maandag jongstleden, 3 januari 2021, is de Vlaamse auteur Peter Terrin overleden. Dat heeft zijn Nederlandse uitgever gisteren bekendgemaakt. Terrin was
48. Zijn levenloze lichaam werd door zijn dochter, Renée, aangetroffen in een
hotelkamer in Manhattan. Een onderzoek is geopend, maar voorlopig zou niets
erop wijzen dat hij geen natuurlijke dood is gestorven.
Peter Terrin was de auteur van 6 romans en 2 verhalenbundels. Naar eigen zeggen besliste Terrin om schrijver te worden in de nacht van 18 op 19 september
1991. In kamer 28 van het Greenwich Hotel te Londen, op een steenworp van de
nulmeridiaan, las hij De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans - een
epifanie. De volgende ochtend, nog steeds volgens Terrin, telefoneerde hij naar
zijn Vlaamse werkgever en diende zijn ontslag in. In Londen verkocht Terrin
marmerproducten aan architecten.
Pas in 1998 verscheen zijn debuut, De code, een bundeling verhalen. Inde volgende 11 jaar publiceerde hij Kras, Blanco, Vrouwen en kinderen eerst, De bijeneters
(verhalen) en De bewaker. Tot dan toe mocht hij steeds rekenen op een lovende
ontvangst in de pers, nominaties en af en toe een prijs.
Alles veranderde ingrijpend in 2014, bij het verschijnen van Wachten op
de vorst. De tweedelige roman over de bloedige burgeroorlog in Belgie,
met als climax de onthulling van de ware toedracht van de gruwelmoord
op de Vlaams-nationalistische politicus Bart De Wever, was een nooit gezien succes, en steekt in literair belang Het verdriet van België van Hugo
Claus naar de kroon. Nadat Terrin ternauwernood aan een doodseskader ontsnapte, ging de roman in drie maanden tijd drie miljoen keer over
de toonbank, om vervolgens aan een internationale carrière te beginnen.
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Terrin dook onder. Zijn vrouw, dochter en zoon (Willem) verhuisden naar Parijs,
waar zij sedertdien leven onder permanente politiebescherming. Tot 2017 werd
algemeen aangenomen dat Terrin zich schuilhield in het schrijfatelier van zijn
goede vriend Dirk van Weelden te Amsterdam. Van Weelden is de schrijver/filosoof die hem in 2009 de liefde voor typemachines bijbracht (oud schrijfinstrument, van oorsprong mechanisch, dat met hamertjes letters op een vel papier
slaat) en die voor hem het woord voerde op het proces te Brussel, waar Terrin
terechtstond voor landverraad en aanzetten tot daden van terreur. Hoe Terrin
erin geslaagd is al die jaren onopgemerkt te blijven, is evenwel een raadsel. Van
Weelden heeft de geruchten altijd ontkend.
Anderen beweren daarom dat hij sedert '14 in Ierland verbleef, bij zijn vriend Michel Houellebecq, met wie hij verscheidene uitgevers deelde. Berichten en foto's
in de schandaalpers van vakanties in Wales van Terrins vrouw en kinderen lijken
deze vermoedens te bevestigen. Feit is dat Houellebecq uitdrukkelijk wordt bedankt in Κ67, de roman die in '17 wereldwijd verscheen. Κ67, een allegorisch verhaal over een man die kleiner is dan een vlieg en in een luciferdoosje leeft, en het
niettemin tot de machtigste man van de wereld schopt, vermocht zelfs massaal
Chinese en Russische lezers te bekoren, niet in het minst na het monstersucces
van de verfilming door Steven Spielberg. De toekenning van de Nobelprijs voor
Literatuur in 2018 maakte Terrin, na Kipling en Camus, de jongste laureaat ooit.
Reacties op zijn overlijden van Vlaamse, Nederlandse en Amerikaanse collega's
klinken unisono: Terrin moet worden ondergebracht bij de allergrootsten uit de
literatuurgeschiedenis. De terminaal zieke Philip Roth bekende in een radiointerview zijn afgunst en stelde dat Terrin, Coetzee én Kafka én Melville in één
geniaal oeuvre verenigde.
Samenscholingen van de wereldpers en rouwende fans hebben het verkeer in
Manhattan, Amsterdam en Parijs kort na het bekendworden van zijn dood compleet in het honderd gestuurd. Bloemen zijn in bovenvermelde steden niet meer
te krijgen. Inmiddels gaan stemmen op om zijn post mortem live te verslaan op
televisie, dit om het gevaar op onregelmatigheden tegen te gaan en tegelijk de
complottheorie te ontkrachten dat Terrin reeds bij de aanslag in '14 om het leven
kwam en Κ67 geschreven werd door zijn getalenteerde vrouw Tereza Radulescu,
laatste erfgename van roemruchte Slavische adel.
Waar en wanneer de teraardebestelling zal plaatsvinden is nog niet bekend.
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in memoriam

WILLEM JARDIN
Een mens moet gered worden

Hét onvergetelijke, tragische moment in het leven van de schrijver Willem Jardin (1964-2020) - en niet alleen voor hem - was de presentatie van zijn roman
Parachute (2014), toen een stuntman met het eerste gesigneerde exemplaar boven de Dam uit een vliegtuig sprong en, gadegeslagen door een feestelijk gekleed
publiek met glazen prosecco in de hand, aan de voeten van de schrijver op het
plaveisel te pletter sloeg. De parachute ging niet open en wat een literair feest
had moeten worden, werd een afschuwelijk drama. Er volgden vele interviews
in kranten en op televisie. Complottheorieën overjaloezie en wraak in de literaire wereld moesten worden ontkracht. Parachute werd een groot succes. Van
slechts enkele Nederlandse romans werden meer exemplaren verkocht.
Jardin studeerde geschiedenis in Utrecht, las daar als student Presser, Huizinga, Hermans, Wolkers, Bellow, Céline, schreef poëzie en verhalen, richtte het
literaire tijdschrift Kristal op. Geschiedenis en letteren kwamen als vanzelf in
hem samen. `Het universele streven van de mens iets voor te stellen, dat interesseert me,' zei Jardin. `De opdracht van de schrijver is die zoektocht naar identiteit geloofwaardig weer te geven. Vooral de tragische dimensie ervan:
In 2008 debuteerde Jardin met de roman Monografie van de mond, waarin
het oude Amsterdamse abattoir aan de Veelaan op gewaagde wijze in verband
wordt gebracht met een concentratiekamp. De taal die hoort bij het slachten
van dieren en het prepareren van vlees wordt gedetailleerd aan de lezer voorgelegd en heeft, als je het durft die taal toe te laten, een dreigende, soms zelfs
ontwrichtende werking. Hoewel de poging van de schrijver alomvattend te zijn
de compositie enigszins wankel heeft gemaakt, getuigt Monografie van de mond
van beschríjvingswoede op hoog niveau.
In 2011 verscheen de verhalenbundel Negen raven. In het radioprogramma
De Avonden zei Jardin dat hij met deze bundel de duistere plekken in de verhoudingen tussen mensen wil beschrijven. `Natuurlijk is het pijnlijk om die plekken
aan te raken,' vertelde hij. `Maar wat wil je anders? Ik schrijf niet om te behagen.
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Fictie is frictie. Mijn personages hebben allemaal last van slechte eigenschappen. In The Catcher in the Rye schrijft Salinger over een jongetje dat niet wilde
dat iemand naar zijn goudvis keek, omdat hij hem van zijn eigen geld gekocht
had. Een pijnlijk mooi beeld dat je, juist doordat het schrijnt, nooit vergeet. Zei
Nietzsche dat ook niet? Alleen als iets pijn doet, zul je het onthouden. Literatuur
moet pijn doen, dat is de conclusie:
Weer drie jaar later verscheen dus Parachute. De roman gaat over de rebelse
kunstacademiestudent Jimmy Spears en de Afrikaanse albino mr. Wau. Mr.
Wau woont op de vijftiende verdieping van een armoedige flat in een buitenwijk
van Chicago. De ramen van zijn woning zijn met kranten afgeplakt. Hij heeft
geen vingers, kan niet lezen en schrijven. Jimmy gaat met mr. Wau naar Afrika
om het dorp op te zoeken waar hij geboren is en op tienjarige leeftijd vingerlocs
uitgestoten werd als een door de duivel bezetene. Met grote verbeeldingskracht
schrijft Jardin over wraak, vriendschap, ontheemding en religieus fanatisme.
De dramatisch verlopen presentatie van Parachute zou nog een lange nasleep
hebben. Na een jaar van juridische procedures werden Jardin en zijn uitgever
Lodewijk Crooymans vrijgesproken van enige betrokkenheid bij de dood van
de stuntman. Toch bleven er beschuldigingen opduiken. `Dood en geweld zijn
thema's in mijn werk, dat is waar,' zei Jardin. `Maar dat er iemand aan mijn literatuur zou sterven heb ik uiteraard nooit gewild. Het is volkomen onzin om te
beweren dat het ongeluk op de Dam een door mij georganiseerde promotiestunt
zou zijn. Omdat het niet waar is, trek ik me er ook niets van aan.'
Na Parachute schreef Jardin nog twee boeken. De complexe en toch speelse
en humoristische roman Weerstand (2018) gaat over zelfmoord en liefde in de
wereld van de beeldende kunsten. Deze wereld kende Jardin van binnenuit, hij
doceerde bijna dertigjaar lang twee dagen in de week aan de Utrechtse kunstacademie. En met tevredenheid, stelde hij. `Ik ben altijd blij, bijna als een kind,
om gewerkt te hebben voor een baas. Tas over de schouder, reizen aan het einde
van de middag te midden van de forenzen. Gespeelde vermoeidheid, vriendelijke
blikken. Alsof dat andere, het schrijven, een opstand is die niet geduld kan worden. Alsof je als schrijver in de ogen van het establishment een verrader bent,
iemand die maar beter niet kan zeggen wat hij aan het doen is.'
Zijn laatste werk, de verhalenbundel Zwarte zon (2020), zag Jardin als een
poging Rudy Kousbroeks fotosynthetische boeken voort te zetten. In de bundel
staan vijf indrukwekkende foto's die elk als uitgangspunt dienen voor een even
indrukwekkend verhaal. `De elektriciteitspaal', over het wonderlijke leven en
sterven van Richard J. Hubbard, verdient het klassiek te worden. Jardin heeft
met zijn `fotografische' verhalen ongetwijfeld een bijdrage geleverd aan de her-
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waardering van het korte verhaal in de Nederlandse literatuur. Dat verhalenbundels tien jaar uitgesloten zijn geweest van grote prijzen, lijkt nu een merkwaardige misstap.
Parachute is het hoogtepunt van Jardins nalatenschap. In dit boek toont hij
op magistrale wijze aan hoe universeel het verlangen is zich aan iets of iemand
over te geven. `Een mens moet gered worden. Als hij het zelf niet kan, moet een
ander dat voor hem doen,' zei Jardin in zijn laatste interview in NRC Handelsblad.
Helaas was het grote succes van Parachute niet bevorderlijk voor het schrijven. `Langdurige stilte en eenzaamheid zijn nodig om iets moois te maken. Na
Parachute heb ik me, zoals u weet, tijdelijk op iets anders gericht.'
Dat andere was Pampus. Jardin had al jaren een droom en die droom was
van het forteiland Pampus een begraafplaats met een crematorium te maken.
Met de aan Parachute ontleende nationale bekendheid is Jardin een grote lobby
begonnen om het eiland deze nieuwe functie te geven. En die lobby, die met tal
van bekende Nederlanders tot in Den Haag gevoerd werd, had succes. Nederland
heeft mede dankzij Jardin een dodeneiland van mythische allure, dat voor het
Isola di San Michele in Venetië niet onderdoet.
Maandagochtend vertrok achter het Centraal Station van Amsterdam een
rank, houten schip met een zwartgesluierde marmeren baar waarop het stoffelijk overschot lag van Willem Jardin. Het Pampusorkest op de eerste volgboot
zette bij het bereiken van het open water Chopins treurmars in. Na een korte
processie op het eiland werd onder een voormalige geschutskoepel een besloten
uitvaartdienst gehouden. Jardins as is op de noordpier in een koppige wind uitgestrooid over het water.
Het is jammer dat geen van zijn werken ooit een grote prijs heeft gewonnen.
In het laatste NRC-interview zei Jardin dat hij daar geen moeite mee had. `Geld
en eer scheppen alleen maar verwarring. Dienstbaarheid aan het schrijven, dat
is het mooiste wat er is.' Een mens moet gered worden, inderdaad.
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in memoriam
JAN VAN MERSBERGEN

Hoe kan ik over mijn eigen dood schrijven als mijn ouders nog leven?
Wat ik wel kan doen is mijn moeder opbellen. Ik wil haar iets vragen. Ze zitten
net te eten. Wat ik dan kan doen, terugbellen.
`Ja met mij, we hebben het op. Wat zei je net nou allemaal over toen jullie geboren werden, wat wil je weten? Nou, ik heb het boek er maar even bij gepakt, het
is al even geleden, en wat ik nog wel weet is dat we op een gegeven moment naar
het ziekenhuis moesten en dat ze daar toen zagen dat het er twee waren. Ik kon
gelijk blijven en later ben ik zo'n dubbele kinderwagen gaan halen. In het donker.
Ik zeg nog altijd jullie, altijd gedaan. Dat krijgje alsje met z'n tweeën bent. In die
tijd was het nog zo dat je dan allebei dezelfde kleren aan had, maar dat hebben
wij nooit zo gedaan. Ik weet nog dat jij een paar vlekjes bovenop je voet had, de
linker of de rechter, dat weet ik niet meer, maar daaraan konden ze jou herkennen. Dan trokken ze de voeten onder de dekens vandaan en dan keken ze daar
naar.
Het was in het ziekenhuis dus er waren de hele tijd mensen bij, verloskundige,
verpleegsters, artsen, heel druk was het, en op een gegeven moment hadden ze
jou en je broer allebei in een doek gewikkeld en zo naast me op bed gelegd of zo
in mijn armen, ieder aan een kant, en toen gingen ze al die mensen weg en waren
we even alleen, met pa ook er bij, en dat vergeet ik nooit meer. Wat heb ik zitten
janken.
Het was wel lekker weer geloof ik dat jaar. Het kan ook heel koud zijn in april.
Ik weet nog een Koninginnedag dat er een versierde fietsenoptocht was en dat
ik de winterjassen van de kapstok moest halen en dat jullie daar stonden, in de
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kou, maar dat was veel later. Toen jullie klein waren stonden die huizen aan de
overkant er nog niet en vanuit jullie kamer keken we zo het weiland over naar de
bomen van dat aangelegde bos.
Jullie huilden nooit en sliepen goed, daar hadden we geluk mee want dat kan ook
anders zijn, daar weet jij alles van. Wij hadden twee van die bedjes, een tegen de
muur en de ander bij de radiator, en daar tussenin een commode die we bijna
niet gebruikt hebben en later naar ome Jaap is gegaan of naar Joost, dat kan ook.
Pa had de kamer behangen, van die groene ronde figuren die in elkaar overliepen. Dat onthou je dan hè.
Op foto's kunnen wij ook amper zien wie wie is. We hebben er nooit jullie namen
bij geschreven en dus is het nou gokken of kijken naar de kleertjes. Jij had altijd
een rood shirt met die clown erop en jouw broer een geel. Of andersom. Toen jullie baby's waren is het helemaal niet te zeggen, dan zit pa daarop de bank met jullie allebei, met dat lange haar, en dan weten we het echt niet. Maakt het iets uit?
Je hebt me wel eens gezegd dat jullie later zo vaak ruzie hadden, of eigenlijk iedere dag, omdat jullie je wilden onderscheiden van mekaar. Ik weet niet of dat zo
is, misschien wel, bij ons thuis hadden we dat niet en op school hadden jullie het
ook niet geloof ik, maar later misschien wel. Dat je iets wilt laten zien, iets wat
de ander niet kan of niet laat zien, zoiets. Dan is dat schrijven van jou misschien
ook wel zoiets.
Jouw broer moest drie weken in de couveuse, dat heb ikwel eens verteld, en ik kon
jou mee naar huis nemen en die eerste drie weken gingen we iedere dag naar het
ziekenhuis om te kijken, dan konden we meerijden of pa ging op de fiets en dan
bleven wij thuis en jij lag de hele dag te slapen. Toen we voor het eerst naar buien
gingen, vlak voor of na de Koninginnedag, toen was het mooi weer, echt lente.
In de badkamer hadden we een badje met zo'n ding aan de zijkant waar je de
zeep op kon leggen, met van die ribbeltjes. Het stond op de vloer bij het putje en
we hadden geen douchegordijn en eerst deed ik jou daar alleen in bad en later
met z'n tweeën en toen jullie zelf konden zitten werd het nat tot achter de wasmachine aan toe. Net als toen met die poedersuiker en kerst en dat jullie zeiden
dat het sneeuwde:
Tot snel en de groeten aan pa.
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in memoriam
SANDER KOLLAARD

De dood van Sander Kollaard

Autumn blew its leaves at me
Threatening winter as I walked
(Paul Weller, Above the clouds)
Ik ben geboren op 13 mei 1961. Voor de Amerikaanse wiskundige Jeremy Myers
viel dit jaartal uiteen in het product van 37 en 53, de som van de kwadraten van
44 en 5 of de som van de kwadraten van 40 en 19. Hij dacht hier niet over na:
hij `zag' eenvoudigweg hoe het jaartal 1961 op deze drie manieren kon worden
ontbonden. Myers had het gevoel dat er iemand anders voor hem rekende en de
uitkomsten vervolgens aan zijn bewustzijn meldde.
Hoewel Myers als kind optrad als rekenwonder, was hij geen savant, zoals ze
in de wetenschappelijke literatuur worden aangeduid: de neurologisch beschadigde kinderen bij wie een tamelijk willekeurig talent zich onder een onversneden aandacht monsterlijk ontwikkelt. Deze savants leveren verbluffende prestaties: ze tekenen nauwkeurig ingewikkelde constructies na, musiceren met een
onbegrijpelijke virtuositeit of weten binnen een tel te vertellen op welke dag 13
mei 1961 viel - een zaterdag.
Voor de rekenwonderen onder hen staan getallen zelden op zichzelf, maar
worden er betekenissen of emoties aan gekoppeld. Toen John Overlord op negentienjarige leeftijd voor het eerst zijn latere vrouw Mary McClintock ontmoette,
dacht hij meteen aan de wortel van 176, een getal waarvan hij naar eigen zeggen
`uitermate gelukkig' werd. De Indiase savant Shiram Bandir barstte in huilen
uit als hij het getal 89 zag of hoorde. Desgevraagd verklaarde hij dat er niet een
associatie was die hem dat verdriet bezorgde, het ging om het getal op zich: 89 is,
zo snikte hij, `gewoon een heel verdrietig getal'. De Nederlandse savant Bert van
Heeswijk `hoorde' bij het getal 9 zijn vader. Zodra het getal zich aandiende - als
zodanig maar ook wel eens als kwadraat van 3 of de som van bijvoorbeeld 5 en 4
- veranderde zijn `gedachtestem' in die van zijn vader. Omdat hij een slechte re-
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latie met zijn vader had, vreesde hij deze stemwisselingen en probeerde hij elke
associatie met het getal 9 te vermijden. Dat was niet gemakkelijk omdat hij door
diezelfde vader als rekenwonder van kroeg naar kroeg werd gesleept. Toen zijn
vader in 1907 werd vermoord, rezen sterke verdenkingen tegen zijn zoon, maar
tot een vervolging kwam het niet, misschien uit mededogen. Bert werkte daarna
nog lange tijd als ambtenaarvan de Groenvoorziening inAmsterdam en stierf in
1966, een dag voor zijn 81e verjaardag. Het valt u wellicht op dat 81 het kwadraat
van 9 is en dat de som van de samenstellende cijfers eveneens op 9 uitkomt: inderdaad heeft Bert van Heeswijk zelfmoord gepleegd.
Jeremy Myers was zoals gezegd geen savant. Voor hem gold dit krachtige associatieve vermogen niet. Weliswaar had hij vrij sterke synesthetische associaties
- 1961 had voor hem een lichtblauwe kleur en bracht een zacht neuriënd geluid
voort -, maar verder dan dat ging het niet. En waar savants slechts één talent
kennen, als men het al zo mag noemen, en verder tamelijk onbeholpen mensen
zijn, daar excelleerde Myers niet alleen in hoofdrekenen en wiskunde, maar ook
in sport, muziek en literatuur. Hij was een getalenteerd mens bij wie het rekentalent al vroeg aan het licht kwam, geen savant.
Ik ben wiskundig getalenteerd noch savant. De rekenkundige mogelijkheden
van het getal 1961 laten mij koud, maar ik heb wel oog voor de beeldende kwaliteiten ervan. Het is een mooi getal. Dat komt door de symmetrie van de twee
enen aan de uiteinden en de subtielere, diagonale symmetrie van het getal daartussen. Zo is er een dubbele, maar tegelijk wrijvende symmetrie, die het hele getal doet oplichten; het heeft een heldere, blijmoedige schoonheid, ongeveer zoals
het mannetje van de goudvink, de citruspers van Phillipe Starck of het nummer
Above the clouds van Paul Weller.
Bovendien zie ik er een kleine machine in. Het is goed voor te stellen dat de 6
en de 9 kunnen roteren, als kleine propellers, eerst langzaam, zodat de beweging
nog met de ogen te volgen is, maar allengs sneller totdat er een vloeiende rotatiebeweging ontstaat die vervolgens bij een nog hogere snelheid lijkt te vertragen,
zelfs even tot stilstand komt en dan van richting verandert - ik heb geen idee
waar de optische illusie op berust. Deze minieme machine is in staat het voertuigje dat de twee enen vormen in beweging te brengen en door het beurtelings
vertragen of versnellen van de 6 of de 9 ook nog te besturen. Ik stel me bovendien graag voor dat de twee enen uitgeklapt kunnen worden tot vleugels, zodat
het getal van mijn geboortejaar luid zoemend het luchtruim kan kiezen, als een
mathematisch insect.
Het kan natuurlijk zijn dat u mij niet volgt. Voor deze zaken geldt nu eenmaal
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de uitspraak van de Zweedse toneelschrijver Lars Νοrén dat er dingen zijn die jij
niet begrijpt en ikje niet kan uitleggen als jij ze niet begrijpt.
Overigens ben ik nauwelijks gehecht aan mijn geboortejaar, ondanks de beeldende kwaliteiten ervan. Veel meer ben ik onder de indruk van het tijdstip van
mijn geboorte, om elf voor vijf 's ochtends: exact het tijdstip waarop die dag de
zon opging. Daar kwam ik achter toen ik op mijn zeventiende verjaardag - een
getal dat wordt verkregen door de individuele cijfers waaruit mijn geboortejaar
bestaat op te tellen - een almanak uit 1961 kreeg. Het was een zaterdag in het
voorjaar. De zon ging op om 4.49 uur en luidde een dag in van `droog weer met
af en toe zonneschijn en weinig wind'. Dat laatste staat uiteraard niet in de almanak, maar in een overdruk van de voorpagina van de Nieuwe Rotterdamse
Courant van mijn geboortedag, die ik onlangs in bezit kreeg en sindsdien keer
op keer tevoorschijn haal en bestudeer. Nog elke keer word ik bevangen door ongeloof. Was ik er toen al? Het kabinet-De Quay is er niet in geslaagd te beslissen
over een werktijdverkorting in de bouw tot 46,6 uur per week. De Gaulle kondigt
een bezoek aan Adenauer aan. Botwinnik opnieuw wereldkampioen. Spanning
te Algiers. Eventuele hulp voor N.-Guinea nergens vastgelegd. Schipper C. Bot
overleden. Wie? Schipper Coenraad Bot, de `bekende oud-redder', schipper van
de Dorus Rijkers van de Kon. Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Mij, die in
140 reddingtochten 654 mensen het leven redde. In 1947 voelde hij de tijd gekomen zijn taak neer te leggen en zijn zoon Piet, die thans nog als schipper op de Prins
Hendrik vaart, nam zijn functie over. Ik lees het en in mijn borst voel ik iets dat
zich niet durft te bewegen. Was ik er toen al? Maakte ik deel uit van die wereld?
Echt waar?
De aanleiding van dit onbekommerde gemijmer was dat bij mijn vrouw afgelopen voorjaar enkele dagen sprake leek te zijn van een levensbedreigende ziekte
en we zo onze sterfelijkheid nogal rauw voor de voeten geworpen kregen. De
rust is weergekeerd maar Meester Dood heeft me nog stevig in mijn nekvel, en
zo kwam het dat ik nadacht over een tekst voor mijn overlijdensbericht. Ik pakte
een blocnote en begon logischerwijs met het noteren van mijn naam en geboortedatum. Bij het noteren van mijn geboortejaar dacht ik aan Jeremy Myers, toen
aan het merkwaardige verschijnsel van de savants, enzovoort, helemaal tot aan
schipper C. Bot toe. En zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan - want zo
gaat dat in de hersenen: alles kleeft en koekt aan elkaar en als je ergens begint te
peuteren komen er hele korsten los -, maar er is opeens een andere gedachte die
zich nadrukkelijk opdringt, en dat is dat ik mij van mijn geboorte niets herinner.
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Dat is curieus want het was in veel opzichten de belangrijkste gebeurtenis van
mijn leven, minstens zo belangrijk in elk geval als mijn toekomstige overlijden.
Is het niet gek dat ons leven zich spant tussen twee gebeurtenissen waarvan we
ons de eerste niet herinneren en de tweede onmiddellijk weer in het niets verdwijnt? En is dat niet verontrustend? Hoe spannen we tussen zulke gebeurtenissen in hemelsnaam ons leven op? Waar slaan we de haringen in de grond?
Welke haringen? Welke grond? Begrijpt u wat ik bedoel?
Talloze schrijvers hebben op dit verschijnsel gewezen, maar Vladimir Nabokov heeft er in zijn autobiografie de mooiste zin van gemaakt. The cradle rocks
above an abyss. Bij de gedachte dat mijn leven zowel achter als voor mij in vergetelheid verdwijnt, voel ik een zekere angst, geen concrete angst, maar iets existentieels, een onbehagen van het soort dat ik ook wel eens voel als ik erg moet
plassen maar dat niet in de gaten heb: verdorie, denk ik, wat is er toch, waarom
ben ik zo onrustig - en opeens besef ik dat ik nodig moet plassen.
Hoe wil ik dat de mensen zich mij herinneren? Wat hier telt is mijn identiteit.
Mijn dood zal zich immers van andere sterfgevallen onderscheiden omdat het
mijn dood zal zijn: de dood van Sander Kollaard. Ik zal een groot aantal sterfgevallen zijn, maar geen daarvan is bijzonder: de dood van een vader en echtgenoot,
wie weet een grootvader; de dood van een schrijver; de dood aan een hartaanval
of kanker; de dood van een man van een kilo of 75 - mogelijk minder vanwege die
kanker -, enzovoort. Al die sterfgevallen zijn vaker vertoond, tot vervelens toe,
maar mijn dood zal nieuw zijn. Welke woorden beschrijven dat?
Er komt niet veel bij me op. Ik zit hier al een tijdje aan mijn tafel maar er
gebeurt weinig. Ik ben opgestaan, naar de boekenkast gelopen, heb favoriete
romans en dichtbundels gepakt en doorgebladerd, maar het levert niets op. Nu
ligt de krant voor me, opengeslagen bij de overlijdensberichten. Vita vapor, lees
ik boven de eerste advertentie, het leven is vluchtig. Dat is zo, maar wat zegt het
over de identiteit van de overledene? Nu moeten we verder zonder jou. Dat is een
correcte observatie, maar alweer: wat zegt het over de dode behalve dat hij dood
is? You don't know what you have got, until it is gone. Dat treft me eerlijk gezegd
als pijnlijk. Er staat naar mijn gevoel: we hebben nooit veel op gehad met de overledene, maar achteraf gezien was hij toch eigenlijk wel een aardige vent. Hier
eentje van Huub Oosterhuis. Want niemand weet wat leven is/Alleen dat het gegeven is/En dat van dit geheimenis/God het begin en einde is. Infantieler kan het
niet en alweer: geen overledene te bekennen. Deze dan. Henk was een toegewijde,
harde werker die altijd klaar stond voor anderen. Dat lijkt er meer op, er wordt
in elk geval een poging gedaan Henk in een paar steekwoorden te vangen, en er
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doemt warempel iets Henkerigs in mij op: iets fatsoenlijks met een licht Drents
accent en gek genoeg een halfhoog muurtje van gasbeton. Maar het beeld blijft
schimmig en wijkt zodra ik er mijn aandacht op richt; ik kende Henk natuurlijk
niet, maar toch vermoed ik dat een paar steekwoorden hem geen recht kunnen
doen, dat hele Henk-leven van hem, die hele Henk-mens die hij was, net zo min
als de omschrijving compositie met rood, blauw, zwart, geel en grijs recht doet
aan Mondriaans Composition with red, blue, black, yellow and gray.
Het kan zijn dat de taal als zodanig ontoereikend is om zoiets als identiteit
te vangen. Misschien is een foto beter. Kan dat in een overlijdensbericht? Op
ouderwetse grafstenen zie je wel eens zo'n ovaal portretje, in email, in een weemoedig stemmend sepia, zo'n oude vrouw of man, of een kind nog, dag lieve jongen, verschrikkelijk, ik word er altijd door bevangen, maar dat komt niet omdat
ik opeens met een identiteit wordt geconfronteerd maar met de dood zelf. Je ziet
zo'n foto en dan dringt het opeens door: het is waar, we gaan dood, we gaan echt
dood, iedereen, zelfs ik.
Nu is er iets gebeurd dat ik niet wilde: in de stroom van gedachten die ik voor
de aardigheid op de voet probeer te volgen - wat trouwens niet eenvoudig is: ik
volg het spoor in mijn hersenen met diezelfde hersenen als spoorzoeker en dat
is zoiets als zoeken naar de bril die je op hebt - in die stroom van gedachten is
mijn eerste dode verschenen. Deze zag ik toen ik in mijn studietijd bijverdiende
als schoonmaker in het AMC, vaak in de weekenden, op feestdagen en in vakanties. Als invalkracht ging ik steeds naar andere afdelingen, dit keer de afdeling
neurologie, waar ik op een van de kamers die ik schoonmaakte een man van een
jaar of zestig trof. De man begon een praatje met me, zoals dat vaker gebeurde. Ik
kan mij niet herinneren waarover het ging, maar mij hiervan wel een voorstelling maken: de gesprekjes met patiënten handelden over de reden van opname,
het ziekenhuiseten of de kleinkinderen. De man was er slecht aan toe. Hij was
onrustig, sprak moeizaam en leek pijn te hebben. Hoewel hij het gesprek gaande
hield, had ik de indruk dat mijn antwoorden niet tot hem doordrongen; misschien was dat ook zo en deed het er niet toe wat ik zei, als ik maar iets zei, zodat
ook hij weer iets kon zeggen en zo wat afleiding kreeg. De volgende dag kwam ik
zijn kamer binnen en lag hij dood op bed, op zijn rug, de handen samengevouwen op zijn buik, in een verkreukelde pyjama met streepjes waarvan de dunne
stof rond zijn kruis was samengetrokken zodat de vorm van zijn geslacht zich
duidelijk aftekende. Ik moest moeite doen om hem te herkennen. Leunend op
mijn wisser bleef ik bij het hoofdeinde staan en bestudeerde het gezicht, waaruit de pijn en onrust waren verdwenen. Toch maakte het allerminst een `kalme'
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of `vredige' indruk, zoals ik dat in overlijdensberichten wel eens zag staan; wat
ik zag was veel minder dan dat: het was een onthutsend niets. 's Avonds, in het
café met vrienden, probeerde ik mijn ervaring onder woorden te brengen, maar
kwam niet verder dan de nogal machteloze uitspraak dat de man zo `verschrikkelijk stil' lag.
Ik durfde mijn vrienden niet te vertellen wat ik uiteindelijk niet had kunnen
nalaten: de overleden man aanraken. Mijn rechterhand kwam los van de wisser,
mijn arm strekte zich en met mijn vingertoppen raakte ik de dode man aan - zijn
wang. Waarom deed ik dat in hemelsnaam? Na al die jaren is het nog altijd een
raadselachtige herinnering: ik wilde dat helemaal niet doen, ik nam er beslist
geen besluit toe, ik voelde al afschuw voordat ik hem raakte, maar ik deed het
toch. Uiteraard was ik niet voorbereid op wat ik voelde: een koud, bijna pasteus
materiaal, waaruit het leven onverbiddelijk was verbannen.
Hier is een strohalm. Roerloosheid associeert met de dood, maar het omgekeerde is ook waar: een levenloos voorwerp kan tot leven worden gebracht door
het te laten bewegen. Een paar dagen geleden zag ik op internet een TED-lezing
van de Amerikaanse kunstenaar Arthur Ganson, wiens `kinetische sculpturen'
ontstaan als technische oplossing voor op zichzelf triviale problemen, bijvoorbeeld de vraag hoe je in een permanente, vloeiende beweging een kleine gele
stoel in onderdelen uiteen kunt laten schieten om deze vervolgens, alsof de fi lm
in vertraging wordt teruggespoeld, weer te assembleren, en dat in een eindeloos
voortgaande beweging; of hoe een hedonistische machine zichzelf bij voortduring in olie zou kunnen baden; of hoe je een kunsthand op een `racesculptuur' zo ver krijgt dat deze tijdens het racen op systeemkaartjes faster schrijft.
Bij Ganson spreekt de techniek een heldere taal: alles in de constructies dient
de beweging. Tegelijk stijgt die techniek boven zichzelf uit, niet alleen door de
elegante eenvoud ervan - het mechanisme van radertjes, tandwieltjes, assen en
veren laat zich zelfs door technisch analfabeten begrijpen -, maar vooral door de
wijze waarop Ganson die beweging benut. In een van zijn mooiste werken laat
hij een wichelroedevormig vorkbeen voortstappen, de furcula, een botje dat bij
een aantal vogels voorkomt als samensmelting van de sleutelbeenderen, en dat
Amerikanen uit de Thanksgivingkalkoen peuteren als wishbone. De loopbeweging wordt veroorzaakt door een veel grotere, achter het vorkbeen geplaatste
constructie die door een elektromotor wordt aangedreven en met twee lange assen met het vorkbeen is verbonden. Hoewel de constructie niets verhult, is het
bijna onmogelijk om te zien dat het botje wordt voortbewogen; wat je ziet is de
illusie van leven: de enorme inspanning waarmee het vorkbeen die veel grotere
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constructie voortzeult, het zwoegen, krom beentje voor krom beentje, zo klein,
zo dapper.
Nog een strohalm. Ook Jona, drie jaar oud, weet dat beweging leven suggereert.
Ik neem zijn beer, een servet of gewoon mijn hand, het maakt niet uit, en breng
deze tot leven door er bewegingen mee te maken. Beetje bij beetje bouw ik het
leven op: ik verzin een stem, voer een gesprek, suggereer honger of dorst, boosheid of vrolijkheid. Maar die allereerste beweging is waar het om draait: meteen
zie ik de aandacht in Jona's ogen, het plezier ook - en wat mij vooral raakt: de
mengeling van oprecht geloof in het leven dat opeens is verschenen en tegelijk
het besef dat het spel is.
Vaak vraagt hij er zelf om, zoals vanochtend, aan het ontbijt. Pappa, zegt hij,
nu moetje Beer laten praten... En dat doe ik natuurlijk: ik pak Beer in zijn nekvel
en laat hem waggelend over tafel lopen, naar links en rechts kijkend, koekeloerend achter de pot pindakaas en het pak melk. Brommend als Sinterklaas: Hallo,
is daar iemand?... Jona: Ik! Beer draait zich naar hem toe. Aha, jou zocht ik al...
Hij waggelt naar Jona toe. Zeg eens, vraagt hij, waar zit je mond? Jona, ernstig
maar met glinsterende ogen, wijst op zijn mond. En wat doe je met je mond?
Jona: Praten... En met je oren? Horen. En met je neus? Snot ophalen. Aha, zegt
Beer. Dan komt Beer dichterbij en buigt zich naar Jona toe. En vertel eens, bromt
hij, waar zitje hartje?... Jona denkt even na en legt dan aarzelend beide handjes
op zijn borstkas. Beer knikt instemmend. En, vraagt hij, klopt het ook?... Jona,
opeens onzeker, haalt de schoudertjes op, de handjes nog altijd op zijn borst.
Beer: Mag ik even voelen?... Jona knikt en haalt zijn handjes weg waar hij zich
vervolgens geen raad mee weet: ze blijven zo'n beetje ter hoogte van zijn oren
in de lucht hangen. Beer buigt zich nog wat verder naar hem toe, luistert, kijkt
verbaasd omhoog, tikt met zijn neus tegen Jona's borst, eerst zachtjes, maar dan
een beetje harder zodat Jona giechelt. Beer maant brommend tot stilte. Jona
slaat twee handjes voor zijn mond. Beer buigt zich voorover en legt een rafelig
oor tegen Jona's borst. Het duurt eindeloos voordat hij weer overeind komt. Jona
kijkt hem gespannen aan, de handjes nog altijd voor de mond.
Ja hoor, knikt Beer tevreden, het klopt.
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in memoriam

ANTON KORTE WEG (1944-2011)

Een minzaam letterheer

Enkele dagen voor de verschijning van Voor mannen is 't niet erg, een bloemlezing van veertig kwatrijnen die veertigjaar dichterschap markeert, overleed op
maandag 14 maart jl. in zijn woonplaats Leiden de dichter en oud-directeur van
het Letterkundig Museum Anton Korteweg. In zijn slaap. Mooier kun je het niet
krijgen. Hij werd 67 jaar oud.
Korteweg werd tegen het einde van de oorlog, op 31 januari 1944, een Oranjedag, geboren in het West-Brabantse stadje Zevenbergen. Zijn vader liet, schreef hij
in een vroeg gedicht, een vaderlandslievende geboortetegel maken, compleet met
driekleur en `Je maintiendrai'. Van deze opdracht is hij zijn leven lang niet losgekomen. Een flinke dosis ambitie bleef hem altijd eigen, al wist hij die aardig te verbergen achter een masker van zelfspot en ironie. Zijn bloemlezing uit eigen werk
heet niet voor niets Metflinkepas. Men zou ook kunnen zeggen dat een duchtig relativeringsvermogen een calvinistische prestatiedrang niet in de weg stond. Zijn
liefde voor poëzie werd gestimuleerd tijdens de zondagse kerkdiensten. Niet door
de preken, want liever dan naar Gods woord te luisteren, liet hij zich meeslepen
door de liederen `voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk.' Vooral nachten met smart en zorgen, waat'ren der rust, eeuw'ge stranden, het leven als
een pelgrimstocht op 't smalle pad boeiden de gevoelige knaap. Zeker in zijn vroege poëzie zijn hiervan nog talloze sporen te vinden. Later, op het christelijk gymnasium in Dordt, aan de andere kant van de Moerdijk, kocht hij van zijn schaarse
zakgeld bij het antiquariaat van de nonsensdichter Koos Versteeg zijn eerste (licht
beschadigde, dus afgeprijsde) boeken: Jo Spier, Hoe blijf ik een nachtje over, literaire reuzenpockets van Camus en Sartre, Philip en de anderen. Vooral De mythe
van Sisyphus maakte een verpletterende indruk. Nooit zou het in welk leven dan
ook meer opschieten, en zeker niet in het zijne. Na Dordt volgde Leiden, waar hij
in 1971- het jaar waarin hij ook leraar werd, debuteerde en trouwde - afstudeerde
in de Algemene Literatuurwetenschap. In zijn studententijd was hij, uitzonderlijk
voor een letterenstudent, zeker uit een niet-academisch milieu, lid van het Leid-
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sche Studenten Corps; in de almanakvan het LSC 1964 publiceerde hij - anoniem,
zoals gebruikelijk - een science fiction-verhaal. Het is beter niet te proberen dat na
te vertellen. Van 1977 tot 1979 was hij als wetenschappelijk ambtenaar Moderne
Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Leidse universiteit, vanaf 1979 werd
hij hoofdconservator van het Letterkundig Museum en zevenjaar later directeur.
In het nieuwe gebouw, deel van het Koninklijke Bibliotheekcomplex, wist hij van
het Haagse museum een instelling te maken die zowel in de museum-, de schrijvers- als de archiefwereld werd gerespecteerd. Als directeur opende hij er tientallen tentoonstellingen, waarbij zijn vaardigheid opviel in het debiteren van clichés,
die hij soms zelfs wist te bezielen en zodoende tot een hogere aggregatietoestand
verhief. Meestal culmineerden zijn toespraken in de Reviaanse aansporing over
te gaan tot een onbekrompen schenken. Het kon ook zijn dat hij eindigde met een
beroep op Richard Minne, met Jan Emmens een van zijn geliefdste dichters:
Werk zonder mate of plan
maar spied door alle luiken;
veracht den burgerman,
doch ledig zijne kruiken.
Daarnaast was hij bijna een kwarteeuw voorzitter van de, eveneens Haagse, Jan
Campertstichting en dus verantwoordelijk voor de toekenning van meer dan
honderd literaire prijzen, was hij na de zgn. Brinkmanaffaire in 1984 nauw betrokken bij de wederopstanding van de P.C. Hooftprijs en presenteerde hij met
Piet Piryns van 1995 tot 2005 de Utrechtse Nacht van de Poëzie.
Voor zijn verdienste als `letterheer' werd hij bij zijn afscheid als directeur
van het Letterkundig Museum, het literaire massagraf waarvan hij dertig jaar
de hoofdopzichter was, op 14 januari 2009 benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau. Hij was vanaf toen, zoals hij met de hem kenmerkende zelfspot
opmerkte, `een echte σον.' Al eerder, in 2002, was hem het ereteken van Ridder
in de Kroonorde van België opgespeld, zijn `Bels lint', vanwege zijn verdiensten
voor de letteren van onze zuiderburen, met name als redacteur van de VlaamsNederlandse culturele tijdschriften Ons Erfdeel en The Low Countries. In 1986
was hij de eerste die voor zijn gedichten de A. Roland Holst Penning ontving. Bij
die gelegenheid in Bergen zei hij de prijs niet te beschouwen als een bekroning
van gedane arbeid, maar als een aanmoediging. Hij was pas begonnen; nu begon
het pas echt. Maar over de vraag of hij in zijn latere werk zijn eerste vijf bundels
heeft overtroffen, kan toch van mening worden verschild. Misschien is het er niet
helemaal uitgekomen, ondanks de onverstoorbare regelmaat waarmee hij, steeds
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Meulenhoff trouw blijvend, zijn bundels publiceerde en zich zodoende als dichter
wist te handhaven. Men moest daarbij niet overdrijven, vond hij. Meer dan éen
bundel van hem per vier jaar kon de markt niet aan. Hij was zich van de beperktheid van zijn talent bewust en maakte niet de indruk daar erg onder gebukt te
gaan. Graag maakte hij de woorden van de dominee-dichter Nicolaas Beets (18141903) tot de zijne, een collega-letterheer die eveneens in Leiden had gestudeerd en
wiens dichterschap geen belemmering had gevormd voor een glanzende carrière:
Hoog vliegt gij op verbeeldings vlerken,
ontdekt, vindt uit - Ik niet als gij.
`k Voel mij tot enger kring beperken:
zie rond, merk op, herinner mij.
Als je het dichtbij kunt vinden, moet je het niet ver weg willen halen.
Met die prijzenswaardige instelling heeft Korteweg zijn oeuvretje over de zegeningen van het ambivalente leven tussen de twee stilten die onze geboorte en
onze dood omsluiten, bij elkaar gedicht. En zijn bescheidenheid was niet eens
vals, en laat trouwens onverlet dat hij ons met `Weggaan' een afscheidsgedicht
heeft nagelaten dat in al z'n illusieloze eenvoud nog steeds een onuitwisbare indruk achterlaat:
Als een auto die lang in de regen gestaan heeft
optrekt en wegrijdt, blijft waar hij stond achter
een plek die zich van de rest van de straat
onderscheidt, even nog, tot hij ook nat is
en niet afzonderlijk meer bestaat.
Dat is wat blijft als je weggaat.
Korteweg wist in zijn uiterlijk en optreden tot op gevorderde leeftijd iets jongensachtigs te behouden. Zoals hij zelf zelden naliet op te merken, ging hij gebukt onder de last van een goed humeur. Als het hem uitkwam, kon hij, voor
een dichter, een levendige, welhaast welgemeend lijkende, belangstelling voor
anderen aan de dag leggen. Hij beschikte over een aanstekelijke, zij het niet altijd even fijnzinnige, humor. Dat maakte hem tot een graag geziene gast, niet alleen in literaire kringen. Vanaf 1971 was hij getrouwd met de huisarts Marianne
Schaaf. Het echtpaar had twee kinderen.
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Korteweg heeft zich altijd redelijk comfortabel gevoeld tussen de twee schelven hooi die hij te behappen had. Als het met de poëzie eens wat minder ging,
kon hij altijd nog uitroepen dat hij zojuist de manuscripten van De avonden in de
wacht had gesleept. En de ellende van eindeloze bouw- of andere vergaderingen,
zoals bezongen in `Toehoorder'
Er hoort een oor dat het niet langer kan.
Heer voorzitter, ben ik het of een ander
die spreekt? Zegt U het maar. Graag had
ik inderdaad meer bloemen op mijn pad.
werd doorgaans gecompenseerd door een welwillende recensie of een geslaagd
optreden op enig dichtersfestival. Aan een van beide schelven viel altijd wel wat
plezier of voldoening te beleven. Hij was er ook de man niet naar om alles op éen
kaart te zetten. Daarvoor was hij, bij alle ambitie, toch te gemakzuchtig en te
veel op z'n rust gesteld.
Vrijdag 18 maart om 15 uur zal Anton Korteweg op de Leidse R.K. Begraafplaats Zijlpoort - een negentiende oase van rust - ter aarde worden besteld.
De directeur die beroepshalve meehielp een paar honderd schrijvers de laatste
eer te bewijzen, mocht zich, mede als gevolg daarvan, verheugen in een nogal
relaxte houding ten opzichte van dat fenomeen. Hoe het er als hij aan de beurt
was aan toe zou gaan, heeft de dichter meer dan twintigjaar geleden al voorzien,
zij het op een andere begraafplaats en in een ander seizoen. Voor het overige is
`Ockenburgh' te toepasselijk om er deze necrologie niet mee te besluiten:
Het is, dacht ik, naar buiten kijkend langs
zijn kist naar de Japanse kers en de
weldadige magnolia's, nog niet zo gek
om er zachtjes vandoor te gaan, nadat
je de verwarring die door je bestaan
veroorzaakt werd, tot dit mal, lief gedoe
hebt teruggebracht. Ik zag me al een uur
lang diep betreurd, met lint en aronskelk,
Mahler, enig gesnik en toespraken en al
erbij liggen als hij en hoorde jou en Ad,
Christine, familie, vrienden, wat collega's
daarna bij schrale koffie maar wat kletsen over
mijn eigenschappen die ik nooit bezat.
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Dat lint, die aronskelk, Mahler, die schrale koffie - dat zal allemaal wel goedkomen. Maar Anton Korteweg zal ongetwijfeld door `familie, vrienden, wat collega's' nog wel wat langer dan `een uur lang diep betreurd' worden.
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in memoriam
PIET GERBRANDY

Weemoedig en zonder wrok

Hij had er, maar geldt dat niet voor ons allen, net zo goed niet kunnen zijn. De
meeste levens vangen aan in een orgie van tranen en bloed, weten zich door een
strak regime van plichten, geneugten en illusies een aantal decennia voort te
slepen, om daarna gesmoord te worden in mul zand en vergetelheid. Het zijne
begon met een aanval van slappe lach van zijn machtige moeder, een lach die de
weeën op gang bracht en tot het bitter einde in zijn oren weergalmde. Van meet
af aan was hij zich van zijn futiliteit bewust, wat niet betekent hij die ook altijd
even lijdzaam onderging. Zijn gereformeerde achtergrond had hem ervan doordrongen dat geluk geen recht, maar hoogstens een speling Gods was.
Geboren in het onvoorstelbare 1958 doorstond Piet Gerbrandy zijn kinderjaren in Den Haag, Rotterdam en Oosterbeek dankzij een wonderlijke combinatie
van sombere gelatenheid en een onder vrijwel alle omstandigheden opgewekt
humeur. Hij werd gedreven door lust en nieuwsgierigheid, gulzig en vaak onmatig liet hij zich verleiden tot wat hij even later weliswaar met enige weemoed,
maar altijd zonder wrok teruggaf aan de aarde die het hem kortstondig in bruikleen had gegeven. Was het zijn notoir slechte geheugen dat hem ook het bekende
steeds opnieuw als verrassend voorschotelde?
Reeds vroeg leek hij voorbestemd een halfslachtig literator te worden. Compulsief lezer als hij was, verslond hij nog νόόr de jaren des onderscheids de halve
wereldliteratuur zonder er ook maar iets van te begrijpen, hetgeen hem er niet
van weerhield er te pas en vooral te onpas over uit te weiden. Al vroeg schreef
hij poëzie, die terecht ongepubliceerd bleef. Toen hij na bijna twintig jaar een
bevriende uitgever zover had weten te krijgen zijn bundel Opdringerig en onberaden te drukken (1996), die hijzelf na de verschijning weigerde in te zien, bleek
dat het begin van een literaire carrière die daarom zo verbazingwekkend was
omdat de dichter, naar eigen zeggen, het schrijven van poëzie een hoogst gênante bezigheid achtte. Maar hoewel hij het werk dat hij gepubliceerd had verafschuwde, bleef hij met de regelmaat van een IJslandse geiser gedichten afstoten,
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die naarmate zijn oeuvre groeide steeds minder belangstelling trokken, hetgeen
hem met een zeker genoegen vervulde. De prijzen die hem in zijn beginjaren ten
deel vielen, werden hem, zoals hij niet naliet te benadrukken, toegekend door
jury's waarin zijn vrienden de meerderheid hadden. Hij heeft zich altijd verzet
tegen het samenstellen van een bloemlezing uit eigen werk, laat staan dat hij ooit
overwogen zou hebben zijn poëzie in een kloeke verzamelbundel te fixeren.
Gerbrandy studeerde tussen 1976 en 1984 klassieke talen en vergelijkende
indo-europese taalwetenschap in Leiden, waar hij niet kon aarden; het grootste deel van zijn studietijd woonde hij in Amsterdam, aan de overzijde van het
IJ. Ofschoon hij als classicus een laatbloeier was, wist hij zich toch zozeer in de
weerbarstige materie vast te bijten dat hij de naam kreeg een gedreven vakman
te zijn. Inderdaad las hij niet alleen de grote namen, maar greep hij ook naar
liefst de meest obscure auteurs, misschien om zich te kunnen laten voorstaan
op een overbodige competentie die veel vakgenoten ontbeerden, misschien ook
omdat hij wanhopig op zoek was naar iets wat de literatuur niet te bieden heeft.
Wat hij las vergat hij tot zijn opluchting doorgaans binnen een week. Misschien
was hij ook daardoor een succesvol en geliefd docent, zowel op de Achterhoekse
scholen waar hij lesgaf als aan de universiteit: hij veronderstelde nimmer dat
zijn leerlingen iets van zijn onderwijs zouden opsteken.
Een niet onaanzienlijk deel van zijn leven bracht hij door in altoos vertraagde treinen en op ongure perrons. Het kiezen van de verkeerde woonplaats zat
hem in het bloed.
Als criticus - Gerbrandy beoefende het ambacht sinds 1996 en schreef, zonder ooit een deadline te missen, voor diverse media - spreidde hij een bestudeerde onkunde tentoon, als wilde hij week na week de absurditeit van literatuurkritiek aan de kaak stellen. Ook zijn hilarische proefschrift (Het honk en de
rookpaal, 2009), waarin de onmogelijkheid van sluitende interpretaties vilein
en klemmend wordt aangetoond, kan gezien worden als de eindeloos gerekte
doodskreet van een poëziekritiek die met wellust haar eigen failliet celebreert.
In zijn hoedanigheid van recensent maakte hij menige vijand, wat hem lichtelijk verwonderde, omdat hij zich nauwelijks kon voorstellen dat iemand zich ook
maar iets zou aantrekken van wat hij schreef, matig geïnformeerd en schaamteloos vooringenomen als het was. Dat wil overigens niet zeggen dat hij maar wat
deed. Al zijn stukken ademen het verlangen naar verlossing. Literatuur was voor
hem een existentiële zaak, en juist daarom gedoemd tot mislukking.
Hoe belangrijk literatuur in zijn leven ook was, zij was voor hem uiteindelijk
niet meer dan een toevallige soundtrack onder de film van het bestaan. Hij was
een strenge doch liefhebbende vader, een trouwe vriend en een zorgvuldig echt-
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genoot, niettegenstaande de onafzienbare stoet van vrouwen die hij in de loop
der jaren hartstochtelijk doch hoofs aanbad, getuige een ontzagwekkend corpus
pijnlijk intieme brieven die steevast onbeantwoord bleven. Misschien moet alles wat hij aan poëzie voortbracht gelezen worden als de correspondentie van
een minnaar die de adressen van zijn vriendinnen is kwijtgeraakt. Fietsen en
drinken deed hij liever dan schrijven, en de muziek van John Coltrane, Johnny
Cash en Morton Feldman was hem dierbaarder dan de verzamelde werken van
Homeros, Horatius, Beckett of Lucebert.
Zal het werk van Gerbrandy het einde van de eenentwintigste eeuw halen?
De kans daarop lijkt verwaarloosbaar klein. Al zijn boeken werden spoedig na
hun verschijning verramsjt, of zelfs vernietigd omdat geen antiquaar er brood in
zag. Wellicht zal een beperkte kring van kenners nog eens refereren aan Drank
en zink (2006), met typerend broeierige regels als `je roosgroevige lippen / zo
soepele dorpels / van komst' en `zij hangt haar natte driehoek in de jungle', of
aan Dorrend graan en moerbeivlekken (2008), vermoedelijk zijn sterkste bundel
(er werden slechts dertig exemplaren van verkocht), waaruit de programmatische zin `dit belooft een pover lied te worden' enige tijd cultstatus heeft genoten.
Gerbrandy laat geen werk na. Enkelen zullen heftig doch kort om zijn heengaan treuren.
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in memoriam

LEO VROMAN

LEO 'ROMAN is uitsluitend op 10 april 1915 geboren en stierf heelhuids op een nader te bepalen ogenblik. Hij wordt door een vrouw en twee dochters nagezeten.
Door een klein aantal lezers was hij beschouwd als een groot dichter en door
een groot aantal mensen als een kleine of zelfs afwezige. Hij heeft geloof ik eens
uitgerekend dat hij ongeveer 30 kilometer heeft geschreven, maar veel verder als
je alle lussen van de letters recht trekt, hoewel zijn werk dan te rechtlijnig zou
zijn om te genieten. Met zijn wetenschap, waar hij van leefde in alle opzichten,
heeft hij, alweer volgens eigen berekeningen, ongeveer anderhalf miljoen dollar
verdiend maar heeft daar een halve eeuw over gedaan. Zijn enige ontdekking,
het z.g. Vroman Effect, wordt meestal verkeerd hoewel vaag omschreven als iets
met bloedstolling. Het is in tegendeel iets dat daaraan voorafgaat en te snel is om
hier te beschrijven. Dan zijn er ook nog zijn tekeningen, waarvan een grote stapel door een paar mensen, en een heel kleine stapel door velen is bewaard. Verder is hij bekend door iets wat hij niet heeft gedaan, nl. vechten aan de Grebbelinie, en dan nog wel als wielrijder. Op jongere leeftijd was de fiets inderdaad een
van zijn wapens, dat hij vaak per ongeluk op onschuldige lantarenpalen richtte
en ook op latere leeftijd kon hij niet fietsen maar te voet wel goed verdwalen.
Zullen we hem missen? Niet makkelijk: zijn boeken loeren nog overal, en zijn
Effect is blijvend.
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Verschenen bij uitgeverij Van oorschot
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DICK VAN HALSEMA

De Kamer van Leopold

Begin 2010 kreeg ik via een lid van de familie Leopold toegang tot een nogal ongeordende verzameling papieren over van alles met, in en rond deze familie. Dit
allegaartje was ooit, een halve eeuw geleden, de eerste aanzet geweest tot wat een
welgevormd familiearchief-Leopold had moeten worden.
Over een van de coryfeeën van deze familie, de dichter Jan Hendrik Leopold
(1865-1925), bereid ik een biografie voor. Er zit tussen deze papieren maar betrekkelijk weinig dat direct op hem betrekking heeft. En daar zit weer niets bij
dat de biograaf dwingt tot een dramatische koersverlegging: geen opzienbarende geheimen, geen liefdes en vriendschappen waarvan we nog niets wisten. Dat
Leopold sinds de dood van zijn ouders mede-eigenaar was van een stukje land
bij Beerta waar hij nooit iets aan heeft gehad (een tante had het vruchtgebruik),
of dat hij een paar aandelen in de Bagdad-spoorlijn en het Paleis voor Volksvlijt
had, dat zijn gegevens die je erg blij kunnen maken bij iemand van wie je zo weinig weet als Leopold, maar waar je diepte-biografisch gezien snel klaar mee bent.
Zo niet de kleine collectie foto's, een stuk of vijftien, die met de dichter te maken hebben. Ze kwamen als eerste uit een plastic tasje waar nog een stuk of vijfhonderd andere inzaten die verder helemaal nièts meer met de dichter van doen
hadden (wat ik een uur of wat maar moeilijk aanvaarden kon). Eén van die vijftien foto's staat centraal in het Leopold-deel van dit Tirade-nummer. Toen ik
hem voor het eerst zag (achterop stond al dat het de werkkamer van de dichter
was) was dat de historische sensatie in optima forma. Het is de legendarische
kamer in Rotterdam waar Leopold bijna dertigjaar heeft gewoond (al zijn er bij
de vaststelling van de woonplek of -plekken van Leopold in Rotterdam een paar
complicaties, zie elders in dit nummer) en waarvan we, anders dan bij andere
grote schrijvers uit Leopolds tijd, geen voorstelling hadden omdat er geen afbeelding van bekend was. Ik denk dat Leopold de foto zelfgemaakt heeft (vandaar ook
de lege stoel) en dat er een argument is om hem te dateren op 1906.
De redactie van Tirade heeft deze foto voor dit nummer geadopteerd als sub-
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ject en object van historische sensatie - niet alleen in de papieren Tirade, maar
ook en uitgebreider op de website www.dekamervanLeopold.nl - en een aantal
auteurs gevraagd om te reflecteren op een element van deze foto. Daar hebben
we de stukken in dit nummer aan te danken. Ikzelf heb geprobeerd kamer, bovenhuis en straat (de Van Oldenbarneveldtstraat) in een wat ruimer biografisch
kader te plaatsen, met bezoekers en al. Er staat van alles op de foto dat nog niet is
opgehelderd. De muziek op de piano is volgens een kenner niet van Beethoven.
Van wie wel? Het is de bedoeling dat de foto zijn vragen door blijft stellen op de
website www.dekamervanLeopold.nl . Interactieve hermeneutiek. Als dat begrip nog niet is uitgevonden, doen we het hierbij cadeau aan de wereld.

Aan de keerzijde van deze `kamer in het verleden'
Tirade: Schrijvers opgesloten op Senneroog.
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DICK VAN HALSEMA

`Waar hij zoo langheeft
gewoond'
Bezoekers op de kamer van Leopold
> WWW.DEKAMERVANLEOPOLD.NL >

Kamers, huizen, ramen: ze zijn overal in de poëzie van Jan Hendrik Leopold
(1865-1925) te vinden en ze spelen er een strategische rol. Ze horen bij de beelden waarmee hij de verhouding tussen binnen en buiten, ik en `U', enkeling en
wereld in zijn gedichten op spanning brengt. Een paar voorbeelden. In `Verzen
1895' is er het `ijl gerucht' van `menschen, die gaan onder het raam' en dat geluid
dringt door tot in de kamer waar `ik' gebogen ligt aan het doodsbed van zijn geliefde. Er is het welbekende `oud woonhuis' (`er woont er een voorovergebogen')
waaromheen `peppels staan' en er is de `druppel van den regen' die in weer een
ander gedicht het hele universum spiegelt `hier [...] aan het vensterglas'. In het
lange gedicht `Kinderpartij' is er een kamer met daarin een feestje `ter tiende verjaring van het kind', en er is - zo lees ik het tenminste - in tweede instantie een
glimp van nog een andere kamer. Dat is de kamer (`dit vertrek') waar de dichter
aan zijn schrijftafel zit en waar de dichterlijke verbeelding aan de haal gaat met
wat er eerder op die verjaardag te zien is geweest. In de reeks transformaties die
dat oplevert en die de kern van het gedicht vormt, rekt het gedicht de kaders van
ruimte en tijd op en verlaat daarmee het kleine feestje in de kamer waar het allemaal begonnen was.
Later in Leopolds poëzie is er de koestering van de grafkamer waar de gestorven koning Cheops beschutting zoekt tegen de `woestenij' van het heelal. Weer
later leveren kamers en ramen hun bijdrage aan het `Bloemenalbumblad' uit
1922 en ze ontbreken ook niet in de rijkdom aan dichterlijke fragmenten en kladjes die Leopold ons heeft nagelaten. Daarover aan het slot van dit stuk.
De eigen kamer als de plek van retraite waar de dichter de proef op de som
neemt met wat hij van buiten heeft meegebracht: dat is een voorstelling die we
bij Leopold al vroeg vinden. In april 1890, in Venetië, hij is dan 24 jaar oud, net
afgestudeerd als classicus en nu als privé-leraar meereizend met een adellijke Nederlandse familie die de Franse Rivièra en Italië verkent, stelt hij in zijn
dagboek vast hoe moeilijk het is `zich niet op te winden naderhand op zijn ka-
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mer over de beschrijving, de woorden van dat, wat in werkelijkheid niet in vuur
bracht'.
Op 1 januari 1891 betreedt hij dan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam
en tot minder dan een jaar voor zijn dood, tot het eind van de cursus 1923-1924,
zal hij aan die school verbonden blijven, vanaf 1 maart 1892 met een vaste aanstelling. Wat zal uitgroeien tot de mythe `Leopold in Rotterdam' en `Leopold als
leraar' (die twee zijn samen één complexe mythe) begint hier met de open mogelijkheden van een nieuwe baan en een nieuwe stad. Tot die mythe hoort ook
een verdere levenslange woonachtigheid op een huurkamer in de Rotterdamse
Van Oldenbarneveldtstraat. Dat betreft dan Van Oldenbarneveldtstraat 121, een
adres dat later, waarschijnlijk in 1909, is omgenummerd tot 101b. Dát is `de kamer
van Leopold'.
Maar Leopold heeft toch net niet zijn hele Rotterdamse leven op dat adres gewoond. Op 2 maart 1892, een dag nadat de vaste aanstelling is ingegaan, schrijft
de gemeente Rotterdam hem in als wonend op Binnenweg 121a (nu Oude Binnenweg). Tot ergens eind 1895, begin 1896 zal hij daar blijven. Op de Binnenweg
heeft hij dus een belangrijk deel van zijn vroege werk geschreven. Dan verhuist
hij naar de Van Oldenbarneveldtstraat 121 en daar is hij hoogstwaarschijnlijk bijna dertig jaar blijven wonen. Op 30 januari 1925 verhuist hij voor nog even naar
een nieuw deel van de stad, Samuel Mullerstraat 5b. Op 21 juni van dat jaar sterft
hij daar.
Het is mogelijk dat Leopold in de eerste maanden van 1906 opeens nog weer
even opnieuw op het adres Binnenweg 121a heeft gewoond. Voor het determineren van die kamer op de foto zou dat een gegeven van groot belang zijn, omdat het
erop lijkt dat de foto precies in die tijd gemaakt is. Maar ik denk dat er goede reden is om te denken dat dit gegeven niet klopt en ga er maar van uit dat Leopold
decennia lang ononderbroken in de Van Oldenbarneveldtstraat heeft gewoond.'
De geschiedenis van Leopolds psychische gesteldheid is tragisch: van een sociabele en opgewekte jonge en bijdetijdse leraar met een geheimzinnig aura van
dichter - zo begon het in Rotterdam - ontwikkelde hij zich, ook ten gevolge van
zijn toenemende doofheid, in die lange jaren Van Oldenbarneveldtstraat geleidelijk tot een eenzelvige die men vooral met rust moest laten en wiens gedrag in
toenemende mate de paranoïde trekken begon te vertonen van iemand die zich
het slachtoffer voelt van een complot. Bij dat verhaal hoort toch ook dat Leopold
desondanks bij veel van de mensen die hij het moeilijk maakte respect bleef af1 Zie ook de website www.dekamervanLeopold.nl
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dwingen. Er zijn nogal wat getuigenissen die draaien om iets onbenoembaars dat
men in Leopold bleef voelen en dat geëerbiedigd moest worden. En dat niet alleen vanwege zijn bijzondere dichterschap, dat trouwens voor verreweg de meesten een duister geheel bleef. Veel verhalen over Leopolds toenemende afgeslotenheid geven als tegenwicht ook momenten van lichtvoetigheid en van opflakkerende interesse in mensen en dingen buiten hemzelf. Ik denk dat Leopold in
zijn vakanties - in de organisatie van dit kwetsbare bestaan waren die essentieel vooral die relatief open Leopold was: de wereld waar de trein hem naartoe bracht
was nieuw en nog onbedorven en wie hij daar ontmoette zat nog niet in het complot. Al een paar jaar na het begin van de nieuwe eeuw, als Leopold de veertig nadert, begint Leopolds familie zich zorgen te maken over zijn psychische gesteldheid. Ze legt aan een psychiater de vraagvoor, hoe daarmee om te gaan. In die tijd
moeten de paranoïde trekken van zijn gedrag, met de bijbehorende agressieve
uitvallen, zichtbaar geworden zijn.
Na Leopolds dood, soms pas decennia later, hebben enkelen van zijn intimi
hun herinneringen aan hem gepubliceerd. Daarin komt ook die fameuze kamer
van Leopold, waarvan we dan nu een foto hebben, ter sprake. Dat de nu ontdekte
foto nog veel te raden overlaat, is toch ook weer mooi: ruim honderd jaar aan verstreken tijd, nonchalance in het opbergen en voorts de inwerking van Leopolds
duimzuren of die van zijn familieleden, hebben vooral rechtsonder op de foto
Unbestimmtheitsstellen gecreëerd die we naar eigen inzicht kunnen inrichten.
Na zoveel mythe en beknopte impressies van bezoekers zomaar een scherpe foto,
dat was ook wel veel geweest. Zo goed en vooral zo kwaad als de foto dat toestaat
probeer ik hem hier te dateren en dat betekent ook te lokaliseren. Dat moet dan
aan de hand van gegevens die voor een deel zo evasief zijn als het lijk in de bosjes
van Antonioni's Blow-up.
DATERING
De foto van 8,5 bij 8,5 centimeter is afkomstig uit familiebezit dat decennialang
min of meer ontoegankelijk is geweest. Dat het hier om een afbeelding van Leopolds werkkamer gaat is wel zeker. Niet alleen maakt de foto deel uit van een kleine collectie foto's die onmiskenbaar direct met de dichter te maken hebben, een
latere hand heeft het er ook nog maar eens achterop gezet met wat toen nog ballpoint heette: `De werkkamer van de dichter J. H. Leopold in Rotterdam'. Er is alle reden om aan te nemen dat Leopold zelf de foto heeft genomen. In hetzelfde
nu opgedoken verzamelingetje zitten zes foto's die hij in de bergen van Zwitserland en Tirol heeft gemaakt. In wat onmiskenbaar Leopolds handschrift is staat
op alle zes foto's achterop geschreven om welk bergachtig oord het hier gaat. Ik
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vermoed dat Leopold, die graag fotografeerde, deze foto's aan zijn moeder en/
of zijn zuster heeft gestuurd. Veel later heeft iemand met diezelfde ballpoint er
achterop geschreven dat de dichter zelf deze foto's gemaakt heeft (`Heeft Dichter Leopold zelf gefotograveerd in Zwitserland'). Het gaat hier om daglicht gelatine zilverdruk, een systeem dat van circa 1875 tot 1935 in gebruik was, met contactafdrukken even groot als het gebruikte filmpje. Volgens de Amsterdamse fotorestauratrice Clara von Waldthausen, die zich over deze foto's heeft gebogen, is
het formaat van deze foto's `ongebruikelijk'. Omdat de foto van Leopolds werkkamer qua fotomateriaal identiek is aan de foto's uit de bergen, kunnen we aannemen dat die met hetzelfde toestel gemaakt is. En dan waarschijnlijk - dat vooral
ook vanwege de lege stoel - door Leopold zelf.
Voor een poging tot nadere datering van die foto binnen Leopolds Rotterdamse leven is de periode 1875-1935 uiteraard onbruikbaar. In het j aar dat ik deze foto
ken heeft de studentikoze rommeligheid van het gefotografeerde deel van de kamer, met de kruiende boekenstapels, de overladen piano en de met punaises op de
muur geprikte prenten, mij nog niets onthuld dat tot een ordentelijke nadere datering ergens voor of na zou kunnen leiden binnen het tijdvak 1892-1925. Op één
ding na: op het bureau staat een soort kalendertje, rechtstandig omgevouwen in
een rechthoek. Bovenin steekt een losse foto van een kalende man met een strakke kop en een kind ter hoogte van zijn rechterarm. Bij uitvergroting van het kalendertje is te zien dat het linkerdeel ervan bestaat uit een weekoverzicht met in
het midden van de week `woensdag 31'. Het kost aan wie in deze materie zit niet
veel moeite om, bij een kleine uitvergroting van de kalender met foto, in de kalende man Joes Leopold te herkennen, de broer van de dichter, in 1896 getrouwd met
Fimi Rijkens die eerder met de dichter verloofd was geweest en die in alle mogelijke gestalten van onbereikbaarheid door Leopolds poëzie uit die jaren doolt.
Verdere uitvergrotingen en, vooral, Photoshop-exercities met diverse soorten
contrast, brachten mij tot de bevinding dat daar links boven, in een soort boogje gedrukt, het jaarta11906 staat. Sinds ik daar 1906 heb gezien, zie ik daar steeds
maar weer 1906, waardoor het vanzelf ook steeds meer 1906 wordt. Dat bevalt me
ook al zo goed omdat dat ook het jaar is waarin Leopold zijn 'Kinderpartij', voor
mij het grote scharnierpunt in zijn dichterschap, opstuurde naar Denieuwe gids.
Maar mijn `1906' kan niettemin een geval van blow-up zijn. Het geval van het circa vijfjaar oude meisje in witjurkje dat ik voor zeker daar bij de arm van Joes zag,
stemt in dit opzicht tot bescheidenheid. Ik zag dat meisje daar vertrouwelijk en
overtuigend vijfjarig staan of zitten (het was eigenlijk een soort hangen) en toevallig kwam het ook zo uit dat het huwelijk van Joes en Fimi inmiddels net over
zo'n soort meisje beschikte. Toen ik later een kleinzoon van Joes en Fimi vroeg
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of hij toevallig deze foto in het echt had, bleek dat zo te zijn. Mijn Joes was inderdaad overtuigend Joes, maar mijnvijfjarige meisje in jurkverhelderde zich in een
split secondtot een ongeveer eenjarig jongetje in wit geruite babyjurk, gezeten op
de arm van zijn vader. Achterop de foto staat dat het hier om Joes gaat met zijn
oudste zoontje Robbert Iwan (de latere uitgevervan onder meer De vrije bladen).
Die is geboren in 1897. De foto die Leopold bovenin zijn kalender gestoken heeft
moet dan ergens in het tweede deelvan 1898 genomen zijn.
Als ik - met alle voorlopigheid die hoort bij waarnemingen in blow-up en bereid om te wijken voor scherpere visioenen - voor nu maar vasthoud aan `1906'
als het jaar van Leopolds bureaukalender en dus van de foto van de kamer, dan
levert dat een paar conclusies op. De eerste is dat Leopold een foto van zijn broer
en diens oudste kind, samen bij uitstek symbool van wat Leopold ontzegd was,
in een strategische hoek van zijn blikveld had staan, rechtsboven bij het vloeiblad, naast het inktstel. En dat hij die inmiddels een jaar of acht oude foto dan
misschien ook wel al jaren achtereen steeds opnieuw in zijn nieuwe kalender had
gestoken. Er komt nog een dateringsgegeven bij. In de week waarop de kalender
hier staat, valt woensdag op de 31e van de maand. In 1906 was dat het geval in januari en oktober. Als Leopold zijn kalender netjes bijhield (hij lijkt me zomaar
wel een kalenderman, hij tekende ook vaak kleine kalendertjes om fijne toekomstige vakantieweken vast wat gezicht te geven), dan is de foto van Leopolds kamer dus 6f in de week van 29 j anuari tot 4 februari gemaakt 6f in die van 29 oktober tot 4 november. Twee stipjes van een week, ergens op ongeveer een derde van
het lange parcours dat Leopold heeft afgelegd in de straat `waar hij zoo lang heeft
gewoond', zoals Leopolds bewonderaar J. C. Bloem in 1926 schreef in het Rotterdamsch Jaarboekje.
`Leopold is voor mij een legende. Ik ken hem niet persoonlijk, ik heb nooit iets anders van hem gezien dan een portret en de ramen van de kamer waar hij woont.'
Zo opent het stuk dat Martinus Nijhoff in mei 1925 in de NRC schreef bij Leopolds zestigste verjaardag. Die ramen van Leopolds zitkamer (hij had ook nog
een slaapkamer) zaten aan de voorkant van het bovenhuis Van Oldenbarneveldtstraat 121 (in Nijhoffs tijd inmiddels 101b geworden), waar Leopold inwoonde bij
de familie Wolffers. (Ik ga ervan uit dat Nijhoff als hij dit schrijft niet weet dat
Leopold net verhuisd is, het was die Van Oldenbarneveldtstraat - en niet de Samuel Mullerstraat - die bij de Leopoldlegende hoorde en waar vrienden van Nijhoff, zoals A. Roland Holst, Leopold ook wel hadden opgezocht.)
Het echtpaar Wolffers was van Leopolds leeftijd, allebei geboren in 1864, getrouwd in 1890. Ze hadden een dochtertje, Betsy, dat Leopold van nabij moet heb-
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ben zien opgroeien. Volgens het Rotterdamse adresboek deed Maurits Wolffers
`in modeartikelen', soms nader aangeduid als `dameshoeden'. Sara WolffersSchnitzler - de juffrouw', zoals een hospita toen werd aangeduid, ook als ze man
en kinderen had - kwam uit een muziekfamilie. Haar vader, violist en `muziekonderwijzer', woonde tot 1906 bij het gezin Wolffers in en moet voor Leopold in
diens eerste tien jaar in de Van Oldenbarneveldtstraat een dagelijkse aanwezigheid geweest zijn. Louis Schnitzler, een bekende pianist en componist, was familie. Hij kreeg contact met de dichtende commensaal van Sara Wolffers, een paar
jaar ouder dan hijzelf, en zette al νόόr eind 1897 diens ongepubliceerde en dus
speciaal voor hem uit de la gehaalde `Claghen' op muziek. Voor Leopold, voor wie
de muziek misschien nog belangrijker was dan de poëzie, moet het in die begintijd daar in huis een goed klimaat geweest zijn. Op de foto van zijn werkkamer
staat de met muziekuitgaven overladen piano direct naast het bureau. Leopold
moet bijna simultaan op beide borden hebben kunnen schaken: dat trof mij het
meest aan deze foto toen ik hem voor het eerst zag.
Het laat zich verbinden met wat de filosoof H. M. J. Oldewelt, oud-leerling van
Leopold, mij ooft schreef: `Zo vertelde hij eens dat, als er een gedicht in wording
was, hij het voor zich nam aan de piano en dan al denkende daarop fantaseerde
om de goede voortgang van het gehalte te toetsen: De directe nabuurschap van
schrijfplek en piano in deze kamer maakt dat ongedacht aanschouwelijk. Wat betreft de verdere geschiedenis van het huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat en
de familie Wolffers: Leopold, een erg andere Leopold dan die van die eerste jaren,
vertrok begin 1925 omdat hij mevrouw Wolffers ervan verdacht ook al in het complot te zitten, Maurits Wolffers stierf in 1937, het huis stortte in elkaar onder de
Duitse bommen en Sara Wolffers-Schnitzler verdween in Auschwitz. De dochter,
Betsy, overleefde de oorlog. Al toen ze in de twintig was, dat was de tijd dat Verzen uitkwam en Cheops, had het meisje uit Leopolds bovenhuis zich ontwikkeld
tot een niet onbekende actrice en declamatrice, tussen amateur en professioneel
in, met moderne poëzie op haar repertoire. In 1916 mocht ze als lid van de Raad
van Beheer van het Rotterdamsch Tooneel de beroemde actrice Alida TartaudKlein toespreken bij de viering van haar vijfentwintigjarig jubileum in de Grote Schouwburg. Al was zoiets toen bij hem al niet zo zeker meer, ik laat Leopold
maar aanwezig zijn bij dit optreden van zijn nu volwassen huisgenote. Hij had per
slot van rekening op dat moment zijn eigen contact met het Rotterdamsch Tooneel en de sterren van dat gezelschap: een maand eerder was in dezelfde schouwburg het Oudindische stuk Het leeroen wagentje in première gegaan, in de vertalingvan Leopold en met het echtpaar Tartaud in de hoofdrollen. Twee jaar eerder
was Betsy getrouwd met J. H. Kiek van de juwelenzaak Kiek in de Amsterdamse
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Leidsestraat. (Koningin Juliana zou daar volgens het internet veel later nog haar
horloges kopen, daar wil ik niet aan voorbij gaan.) De trouwkaart die ze aan Leopold stuurde is nu in het Letterkundig Museum. Leopold, die graag dichtte op het
vorstelijke wit van trouwkaarten, heeft hem volgeschreven met aantekeningen
voor iets dat moest gaan cirkelen rond verlangen, tijd, leven en dood. `Ik denk aan
mijn verleden, voorbijgegaan / hoe los van alle schijnbare banden'.
PASSANTEN IN HET BOVENHUIS
Hoe Leopold in de omgang was, hoe een bezoek aan hem op zijn kamer aan de Van
Oldenbarneveldtstraat verliep, waarover hij het had, hoe hij een nieuwe pijp opstak, hoe de sfeer op die kamer was, hoe het licht viel uit de gaslamp met de groene
kap, hoe hij zijn handen bewoog, wanneer de bladmuziek te voorschijn kwam en
welke muziek dan, welke componisten erg goed waren en welke je beter niet kon
noemen, dat zijn eigen poëzie als gespreksonderwerp diep taboe was: verreweg
het meeste van wat we van Leopold op dit niveau van biografische precisie weten,
danken we aan de verslagen van drie oud-leerlingen die ook na hun eindexamen
contact hielden met Leopold en dat contact uitbouwden tot vriendschap. Totdat de groeiende argwaan die Leopolds omgang met anderen steeds meer in zijn
greep kreeg, die vriendschappen vervolgens ook weer stuk voor stuk verstikte.
Dat proces wordt vooral na 1910 met een dramatische duidelijkheid zichtbaar. De drie vriendschappen met oud-leerlingen waarom het hier gaat, strekken
zich uit over de periode 1897 tot 1918, min of meer evenwichtig verdeeld over die
twintigjaar. De oudste zijn die met Frederik Schmidt-Degener, de latere directeur van Museum Boijmans en daarna het Rijksmuseum, en Reindert Jacobsen,
historicus en kunsthistoricus, vanaf september 1905 collega van Leopold aan
het Erasmiaans Gymnasium. Jacobsen was van hen beiden de eerste die kennismaakte met Leopold, in 1891 al, maar dat was nog gewoon in de klas. SchmidtDegener was de eerste die het tot Leopolds kamer in de Van Oldenbarneveldtstraat bracht. Vroeg in 1897, Leopold woonde toen nog niet zo lang bij de familie Wolffers, kreeg de toen vijftienjarige Schmidt-Degener een tijdlang bijles van
Leopold. Dat gebeurde 's avonds bij Leopold thuis. Daaruit groeide op den duur
een vertrouwelijke omgang en van 1900 tot 1903 zou Schmidt-Degener Leopold
geregeld opzoeken. Als hij daarna voor een paar jaar studie naar het buitenland
vertrekt, wordt het contact per brief voortgezet. Die briefwisseling ging van Leopolds kant (alleen die kant is bewaard gebleven) niet alleen over wat hem bezig
hield in klassieke Oudheid, literatuur, schilderkunst en muziek, maar heel summier ook over zijn gewone, huiselijke doen en laten. Na zijn terugkeer in Nederland, in 1905, hervat Schmidt-Degener zijn bezoeken aan Leopold, maar op een
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lager pitje (`mijn haastiger bezoeken vonden zijn kamer en zijn eigenaardigheden in niets veranderd') en uiteindelijk verzandt het contact. In 1927, twee jaar
na Leopolds dood, zal Schmidt-Degener het allemaal opschrijven in zijn fameuze
`Herinnering aan Leopold'.
De tweede Leopoldbezoeker is Reindert Jacobsen. Jacobsen, geboren in 1876,
heeft in de cursus 1891-1892 - Leopold was toen een splinternieuwe leraar - een
jaar Latijn van Leopold gehad, maar daar bleef het wat Leopold en Jacobsen betreft toen bij. Na zijn studie geschiedenis en Nederlands is Jacobsen in het voorjaar van 1903 voor een paar maanden terug in Rotterdam. `In dat voorjaar [..] nodigde hij mij herhaaldelijk op zijn kamer in de Van Oldenbarneveltstraat', schrijft
Jacobsen veel later in zijn herinneringen aan Leopold (De gids, 1957). In september 1905 komt Jacobsen opnieuw en nu voorgoed naar Rotterdam, als Leopolds
collega op het gymnasium, opvolger van Knuttel. `Nu eerst leerde ik Leopold op
zekere voet van gelijkheid en van nabij kennen; tot dusver was ik nog slechts bij
mijn leermeester op visite geweest: Dat groeit uit tot een vriendschap die een
jaar of vier, vijfbestaan heeft om daarna geleidelijk weer in de afbraak te belanden. De pijnlijkheid van dat destructieve proces - hij zag Leopold dagelijks op
school en kon er daardoor niet aan ontsnappen - doortrekt Jacobsens herinneringen aan Leopold.
Mijn derde hoofdgetuige is Jan Sjabbo Brouwer. Leopolds contact met hem
speelt al helemaal in de tijd dat Leopold zijn vrienden stuk voor stuk aan het afstoten is. Brouwer had in de vijfde klas, in de cursus 1911-1912, Grieks gehad van
Leopold. In de pauze van een zondagmiddagmatinee van het Residentie-orkest
onder Henri Viotta kwamen ze nader met elkaar aan de praat (`in de pauze rookte ik een sigaret in de rookkamer en werd aangesproken door Dr. Leopold') en in
de loop van dat gesprek opperde Leopold dat Brouwer toch vooral quatre-mains
van Schubert moest gaan spelen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Brouwer van
1914 tot 1917 - hij studeerde toen al rechten - elke maandagavond op de Van Ildenbarneveldtstraat kwam om samen met Leopold piano te spelen. Tot ook hij in
ongenade viel. Dat was in 1918. Na Leopolds dood in 1925 en later nog eens in 1930
heeft Brouwer, die inmiddels administrateur van het Scheveningse Kurhaus geworden was en daar de muziekprogrammering deed, zijn herinneringen aan Leopold gepubliceerd in Het vaderland. Muziek was kennelijk het voornaamste medium geworden dat Leopolds wat nabijere omgang met een ander nog een tijdlang
kon laten gedijen. Brouwers verslag wekt de indruk dat hij in die paar jaar een intimus van Leopold is geweest: `Zonder eenige overdrijving kan ik zeggen, dat ik in
de jaren 1914-1917 met Dr. Leopold nauw bevriend ben geweest. Iederen Maandagavond om zeven uur kwam ik bij hem, en om half elf gingen wij samen uit. De
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geheele avond was dan doorgebracht met praten en muziekmaken. Hij vertelde
mij al zijn geheimen, moeilijkheden zoowel als vreugden en genietingen.' In het
clubje oud-klasgenoten van Brouwer waarvan ook Jan Romein deel uitmaakte Romein was `Het Room', Brouwer was 'De Bers', ze hadden een eigen taaltje, het
Westersingels - werd de voorkeurspositie die Brouwer inmiddels op de Van 01denbarneveldtstraat bij elkaar had gequatremaind nogal koel bekeken. Daarvan
getuigt deze veel later gepubliceerde herinnering van een ander lid van dit clubje, dominee Henny Cramer: `Leopold, die overal gebrek aan waardering meende
te merken, koos De Bers uit om quatre-mains te spelen. De Bers speelde slordig
maar erg handig piano. Hij was kostbaar en opzichtig gekleed: naar school droeg
hij een pandjesjas met streepbroek en een ruigwollen, oranje vest: Het klinkt niet
geweldig. Het suggereert ook dat Leopold het inmiddels wat beneden zijn stand
was gaan zoeken. Maar hier kan iets van jaloezie in hebben meegespeeld.
Wie kwamen verder langs daar in het bovenhuis aan de Van Oldenbarneveldtstraat in de bijna dertigjaren dat Leopold er woonde? Natuurlijk zijn naaste familie, tot het met hen misging, natuurlijk de paar collega's met wie hij bevriend was, Dr. Kronenberg voorop, tot het met hen misging. En natuurlijk de
apothekersfamilie Robertson, waarmee hij sinds 1897 intiem bevriend was. Op
mevrouw Robertson was hij verliefd, met meneer Robe rtson speelde hij quatremains, voor hun dochtertje schreef hij ter ere van haar tiende verjaardag een gedicht waaraan hij drie jaar werkte. Dat is `Kinderpartij', `voor Mientje Robertson'
zoals in De nieuwe gids van juli 1906 en in de eerste drukvan Verzen (1913) boven
het gedicht staat. De ouders Robertson zullen vaak op de Van Oldenbarneveldtstraat zijn geweest. Mientje is er ook geweest. In 1979, ze was toen zesentachtig,
heeft ze me daarover verteld: ze herinnerde zich nog hoe ze daar een keer had geluncht. Op mijn suggestie dat die kamer van Leopold een akelig hol moest zijn geweest, zei ze niet nee - ik had dat niet zo lang daarvoor gehoord van een andere,
ook al zeer oude passant in de Van Oldenbarneveldtstraat -, maar het was misschien toch vooral mijn op die zegsman teruggaand aplomb dat maakte dat ze het
maar zo liet. Ik had haar natuurlijk zonder haar antwoord vast bij te sturen moeten vragen hoe ze zich die kamer herinnerde. Ik was toen nog niet op een biografie uit en wilde vooral van haar weten of Leopold ooit iets gezegd had over de filosofische achtergronden van haar eigen `Kinderpartij'. Maar die had Leopold, dat
werd me al snel duidelijk, niet met Mientje gedeeld, ook later niet. Van de kamer
aan de Van Oldenbarneveldtstraat herinnerde ze zich vooral de boeken: `Nou het
was boeken, he. Dan had hij zo'n boekenmolentje naast hem staan dat rond kon
draaien.' Die lunch bij Leopold, die was heerlijk. Uiteraard was het niet de dichter
die de lunch klaarmaakte: `Dat deed de juffrouw dan wel, hij bestelde dat.' - Om
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het slot van het aan Mientje opgedragen `Kinderpartij' te citeren: `en ook dit minderde en verging'. Na een aantal jaren van bloeiende vriendschap werden ook de
Robertsons uiteindelijk geweerd uit Leopolds kamer en uit Leopolds leven. En in
de tweede drukvan Leopolds Verzen, die in 1920 verscheen, stond Mientjes naam
niet meerbonen `Kinderpartij'.
Er zullen veel andere leerlingen dan die paar van wie we dat toevallig weten,
wel een keer of misschien zelfs wel regelmatig bij Leopold zijn langsgegaan op
de Van Oldenbarneveldtstraat. Die hebben dat alleen niet voor ons opgeschreven. Eén van die bezoekers, de classicus J. C. Kamerbeek, heb ik in 1997 nog kunnen spreken (Kamerbeeks bezoek aan Leopold was laat in Leopolds leven, het betrof al niet meer de Van Oldenbarneveldtstraat maar de Samuel Mullerstraat).
Van een andere oud-leerling van Leopold, de latere advocaat Bernard Droogleever Fortuijn, heb ik een aanzet tot memoires ter beschikking waarin Leopold een
rol speelt. Ook van dat materiaal maak ik gebruik. Leopold nodigde kennelijk ook
wel meisjes van zijn school uit naar de Van Oldenbarneveldtstraat. Ik weet dat
er een leerlinge geweest is die hij op zijn manier het hof maakte en die hij herhaaldelijk dringend uitnodigde om hem thuis te komen opzoeken. Dat liet de vader van het meisje liever toch maar niet gebeuren. Of Ida Gerhardt, die `met Leopold wandelde', Leopold ook thuis bezocht, weet ik niet. Leopold zal mededichters, letterkundigen en bewonderaars op bezoek hebben gehad op zijn kamer aan
de Van Oldenbarneveldtstraat. Over zo'n bezoek aan Leopold schrijft Α. Roland
Holst in maart 1921, dat is al laat in Leopolds leven, aan zijn moeder. `Zaterdagmiddag heb ik bijna 3 uur lang bij Leopold zitten praten en den heelen Zondagmiddag ben ik met hem uitgeweest. Ik zal er u wel eens alles van vertellen, want
het heeft een onvergetelijken indruk op mij gemaakt, deze man, die zulk een
groot dichter is en zulk een onzegbaar verlaten mensch en van zulk een niet te
zeggen eenvoud en goedheid: (Het bezoek resulteert erin dat Roland Holst Leopolds `Bloemenalbumblad' binnenhaalt voor De gids.) Wie op het laatst van Leopolds leven, vanaf eind 1924, Leopold ook wel thuis opzocht en daarover geschreven heeft, is de letterkundige K. H. de Raaf. Ook aan hem ontleen ik gegevens
over de kamer van Leopold. Er zijn verder een broer en zuster Van Lennep, die
Leopold regelmatig opzochten: de in 1894 geboren componiste en muziekcritica Henriëtte van Lennep, die bij Leopolds leven een paar van zijn gedichten op
muziek heeft gezet, en haar jongere broer Daan (D. F. W.) van Lennep, later een
bekende classicus. Tussen 1918 en 1921 hadden ze regelmatig contact met Leopold. Ze maakten lange wandelingen met hem op het terrein van de Heilige Landstichting in Nijmegen (Leopolds zuster woonde daar in de buurt en hij logeerde
er vaak) en zochten hem zo'n twee keer per jaar op in de Van Oldenbarneveldt-
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straat. Decennia geleden heb ik een paar keer met Daan van Lennep gesproken
over Leopold. Aan deze estheet, want dat was hij ook, ontleen ik - behalve de ook
door andere passanten in de Van Oldenbarneveldtstraat opgedane ervaring datje
Leopold nooit naar zijn gedichten moest vragen - een heel negatieve beschrijving
van die kamer. Zo verzorgd als Leopolds kleding was, zo `vreselijk' was zijn kamer, `zonder enige fantasie ingericht'. `Bloemen stonden er nooit.' De allereerst
in zijn gedichten wonende bewoner van deze kamer had kennelijk genoeg aan het
`helder glas' met bloemen dat de dichter van het in deze jaren en in deze kamer
geschreven `Bloemenalbumblad' daar aan het slot van zijn gedicht neerzet `tegen
den ruit in het kozijn / geheven in den daglichtschijn'. Van Lennep vatte het voor
mij aldus samen: `De kamer ademde een verschrikkelijke eenzaamheid:
Dat is een waarneming die past bij Leopolds nadagen in de Van Oldenbarneveldtstraat, de tijd dat hij als dichter pijlsnel steeds maar beroemder werd (al die
lof in de hoge sleutel makte hem achterdochtig en deed hem denken dat die druktemakers en literaten hem voor de gek hielden), terwijl niet zijn verbeeldingswereld- daar had hij zijn poëzie voor en daar hebben we die baaierd aan nagelaten
gedichten en fragmenten aan te danken - maar wel zijn mensenwereld in hetzelfde tempo steeds onherbergzamer, vijandiger en leger werd. Onbelaste buitenstaanders als de jonge Van Lenneps konden daar voor zolang het duurde nog wel
binnenkomen, maar Leopolds contacten van een wat substantiëler nabijheid waren zo langzamerhand allemaal in de vernieling geraakt. De legende die een kleine literaire elite de laatste jaren van zijn leven om hem heen begon te weven, die
van Nederlands grootste levende dichter, die zich in een cocon van ontoegankelijkheid door Rotterdam bewoog en zich, als Cheops in zijn piramide, liefst maar
terugtrok in zijn veilige kluis achter die ramen waarover Nijhoff het had, daarboven in de Van Oldenbarneveldtstraat: die legende is in alle duidelijkheid en nogal plain terug te vinden in een gedicht van Johan de Molenaar ter nagedachtenis van Leopold. Ik vond het afgedrukt in een uitgeknipt krantenstukje waarop
iemand `juni `35' geschreven heeft; dat hoeft niet de datering van het gedicht te
zijn. Dit gedicht mag je wel zien als de bewoording bij uitstek van de mythe van
Leopold en zijn kamer. Ik geef de eerste drie strofen, het aanhanklijk beest uit regel drie moeten we maar voor lief nemen:
Hoe mag zijn leven zijn geweest?
Altijd alleen, zonder een vrouw,
een vriend of een aanhanklijk beest;
alleen met zijn gedachten en zijn trouw
aan 't Wonder, dat zijn stille geest
steeds schuwer te benaadren zocht.
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Te wonen in hetzelfde huis,
dezelfde kamer, jaar najaar;
te hooren dag en nacht 't geruisch
der heesters onder 't raam. En 't wonderbaar
geprevel, teeder, trotsch en kuisch,
van liedren, die hij vinden mocht.
Maar dan, waarom die bitterheid,
die walging en dat wee verdriet
om alles? De wanhopigheid
om Eene, immer wijkend naar 't verschiet
der droomen. En de klacht altijd:
'k Weet mij verraden en verkocht.
[...]
De deze richting uit gestileerde, late Leopold lijkt maar weinig raakvlak meer
te hebben met de bloeiende Leopold uit de vroege jaren in de Van Oldenbarneveldtstraat, zoals bijvoorbeeld Schmidt-Degener die van 1897 tot 1903 had meegemaakt. Als Schmidt-Degener in 1927 zijn `Herinnering aan Leopold' schrijft,
weet hij precies wat er met de grote held en mentor uit zijn vormingsjaren inmiddels was misgegaan. En dat dat heel pijnlijk was. Hij zal zich misschien ook
gerealiseerd hebben dat wat er op den duur met Leopold was misgegaan toch
vooral een steeds sterkere uitvergroting en kromgroeiing was van iets dat er eerder ook al wel was. Niettemin richt hij in zijn stuk over Leopold een monument
op voor iemand die voor hem van levensbelang geweest is en gebleven is. Uit de
door Schmidt-Degener en anderen gepubliceerde herinneringen aan Leopold
kun je opmaken dat er in die gesprekken op Leopolds kamer een grote rijkdom
aan onderwerpen langskwam: een sonnet dat net in de krant had gestaan, Rusland, de grote politiek, een schilderij dat daar en daar te zien was, een Franse
dichter, en - vooral - muziek. Schubert, César Franck, Bach, Beethoven, Tsjaikowski. Voor zover je onder die diversiteit van onderwerpen een dieper fond
kunt vinden, moet de onuitwisbare indruk die Leopold op een aantal van zijn
leerlingen gemaakt heeft, gezocht worden in dat fond. Ik denk dat op zo'n avond
op Leopolds kamer aan de Van Oldenbarneveldtstraat soms een bewustzijnsintimiteit tussen Leopold en zijn bezoeker tot stand kon komen waarin voor de
bezoeker allerlei zaken opeens en als vanzelf helder leken te worden. En waarin Leopold totaal onschoolse vormen van inzicht en zelfs waarheid aan zijn bezoeker overdroeg buiten elke samenvatbaarheid van het gesprek zelf om. Daar
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moet de grootste kracht van Leopold als pedagoog - want dat was hij bij uitstek,
ook als hij thuis in de Van Oldenbarneveldtstraat ontving - gelegen hebben. Dat
vermogen moet het zijn geweest dat het meest indruk op zijn leerlingen heeft
gemaakt, niet de rijke scope aan zaken uit geschiedenis, kunst en cultuur die op
zo'n avond langsparadeerden. Ik denk dat juist daarom het gesprek ook weer zo
gemakkelijk kon overvloeien in de heldere ongrijpbaarheid van het samen muziek maken. Het sluit aan bij dat `fluïdum' dat Jacobsen Leopold als lezer van
klassieke teksten toedenkt: `Het was, alsof er van hem een fluïdum uitging, dat,
min of meer buiten het grammaticale om, de zin van een text te voorschijn wist
te toveren. Over dit intuïtieve, dat a.h.w. door direkt contact het doel vindt, heb
ik later dikwijls met hem gesproken, de divinatio, zoals hij het noemde, de ingeving.'
Ik ga hier nog even op door, want wat die avonden op Leopolds kamer nu zo
indrukwekkend en uniek maakte, is voor mij een hoofdvraag. Voor Leopold was
elke vorm van gewichtigheid, van schoolsheid en van bij de macht willen horen
een gruwel - ook in bijvoorbeeld de georganiseerde literatuur. Zozeer dat hij op
de lange duur dat kwaad bij zo ongeveer iedereen zag opduiken, ook bij wie tot zonet zijn vrienden geweest waren. De intimi onder Leopolds leerlingen - en ook
heel veel leerlingen die niet bij die kleine groep intimi hoorden - moeten in de
bewegingen van Leopolds brein en taal de werkzaamheid hebben gezien van een
extreem sensitieve individuele kern. Een bewustzijn dat bewust onbeschermd,
want onaangepast, probeerde te blijven en met een ongewapende en dus kwetsbare authenticiteit de wereld probeerde te blijven aftasten. Zo kun je - misschien
- iets wezenlijks sonderen waar je anders niet in doordringt. Daar ergens zullen
die leerlingen en vrienden ook het gegeven van Leopolds dichterschap geplaatst
hebben, ook als ze die gedichten zelf soms nogal onbegrijpelijk vonden. Dit is,
denk ik, te verbinden met de `eenvoud en goedheid' die A Roland Holst in 1921
voelde in deze `onzegbaar verlaten mensch', het heeft ook met een bepaald soort
waarheid te maken, met het soort eenvoud en goedheid dat soms haaks staat op
de bereidheid om maatschappelijk te functioneren zoals dat van een mens verwacht wordt. Leopold wilde zeker geen rebel zijn, hij voegde zich min of meer
in alle gangbare conventies. Maar binnen die conventies ontwikkelde hij steeds
meer antistoffen en dat maakte hem steeds onhanteerbaarder. Toen SchmidtDegener en Jacobsen eenmaal de wereld van de belangrijke mensen waren binnengegaan, waren ze voor Leopold afgeschreven. En zal Leopold zich, in de argwaan van zijn gevoeligheid, ook door hen beschuldigd hebben gevoeld en bij wijze van verweer zijn klauwen maar vast hebben uitgeslagen.
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DE KAMER
De intieme afgeslotenheid van Leopolds kamer aan de Van Oldenbarneveldtstraat met zijn drie ramen hoog aan de straat, met 's avonds gedempt licht, veel
boeken, de piano altijd open, op die piano altijd muziek opengeslagen - die combinatie vormt een vast gegeven in wat bezoekers als Schmidt-Degener, Jacobsen,
Brouwer, maar ookbijvoorbeeld Bernard Droogleever Fortuijn op papier hebben
gezet over hun bezoeken aan Leopold. `Mijn herinnering aan die avonden is nu
nog levend; ik zou de kamer kunnen uitteekenen: de piano, zijn schrijftafel met,
daarop, een gaslamp met groene kap, zijn draaiende boekenkast en de Moezelwijn, welke hij dan schonk.' De gaslamp met groene kap en de boekenmolen komen in bijna elk verhaal terug. De Moezelwijn ook geregeld. Op de foto van Leopolds kamer ontbreekt de gaslamp op het bureau; misschien is die weggesmolten
in de lichtvlek links. Maar de piano staat er goed op. Na Leopolds dood moesten
zijn erfgenamen naast de rekening van de dokter, die van de crematie op Driehuis-Westerveld en die van de inkomstenbelasting 1925-1926 nog fl. 8,18 betalen
aan de firma Rijken en de Lange voor `huur piano tot en met den dag van overlijden'. Dat kan natuurlijk een andere piano geweest zijn dan die van twintig jaar
eerder op de foto.
In vrijwel alle verslagen van bezoeken aan Leopold speelt de piano een hoofdrol. Het citaat dat ik zonet gaf is van Droogleever Fortuijn. Die had van 1902 tot
1906 les van Leopold en behoorde, zoals hij zelf zegt, niet tot de `bevoorrechte
leerlingen' aan wie Leopold wel eens een afschrift van een gedicht gaf. Met poëzie
had hij niets, met Grieks en Latijn ook alleen maar in zoverre je dan, als je geluk
had, les van Leopold kreeg. Daar zat het hem dus niet in. Het was de muziek, voor
Leopold het contactmiddel bij uitstek, die Leopold en Droogleever Fortuijn bij
elkaar bracht. Droogleever Fortuijn speelde piano - hij had les van de al genoemde Louis Schnitzler maar hij wist vooral veel van muziek en daar praatte hij
graag over met gelijkgezinden. Hij kwam zijn leraar geregeld tegen bij concerten
- zoals Brouwer tien jaar later -, vaak kwam Louis Schnitzler er ook nog bij staan
en dan namen ze met zijn drieën het gehoorde nog eens grondig door. Dat liep op
termijn uit op een uitnodiging van Leopold om hem in de Van Oldenbarneveldtstraat op te komen zoeken. `Wij speelden dan quatre-mains en, hoffelijk als hij
was, verzuimde hij nooit mij te vragen hem ook iets voor te spelen: Tussen de
muziek door had hij het met Leopold over andere dingen. Vooral over de Stoa, het
was de tijd waarin net Leopolds Stο fsche Wijsheid was verschenen. Aan dat boekje hield Droogleever Fortuijn een grote liefde voor de Stia over, waaraan hij de
rest van zijn leven trouw is gebleven. Naast de muziek, die de ingangsvoorwaarde was voor deze omgang, en de Stoa, die voor Droogleever Fortuijn het substan-
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tieelste gespreksonderwerp vormde, noemt Droogleever in zijn herinneringen
nog een derde, misschien wel het interessantste, punt waaruit hij zijn band met
Leopold verklaart. Dat speelt op een ander niveau: `[ik] voelde instinctief, dat hij
in fijnheid en eruditie, maar vooral in zijn hyper-gevoeligheid, verre boven anderen uitstak. En, waar ik zelf een gevoelige jongen was, kon daardoor een band ontstaan.' De verbinding van die beiden met de Stoa is niet zo gek: dat is de filosofie
bij uitstek die de overgevoeligen een remedie biedt. Net als Schmidt-Degener en
bijvoorbeeld ook Ida Gerhardt heeft Droogleever Fortuijn het contact met Leopold gevoeld als bepalend voor zijn leven. Ik denk dat de extreme sensitiviteit van
Leopold - die ik ook verbind met wat Jacobsen Leopolds `fluïdum' noemde - in al
die gevallen een grote rol heeft gespeeld. Droogleever Fortuijn besluit zijn herinneringen aan Leopold ZO: `Onze band heeft eigenlijk maar twee, hoogstens drie
jaren bestaan. Na 1907 ontmoette ik hem niet meer en in 1925 is hij gestorven.
Maar hij heeft op mijn verdere leven een stempel gedrukt, meer nog dan mijn ouders of wie anders ook dat gedaan hebben. Door zijn persoonlijkheid en door zijn
voorbeeld: als een zuiver, fijn mens en als Stoïcijn.' Dit soort uitspraken gaat ver,
maar ze zijn, als het gaat om hoe Leopold op anderen heeft ingewerkt, niet zeldzaam.
`Die samenkomsten waren het beste wat een mensenleven ondervinden kan,'
schrijft Schmidt-Degener - ook hij - over zijn bezoeken aan de Van Oldenbarneveldtstraat. Hij beschrijft hoe hij daar in 1897 als vijftienjarige bijlesleerling
de steile trap opklimt nadat `een onzichtbare hand' aan een touw de deur heeft
opengetrokken. Dat moet een Wolffershand geweest zijn: Leopold speelt piano
en hij speelt nog even door tot de leerling bij hem op de deur klopt. `Dan zweeg
de piano en een zware stem zei `ja': Die bijlessen op de Van Oldenbarneveldtstraat waren nogal onorthodox: `Er van opgestoken wat de grammatica betreft,
heb ik niets, want de ongewone rust die in dit vertrek de dingen met een waas omving, maakte onzeker, en de eigenaardige wijze van doceren leidde af. Hij leefde
in dit bovenhuis, in die lampeschijn-stemming, jaren en jaren lang; was er binnen stilte, de straat buiten was destijds op en top Rotterdams, vol gelui en rook
van een hortende stoomtram: Er zijn in deze dimensie van herinneren eigenlijk
twèè kamers van Leopold. De ene is de kamer zoals die was, de grammaticale kamer om zo te zeggen, een `burgerlijke kamer - een donkere alcoof, de piano naast
de schrijftafel, een boekenmolen en een groene lamp', zoals Schmidt-Degener
het beschrijft. Daar begon de les: `Met een bijna traag gebaar ging een grote hand
naar een zonderlinge leren tabakszak en de les was begonnen. In die lage voorkamer met drie vensters leek de figuur zelf vervaarlijk groot en lang, te lang naar
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menselijke proporties. De handen waren als uitgerekt, maar ook neus en kaken
en voortanden waren lang. Zijn stem had iets plechtigs, praatte niet maar sprak,
en het kijken der ogen was eerder een soort gadeslaan. Al dat bijzondere hoorde er zo bij en verwonderde weinig, omdat op school iedereen wist dat Leopold
dichter was.' In Schmidt-Degeners herinnering aan die avonden met Leopold
(die in bovenstaande beschrijving iets van een wezen uit de sprookjes van Grimm
krijgt), verandert deze `schatkamer der soberheid' gaandeweg in een wazige koepel van gedempt lamplicht in een verder duistere kamer. En in die onstoffelijker
kamer-binnen-de-kamer worden in het contact tussen leerling en leraar verzonken werelden tevoorschijn geroepen door woorden, stembuigingen en gebaren
van de leraar en gastheer. As if by magic.
Aan Schmidt-Degeners latere bezoeken aan Leopold ontbreken de bijlessen en de daarbij behorende rituelen zoals het na de les nog even napraten over
een Franse dichtbundel. Nu begint het, `na een los praatje bij de thee', direct met
die poëzie, vaak naar aanleiding van een boek dat Leopold aan Schmidt-Degener
heeft uitgeleend. Het gesprek zwenkt van de poëzie naar de beeldende kunst (`het
eindigde met een lofspraak op Rodins Balzac') naar de muziek. Dat is het moment
dat Leopold zich aan de piano zet en iets gaat spelen `uit Bach's Wohltemperiertes Klavier of van een piano-partituur koren uit de Iphigenie van Gluck, of een
Adagio van Beethoven. Eens, terwijl zijn vingers nog op de toetsen rustten, zeide hij op zijn onverwacht-langzame wijze hoe bombastisch hij Klinger's Beethoven vond. Van Gluck's Orpheus was zijn wezen geheel vervuld, over Wagner sprak
hij een enkele maal met hartgrondige afkeer.' Dan kwam de wijn op tafel, het gesprek kwam op de filosofie - dit zijn de jaren dat Leopold het dichten bijna helemaal verruild lijkt te hebben voor de studie van de filosofie - en dan gaan gastheer
en bezoeker samen de steile trappen af, Rotterdam in. Zonder verder nog veel te
praten lopen ze een stuk door de stad en Schmidt-Degener zet zijn vriend en leermeester af bij het café waar Leopold - dan nog wel - 's avonds een biertje pleegt te
drinken met een paar collega's. Dat ongeveer was het schema van een avond op de
Van Oldenbarneveldtstraat 121 aan het begin van de twintigste eeuw.
Vergeleken met die van Schmidt-Degener zijn de herinneringen van Jacobsen
aan zijn bezoeken aan de Van Oldenbarneveldtstraat summier. Het gaat maar
om een paar maanden in 1903 waarin Jacobsen Leopold thuis opzocht. Jacobsen beschrijft Leopolds kamer als een `burgerhuurkamer' zonder eigen meubelen, `waaraan toch zijn schrijftafel, zijn boekenkasten, zijn piano, zijn etsen en
foto's aan de wand een eigen cachet gaven: hoog boven het lawaai van de rommelige straat de kluizenarij van de geleerde, de denker, de aestheet: Afgezien van de
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boekenkasten is dit wel precies de uitsnede waarop Leopold de lens richtte toen
hij die foto van zijn kamer maakte: piano, bureau, het Japanse masker, de prenten
daarboven: Diirers Melencolía, een reproductie van Anton Mauves aquarel 'Retour au bercail', een reproductie van de Stele van Hegeso. Deze opsomming van
Jacobsen versterkt bij mij het vermoeden dat de olieverven rechtsboven op de foto, met zware lijsten en aan dikke koorden, bij het meubilair hoorden en niet bij
Leopold. Ze waren bij de huur inbegrepen en Leopold liet het maar zo, vermoedelijk al die jaren. Ook Jacobsen memoreert weer `het schemerlicht van de groene
lampekap op de schrijftafel' en hoe Leopolds `als in brons geciseleerde, lang belijnde kop' zichtbaar was in dat licht. Leopold kon in die gesprekken enorm lachef, dat is iets dat Jacobsen benadrukt en dat in andere verslagen niet zo aan de
orde komt. Het lijkt erop dat Jacobsen, anders dan Schmidt-Degener in die tijd,
na het bezoek niet ook nog een stuk met Leopold mee op mocht lopen door de
stad. Als de klok tegen elf liep, liet hij hiaten in het gesprek vallen, ten teken, dat
het bezoek lang genoeg geduurd had, want dan moest hij naar het café, om zijn
vriend en collega Kronenberg te ontmoeten:
Dat mocht Brouwer veel later weer wel. Uren lang samen pianospelen op maandagavond vanaf zeven uur, tussen de quatre-mains door over alles praten en daarna om half elf samen de stad in. Wat die quatre-mains betreft: een flink deel van
Leopolds bladmuziek betrof orkestmuziek in een zetting voor piano. Zo speelde
Leopold met Brouwer niet alleen de ook echt als quatre-mains bedoelde quatremains van Schubert, maar net zo goed de derde en de vierde symfonie van Bruckner (`de laatste vooral maakte diepe indruk op hem'). Ook van het muziekstuk dat
op de foto van Leopolds kamer opengeslagen staat op de piano, is te zien dat het
eigenlijk een 'Quatuor' is. Dat woord is nog net te lezen.
Brouwers herinneringen aan Leopold zijn voor onze kennis van Leopold een
bron van de eerste orde. Hij voert Leopold vaak sprekend in - ongetwijfeld met
alle kleine vervormingen van dien - en vertelt veel over Leopolds muzikale voorkeuren. Maar Leopolds kamer als zodanig komt er bekaaid af en moet het doen
met `stille, hooge, eenzame kamer'. Ik houd het wat Brouwer betreft dus kort. Als
Leopold `op een stillen winteravond in 1916' in de Van Oldenbarneveldtstraat
Brouwer uit het handschrift gedichten voorleest die hij later gebundeld heeft in
Oostersch, ziet Brouwer aan het handschrift hoe eindeloos Leopold op die gedichten heeft gewerkt. `Elk woord was doorgehaald en nog eens veranderd en weer
veranderd. Die gedichten zijn gevijld en geschaafd, uren en uren, avonden en
avonden, op zijn stille, hooge, eenzame kamer. Ik stond ontzet van de schoonheid.
Hij lachte, toen hij het merkte. `Goed jongen, dat heb je begrepen. Hier heb ik
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nog iets voor je.' En hij gaf mij een overdrukje van zijn 'Cheops'. Dat is een van de
grootste avonden van mijn leven geweest: Van het meubilair is de piano het enige rekwisiet dat door Brouwer genoemd wordt. `César Franck stond altijd op zijn
piano, vaak ook Bach en Chopin: En: `Ik vond hem, op een avond, aan de piano zitten, met Tschaikowsky's Kinderalbum op. 39 voor zich. Hij speelde mij voor de
zieke pop, de daarop volgende marcia-funèbre, de wals, en de nieuwe pop; tranen
stonden in zijn oogen. `Wat moet dat toch een geest geweest zijn, Brouwers; als
een kinderverdriet zόό'n betekenis voor je kan hebben, dan ben je te benijden."
Mijn laatste passant in de Van Oldenbarneveldtstraat is K. H. de Raaf. De Raaf
bezoekt Leopold in de maand voor hij naar de Samuel Mullerstraat zal verhuizen, december 1924, om te proberen de tekening die Herman Mees van Leopold
gemaakt had in bruikleen te krijgen voor een tentoonstelling van `Rotterdamsche letterkundigen, van Erasmus tot den nieuwsten tijd'. Leopold (die, denk ik,
niet veel op had met gewichtige activiteiten van literaire organisatoren) zou op
die tentoonstelling de belangrijkste nieuwe dichter van Rotterdam zijn en J. C.
Bloem zou een lezing over hem houden. `Op een van de eerste dagen van December 1924 beklom ik de twee steile trappen van zijn woning in de Oldenbarneveldstraat en ontving hij mij in de sobere kamer, waar door de drie breede ramen de
ijle kruinen van boomen en een stukvan den blanken hemel zichtbaar waren. Het
kostte mij eenige moeite vόόr ik hem de belofte kon afpersen, het portret, dat van
zeer groote afmeting is, in gereedheid te brengen; hij had het ergens weggestopt,
moest het nog voor de dag halen en kon het mij niet tonnen. Hij liep naar zijn
schrijftafel. `Zie', zei hij, en hij wierp mij een paar fotopapiertjes toe. `Dat is het,
u kunt er wel een houden." Stuur later maar even iemand, zegt Leopold vervolgens, dan zal ik het intussen klaarzetten. Maar als de bode het portret op het afgesproken moment komt halen, staat er niets klaar, is Leopold er niet en weet mevrouw Wοlffers van niets. `Toen, den 13den December, ging ik er weer op af. Een
gemelijke trek plooide zijn mond. Hij wou van expositie van zijn portret en van
zijn werk liever niet hooren. `Het verveelt me', zei hij. `Het hangt me de keel uit.
Bovendien, ik vind onze heele Nederlandsche litteratuur niet veel bizonders."
Als De Raaf dan ter sprake brengt `dat dezelfde kring van jongeren die Leopold
vereert, tegelijkertijd Verwey als een voorganger en meester erkent', reageert
Leopold verwonderd: "Verwey??" [...] De hoog opgetrokken wenkbrauwen dreven rimpels in het voorhoofd, de mond zakte open. `En dat in één adem met mij?
Een vreemde combinatie! Hij is een stoere werker, heeft veel werkkracht, maar
... u noemde zoo even Gorter. Ja, dut is wel een dichter!" De Raaf nodigt Leopold
dan uit om zondagavond bij hem thuis te komen om muziek te maken. Maar Leo-

24

gold wil eerst de drukte van de verhuizing volgende maand achter de rug hebben.
De Raaf probeert het nog eens: `Komt u Zondag theedrinken?' Hij krijgt weer net
zo'n antwoord: `Graag; maar wacht. Laat ik het liever uitstellen. Ik ga eerstdaags
verhuizen naar de Samuel Mullerstraat. Dat is in uw buurt. Dan zien we mekaar
nog wel eens. Mijn zitkamer is daar kleiner, maar de slaapkamer even groot. Ik
kom bij andere menschen. Ik moet nog allerlei regelen. Dus liever tot later." Of
Leopold nog bij De Raaf is geweest weet ik niet, De Raaf is wel nog bij Leopold in
de Samuel Mullerstraat geweest om een feuilleton uit het Berliner Tageblatt terug te brengen dat Leopold hem in december geleend had. Daar signaleert hij een
`ladenkastje van licht eikenhout' waar Leopold een `blauw schrift' uit haalt. Het
is een van die blauwe schriften die een hoofdrol hebben gespeeld in de ordening
van Leopolds dichterlijke nalatenschap na zijn dood. ,
MIJN KAMER KLEENVERLICHT
De teloorgang van Leopold als deelnemer aan het sociale verkeer, zijn desillusie
over de mogelijkheid om ergens iets als een bevredigend verband te vinden en
de toenemende eenzaamheid van en op die kamer hoog in dat bovenhuis in de
Van Oldenbarneveldtstraat, dat alles spiegelt zich in sommige dichterlijke notities uit Leopolds laatste jaren. De volgende aantekeningen sluiten aan bij wat we
van Leopolds kamer aan de Van Oldenbarneveldtstraat weten - de boeken, het
raam hoog aan de straat, de lamp - en ook bij Leopolds levenslange pogen om in
zijn boeken een waarheid te vinden die het leven leefbaar, zinvol en draaglijk zou
kunnen maken:
de tijd
dat ik geloofde, dat de verklaring
en het wezen van alles te vinden was
dat ik God zocht
en nu zijn het de ruggen slechts
en die gesloten blijven
droog de ruggen Ι de lamp
pittoresque
de maan schijnt op mijn
(verdroogde) boeken
op die, op die
de lamp er bij
droog en wezenlijk
geleefd
gevoeld
en niet bedacht
blauw
geel
lamp maan?
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En een andere aantekening, in een Siha-blocnote waarop Leopold 'Paschen `24'
geschreven heeft:
Mijn huis donker
mijn kamer kleenverlicht
het dak waarop vloeit de maan
enz[?]
mijn dichterlijk bestaan
dat vezelen maar dat geen wortels heeft
de zolder van herinneringen
gesloten de kamer van ontvangst
Dat is een uitzonderlijk tragische zelfbeschouwing, waarin de realiteit van Leopolds kamer hoog in de Van Oldenbarneveldtstraat metafoor wordt voor een
hele levenssituatie. Ze sluit aan bij een notitie even verder in dezelfde blocnote
waarin een gevoel van wrok tegenover de school zichtbaar wordt, die in Leopolds
voorstelling de plichtsbetrachting miskent die hij altijd aan de dag heeft gelegd
(`hoe hinderde, hinderde morgens / met ijver opgestaan'). Met sommigen van
de leerlingen heeft hij daar nog wel contact, maar met geen van de leraren meer.
In de pauze staat hij alleen en onbenaderbaar op het schoolplein, terwijl de andere leraren in de leraarskamer zitten. De dichterlijke notities in 'Paschen `24'
bevatten sporen van de balans die Leopold opmaakt van zijn bestaan nu hij binnenkort na ruim drieëndertig jaar de school gaat verlaten. En, wat later, ook zijn
kamer aan de Van Oldenbarneveldtstraat zal verlaten, maar ik weet niet of hij dat
dan al weet. Die balans is niet goed.
SAMUEL MULLERSTRAAT 5Β

Mijn laatste bezoek speelt zich niet meer af in de Van Oldenbarneveldtstraat,
maar in de Samuel Mullerstraat. Het is in zekere zin de echec-variant van het muziekscenario dat bij bezoekers als Droogleever Fortuijn en Brouwer zo'n rijk resultaat had gehad. De latere hoogleraar Grieks Coen (J. C.) Kamerbeek, op school
al bewonderaar van Leopold, legde op school nader contact met Leopold via de
muziek. Ook hij. Kamerbeek had een pianoleraar die ook aan moderne muziek
deed. Leopold had het ook wel eens over moderne muziek, Kamerbeek speelde
op zijn pianoles werk van de moderne Spaanse componist Turína `en toen had
ik de ijdelheid of ja de eerzucht om aan Leopold te vragen: wilt u dit eens spelen? Toen heb ik hem die bundel van Turína gegeven.' Leopold geeft de muziek
een paar weken later terug en zegt: `nou als ik jong was dan stond ik voorop hoor
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met deze muziek'. Dit schiep een band en als Leopold op 11 mei 1924 jarig is - het
is vlak voor zijn vertrek van de school en vlak na 'Paschen `24' - organiseert Kamerbeek dat er 's ochtends vroeg bij Leopold op de Van Oldenbarneveldtstraat
namens de vijfde klas rode rozen worden bezorgd. (`Hij kwam in de klas en zei,
ik was nog in mijn negligé en dan kreeg ik een prachtig boeket rode rozen'.) In februari 1925 - Leopold is beginjuli 1924 van school vertrokken zonder van iemand
afscheid te nemen en is onlangs ook verhuisd; Kamerbeek heeft besloten na het
eindexamen klassieke talen te gaan studeren - gaat Kamerbeek op goed geluk bij
Leopold langs in zijn nieuwe huis. Hij vindt het naar dat er op geen enkele manier afscheid van Leopold is genomen en wil toch ook wel graag eens bij Leopold
op bezoek zijn geweest. Hij heeft muziek van Chopin in zijn tas waarop hij flink
geoefend heeft, in de hoop dat het gesprek zich zo ontwikkelt dat Leopold hem
vraagt hem wat voor te spelen.
Kamerbeek mag binnenkomen `en toen kwam in de eerste plaats ter sprake
dat ik oude talen zou gaan studeren, dat was natuurlijk wel een schild dat ik voor
me hield, maar het was de waarheid, dus wat dat betreft had ik geen gewetensbezwaren daartegen: Dan komen Horatius en Ovidius ter sprake. `Ik zei, ja, we
hebben van Ovidius ook die Fasti gelezen bij u. O ja, zei hij, daar heb ik heel veel
werk van gemaakt. En toen was ik zo stom, maar het was wel eerlijk, om te zeggen, ja maar, en toch las ik liever de Metamorphosen. Dat stelde hem bitter teleur,
want hij had er hard op gewerkt, zei hij, om dat begrijpelijk te maken voor ons:
Na een uur denkt Kamerbeek, `nu is het afgelopen, nu moet ik weggaan, anders
duurt het te lang.' `Hij zei niet, nu moet je gaan, maar ik ging weg en toen zei hij en
dat is me altijd bijgebleven: "Nou Kamerbeekje hebt de weg gevonden en ik hoop
tot ziens." Dat is er nooit meer van gekomen en vier maanden later is hij gecremeerd.'
Chopin was Kamerbeeks tas niet uitgekomen. Over muziek hadden ze het wel gehad, maar de piano kwam er niet aan te pas en Kamerbeek had toch maar niet zelf
durven vragen of hij wat mocht voorspelen. Wel was er de volgende dag een klasgenoot die jaloers was en kwaad dat hij niet mee had gemogen naar Leopold. Onder het eindexamen, in juni, kwam het bericht dat Leopold dood was.
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ANTON KORTE WEG

Βureαulαndschαρ met,
mogelijk, Fimi
> WWW.DEKAMERVANLEOPOLD.NL >

Een van de mooiste verhalen van Maarten Biesheuvel is `Reis door mijn kamer'
uit de gelijknamige in 1984 verschenen bundel, eenjaar later met recht bekroond
met de F. Bordewijkprijs. In dat verhaal, ongetwijfeld geïnspireerd door Xavier
de Maistres klassieker Voyage autour de ma chambre uit 1794, vertelt hij niet alleen wat er allemaal in zijn werkkamer in het houten huisje geheten Sunny Home,
Kernstraat 9, Leiden, te zien is, maar die attributen roepen natuurlijk herinneringen bij hem op, goeddeels aan zijn jeugd. Die vormen bij elkaar een soort associatieve, fragmentarische autobiografie. Daarin met name zit voor mij de aardigheid van die reis, die gemaakt is zonder dat de reiziger zich behoefde te verplaatsen, wat een prettige bijkomstigheid is.
Wat is er allemaal te zien in die kamer? Heel andere dingen dan die welke Dick
van Halsema op z'n opgedoken foto van Leopolds werkkamer zag en met even liefhebbende als verbazingwekkende speurzin deels wist te identificeren. Ik zou bijna
zeggen `studentenkamer', want de toen hij de foto maakte waarschijnlijk veertigjarige dichter en leraar klassieke talen woonde, meldt de redactie van Tirade bij
het opgedragen portie huiswerk, `bij een hospita'. Ik doe een greep uit Biesheuvels
schrijfomgeving. Een ingelijste foto met de kop van Nabokov, zijn hoogsteigen
schrijfmachine (een Remington uit 1912), een stoel uit de Leidse u Β met nummer
50, waarin gezeten de schrijver die inmiddels niet minder dan tien boeken heeft
geschreven, de mooiste en somberste foto van New York die de voormalige Ketelbinkie ooit heeft gezien, een portret van Marilyn Monroe, voor de jonge Maarten
destijds de `Maria of de Jezus Christus van onze tijd', een foto van het vernietigde
Warschau uit 1945, een Griekse vaas waarin de droogbloemen uit het bruidsboeket van Eva, 's schrijvers echtgenote zoals bekend, een plastic mini-hondje ooit
van vriend Peereboom gekregen, een lege fles Mezcal en een Graf Bluco-vloeiroller uit 1930. Daar kan het schrijversplekje op Dick van Halsema's foto niet tegenop. De reden waarom hij z'n kamer beschrijft, licht de Leidse Hooftprijswinnaar
als volgt toe: `Ik geloof dat iedereen graag wil weten hoe mijn kamer eruitziet, om-
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dat hij of zij dan het arrangement van voorwerpen vergelijken kan met dat in eigen
kamer[ ]'.
Ik vraag me eerlijk gezegd af of hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat lezers niet
zozeer geïnteresseerd zijn in een vergelijkend kameronderzoek, maar eerder in
de vraag of, en zo ja hoe, die voorwerpen in de werkkamer in relatie staan tot de
schrijver zelf, en liefst zelfs tot enig herleidbaar geschrift. Alleen daarom verdienen ze onze aandacht. Je kunt ze vergelijken met manen, die hun schijnsel, en
daarmee hun belang, ontlenen aan iets groters, de zon: het gedicht, het verhaal.
Er is een prachtig gedicht van de Poolse Nobelprij swinnares Wislawa Szymborska, `Lofdicht op mijn zuster', waarvan ik in de vertaling van Gerard Rasch de voor
mijn verhaal van belang zijnde regels citeer:
Mijn zuster schrijft geen gedichten
en ik denk niet dat ze er nu nog mee zal beginnen.
Dat heeft ze van moeder, die geen gedichten schreef,
en van vader, die evenmin gedichten schreef.
Onder mijn zusters dak voel ik me veilig:
mijn zusters man zou voor geen goud gedichten schrijven.
[....]
In de bureauladen van mijn zuster liggen geen oude,
in haar tasje geen pas geschreven gedichten.
En wanneer mijn zuster me te eten vraagt, dan weet ik
dat ze niet van plan is mij gedichten voor te lezen.
Haar soepen zijn heerlijk zonder achterliggende gedachten
en als ze koffie morst, dan nooit op manuscripten.
[....]
Mijn zuster is aardig bedreven in het gesproken proza,
maar haar schrijverschap omvat slechts kaartjes van vakantie
met een tekst die ieder jaar hetzelfde luidt:
dat ze als ze thuis is
alles
echt alles
alles zal vertellen.
Die ansichtkaarten verstuurd uit enig vakantiedorp in de Tatra of waarvandaan
dan ook door de prozaïsche, goed in soep zijnde zus van Szymborska krijgen later,
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indien Wislawa familieziek genoeg was ze te bewaren, ongetwijfeld met recht een
mooi plaatsje in het Adam Mickiewiczmuseum in Warschau, het Poolse Letterkundig Museum. Niet omdat de kaart zo prachtig is of de tekst erop zo tre ffend,
maar omdat een groot dichteres naar aanleiding daarvan een van haar mooiste
gedichten geschreven heeft. Een anderhalve eeuw oude ganzenveer waarmee
Andersen niet heeft geschreven, hoeft ook niet in zijn museum in Odense te worden geconserveerd. Om dichter bij huis te blijven voordat we bij Leopold terechtkomen: de Nillfisk type S 50 van Torenlaan 4 te Doorn is niet van museaal belang
omdat Ans Koster of Mieke Vestdijk er daadwerkelijk stof mee zoog, maar omdat Simon Vestdijk het ding aanzette als hij aan het schrijven was. Hij kon zich
met dat monotone geluid als basso continuo beter op z'n werk concentreren dan
met als achtergrondmuziek het gegier van de overvliegende straaljagers die juist
waren opgestegen van de nabije toenmalige militaire vliegbasis Soesterberg. Of,
volgens boze tongen, het gejengel van z'n peuters. Wat ik bedoel is: schrijversdingen werken alleen als ze referentieel zijn. Ze moeten een zekere samenhang
stichten tussen ding en schrijver. Als het kan, moeten ze ertoe bijdragen dat fragmenten van `een dichtgehouên menschenbestaan' te aanschouwen en te duiden
zijn. Ze zijn geen waarde op zich, zoals Het meisje met de parel van Vermeer.
Dan nu de reis langs de werkplek van Leopold door Van Halsema. Het eerste
wat mij opvalt, is dat dat bureau tegen een muur staat en niet voor het raam, op
een plaats dus die de schrijver geen blik naar buiten biedt. Dat lijkt mij nogal uitzonderlijk. Maar Leopold was een verlangende, voorovergebogen naar binnenkijker - de straat zou maar afleiden: `Laat de luiken geloken zijn [....] en de stilte
onverbroken zijn' [....]. Hij is meer de dichter van de `wonderlicht bewerktuigde'
wimpers dan van het kijken. Hoewel hij toch een keer naar links, naar de bomen
in de Rotterdamse Van Oldenbarneveltstraat voor nummer 121, later vernummerd 101b, gekeken moet hebben, en goed ook, getuige `Staren door het raam':
Er is een leven in wat bewegen,
de takken beven een beetje tegen
elkaar. Een even beginnen schudt
elke boom: [...]
Overigens kun je je het huis waarin Leopold bijna dertig jaar heeft gewoond veel
moeilijker als een schrijvershuis voorstellen dan de woningen van A. Roland
Holst in Bergen of Maarten Biesheuvel in Leiden. Misschien komt dat omdat de
(Rotterdamse) buitenwereld nauwelijks een rol in zijn poëzie speelt. Leopold
had z'n gedichten overal kunnen schrijven.
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Het tweede wat in het oog springt is de veelheid van culturen en sferen op of in
de omgeving van Leopolds bureau. De Griekse is er uiteraard aanwezig, maar ook
de Japanse, Mesdag (maar dat zegt niets, want die had de hospita misschien laten
hangen) en Mauve, maar ook een plastiekje van een Oosterse (?) godin, Díirers Melenco/la naast een foto van, mogelijk, Fimi, Leopolds eerdere verloofde, getrouwd
met zijn broer. En zijn broer zelf. Je zou wel willen datje in deze nogal desperate
verzameling een samenhang zou kunnen zien, een grootste gemene deler waardoor de dingen langzaam van alleenzijn zouden genezen, maar dat lukt niet. `De
samenhang van de wereld, dat ben je [i.c. dat is Leopold] zelf', aldus Van Halsema
in zij n magnum opus Vrienden & Visioenen, en daar komen we weinig verder mee.
En Kees Fens in Stel dat ik ditmaal hier wil blijven wonen, schrijvers en hun huizen, een verzameling stukken uit de Volkskrantvan 1997 van diverse (Volkskrant)
journalisten, trekt daar in zijn inleiding de conclusie uit dat het bezield verband
van alle voorwerpen in een kamer bij de dood van de bewoner verdwijnt. Maar we
kunnen gelukkig wel proberen de afzonderlijke onderdelen die samen Leopolds
werkplek vormen te relateren aan de persoon van de dichter en aan z'n werk. Van
Halsema is daar natuurlijk al druk en hoopvol gestemd mee bezig, als hij de hoop
uitspreekt dat uit andere vondsten zal blijken dat de mogelijke bureau-Fimi inderdaad de echte Fimi is. Daar kun je straks als biograaf wat mee: een dichter die
zijn vroegere geliefde, thans schoonzus, niet los kan laten, en haar onontkoombaar op z'n bureau zet. Zijn zoeken naar verbanden, naar de gewenste samenhang
tussen ding en dichter, blijkt ook uit z'n opmerking bij '14, open partituur': `het is
in elk geval niet Beethoven'. Die opmerking is raadselachtig als je niet weet dat
Leopold in Nabetrachtingen van een concertganger over Beethoven geschreven
heeft, zij het al zes jaar eerder dan het jaar waarin Van Halsema de foto dateert.
Dat roept overigens de vraag op waarom het dan nog steeds een strijkkwartet van
Beethoven zou moeten zijn dat op de piano staat. De wens komt voort uit het verlangen naar zingeving. De naar een `bezield verband' zoekende indexvan Van Halsema roept bij mij verder nog de volgende associaties op, maar die zijn nogal weinig dwingend. Nummer 7, die plastiek van een mogelijke Oosterse danseres, kun
je natuurlijk verbinden met de eerste regel van 'Duizend en één nacht', `Zij kwam
en droeg een wâ melkwit en -zacht', en het zeegezichtje van Mesdag, nummer 13,
met (te) veel goede wil met het voor Leopolds doen opvallend luchtige
Een scheepje en twee scheepjes,
drie scheepjes in de zee;
als er vier scheepjes waren
dan viel dat eentje mee.
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Dürers Melencolia (11) ligt meer voor de hand. De trieste figuur rechts zit er, hoewel materieel in goeden doen, terneergeslagen bij. Hij of zij, dat is niet duidelijk,
is de verpersoonlijking van de `Melencholia Imaginativa' waaronder kunstenaars
geacht worden gebukt te gaan. Je hoeft Leopolds Claghen maar te lezen om te weten dat hij vertrouwd moet zijn geweest met het `taedium vitae':
[....]
dan rijst het walgen
mij naar den mond,
de afschuw op mijn
lippen stond
en wilde drift
tesamenschiet
die al het andere
van zich stiet.

Op de foto ontbreekt de zwart leren brievenmap van de dichter, 26 x 18 cm., die
deel uitmaakt van Het Pantheon, de overzichtstentoonstelling van de grootste
honderd Nederlandstalige schrijvers in het Letterkundig Museum. In die map
zou Leopold volgens het introductiefilmpje de brieven van zijn favoriete (bijles)
leerling Latijn, F. Schmidt-Degener, groot Rembrandtkenner, dichter, essayist en
later directeur van achtereenvolgens Boijmans en het Rijksmuseum, hebben bewaard. De deelopstelling Schrijverslevens van Het Pantheon waarin die brievenmap te zien is, zou je kunnen zien als éen grote schrijverswerkpiek met een paar
honderd schrijversdingen. Als ik mijn directe schrijfomgeving eruit mocht samenstellen, zou die er als volgt uitzien: stukje Waalbrug (de brug waarvoor Nijhoff naar Bommel reisde), doosje metAvonden-kroontjespennen van Reve, diens
pluchen konijn, de schrijfcassette van De Genestet en, ten behoeve van zijn dochters, de sleutel van z'n begraafplaats, een duinlandschap van J. J. Cremer (niet
Jan, maar de negentiende-eeuwse van Fabriekskinderen), het vergrotingsapparaat met bijbehoren van W. F. Hermans, de schildersezel en zelfportret in olieverf 't Dresdenerpetje van Jacobus van Looy en tenslotte de zwart leren brievenmap van J. H. Leopold waarin hij de (helaas verdwenen) brieven van zijn pupil
bewaarde. Uit het depot zou ik dan nog, als tegenhanger van Leopolds' plastiek
van een Oosterse danseres, al dan niet deel uitmakend van een inktpot, het houten inktstel in de vorm van een uil met glazen inktpot van Hélène Swarth opvra-
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gen. En voor aan de muur Een luchtreisje van een bekend schrijver, een schilderij
van de Rotterdamse kunstschilder Hans Andringa uit 1981, waarop Maarten en
Eva Biesheuvel met kat en hond in een klein propellervliegtuigje boven een leeg
werktafelblad vliegen.
Tien jaar terug schreven honderd schrijvers op verzoek van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst een stukje over hun uitzicht op de stad. Wat zagen ze, starend uit hun raam? Dat heeft een aardige bundel opgeleverd, adequaat 100 uitzichten op Amsterdam getiteld. Maar ik zou veel liever eens een bundel lezen met
honderd werkpleklandschappen van schrijvers, liefst dichters - bureaulandschappen mag ook. `Schreibtischlandschaften', in Duitsland is er al over geschreven. Die zeggen doorgaans heel wat meer over de schrijver en zijn werk dan zijn
uitzicht. Graag met helicopterviewfoto en met de aanduiding van wat wat is. Dat
levert een hoop mooi werk op voor de liefhebbende onderzoeker, die dan kan volstaan met het zoeken naar relaties en het leggen van verbanden tussen ding en
schrijver, tussen maan en zon. Was zo'n foto een eeuw geleden van Leopolds bureau gemaakt, dan hadden we tenminste geweten met welke gedichten hij in die
niet genummerde cahiers aan het worstelen was.
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HESTER ΚΝΙΒΒΕ

'LØt ik nu leggen
lichte dingen'
> WWW.DEKAMERVANLEOPOLD.NL >

daar wordt gesp roken met uw naam
en "zij is dood, ze is dood" gehoord.'
Waarde Leopold,
Wij delen deze kamer. Ik hang boven je bureau en zie vanuit een ooghoek hoe je
daar zit te priegelen, te puzzelen, woordje zus woordje zo.
Ja, ik ben dood. Ik, Hegeso, dochter van Proxenos, reisde af naar het onbekende en de mensen spraken er schande van, spraken schande over de goden die het
toelieten.
Mijn pa, de consul, heeft met deze wereld geen banden. Hier geen Grieks consulaat of welke vertegenwoordiging van het bovengrondse dan ook waar ik terecht
kon, dat mij opving.
Alleen in een vreemd huis gaat de tijd trager, hier valt de tijd stil.
Dat het mij goed gaat kan ik niet zeggen. Goed en slecht zijn, evenals rechtvaardig
en onrechtvaardig, begrippen waar men hier niet mee uit de voeten kan. (De voeten!) Licht en donker is wat telt.
Stond ik daar voor gek met dat kistje met sieraden in mijn handen. Een aardse
onhandigheid; je wilt leuk voor de dag komen, nietwaar, de eerste indruk. Nog
een geluk dat ik had gezegd: `Nee ma, houd die potten en pannen maar, ik ga niet
kamperen! Ik vind heus wel een eettent als ik wat te bikken wil hebben.'
Bikken. Als steen is de Hades, een steenkolen duisternis waardoor je je een pad
moet hakken naar een licht waarin je jezelf kunt gewaarworden, jezelf kunt herzien, kunt doorzien, waarin je, niet gebonden aan tijd en plaats, alle tijd en plaats
kunt overzien.
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Ik, Hegeso en dochter van, kan je vertellen wat het is, ziek zijn tot de dood erop volgt. En ik kan je verzekeren dat het veel minder romantisch is dan jij het je
voorstelt.
Hoe het dan wel is? Een paar fragmenten uit een ander reisdagboek dan het jouwe: uit een reisdagboek van een tijdgenote van je met minder landschap voor de
boeg, maar met even intense belevenissen en ervaringen, een uitreisdagboek.
Nice, maart 1890
Nu mijn dagen te tellen zijn, wordt het lastiger om ze op een goede manier
doorte komen, in te vullen. Hoe gek het ook klinkt, verveling loert. Niets hoeft
meer, want er valt geen toekomst meer op te bouwen. 's Morgens opstaan, mij
slordig of zo mooi mogelijk aankleden al naargelang hoe ik me voel, een beetje
ontbijten.
En dan ligt er een dag voor me die ik goeddeels zelfmoet invullen. Natuurlijk,
ik moet m'n leven opruimen, maar dat kan ik niet altijd opbrengen. En ik wil
ook niet het risico lopen op zeker moment klaar te zijn.
Ik heb alle tijd om leuke dingen te doen, maar ook hier dreigt als ik niet oppas
het 'waarom nog' de lol te verzieken.
Het liefst wandel ik wat, voor zover het kan, zover ik kan. Het vervelende is dat
ik ook weer terug moet en nooit kan begroten waar en wanneer vermoeidheid
toeslaat. Het is lastig om met je lichaam rekening te moeten houden, dat ben
ik niet gewend; mijn lichaam heeft rekening te houden met wat ik wil.
Zolang je leeft doe je mee met het leven. Je gaat naar familie en vrienden,
maakt plezier, plannen voor een uitstapje, een reis. En dat is het gekke: je loopt
mee, praat mee, lacht mee en toch ben je al halfeen schaduw, rekenen de anderen al half met je niet-zijn, is heel subtiel het afscheid al begonnen, keert je
lief zich van je af.
Deze week, hier op vakantie, ontmoette ik een man, dichterstype, die vriendelijk tegen me deed, maar me ook met dat gênante medelijden bezag waar ik me
ongelukkig en ongemakkelijk bij voel. Waarschijnlijk ben ik interessant voor je
als stofvoor een aangrijpend verhaal of gedicht, dacht ik kwaad, ben je er zo
eentje die met zijn gezonde lijf straks vitaal mijn aftakeling gaat zitten beschrijven, mij al bij leven dood fantaseert, alle vrouwen die hij niet kan krijgen dood
fantaseert.
Machteloze woede die nergens op slaat natuurlijk. Ik wil niet als ziek en zielig,
niet als mijn ziekte worden gezien.
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Jawel, hij was charmant, een heer, en het was ook wel leuk wat met hem te wandelen. Daarbij, ik moet laten weten dat ik besta: ik moet mijzelf laten weten dat
ik besta. In het contact met de ander word je jezelf gewaar, als de ander je opmerkt, besta je, zolang iemand met je praat, antwoord geeft, besta je. Ik wil blijven bestaan.
Bij de dood stel ik mij niets voor omdat dat het dichtst bij mijn voorstelling van
de dood ligt.
Ik wil mij iets voorstellen bij de wandeling van morgen, een feestje volgende
week. Zelfs volgende week is zo ver weg en onzeker, dat ik mij er geen voorstelling van kan maken. Wat zal ik mij dan voorstellen bij het onvoorstelbare.
Je kunt jezelf niet wegdenken zolang jij het bent die denkt.
Niet-zijn is niet-denken.
Op sommige dagen doe ik alsof er niets aan de hand is, en door het plezier dat
me dat geeft en de inspanning die het kost, weet ik beter dan ooit dat er iets
aan de hand is. Maar ik negeer het, leef en doe mee.
Ik ga dood. Iedereen weet het en ik weet het. Maar nu nog niet, nu wil ik het liefst
met een haast leven die alle dagen die ik niet zal hebben moet compenseren.
In één dag zou ik minstens een maand bij elkaar moeten kunnen leven. Maar ik
kan juist veel minder snel, steeds trager beweeg ik me door de dagen. Toch zijn
die dagen overvol, zo vol dat ik soms niet meer wil kijken naar alle schoonheid
waarvan ik afstand moet doen, afscheid moet nemen. Ik weiger elk afscheid.
Nog steeds ben ik voor mijn vriendinnen hun vriendin.
Maar nu al, en zeker straks, gaan zij verder, ik niet.
Zij zijn druk bezig met een toekomst, ik niet.
Zij zullen gaan trouwen, ik niet.
Zij zullen kinderen krijgen, ik niet.
Zij creëren zich een plek op een wereld zonder mij.
Ik sta hier, ben van deze aarde, ben al bijna aarde.
Ik ben enkel op aarde om te beginnen.
Voor mij is er op een dag geen morgen, en dat geldt voor iedereen.
En toch, zoveel rekening als we altijd weer houden met morgen.
Wat is morgen nu helemaal. Een aardige werkhypothese, meer niet.
Voor morgen bestaat geen ander bewijs dan gisteren.
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Wie in morgen gelooft, gelooft in de herhaling van het mogelijke, het billijke, de
zekerheid van het niet aanwezige.
Ben ik nog van deze wereld? In ieder geval is mijn wereld van mij zolang ik besta en voor zover ik die wereld creëer. Ik ben de schepper van werelden die ik
bewoon.
Ik geef mij op voor een cursus, zoals mijn vriendinnen doen om iets te leren
waar ze later gemak van hebben. Ik doe mee om het meedoen en om iets te leren waar ik nooit gemak van zal hebben. Wat ik wil is leven, de illusie van toekomst in stand houden. Mijn lijfwil niet zoveel meer, maar ik wel.
Ik ben de schepper van mijn wereld, maar ik heb een concurrent, een sloper die
alles wat ik opbouw weer afbreekt wanneer ik slaap of even niet oplet. Zelfs wanneer ik wel oplet, schopt hij grijnzend tegen het huis dat ik zorgvuldig stapel.

Ik, Hegeso, hang boven je bureau. Je hebt me daar liefdevol vastgeprikt, symbool
en zinnebeeld van je wensdromen, je wensvrouwen. En jij, ramptoerist in eigen
ziel, bedenkt je de status van een aandoenlijk weduwnaarschap. Is het omdat je
meer een man van de theorie bent dan van de praktijk, met een platonische verhouding beter overweg kunt?
Is de geliefde die jou afwijst een dode geliefde?
Is het meisje datje niet durft te vragen een dode geliefde?
Inde dood zijn ze alleen van jou.
In de dood willen ze enkel jou.
Een dode keert zich niet van je af.
Een dode laatje geen blauwtje lopen.
Aan iemand die er nog is hoefje minder te denken dan aan iemand die er niet
meer is. Aan iemand die bij je is kun je vragen: hoe was dat toen? Als je het niet
meer kunt vragen moet je zelf bedenken hoe het was.
De aanwezigheid van die je dierbaar is, is vanzelfsprekend. Zodra die vanzelfsprekendheid is doorgekrast begint het ontcijferen: wat kan ik nog lezen.
Vanaf mijn hangplek kijk ik steels hoe je daar zit te wikken en wegen, woordje
zus of toch zo, hoe je je onbereikbare, gefantaseerde liefste ophemelt zoals Hadewíjch haar God.
Voor je - onder mij - een slordige rij boeken, een soort verzakte talige tempel, op-
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bergruimte voor wat dichtgeslagen verder mag leven, zo nodig kan worden geraadpleegd. Ernaast een No-masker, mombakkes van de geest die blijft. Achter
de poten van mijn stoel Melancholia, patrones van fijne luiden die in heimwee
doen. Verder een paar ingekaderde mensen en gestolde landschapjes aan een
touwtje.
Ik zie je bezig: Orpheus die zich een toegang tot de Hades speelt, vastbesloten zijn
Eurydice terug te zien om haar vervolgens daar toch maar achter te laten; een dode geliefde stemt voorbeeldig de lier. En mooi zingen, dat kun je.
Ik begrijp het wel, het is makkelijker je dromen op schrift te stellen, je woorden
aan je lief en haar antwoorden te schikken op papier. Zo zijn/worden woorden
geruststellend.
Ik, Hegeso, ben je muze, je godin, zinnebeeld van hen die je, om welke reden dan
ook, niet wist te veroveren ofte behouden.
Ik ben Fimi. Ik ben het meisje uit Nice datje in gedachten alvast liet sterven opdat ze naar jou zou verlangen:

O, als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
In deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn.
Zeker, dat is de ultieme, de eeuwige liefde, het heimwee waaraan ook ik leed, dat
deels ook mijn korte leven regisseerde. Rozeranken, trosseringen, wiekevlokken
van een vlinder, dauw geregen aan herfstrag en iets van zonlicht, het is voor jou
een kleine moeite die zo uitje mouw over ons uitte schudden.
Voor jou is het doodernstige spielerei, een levensbehoefte. Voor ons betekent het
toch een klein beetje leven, al is het dan een schaduwleven.
Maar nu, behorend tot de metoiken van de Hades, weet ik ook wat je verspeelt:
een liefde die misschien wat minder om het lijfheeft, maar des te meer lijf is. De
naakte liefde, de puistige, gepukkelde, gelittekende lijflucht-liefde laatje glippen
met je hang naar een volmaaktheid die zelfs op papier niet haalbaar is, die onuitspreekbaar voorbij elke liefkozing ligt.
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Je kunt iemand uitje verhaal schrappen en uitje geheugen.
Iemand kan jou uit het verhaal schrappen en uit het geheugen.
De meeste mensen verdwijnen geruisloos: een klein dier dat even langs Iemand kan de herinnering aan je verweven in zijn verhaal.
Iemand kan dat nalaten.
Zing, Leopold! Ik, Hegeso de jeugdige, de eeuwenoude, de eeuwige, vraag je: zing
voor mij en voor al mijn lotgenoten in dit hierna. Bied, trouwe dienaar en hofdichter van het dodenrijk, elk van ons je juwelen aan, je opsmuk voor het hart. En
wij zullen antwoorden als één rei:
Ik ken den grondslag van geheel uw wezen,
weet, dat uws levens rijke werken tracht,
dat het aan één' mag weggegeven wezen,
ééne, onverschenene, ademloos gewacht.

Je Hegeso

LITERATUUR:
J. H. Leopold; Verzameld werk
J. D. F. van Halsema; Dit eene brein
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Ondanks de wanorde op het glasnegatief is de kamer waar het bureau staat nieuw.
Eind december 1905 zegt Leopold na dertienjaar zijn kamer op om uit te wijken
naar de Rotterdamse Binnenweg. Volgens de kalender is het woensdag 31 januari.
Leopold woont hier net een maand. Met een geleende zes-bij-zes camera legt hij
zijn werkplek vast. Als hij door de zoeker kijkt, ziet hij zichzelf zitten, ruggelings,
voorovergebogen over een vers dat hij binnen een maand zal voltooien. De linkerhoek van het bureau wordt uitgebeten door de zon die naar binnen valt. Hij
telt de seconden die nodig zijn om het negatief te belichten, legt de camera terzij de en sluit het venster. Zijn handen rusten op de leren armleuningen van de stoel.
Dan noteert hij de zin die hem vannacht te binnen schoot.
De hemel gaat open en ook weer dicht. 121. Ik wandel van de Van Oldenbarneveltstraat langs de Westersingel naar de Oude Binnenweg en stel mij Leopold
voor met een verhuisdoos achterop zijn fiets. Wie op kamers woont, heeft weinig
mee te slepen. Het nieuwe huis staat niet ver van het huis van hospita Wolffers,
hemelsbreed een meter of tweehonderd. Het waait. De dunne iepen buigen in de
wind. Straatvuil wordt omhoog geblazen. In minieme tornado's blijven bladeren
vlak boven de klinkers dwarrelen.
De voorgevel van de Oude Binnenweg 121 telt 6 grote vensters en een dakkapel. De ramen zijn gevat in witte gipsen lijsten en aan de bovenkant versierd
met guirlandes die het raam omhoog lijken te houden. Op de eerste etage heeft
iemand de hoek van het middelste raam met stickers beplakt. Ik zie alleen hun
witte achterkant, amorfe vormen die van klein naar groot geordend zijn. Diep
zinken de huizen aan de overkant weg in de donkere schaduw van de namiddag.
Beneden op straat de voorbijschietende schimmen van passanten, de kolenboer,
straatjongens, een vrouw met een mand op haar heup aangetipt door het verzengende licht. Geen stoomtram draaiend op weg naar Delfshaven, maar paardenhoeven, een kar met dagloners, de koetsier op de hoge bok houdt in en draait de
Westersingel op. Geroezemoes om niets, zinnen die in andere zinnen omsmel-
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ten. Op de tweede etage achter het middelste raam schuίft een hapermond de letters langzaam tegen elkaar, totdat de stilte het van de stilte overneemt. Alles in de
kamer sluimert op de geruisloze luchtstroom, in een onhoorbaar schuiven van de
tijd, van iets naar niets. Het licht is ijl en vernietigend tegelijk, het wist de punt
van de tafel weg. In dit bevroren moment wacht alles totdat de dichter weer aan
zijn schrijftafel schuίft.
Wat schreef Leopold in deze weken? Hoeveel versies werden teniet verklaard? De ruit is de onzichtbare getuige. De ruft weet alles. De ruit kent de geluiden van de schrijvende man aan het bureau, zijn bewegingen, zijn blik. Het pedaal van de piano knarst. Leopold zet voorzichtig het eerste akkoord aan.
Hoeveel schroom er ook in de mond ligt, er komt altijd een ogenblik dat de lippen weer uiteen wijken. In Leopolds werk is een o vaak het eerst geluid na lang
zwijgen. Urenlang houden de regels zich stil, dan breken ze uit, alsof ze geen minuut meer te verliezen hebben.`O volkomen uur', `Mijn lief mijn lief ο waar gebleven', `O als ik dood zal, dood zal zijn', `O leeggebleven toets, `O hoe zwol hun getij
nu, `O harten', `O maar ik zeg u aan van neen, `O woedende onrust die mij schudt',
`O nachten van gedragene extase, `O fel verdorsten, wreed martyrium', `O lichte
spoed der bengelingen, `O troon van saamgeslagen, gouden spangen, `O rustpunt
in ditwuft vagabondeeren , `O wacht, o wacht en neem haar lippen niet terstond', `O
las de rozen als de donkerroode verschrompeld geloken', `O loutervlam', `O stof van
monden', `O vlonder met hemel boven, hemel onder'.
Aan de keerzijde van het glas weerspiegelt de stad. Ik zoek naar de horizon. Is
een sluier genoeg om de wereld buiten de kamer te houden? Hoe vaak heeft Leopold zich laten overmeesteren door de volte van de straat? Waagde hij zich aan
de lucht om even op adem te komen tijdens het stamelen? Gaf hij zich werkelijk over aan het donkere golvende gewoel van horten en strompelingen? Soms.
In het eerste gedicht van Verzen 1897 slentert Leopold als een marionet door de
stad.
mijn voeten zij gaan onder mij klisklas
mijn hoofd hangt in een web van schemeringen
De vraag is, of aan de andere kant van het bureau een bed staat. Zo ja, dan is dit
het eerste beeld wanneer Leopold 's ochtends wakker wordt. Het verlengstuk van
zijn geletterd hoofd. Niet elke dag is er tijd om te dichten. Doordeweeks moet hij
vroeg de deur uit.
Op de hoek van de straat staat een klok; het uurwerk gevat in een dikke metalen sierrand, groen misschien of bruin. De tijd moet aan beide zijdes te zien zijn
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geweest. Ik vergelijk alle opnames die vanuit dezelfde hoek werden gefotografeerd. De klokken verbinden zich. Kijk, hoe de tijd doorloopt en van foto naar foto
stroomt. Leopold schrijft,
in den stilstand van den tijd
lekt het sijpelend oogenblik
tik,tik.
Op de eerste kruising is het tien voor tien. Op de tweede slaat de klok vier uur en
nog steeds leunt de dame daar met haar platte hoed tegen de gaslantaarn.
J. W. Schipper van nr. 131a, slager op de hoek van de Mauritsstraat, heeft sinds
een week een manshoge bloeiende Fatsia japonica in de etalage staan. De grote
weelderig gelobde bladeren van de vingerplant vallen als dakpannen over elkaar
en blijven op kleur in de schaduw. Schipper zegt: `groen en rood versterken elkaar'. En inderdaad, het vlees is nergens zo rossig als hier. Op klompvoeten tilt
Schipper het bovenste blad weg van de bloesemtak. Zijn schedel glimt. Achter
hem hangen hammen en delen van een schaap en een koe. Plechtig kijkt hij naar
de witte bolletjes.
Aan de overzijde op nr. 106 bevindt zich het magazijn van muziekhandel Jumbo. In de vitrinekast wachten tientallen mandolines op de rechterflank tot zij
door iemand zullen worden opgepakt. Tussen de instrumenten zijn overal vazen
met bloemen neergezet waar proficiatkaartjes aanhangen, maar de handschriften zijn onleesbaar. Stil is het hier allerminst. Vanaf de doorgebogen planken vullen de grammofoons met hun opgepoetse kelken het magazijn op. Het lawaai spat
van de planken af.
Op zoek naar Leopolds uitzicht vind ik in het gemeentearchief van Rotterdam
een opname van het huis van Leopold. Het bovenste raam staat op de haak, vitrage wappert langs de gevel die met spionnetjes bezaaid lijkt te zijn. Even weet
ik zeker dat Leopold en de onbekende fotograaf op hetzelfde moment de sluiter
loslieten. De dubbele klik van een inzicht naar buiten en een uitzicht naar binnen. Een dag later sta ik op het dak tegenover hetzelfde raam. Mijn rug houdt de
zon tegen. Gezwind glipt mijn oog door het open raam naar binnen. Ik zwier rond
langs de scheve boeken, een opgevouwen Berliner Tageblatt, het soepbord op de
stapel paperassen en het tweedelig inktstelletje. Nu ik de kamer weer bekijk en
inzoom op het bureau, ben ik niet de enige die ziet. Het is alsof de voorwerpen
ogen hebben gekregen, zij staren terug naar mij. Bewegingsloos staan wij achter
de dranghekken die uitkijken op de zwijgende man aan de tafel. Wij omsluiten
zijn domein, het bureau, de prenten, de encyclopedie, de grafstele van Hegeso,
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het raam tussen toen en het hier nu aan deze kant van de schutting. We zinken
weg, maar desondanks blijven we helder, de hoofden leeg door de bedwelmende
kalmte in deze bedompte kamer, waarom zouden wij spreken?
Ik blijf staren naar de lichtvlek links. De zon zuigt. Een licht dat fel verschiet.
Is dit de hamerslag van spattend zonneaumbeeld zoals Leopold schreef in De molen? Of zijn het de zilverbromidekristallen uit het ontwíkkelbad die de zon in de
kamer binnenlaten? Ergens tussen het belichten, ontwikkelen en afdrukken van
de foto moet iets zijn misgegaan. Hoe langer ik kijk, hoe meer ik in de leegte ontwaar. De korrels van de foto zijn niet langer wit, maar nemen verschillende gradaties van sepia aan en ik begin voorwerpen te zien in de witruimte, het bureau
wordt groter, de stapel papieren hoger, er verschijnt een theekopje en het theekopje krijgt een oor. Mijn ogen dwalen rond in de schijnbaar lege ruimte, tussen
de duizenden korrels waaruit de kamer is opgebouwd. Dan raak ik verstrikt in
een oppervlakte waar de dingen geen maat meer hebben. Ergens midden in het
vlak bevindt zich één donkere korrel, badend in een diffuse nevel. Ik zoom uit. De
spikkel wordt het luik waardoor ik uit de foto kan ontsnappen.
Er zijn nu geen bomen meer die de lucht versperren. Het is simpelweg wachten totdat de slotregel aanklopt.
Op 1 mei is Leopold terug bij mevrouw Wolffers.
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De dichter J. H. Leopold liet bij zijn dood in juni 1925 een grote hoeveelheid papieren na, variërend van foto's, (kranten)knipsels, schriften en blocnotes tot
brieven, kaarten, enveloppen en losse bladen van allerlei soort en grootte. Die
verschillende papieren bevatten naast voltooide en onvoltooide gedichten (reis)
aantekeningen, tekeningetjes, literatuurverwijzingen, citaten, persoonlijke uitspraken en honderden invallen, schetsen en fragmenten. Zij documenteren tot
in detail de dichterlijke arbeid uit de laatste tienjaar van Leopolds leven. Van vrij wel alle gedichten uit de periode 1915-1925 zijn de ontstaans- en tekstgeschiedenis stap voor stap te volgen, voor zover het dichtproces op papier heeft plaatsgevonden. Naar wat zich allemaal in het hoofd van de dichter heeft afgespeeld, kunnen we alleen maar raden.
Over de mens Leopold zijn we heel wat minder goed ingelicht. Er bestaan
slechts weinig bruikbare bronnen uit de eerste hand. Zo zijn er maar enkele tientallen persoonlijke brieven van de dichter bewaard gebleven, die bovendien vrijwel geen geheimen prijsgeven. Wat dat betreft is de lege stoel op de foto van de
werkkamer van Leopold veelzeggend. Het beeld doet denken aan de openings- en
slotregel van een van zijn nagelaten reeksen: `U missen en u niet ontgaan..:. De
hoofdpersoon wordt gemist, maar is tegelijkertijd onontkoombaar aanwezig in
de stille getuigen op het bureau, aan de muur en op de piano. Maar zij zijn slechts
vage en op het eerste gezicht onsamenhangende voorwerpen. De persoon die ze
heeft samengebracht en in wiens leven ze hun zin en plaats hadden, ontbreekt.
Het lijkt erop dat Leopold buiten zijn poëzie zo min mogelijk sporen heeft
willen achterlaten. Zo zijn er in het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam, waar
hij van januari 1891 tot juli 1924 leraar klassieke talen is geweest, nog maar heel
weinig tastbare bewijzen van zijn vroegere aanwezigheid te vinden. Het oorspronkelijke neoclassicistische schoolgebouw aan de Coolvest, nu het Coolsingel, is bij het bombardement van Rotterdam verwoest. De school was toen overigens al drie jaar verhuisd naar de Wytemaweg, waar zij nu nog staat. Dit gebouw
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heeft Leopold niet gekend. Zijn voetsporen ontbreken dus in de lange gangen en
op de uitgesleten treden van de marmeren trappen. Alleen op onverwachte plaatsen duikt zijn naam soms op. In een van de kelders van de school staat een houten bakje met in alfabetische volgorde de persoonskaarten van het onderwijzend
personeel. In tegenstelling tot de meeste andere kaarten is die van Leopold bijna
helemaal leeg. Alleen zijn naam, zijn vak en de data van aanstelling en vertrek
zijn ingevuld. Maar bijvoorbeeld zijn adres(!), gegevens over opleiding en vorige werkgever(s) ontbreken. Voor dat laatste moet het Programma van het Erasmiaansch Gymnasium voor den cursus 1891-1892 geraadpleegd worden. Daaruit
blijkt dat Leopold vόόr zijn komst naar Rotterdam tijdelijke aanstellingen heeft
gehad in Deventer en Leiden. Het Programma onthult ook Leopolds eerste adres
in de Maasstad: Binnenweg 121. Hij zou pas in 1901 of 1902 verhuizen naar de Van
Oldenbarneveldtstraat, waar de foto van zijn werkkamer is genomen.
Toen Leopold bij het Erasmiaans Gymnasium in dienst trad, was hij de jongste docent. Door zijn leeftijd en door zijn optreden stond hij dicht bij de leerlingen die een hechte gemeenschap vormden. Er heerste een gemoedelijke sfeer en
de leerlingen waren er trots op Erasmiaan te zijn. Ze kregen les van academisch
geschoolde docenten van wie er velen naast hun leraarsbaan op wetenschappelijk gebied actief waren. Eén docent echter kon de leerlingen in het geheel niet
boeien. Onder zijn les maakte klas Vb een krantje, getiteld Nos (`Wij'). De vijf redacteuren ervan beoefenden onder pseudoniem ieder een eigen specialisme. Zo
zorgde 'Pil' voor `Pijlpunten', satirisch bedoelde gedichtjes. In nummer 18 van de
jaargang 1900 richtte hij zijn pijlen op Leopold:
INDE KLAS

Eén is er, die aan `Nieuwe Gids' wat doet,
't Is gek, maar toch haast of't moet,
Alles vindt-je mooi, en dat is de mop:
voor de grootste nonsens komt-je op.
Uit de redactie van Nos kwam het eerste bestuur voort van de Rotterdamsche
Gymnasiasten Bond, die op 19 oktober 1900 werd opgericht. De rector van het
Erasmiaans was de beschermheer van de bond en de docenten werden uitgenodigd `donateerend lid' te worden. Leopold was een van de eersten die de lijst tekende. Een bewaard gebleven kasboek laat zien dat hij trouw de jaarlijkse bijdrage van f 2,50 betaalde. Vrij snel na de oprichting maakte J. Voogd een speciaal bondslied, uiteraard in het Latijn. Het wordt nog altijd bij bepaalde gelegen-
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heden op school gezongen. De RGB organiseerde allerlei activiteiten binnen en
buiten de school, zoals lezingen, schoolfeesten, reizen, muziekavonden en toneeluitvoeringen. Het belangrijkste doel daarbij was de saamhorigheid binnen
de school te bevorderen. In het verslag over het eerste jaar werd met tevredenheid door het bestuur vastgesteld dat `de band tusschen leeraren en leerlingen
nauwer [was] geworden: Dat gold zeker ook voor Leopold. Met het schooltoneel
heeft hij zich nooit bemoeid, maar bij andere zaken van de RGB was hij wel betrokken. Hij ging mee op reis en hij zal zeker de muziekavonden en lezingen op
school hebben bijgewoond. Zo kwam op 21 december 1901 Frederik van Eeden
naar het gymnasium. Hij droeg er voor uit zijn toneelstuk De Broeders. Hebben
Van Eeden en Leopold elkaar na afloop ontmoet en gesproken?
Enkele maanden na de oprichting van de RGB ontstond de Rotterdamsche
Gymnasiasten Schietvereeniging om de weerbaarheid van de leerlingen te vergroten. Deze vereniging, een onderafdeling van de RGB, was duidelijk geïnspireerd op de in die tijd populaire studentenweerbaarheid. Het is nu moeilijk in te
denken dat ouders en schoolleiding het initiatief ondersteunden en dat het toenmalige ministerie van Oorlog vergunningen afgaf voor de aankoop van munitie.
Er zijn geen aanwijzingen dat Leopold zich ooit met deze activiteit heeft ingelaten. De dichter van Cheops is ook moeilijk op een schietbaan voor te stellen. Leopold voelde zich ongetwijfeld meer betrokken bij het initiatief van de RGB een
leerlingenbibliotheek op te zetten. Van oudsher had het Erasmiaans Gymnasium een handbibliotheek voor de docenten met tekstuitgaven uit de zestiende
en zeventiende eeuw en een groot aantal studies over de klassieken en Erasmus.
De RGB begon met een kleine bibliotheek voor leerlingen. En Leopold, die op
school en daarbuiten zeker niet te koop liep met zijn dichterschap, schonk verrassend genoeg in 1914 aan de bond een exemplaar van zijn bundel Verzen. Het
boek draagt nummer 27 en dat is een laag nummer, want de eerste 25 waren speciale exemplaren, gedrukt op geschept Hollands papier. In het exemplaar van de
RGB zijn met potlood twee correcties aangebracht: een zetfout is verbeterd en
een komma is toegevoegd. Belangrijker is dat op de lege bladzijde tegenover de titel een foto van Leopold is geplakt waaronder de dichter zijn handtekening heeft
gezet. Het gaat om de bekende foto van de Rotterdamse fotograaf Henri Berssenbrugge die waarschijnlijk in 1914 is gemaakt. We mogen aannemen dat niet
Leopold zelf, maar een van de bestuursleden van de RGB op het idee is gekomen
de foto in de bundel te plakken en die door Leopold te laten signeren. Overigens
schonk Leopold ook een boek aan de docentenbibliotheek van het Erasmiaans.
Dat was een tweetalige tekstuitgave uit 1810 van de Griekse dichter Theocritus.
Leopolds dagelijkse leven werd in hoge mate bepaald door de vaste routine
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van het schooljaar. Zij structureerde zijn verschillende werkzaamheden en ontspanning. Tijdens de cursus nam de school hem geheel in beslag. Alleen in de vakanties had hij volop tijd voor poëzie, reizen en wetenschappelijk werk. Maar na
1910 begon het leraarschap Leopold steeds zwaarder te vallen. Zijn doofheid ging
de lessen in negatieve zin beïnvloeden. En de verhoudingen binnen de school
verslechterden. Leopold ontwikkelde een sterk wantrouwen tegen de buitenwereld en verbrak de vriendschap met allen die hij eerder tot zijn persoonlijke leven
had toegelaten. Waar vroeger verscheidene uitverkoren leerlingen welkom waren in de intieme levenssfeer van de werkkamer in de Rotterdamse Van Oldenbarneveldtstraat, bleef nu de deur voor iedereen gesloten. Gezeten achter zijn
bureau bouwde de dichter met de talrijke papieren die in zijn nalatenschap werden aangetroffen voor zichzelf een wereld in woorden. Een van de schetsen uit
deze tijd luidt:
mijn huis donker
mijn kamer kleenverlicht
het dak waarop vloeit de maan
beleeft
mijn dichterlijk bestaan
dat vezelen maar dat geen wortels heeft
de zolders van herinneringen
gesloten de kamers van ontvangst
De eenzaamheid die al vroeg in Leopolds gedichten het hoofdthema vormde,
drong nu ook door in de losse aantekeningen en in de bijeengebrachte (kranten)
knipsels, zoals
maak niet op anderen staat
wel hem die zich op zich alleen verlaat
er hat es niemandem recht gemacht und sich zwischen alle Stühle gesetzt
De meest uitvoerige documentatie over Leopold en het Erasmiaans Gymnasium
die bewaard is gebleven, betreft wrang genoeg zijn gedwongen vertrek. Toen naar
de mening van de toenmalige rector de situatie onhoudbaar was geworden, volgden uitvoerige besprekingen binnen het College van Curatoren van de school.
Uiteindelijk werd Leopold door het College uitgenodigd voor een gesprek dat resulteerde in zijn vervroegde pensionering. Begin juli 1924 verliet hij zonder van
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iemand afscheid te nemen en zonder door iemand gegroet te worden het Erasmiaans Gymnasium waar hij meer dan dertig jaar had gewerkt. Enkele weken later
noteerde hij in een klein notitieboekje:
hoe hoe heerlijk toch
dat ik er niet meer mee te maken heb
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BARBER VAN DE POL

Leopold, of hoe een
tapijt wordt geweven
> WWW.DEKAMERVANLEOPOLD.NL >

De wanden zijn mooi vol. Het had nog wel wat voller gemogen, dan was het een
schilderijkamer van Vuillard in het echt geworden, maar eentje zonder de kenmerkende verzonken mensenschim. Die denkbeeldige schim had Leopold zelf
moeten zijn; het gaat immers om zijn werkkamer. Maar hij schijnt de foto genomen te hebben, dus dat gaat niet samen. Je had in zijn tijd vast nog geen zelfontspanner.
Geen Vuillard dus. Deze dichter hoort met zijn onbedaarlijke hang naar veelkleurigheid eerder bij het Oosterse geflonker dan bij de Franse bontheid, die je
bedwongen chaos zou kunnen noemen. Het Oosten is abstracter en tegelijk, op
een onpersoonlijker manier, zinnelijker. Het Oosten zuigt je ego op; het berooft
je van je zinnen.
Ooit, in de tijd van het hongerige lezen, heb ik temidden van een honderdtal
(maar niet een duizendtal!) anderen Leopold verslonden. Leopold, dat was heftige elegantie en verregaande patroongevoeligheid. Om die twee dingen in combinatie gaat het voor mij bij hem. Inmiddels is hij in mijn geheugen teruggebracht
tot de hardnekkige associatie met een Oosters knoopsel. Dat klinkt oneerbiediger dan het lijkt. Het is in feite een enorm compliment.
Loop ik in Turkije of Marokko of een ander oostelijk aandoend land door de
kashba of soek en ze hangen of liggen daar weer in hun betoverende verlokking,
dan denk ik altijd eventjes vaag, maar ik weet wél waarom, aan Leopold.
Op de siënakleurige vloer bij mij thuis liggen overal Perzische tapijtjes, waarbij Perzisch van oudsher staat voor de hele Oriënt. De laatste aanwinst is een bijna al te kleurig Koerdisch kamelenkleed, op de kop getikt in het Cappadocische
Urgup.
Het is zo verschrikkelijk kleurig, datje bijna gaat meezinderen.
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Kijk naar de grond en blijf daarnaar kijken. Erg duidelijk is het niet wat je daar
ziet. Dat geldt voor de hele foto; een beetje schatgraver zet door. Daar ligt dus
een Perzisch tapijt, en dat is precies wat de dichter voor mij inmiddels zelf in zijn
diepste wezen was geworden. Zelfs uit het vale zwart-wit van de foto komt de zinderende abstractie van het Oosten naar voren, omdat je weet dat een tapijt die in
zich heeft.
Leopold is een tapijt, een Oosters weefsel waarin de wereld in het klein is gevat, een kleurenkaart die boeiender is dan de wereld zelf.
Het woord `kleinood' valt regelmatig in zijn werk. En woorden als `kruik' en
`lila' en `roos' en het telwoord `duizend', waar je onwillekeurig duizend-en-één
van maakt. En 'Cheops'. En `zefier'. `Kleinood' staat al meteen in het eerste kwatrijn van zijn vertaling van de Rubaijat, een kaleidoscopisch flonkerend dichtwerk, dat Omar Khayyam in zijn elfde eeuw aan een droom te danken zou hebben.
In de twee eerste regels van het negende kwatrijn in Leopolds vertaling komt
het beeld van een tapijt wel akelig dichtbij:
Wij gaan en komen en de winst is waar?
en weven draden en het kleed is waar?
Ik sla mijn prachtige uitgave van L. H. Leopold, Verzen (Brusse/Van Oorschot,
1977) dicht en vraag me af hoe de verandering van een dichter in een tapijt in hemelsnaam tot stand heeft kunnen komen.
De verklaring moet zijn dat ik langzaam maar zeker van de sokken ben gedacht door Borges en halfben gaan denken vanuit zijn hoofd. Borges is de ongeweten hoofdwever van een kleed waar ook hijzelf deel van uitmaakt, en waar, in
een mooi hoekje, Leopold te zien is, en overal en nergens, opgeslokt door het hele
patroon, ik. Wij vormen met elkaar een gelegenheidstapijt, al ben ik misschien de
enige die het ziet, aangestuurd door, nogmaals, Borges, mijn Sesam-open-u.
Dit zijn de zes wevers, tevens de zes draden, van het tapijt:
1) Omar Khayyam en zijn Rubaijat, elfde eeuw.
2) Edward Fitzgerald die er in 1854 een Engelse vertaling van maakt.
3) Borges' vader, Jorge Guillermo Borges, die op zijn beurt weer een Spaanse
vertaling maakt, van die Engelse neem ik aan. Het is nu eind negentiende of
begin twintigste eeuw.
4) Leopold die er ongeveer in diezelfde tijd zijn jambische, perfect rijmende,
fraaie Nederlandse vertaling van maakt.
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5) Borges die in De cultus van het boek (1952) over de Rubaijat schrijft zonder
zijn vader of, maar dat spreekt vanzelf, Leopold te noemen. Fitzgerald noemt
hij wel. Astronomie, algebra en God worden er door hem met kabbalistische
gedrevenheid bij gehaald.
6) Ik, die eind jaren '70 Leopold lees.
7) Ik, die in 1981 die essaybundel van Borges vertaal.
En nu kan ík alleen nog maar aan Leopold denken als mede-onderdeel van het
lila, het purper, het rood en het goud.
Dit kan niet anders eindigen dan met een verwijzing naar de opslokker van alle
opstokkers, door Leopold/Omar Khayyam omineus aangesproken in het eerste
kwatrijn van hun Rubaijat.
Huiver en bewonder.
O wereldrad, hardvochtige despoot,
vermorzelend tot ondergang en dood!
en aarde, ach, hoe ongeteld kleinood
bevat uw ondoorgronde moederschoot!
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kroniek van de roman

CAREL PEETERS

De verstoorde estafette

De speciale attractie van de kunstenaarsroman is dat je er zeker van kunt zijn dat
alle hoeken en gaten van het leven aan bod zullen komen. Hoe dan ook bevat een
kunstenaarsroman een artistiek en existentieel drama met een zekere diepgang.
Kunstenaars worden maar ten dele geboren, en het niet-geboren deel heeft het
niet makkelijk, of wil het zich niet makkelijk maken om te bereiken wat men wil.
De romantische wortels van het kunstenaarschap laten zich nog steeds gelden,
zeker als het om kunstenaars gaat van voor de Tweede Wereldoorlog. Tot die tijd
is de kunstenaar als eenzame held die een weg gaat die anderen niet durven gaan,
nog springlevend. Daarna heeft de ontmythologisering van het kunstenaarschap
plaats. Als een kunstenaar nu nog op het schild wordt geheven is het niet als Wagneriaanse cultuurheld, maar vooral als 'celebrity', iemand bij wie men al gauw
denkt dat het niet alleen zijn artistieke kwaliteiten zijn geweest die hem zover
hebben gebracht. De publiciteitsmachine heeft mogelijk ook zijn werk gedaan.
De roman Het grote zwijgen van Erik Menkveld gaat over de verhouding tussen Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen, twee componisten en musicologen, de een uit de generatie die in het begin van twintigste eeuw in de kring van
het Amsterdamse Concertgebouwen Willem Mengelberg van zich deed spreken,
en de ander die in jaren dertig als componist bekend werd, nadat hij eerst als criticus bij verschillende kranten een geduchte stem was geweest. Vermeulen ontwikkelde een uitgesproken voorstelling van hoe de muziek van de toekomst eruit
moest zien en maakte daarmee vijanden.
Dat Erik Menkveld een roman over deze kunstenaars uit een half nabij verleden wilde schrijven, heeft natuurlijk een speciale reden. Met de meeste hoogachting, zijnvorige boekbestaande uitbrieven aan dichters, componisten, beeldhouwers en schrijvers, ging over waardering en bewondering en bevatte vragen
over de kern van hun werk. Voor Menkveld zijn het geen gewone stervelingen,
maar exemplarische figuren die hij in de geest van Petrarca als `familie en vrienden' zou willen zien. Hij maakt geen zware cultuurhelden van Robert Schumann,
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Martinus Nijhoff, Petrarca of Willem Kloos, maar hij wil ze wel als weldoeners
beschouwen die hem, maar hem niet alleen, `geestelijk hebben wakker geschud
en gevormd', zoals het motto van het boek, afkomstig van Petrarca, zegt.
Netgrote zwijgen is een roman over de grandeur en de misère van de verhouding tussen meesters en leerlingen, over bewondering en afkeer, over navolging
en afscheid, over het culturele Oedipuscomplex waarbij de leerling van de meester wegdrijft of hem overvleugelt. Het is niet minder een roman over het willen
bereiken van artistieke hoogten, het tonen van culturele moed en het realiseren
van het geexalteerde verlangen om iets verhevens in muziek om te zetten, zoals
`het leven gezien uit de gezichtshoek van het eeuwige en het goddelijke', zoals
Diepenbrock. Het gaat om artistieke idealen en hooggestemde gevoelens die nu
een enigszins dwaze indruk maken. Het is een soort verhevenheid die nu botst op
de hedendaagse, aan cynisme grenzende nuchterheid.
Dit moet precies de reden zijn waarom Menkveld deze roman heeft willen
schrijven: hij wilde laten zien hoe kunstenaars nog artistieke idealen nastreefden, wat ze op het spel wilden zetten voor wat ze zich in hun hoofd haalden. Ze
wilden voorgangers verwerken, hun meesters overtreffen, met collega's naar iets
streven dat hen vanuit een verre horizon dwingend wenkte.
In zijn brief aan de beeldhouwer Hildo Krop in Met de meeste hoogachting
komt Menkveld te spreken over zijn
leermeester aan de Vrije Universiteit, Hij wilde laten zien hoe
Dick van Halsema. Van hem leerde hij kunstenaars nog artistieke
dat achter elke grote dichter, of het nu idealen nastreefden
Leopold, Kloos of Gorter is, wel een
glimp van een filosoof opgevangen kan worden die hun wereldbeeld heeft beïnvloed of gevormd. Van Halsema bezorgde hem een idee van de hoogten en diepten
waar deze dichters op uit waren. Ze wilden voldoen aan verreikende poëtische eisen. Bij Menkveld riep dat een identiekverlangen op: `waren er maar,' verzuchtte
hij vijfentwintig jaar geleden tegen Van Halsema, `een Die Geburt der Tragödie
en een Wagner van deze tijd, die ons een poosje lieten zien hoe we tegenover de
toekomst en het verleden moeten staan. Die ons een "groot verhaal", een grote
kunst- en werkelijkheidsconceptie te bieden hebben, want alle grote verhalen van de religie, van het socialisme, van een idealistische gemeenschapskunst - lagen in mijn studietijd door een aantal voornamelijk Franse filosofen volledig aan
diggelen:
In Het grote zwijgen gaat het over de grote kunst- en werkelijkheidsconceptie van Diepenbrock en Vermeulen. Wat ze gemeen hadden, en wat hen uit elkaar
dreef. Maar als het daarbij bleef zou het louter een ideeënroman zijn geweest, ge-
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illustreerd aan de hand van twee kunstenaars. Maar Menkveld schreef ook een
roman waarin die ideeën en ambities zijn ingebed in het echte en gewone leven,
inclusief de dynamiek van heftige liefdesrelaties, de rust van het huiselijk geluk,
de verplichtingen en spanningen van het sociale leven en de hel van de Eerste
Wereldoorlog, die een cruciale rol gaat spelen in de kunst- en werkelijkheidsconceptie van Vermeulen.
Het grote zwijgen is een historische roman omdat hij zich afspeelt in het begin van de vorige eeuw tot ongeveer 1917, maar voor de rest is het een moderne
roman, met een vernuftige, maar niet opzichtige literaire structuur. Muziek en
liefde strijden in het leven van Diepenbrock en Vermeulen om de aandacht, bij
Diepenbrock omdat hij als getrouwd man verliefd is op zijn leerlinge Jo, bij Vermeulen omdat hij een jongen van eenvoudige komaf niet alleen in de muziek inwijdt, ook al wordt dat niet zo expliciet gezegd.
De vernuftige structuur van Het grote zwijgen is te zien in hoofdstuk vier,
waarin Vermeulen zijn eerste bezoek brengt aan Diepenbrock. De uitnodiging is
het gevolg van zijn lovende recensie in De Tíjd over Diepenbrocks Marsgas, uitgevoerd in het Paleis van Volksvlijt in Amsterdam. Wanneer Vermeulen in Diepenbrocks kamer is gelaten, maakt die eerst een brief af die hij aan het schrijven is. Daarna gaat Diepenbrock de brief naar beneden brengen zodat hij gepost
kan worden. Hij blijft lang weg omdat hij opgehouden wordt door de jongen die
kranten komt brengen. De afwezigheid van Diepenbrock is voor Menkveld als alwetende verteller het moment om op een vanzelfsprekende manier van alles te
vertellen dat voor de kennis van Diepenbrock en het verhaal van belang is. Over
zijn relatie met de Tachtigers, met Gorter en met Willem Kloos aan wie hij waarschijnlijk de brief schreef waarvan Vermeulen nu het kladje op zijn bureau aan
het lezen is. Ook horen we dat Diepenbrock muziektheoretische artikelen in
De Nieuwe Gids heeft geschreven, die Vermeulen `dagenlang heeft doen duizelen van instemming en bewondering'. Vermeulen heeft alle tijd om de foto's (van
Mengelberg en Mahler, met opdracht), tekeningen en memorabilia in de kamer
te bekijken, waar de lezer ook zeer van profiteert. Wanneer Diepenbrock dan eindelijk terug is wordt ook melding gemaakt van de eerste verschillen van mening
tussen Diepenbrock en Vermeulen, aangezien Vermeulen een bepaalde passage
in de Marsyas een `snurkend basmotief' had genoemd. Dat wil Diepenbrock wel
eens uitgelegd hebben.
Op een listige en natuurlijke manier weet Menkveld terugblikken in te lassen, uitte weiden, zijpaden in te slaan, herinneringen boven te laten komen. Dat
verleent Het grote zwijgen een ongedwongen, maar substantiële textuur. Menkveld weet ook op verschillende manieren een beheerste spanning in de roman te
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houden: door de aanhoudend wrevelige verhouding tussen Diepenbrock en zijn
vrouw Elsa vanwege zijn verliefdheid op zijn leerlinge Jo, en door de dynamiek
die het koesteren en nastreven van zijn muzikale idealen oproept. Diepenbrock
spiegelt zich aan de `goddelijke kracht' in het binnenste van Gorter en Mahler,
`het gestaag brandende vuur van de allerfelste geestdrift'. Het gaat om melodieen die `geluidgeworden essentie van de ziel' zijn. Werkelijk grote componisten
hebben ook `een grote ziel'. De muziek moet de mensen weer `in contact brengen
met hun goddelijke oorsprong' en hun
de suggestie geven van het bestaan van Menkveld weet ook op verschil`alomvattende liefde'.
lende manieren een beheerste
Het mooiste in Het grote zwijgen is spanning in de roman te houden
de verwevenheid van die hooggestemde muzikale idealen met de aardse verlangens van de personages. Die muzikale idealen zijn het resultaat van onderlinge herkenning, van verwante zielen en
vuur dat een oudere in eenjongere ontsteekt. Hetgrotezwíjgen is ook een roman
over de estafette van het doorgeven en loslaten van ideeën, inspiratie, ambities
en verlangens, vermengd met liefde en erotiek. Vermeulen wordt op een jongensinternaat muzikaal wakker geschud door de aandacht, vriendschap en kennis
van pater Dobbelsteen. Daarna door de aandacht en inspiratie van de muziekcriticus Daniel de Lange, gevolgd door die van Diepenbrock, eerst op afstand, daarna door het persoonlijk contact. Bij die estafette gaat het steeds om het gelukkig
makende besef door een ander `ten diepste gekend te worden', een bevestiging
van de kern van je bestaan - zoals zich dat ook voordoet in het geval van liefde.
Bij die estafette gaat het ook wel eens mis en wordt het stokje niet meer overgenomen. Er ontstaan andere, nieuwe inzichten, zoals bij Vermeulen over `de
muziek van de toekomst', onder meer vertegenwoordigd door Arnold Schönberg. Wanneer Diepenbrock op een dag Vermeulen zijn partituur van Im grossen
Schweigen laat zien, een groot orkestlied op basis van een sombere tekst van
Nietzsche uit het begin van het vijfde boek van Morgenröte, voelt Diepenbrock
zich beledigd wanneer Vermeulen zegt dat Nietzsche hier doordraaft en op een
masochistische manier `elk hoger inzicht' overboord gooit omdat alles wat een
mens gelooft of zegt `inbeelding, illusie, onzin' zou zijn. Het enige wat volgens
Nietzsche `werkelijk en waar is, is de kwaadaardige en dreigende natuur, die de
mens om al zijn dwaze gedoe en wanen bespot met een groot, onverschillig zwijgen'. Nietzsche sluit hier moedwillig zijn ogen `voor het vuur dat ik van jongsaf
ken' denkt Vermeulen. Wanneer hij dat in andere bewoordingen tegen Diepenbrock zegt, beschouwt die hun vriendschap als beëindigd.
Diepenbrock komt daar wel weer op terug omdat hij inziet dat ze niet zo ver-
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schillen in `hun muzikale bedoelingen', maar Vermeulen is toch te kritisch en te
eigengereid om nog lang erg solidair met Diepenbrock te blijven. Ook ontwikkelt
zich een heftige verhouding tussen Vermeulen en Diepenbrocks vrouw Elsa die
niet bevorderlijk is voor hun relatie. Maar de echte splijtzwam is de muziek. Vermeulen heeft `toekomstmuziek' in zijn hoofd, terwijl Diepenbrock de schim blijft
spelen `uit verlangen naar een verleden dat niet meer bestaat'.
Die toekomstmuziek dringt zich op na de ervaringen die Vermeulen in België heeft opgedaan als verslaggever in
het begin van de Eerste Wereldoorlog.
De onnadrukkelijke kracht
Daar zag hij de lijken, daar rook hij de
van Het grote zwijgen is de
geur van rottend vlees, daar zag hij de
afwisseling van deze artistieke
zinloos in brand gestoken huizen ende
ambities en de dagelijkse
algehele
menselijke verwoesting. Dat
werkelijkheid
bevestigde misschien Nietzsches onverschilligheid van de natuur, maar die onverschilligheid moet juist doorbroken
en weersproken worden. Het is Debussy die hem wakker schudt uit zijn verdoving na zijn oorlogservaringen. Debussy had het `over muziek die de stilte breken moet die zal volgen op het knallen van de laatste granaten'. Daarmee behoorde Diepenbrocks muziek bij Im grossen Schweigen tot het verleden. Vermeulen
denkt: `Dwars tegen het kanongedaver en het geloei van de vlammen in, en zeker
ook in de stilte van de vrede, zal een nieuwe schoonheid, een nieuwe lyriek van
het heilige innerlijke Vuur op moeten klinken; een nieuwe nog te schrijven toekomstmuziek die de mensen tot in hun ziel raakt en kan behoeden voor de onverschilligheid, de verblinding, de ontworteling.'
De onnadrukkelijke kracht van Het grote zwijgen is de afwisseling van deze
artistieke ambities en de dagelijkse werkelijkheid van kinderen, sociale verplichtingen, concertbezoek, muziekuitvoeringen, familiezaken, herinneringen en
liefdesverhoudingen. Op hetzelfde niveau als de muzikale ambities speelt zich de
liefde af, als een even dwingende werkelijkheid. In precies en levendig proza weet
Menkveld zich uitstekend in de wereld die hij beschrijft te verplaatsen. Zonder
archaïsch te worden doet hij recht aan de nu ouderwets geworden verheven ambities. Maar helemaal weg zijn die ambities niet; ze zijn wel degelijk een spiegel
waarin de hedendaagse ideeën over kunst afgezet kunnen worden. Dat maakt Het
grote zwijgen afgezien van een prachtige kunstenaarsroman waarin alle hoeken
en gaten van het echte leven worden getoond, ook tot een cultuurfilosofische roman waarin de hedendaagse kunst vergelijkingsmateriaal kan vinden.
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Als we nu eens schrijvers opsluiten in een cel. Hoe gedetineerden dat ervaren
heb ik zo langzamerhand wel gezien, maar dichters en schrijvers..: Aan het woord
is de dichtende cipier Ester Naomi Perquin tijdens een vergadering van dit blad.
Ze houdt van onorthodoxe combinaties. Dichten en gevangenen bewaken. Cellen
en er schrijvers in stoppen.
Hoewel we aanvankelijk alleen oog hebben voor de praktische bezwaren,
blijft het uitgangspunt ons intrigeren. Wat gebeurt er als je schrijvers en dichters
bevrijdt uit het web van de ongebreidelde communicatie waarin we allemaal gevangen zitten? We mailen, chatten, houden profielen bij op Facebook en Hyves,
bloggen over onze kinderen of de boeken die we graag lezen, twitteren dat we onze heg snoeien, een luier verschonen of naar de dokter gaan om ons eczeem te laten behandelen. We delen ons bereidwillig mee aan de wereld, ons niet bewust
van wat we daar tegelijk mee opgeven. De vrijheid om niet zichtbaar te zijn. De
luxe van ongehinderde communicatie is getransformeerd tot communicatiedwang. Dezelfde technologische ontwikkelingen die ons bevrijdden uit ons isolement hebben ons veroordeeld tot een permanent deelnemen aan de wereld.
Tegen de slagregen van prikkels die we de hele dag krijgen toegediend zijn ook
tegenstromingen op gang gekomen. Slow beperkt zich niet alleen tot eten. Er bestaat ook zoiets als slow reading. Er zijn trage vakanties voor mensen die niet op
zoek zijn naar het met een elastiek om hun enkels van een rots springen. Er is een
boek, Stilte als antwoordvan Sara Maitland, waarin minutieus wordt onderzocht
wat het voor een mens betekent om eenzaam te zijn, losgekoppeld van de moderne rat race. Er bestaan sociëteiten waar de telefoon bij de deur moet worden ingeleverd en waar radio, televisie en internet taboe zijn.
Moderne technologie heeft ons leven versnipperd, heeft onze aandachtsspanne verkort, onze concentratie verminderd. `Schrijven is niet het probleem,
maar het bevechten van de tijd om in te schrijven,' verzuchtte schrijver Adriaan van Dis bij de opening van de Boekenweek een aantal jaren geleden. Het je

onttrekken aan de wereld vergt een steeds grotere inspanning in een wereld die
langs zo veel verschillende kanalen ons dagelijks leven binnendringt. Het disconnected zijn is een luxeartikel geworden dat niet iedereen zich kan veroorloven.
Ledigheid versnippert de geest, schreef de Romeinse dichter Lucanus. Het
moderne leven versnippert de geest, zou je daar nu van kunnen maken. We amuseren, informeren en communiceren ons dood, om met Neil Postman te spreken.
We versnipperen onze aandacht en blijven met lege handen achter. Wie overal is,
is nergens, merkte Martialis al op, een andere Romeinse dichter. De zestiendeeeuwse aartsvader van het essay, Montaigne, haalt hem aan in zijn Over ledigheid,
waarin hij het volgende schrijft: `Toen ik mij niet lang geleden op mijn landgoed
terugtrok, vastbesloten om mij, in zoverre dat mij mogelijk was, om niets anders
te bekommeren dan hoe ik het weinige dat me nog van het leven restte, in rust
en afzondering door zou te brengen, leek het me dat ik mijn geest geen grotere
dienst kon bewijzen dan hem in staat te stellen zich in totale ledigheid met zichzelf bezig te houden, tot zichzelf te bepalen en in zichzelf rust te vinden.' Die afzondering leverde het vuistdikke boek Essays op. Voor een gefortuneerde man of
letters in de zestiende eeuw moet het vele malen makkelijker zijn geweest om die
afzondering tot stand te brengen. Hoe doet iemand dat in onze tijd? In een wereld die permanente deelname van je eist?
De cel werd een boot aan een eilandje dat Senneroog heet, dankzij De Avonden
van de VPRO. Daar rijpte het idee van de eenzame opsluiting verder tot het echt
uitvoerbaar bleek. Voor een week. Vijftien keer sloten we schrijvers, dichters en
een enkele cabaretier op in onze drijvende bungalow en observeerden van een afstand onze proefopstelling.
Experimenten hebben de neiging andere antwoorden op te leveren dan de
antwoorden die je zocht. Soms worden zo ontdekkingen gedaan. Je zoekt een
vaarroute en vindt een nieuw land. We
Vijftien keer sloten we
kregen eigenlijk nauwelijks antwoord
schrijvers, dichters en een
op de vraag wat de afzondering - geen
enkele cabaretier op in onze
telefoon, geen televisie, geen radio,
drijvende bungalow en
geen internet - deed met de mensen
observeerden van een afstand
die we een week opsloten. Wel ontdekonze proefopstelling
ten we dat de deelnemers zijn onder te
verdelen in twee categorieën: zij die
moeite hebben met het opgesloten zijn en zij die moeite hebben met het afgesloten zijn. En we ontdekten dat naarmate Senneroog steeds meer een eigen geschiedenis begon te krijgen, die geschiedenis de geschiedenis van de mensheid
weerspiegelde. Een van de eerste bewoners maakte met behulp van een vlieger
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foto's van het eiland. De volgende begon met de aanleg van wandelpaden. Een
derde plaatste kunstobjecten in die nieuw verworven openbare ruimte. En toen
verscheen een vierde die alles op een hoop veegde en vernietigde. De eerste oorlog brak uit, bij gebrek aan gezamenlijke aanwezigheid op het eiland gelukkig uitsluitend in geschrifte uitgevochten, maar toch. Gelukkig werd de vernietiger weldra afgelost door een schrijver die een beschavingsoffensief begon.
Een week ledigheid is wat kort wellicht voor het schrijven van een boek met
meer dan duizend bladzijden essays, maar niettemin doet een aantal deelnemers
in de volgende bijdragen verslag. De enige niet-deelnemer is boswachter Jan Willems, aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Als een toegewijd laborant waakte
hij over de gezondheid van onze proefdieren.

Aan de keerzijde van deze `kamer in het verleden'
Tirade: de werkkamer van Leopold.
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JANWILLEMS

Terugblik

Vijftien schrijvers, cabaretiers, filosofen of dichters vinden voor een weekje eenzaamheid op het Lauwersmeer; het moet voor de VPRO een makkie zijn geweest,
tenminste, als ze wisten wat ik weet van dit gebied. Als zij ooit op een ochtend
bij Achter de Zwarten een Japanse zon hadden zien opkomen die de lepelaars in
een rode gloed zette en het langzaam aanzwellende geluid hadden gehoord van
de duizenden brandganzen die daar hadden overnacht en nu weer de graslanden
opzochten. Als zij het gevoel kenden van een zwiepende storm over het Stopersgat, terwijl je zelf beschut - 'smout', zeggen de Friezen - achter een golvende rietkraag ligt.
Ja, als de potentiële deelnemers eens wisten van de grote oppervlaktes Parnassia's in het Ballastplaatbos. Niets kan mij op een zomerse dag meer in vervoering brengen dan Parnassia. Het rozet met frisgroene blaadjes, het pronte steeltje, het onbeschrijfelijk mooie bloemetje. Hun enthousiasme zou zeker een hoogtepunt bereiken in midden oktober. Want terwijl het Lauwersmeer zich langzaam klaar maakt voor de winter, zullen ze het gel uid van de eerste kleine zwanen
hebben gehoord. Het zingen van deze Russische vogels berooft je van iedere realiteitszin. Je hóórt hun blijdschap dat ze zijn aangekomen. Je ziet hun vreugde
als een groepje nieuwkomers zich weer bij hen in het Jaap Deensgat voegt. Waar
beter dan in het Lauwersmeergebied, kunnen zij inspiratie voor hun toekomstig
werk opdoen?
Nadat ik was gezwicht voor de charmes van de producer van de VPRO, Agnes
van der Weijden, waardoor vijftien weken lang mijn leven op de kop werd gezet,
vroeg ik me af of de deelnemers, naar mij n gevoe I stadsmensen, wel tegen de eenzaamheid hier konden. Stel je voor dat er één volledig flipte en over boord sprong
om een paar uur later volledig in de war bij een boerderij aan te bellen en om hulp
zou smeken? Ik betrapte me erop dat ik me vooral zorgen maakte over de voortgangvan het radioprogramma. Want dat was belangrijk: iedere werkdag moest de
bijdrage van de 'deelnemer van dienst' worden uitgezonden in het VPRO radio-
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programma De Avonden. 'Ben je mal, jongen,' stelde Agnes mij gerust, `Dit is juist
leuke radio!' Maar ik was niet helemaal gerust. De tobber in mij zag allerlei beren
op de weg. Maar goed, ik had ja gezegd en dus ging ik ervoor. Een geschikte plek
vinden was nog niet zo eenvoudig. De bedoeling was dat de deelnemers een week
lang in een soort drijvende bungalow zouden verblijven. De VPRO had al iets uitgezocht, wat in de verte op een boot leek. Het was voorzien van alle luxe, het kon
zelfs varen, maar het was de ontkenning van een boot. Het was een soort varende
bungalow.
Belangrijk was dat de bungalow op een afgelegen plek lag. Er was immers gekozen voor een eenzaam verblijf! De keuze viel op het eiland Senneroog. Het had
voordelen die zelfs een bezorgde boswachter tot tevredenheid konden stemmen.
Het haventje lag beschut en door de ondiepe vaargeul kwamen er nauwelijks boten (vanaf september is het Lauwersmeergebied sowieso bootlues). Aan één kant
van het eiland lag de Ezumakeeg, waar een nauwelijks zichtbare kade langs liep.
Op die kade, waar verder geen mens kon of mocht komen, was het mogelijk om
vanuit mijn auto de 200 meter met mijn telescoop te overbruggen om naar eventueel onraad te speuren. Aan de waterkant kon ik een bootje verstoppen in De vpro had al iets uitgezocht,
de rietkraag, zodat bij een calamiteit wat in de verte op een boot
de ongelukkige deelnemer snel in vei- leek. Het was voorzien van alle
ligheid kon worden gebracht. Er werd luxe, het kon zelfs varen, maar
afgesproken dat er een noodtelefoon het was een ontkenning van
in de bungalow werd neergelegd met
een boot
slechts twee beschikbare nummers:
dat van de V P R O en dat van mij; bij een noodgeval konden ze mij dag en nacht bellen. Voorts was belangrijk dat er een haven in de buurt was. Iedere vrijdag moest
de bungalow worden schoongemaakt, het bed verschoont en de koelkast voorzien van de door de deelnemer van te voren opgegeven proviand voor een week.
Een gouden greep bleek de inzet van Rob en Gea Meijer, de eigenaren van
jachthaven Lunagat. De vaarafstand naar Senneroog bedroeg met de varende
bungalow minder dan drie kwartier, met Robs speedboot een kwartiertje. Hij
werd dan ook koerier en haalde van maandag tot en met donderdag de flashcards
met de radiobijdragen. Rob is een goeie vent. Maar, in strikte opdracht van de
VPRO, zeer kort van stof als hij de flashcards ophaalde: de indruk van eenzaamheid moest immers gewaarborgd blijven. Gea, zijn vrouw, ontpopte zich als de
stille kracht achter het project. Ze deed de inkopen en luisterde nauwgezet naar
de radiobijdragen. Klaagde een deelnemer over een vervelende hoofdpijn, dan
gaf ze de volgende dag aan Rob een doosje aspirines mee.
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Het mooiste moment was voor mij de zaterdagmiddag. De taxi bracht dan
de nieuwe deelnemer naar het Lunegat. Nadat hij of zij het verblijf hadden geinspecteerd - vaak met veel a's en o's - klommen Rob en ik als ware zeebonken
aan boord en gooiden de trossen los. Op het laatste moment liet ik de deelnemer
aan boord komen. `Je kunt nu nog terug, hoor!' riep ik dan. Maar niemand wilde
dat. Tijdens de drie kwartier durende tocht onderscheidde ik al snel drie types:
de zwijgers, de vragers en de babbelaars. Om de één of andere reden was het bijna
altijd mooi weer als we naar Senneroog opstoomden. De vogeltrek was al aardig
op gang gekomen en het vaarwater lag vol met allerlei soorten eenden, die naarstig een goed heenkomen zochten als wij naderden. De natuur ademde op het water de sfeer van een strijd tussen het heengaan van de zomer en de komst van de
winter. Voor mij één van de mooiste tijden van het jaar: tamme kastanjes, paddenstoelen en vlierbessen verzamelen en weldra zouden zelf geschoten eenden
en hazen in mijn schuurtje hangen. Voor eigen consumptie en voor anderen. De
deelnemers (de mééste deelnemers) zagen dat schijnbaar anders. Met een onzekere blik verwerkten zij de eindeloze ruimte. Als we na een half uurtje varen de
bocht van het Dokkumer Diep rondden, lag voor ons een oneindige verte. Voor
velen zal dat als een mokerslag hebben gevoeld, ze zullen ongetwijfeld naar voor
hen herkenbare punten in het landschap hebben gezocht, zoals een kerktoren,
een molen of simpelweg een boom.
De eerste deelnemer, Paulien Cornelisse, werd met de Staatsbosbeheerboot
Seya, onder media-aandacht en een delegatie van de VP R O naar Senneroog gevaren. De bungalow lag er al. Arme Paulien. Het was prachtig warm weer en daardoor aangelokt kwamen vele boten haar gezelschap houden. De regionale pers
had zijn werk goed gedaan! Later zou Paulien zeggen: `Ik ben mijn eigen lokeend!'
Ze maakte schitterende vliegerfoto's, die de NRC haalden. Een zelfverklaarde,
overijverige natuurfreak stuurde me naar aanleiding daarvan een brief waarin hij
zich beklaagde over het feit dat boven een Natuurbeschermingswetgebied, `ε Ε Ν
NATUURBESCHERMINGSWETGEBIED,wiltu dat inuworen knopen!!' eenvlieger werd opgelaten. `Dat is tegen de wet,' tjilpte hij. Feitelijk had hij gelijk. Ik kon
het beginnende (natuur)brandje gelukkig blussen.
In vijftien weken passeerden vele Nederlanders en Belgen mijn revue. Drie
deelnemers, Saskia de Coster, Menno Wigman en Arjen Lubach, heb ik niet naar
Senneroog gebracht. Saskiawas de laatste deelnemer en door de bevriezing in en
buiten de varende bungalow, moesten we haar en haar hondje elders onderbrengen. Menno en Arjen heb ik door omstandigheden niet ontmoet. Dat vond ik jammer. Met Menno heb ik later nog wel veel contact gehad, vanwege zijn fascinatie
voor de zwerver van het Lauwersmeer.
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Terugkijkend vond ik het een interessante tijd. Ik volgde iedere avond de op
radio 6 uitgezonden radiodagboeken. Grappig was de omslag te horen in het midden van de week. Na woensdag werd door velen gemopper ten gehore gebracht.
Kleine irritaties over het slecht kunnen slapen, de regen, harde wind, muggen, stijgend water en vooral verveling. Ik kreeg de indruk dat slechts een paar
deelnemers het alleen zijn goed hadden doorstaan. Franca Treur bijvoorbeeld.
Haar grootste verlangen was een broodje haring. Ik heb een zwak voor Franca
en wilde het liefst haar dat broodje brengen. Maar dat heb ik uiteraard niet gedaan. Maarten Doorman schreef op de website: `Een klein beetje had ik er wel tegenop gezien, tegen deze week. Maar hoeveel beter is de werkelijkheid. Ik slaap
hier droomloos en diep en verkwikt word ik wakker. Weer een dag zonder sms
en mail en telefoon en als enige verplichting de koerier om half drie. Dat is heerlijk.' Maarten schreef later een ballade, waarin hij zijn liefde voor Senneroog liet
blijken. Op de afsluitende avond in de studio in Amsterdam, onder begeleiding
van `4Tuoze Matrozen', bracht hij dat enthousiast ten gehore. Sommigen gaven
ronduit toe dat het Senneroogavontuur tegenviel. In een afsluitend interview zei
Nilgün Verlí dat ze gehoopt had in de afzondering te ontdekken of ze het gevoel
van de waan van het dagelijkse leven kon terugdraaien. Maar helaas, ze moest
concluderen dat het haar niet gelukt was.
Alleen zijn moet je in je hebben. Het moet een wezenlijk onderdeel van je zelf
zijn. Anders wordt alleen zijn verveling. Waar in Nederland kun je je helemaal afsluiten van de buitenwereld? Je hebt altijd wel iets of iemand om je heen om dit
isolement te doorbreken. Bovendien brengen radio en tv de wereld naar je toe.
Om van internet maar te zwijgen.
Daarom was Een kamer in het verleden zo'n interessant experiment. Wat zou
het mooi zijn om dit experiment te herhalen, maar dan in het volstrekte alleen
zijn. Geen koerier, geen boeken, geen muziek en geen tobberige boswachter op de
achtergrond, die onzichtbaar probeert te blijven en klaar staat om in te grijpen.
Genoeg eten voor drie dagen, zodat je gedwongen wordt om ook voor minstens
drie dagen je eigen eten te verzamelen.
Op de website bleek al snel wie de intentie had om er iets van te maken. Gerbrand Bakker, bijvoorbeeld. Zijn bijdragen waren prettig om te lezen. Gerbrand
heeft pionierswerkzaamheden verricht. Door zijn toedoen, onder andere door
het maken van een kaart, weten wij nu veel van het eiland Senneroog. Terecht
dat een bos, het Bakkerbos, nu naar hem genoemd is. Ook Atte Jongstra ben ik
niet vergeten. Ik mag Atte, een stoere vent, recht door zee. Een echte Fries. Zijn
schriftelijke en audiobijdragen waren voor mij hoogtepunten van de reeks.
Nadat de leukste Belg, Wim Helsen, (`Een wijze les is dat ik geen voornemens
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meer moet maken,' schreef hij) al het pionierswerk van Atte en Gerbrand had opgeruimd, mailde Atte mij met het verzoek om F16's bommen te laten vallen op
Senneroog om `die Belg' uit te schakelen...
Ook Tommy Wieringa had een groot verlangen om pionierswerk te verrichten op Senneroog. Hij wilde beschaving door middel van het geloof brengen: Als
je er beschaving wilt brengen, dan doe je dat met het geloof. Want het geloof is de
drager van de beschaving.' De gefingeerde zelfverbranding op de laatste dag van
zij n verblijf werd met huiveringwekkend echte foto's de wereld in gestuurd.
David Pefko draag ik een warm hart toe. Hij was de enige die het lukte om op
Senneroog te verdwalen. De radiobijdragen van David waren van grote klasse.
Velen waren ervan overtuigd dat hij werkelijk bezoek had gekregen van Henk
Kok en Louis Nanet. Zelfs Agnes belde mij met het verzoek om het eiland beter af
te sluiten tegen vreemdelingen.
Het krankzinnigste was eigenlijk het vroeg invallen van de winter. Ester Naomi Perquin, met haar mooie, zachte ogen, werd hier slachtoffer van. Het water in
de varende bungalow was bevroren en het ijs tussen Senneroog en de vaste wal
was niet betrouwbaar. Wat een heerlijk drama. In gedachte zag ik de krantenkoppen: `Beroemd dichteres eet wilgenschors om in leven te blijven: Natuurlijk heb
ik het niet zo ver laten komen. Nadat ik Ester ervan overtuigd had dat ze daar echt
weg moest, wat nog niet zo eenvoudig was, pleegde ik een paar telefoontjes. Een
halfuur later hing in de vrieskou van het Lauwersmeergebied een grote, gele helikopter als een zomerse libel boven Senneroog. Het werd landelijk nieuws.
Nu is de stilte daar. De deelnemers hebben zich teruggetrokken in hun eigen
wereld. Ze zullen nog vaak terugdenken aan Senneroog, het Lauwersmeergebied
en vooral aan de elementen. Aan de zon, regen, harde wind en lange nachten. En
ik realiseer me dat het eiland nooit meer hetzelfde zal zijn.
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bla-achtige omgeving op IJburg, waar enkele bootbewoners door sneeuwij achten
niet eens konden komen, en nadat Ester Naomi Perquin met een helikopter gered was van het eiland, hebben Atte en ik met een microfoon onder de neus onze
gal kunnen spuwen. Atte gebruikte moeilijke woorden als `iconoclasme!' waar ik
ter plekke niet op inging, maar die ik bij thuiskomst toch maar even opzocht in
het woordenboek. Wim Helsen was er niet bij op de afsluitende radioavond. Dat
was jammer.
Ik zag toen ook wel in dat Wim alle
Het moest lets te maken
recht had om te doen wat hij deed. Imhebben met het overwinnen
mers: ieder van ons werd er een kleivan de barre natuur, met het
ne week losgelaten en ieder van ons
doorgeven van kennis, met de
trof het eiland aan zoals het er op dat
wens om samen te zijn en kaas
moment bij lag. Nergens in een of ante maken van onbegrijpelijke
der contract stond watje wel of niet in
dingen om ons heen, zoals daar die week op Senneroog mocht doen.
is de dood
Dus als Wim zin had om de boel 'terug te geven aan de natuur', dan had hij
daar alle recht toe, het was zijn week. Maar dat is een puur rationele overweging.
Ik vind zelf natuur wel leuk, maar ik vind het nog leuker als er in die natuur één
buxus staat die tot perfecte bol is geknipt. Niet voor niets ben ik vakbekwaam hovenier geworden. De natuur beteugelen, daar heb ik als het ware mijn parttime
werk van gemaakt.
Wat ik mooi vond aan Senneroog was dat alle afzonderlijke bootbewoners
door dingen te gaan maken minder afzonderlijk werden. Dat je door op elkaars
`werk' te reageren, of door het uit te bouwen, niet meer zo alleen was. Kunst als
verbindend, misschien zelfs troostrijk, element. Als er een bootbewoner kwam
die vrijwel uitsluitend op de boot bleef zitten - lezend, drinkend, in de opnameapparatuur babbelend - vond ik dat bijna egoïstisch, dacht ik: heb je nou niet
door dat je naar buiten moet, dat je in je eentje dingen moet toevoegen, zodat we
uiteindelijk samen zijn? mie eentje dingen maken om uiteindelijk samen te zijn.
Ik werd er warm van, van binnen. Eigenhandig, door zelf het wiel uit te vinden,
ik bedoel: zonder er een beschouwend boek over gelezen te hebben, meende ik
te begrijpen waarom de mens ooit überhaupt was begonnen kunst te maken. Het
moest iets te maken hebben met het overwinnen van de barre natuur, met het
doorgeven van kennis, met de wens om samen te zijn en kaas te maken van onbegrijpelijke dingen om ons heen, zoals daar is de dood. En toen kwam Wim en Wim
vernietigde alles wat er opgebouwd was.
Door dat hele gedoe, mijn drift vooral, verdween de feitelijke week die ik
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doorbracht op het eiland naar de achtergrond. Dat vond ik niet fijn, dat vond ik
zelfs vervelend. Wat dan wel weer fijn is, is dat ik hier die week terug kan halen. Ik
was er in september, het weer was aardig (er was zon, er was veel wind en er was
regen) en pas na negenen werd het langzaam donker. Het water steeg en steeg,
sloeg aan het einde van de week over de wal. Ik had me voorgenomen te gaan werken aan een toneelstuk. Telkens wanneer ik probeerde er mee aan de slag te gaan,
overviel me een diepe moedeloosheid en eenzaamheid. Nu, heel veel maanden
later, is dat toneelstuk nog steeds niet verder dan de halve a-4 die ik op Varend
Vakantiehuis 1 schreef. Het feit dat het een toneeltekst in opdracht is, kan trouwens mede een reden zijn voor de betreffende moedeloosheid. Dus ik ging naar
buiten en begon met het aanleggen van paden, omdat Franca Treur mij daarom
gevraagd had. Dat deed ik met een groot kartelmes dat ik in de bestekla vond, en
later met een zeis, die jachthavenbeheerder Rob Meijer voor me meebracht. Ook
bouwde ik een ladder in de grote wilg aan de noordpunt van het eiland. Ik klom
vaak in die wilg, ik ontdeed hem van steeds meer dooie takken. Zo'n beetje vanaf het moment dat ik die zeis had, kon ik er trouwens niet mee verder omdat de
helft van het eiland onder water stond. Dat zeist niet lekker. Toen ging ik dingen
maken met spul dat ik vond of dat er was: takken, berenklauwen, gras, rood-wit
afzetlint. Ik had mijn zaag en mijn snoeischaar meegenomen. Soms ging ik zo op
in het maken van dingen dat ik de tijd vergat, opkeek en boswachter Jan Willems
aan de overkant zag staan naast zijn grote wagen, met een verrekijker, en ik geen
flauw idee had hoe lang hij mij daar al stond te bespieden. Schetspapier had ik in
mijn koffer gestopt en mijn tuinontwerpstiften, dus ik maakte een tekening van
het eiland, met die paden, bomen en struiken erop. Urenlang kan ik daarmee bezig zijn, tong half uit de mond, potloodlijnen uitgummend, gumsel van de tafel
wegvegend met een ongeduldige hand.
Ik wist de tijd omdat ik een HEMA-klokje had meegebracht. Ik vond het fijn
om dat klokje vijf uur aan te zien geven, dan kon de Oude Rutte open, en de zak
chips. Ik ben best conventioneel en ouderwets. Ook had ik een verrekijker mee,
en Petersens vogelgids. Ik heb twee Temmincks strandlopers gezien, dat was speciaal, en op 16 september zag ik een zeearend. Maar vooral was er een fuut. Een
enkele fuut, die ging ik Jaap noemen. Dat was fijn, hij werd een vriend. Door hem
- en niet door de meerkoeten, de aalscholver of de oeverzwaluwen, passerende zeilboten, overvliegende straaljagers - voelde ik me niet alleen. Altijd kiezen
voor één dier of mens, nooit voor een groep mensen of meerdere dieren. Als je
voor een collectief kiest, eindig je meestal met niets. Dus Jaap werd mijn enige
vriend, hij bleef maar duiken en opduiken. Duiken en opduiken. Eén keer vloog
hij wild op vanuit de diepte, als een torpedo, en toen ik kort erop één van de aal-

13

scholvers in de buurt zag zwemmen, besefte ik dat de laatste mijn vriend onder
water verjaagd of bedreigd had. Bijna ging ik de aalscholver met een tak te lijf. Afblijven moesten alle andere dieren van mijn Jaap. Nooit zag ik hem met een visje
bovenkomen, die at hij blijkbaar onder water. Dat vond ik heel discreet van hem.
Hij kreeg zijn naam omdat ik ooit een gedicht geschreven heb over een schippersjongen die Jaap heette, en die groene ogen had, en mij woorden leerde als fokkenschoot en huif, roetje, kluiverboom en zwaard. Op de tekening die ik maakte van
het eiland, schreef ik Jaap! bij de inham waarin de boot aangemeerd lag. Alleen
zijn naam, een fuut tekenen kan ik niet. Het uitroepteken markeerde zijn belangrijkheid. Nadat ik de zeearend bespied had met mijn verrekijker, de zevende dag
naakte, keek ik toch weer naar hem. Zijn kopje draaide heen en weer, het water
was bijna vlak. Hij was heel erg mooi.
Bijna drie dagen lang was er geen contact met de buitenwereld mogelijk omdat de mobiele telefoon voor noodgevallen door mijn voorgangster niet opgeladen was en ik het ding wel kon opladen, maar niet meer aankrijgen omdat niemand eraan gedacht had de code te noteren. Ik had al een reddingsboei zien hangen aan de reling van de boot, wist dat ik bij hoge nood naar de vaste wal kon
zwemmen, alleen niet als ik twee benen tegelijk zou breken. Ik ben trouwens
geen enkel moment bang geweest, terwijl ik zo iemand ben die in een schemerig bos achter elke boom 'iets' ziet. Het was er open en zelfs de bomen die er op
Senneroog staan verborgen niets achter hun stammen. Regelmatig voer er een
boot langs, die bespiedde ik met de verrekijker. Heel vaak liep ik rondjes langs
de dingen die ik gemaakt had, maakte er nóg weer iets bij. Ik lieg, ik ben één keer
wel bang geweest. Dat was nadat ik een blok nephout van het merk Sierra Nevada
in de kachel had gestopt en de kachel om de een of andere reden niet trok. Toen
stroomde de boot vol met heel vieze rook. Ik ben erg bang voor brand. Uiteindelijk heb ik het inmiddels tot smurrie versmeulde blok met een schuimspaan uit
de kachel geschept, beetje voor beetje, en buiten op het gras gedumpt, waar het
nog een hele tijd bleef doorsmeulen.
Tegen de avond stond ik te roken op het dek. Ik zag meeuwen terugvliegen
naar de Waddenzee en bedacht dat de natuur toch wel heel voorspelbaar was. Onmiddellijk daarop dacht ik: 'Maar dat is juist prachtig, vooral als ik er ben om het
te zien, elke dag weer, terwijl ik mijn oude Rutte drink.' Ik stelde me voor dat iemand uit Zwitserland of India het hier prachtig zou vinden. Dat is soms goed om
te doen, jezelf inbeelden dat je een Zwitser of een Indiër bent, en dan met verse
ogen kijken. Ik overwoog dat het fijn zou zijn om een dier te hebben om voor te
zorgen op zo'n plek. Een paard of een hondje. Steeds had ik een warm hoofd, door
de harde wind en de felle opklaringen. De wijn die ik besteld had, kreeg ik niet op.
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Ik had heel erg het gevoel dat ik daar werkelijk was. Daar, en nergens anders. In
het moment, binnen als het regende, buiten als het niet regende. Lezen was vrijwel onmogelijk, omdat als ik las, ik daar niet was. Steeds alert, zonder te weten
waarop. De laatste nacht was het bal aan de overkant. Ik hoorde de roerdomp nog
urenlang stoïcijns `Hoempf' tegen het gesnater en gegak van eenden en ganzen
inbrengen. Of, om precies te zijn (PetersonsVogelgids): `een diepe, hoorbare, 'inademing', gevolgd door een ver hoorbaar wierp.' Nooit eerder had ik een roerdomp gehoord, laat staan gezien.
Ik herinner me nog haarscherp die terugvaart. Het kon net, windgewijs: Varend Vakantiehuis 1 op eigen kracht terugvaren naar de jachthaven. Er waren
drie mannen aan boord. Ze lieten me links liggen, spraken onderling over van alles. Niemand vroeg hoe ik het had gehad. Ik vroeg me af of dit zo afgesproken was
met het vPRo-productieteam, zoals je je bij een therapeut ook weleens afvragen
kan of hij dingen speciaal doet of laat om je te testen. Ik trok me terug op het achterdek, rookte een sjekkie. In de jachthaven stond het water net als op het eiland
zestig centimeter hoger, dus het aanleggen was nogal een gedoe. Een jongen in
een korte broek leek de boot op te wachten. Hij had grote schoenen en een wijde
schipperstrui aan. Hij trok en rukte aan trossen, voeten wijduit in het water, terwijl ik een stukje verderop de taxi al zag staan. Ik wilde niet in die taxi. Ik wilde
in de jachthaven blijven. "Heb je het niet koud?" vroeg ik, om maar iets te vragen.
Hij lachte breeduit, iemand anders antwoordde voor hem: "Nee, hij is van hier."
De zon brak heel even door. Vanuit de verte drong de taxichauffeur zonder woorden aan, ik moest weg.
Het wás goddomme Jaap, wit touwhaar en al, maar omdat de zon dus doorgebroken was, kon ik niet goed zien of hij groene ogen had. In de zeven dagen dat ik
twee kilometer verderop zat, alleen, had hij hier misschien elke dag wel rondgelopen. Het was een onverdraaglijke idee dat hij hier de komende weken ook rond
zou lopen dat Francs Treur of Menno Wigman of wist ik op dat moment veel wie
er allemaal nog moesten komen hem ook zouden zien. Het beeld dat Saskia de
Coster of Maarten Doorman lief naar hem zou glimlachen bij aankomst in deze
jachthaven zorgde ervoor dat ze me die taxi in moesten duwen, het portier voor
mijn neus dicht moesten smijten. Afblijven moesten alle andere mensen van
mij n Jaap. Kort voor ik bijna met lichamelijk geweld de taxi ingewerkt werd, had
de jongen zijn fiets gepakt. Hij hield zichzelf met één voet aan de grond staande, hij lachte. Onvoorstelbaar vanzelfsprekend was hij daar. Ik stelde me voor dat
zelfs als hij in gezelschap at, hij dat altijd afgekeerd van de anderen deed. In alle
spiegels die er op en in de auto zaten, zag ik asfalt of lucht of delen van bomen en
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struiken, flarden van boten. Geen jongen meer.
Na een halfuur mompelde ik iets tegen de chauffeur: "Is er eigenlijk nog iets belangrijks gebeurd van de week?" Nee, of ja: Ajax had vreselijk verloren van Madrid. Godnogaantoe, dit was het echte leven, wat een doffe ellende en gelul allemaal. Ik hield verder mijn muil, staarde naar het Flevolandse landschap dat met
160 kilometer per uur langs raasde, de chauffeur had heel erge haast, hij trommelde met zijn rechterhand zelfs op de versnellingspook. In Hilversum wiegde
ik nog steeds heen en weer, als op de boot, ik kreeg eten en rode wijn, en ik rilde.
Ik had het onbedwingbaar koud, ik wauwelde als een fuut zonder kop in een microfoon.
Ik was daar, een week lang. Ik deed dingen, omdat ik niet anders kan. Ik projecteerde mijn verlangen naar een fijne maar immer onbereikbare vriend op een
fuut. Misschien moet het werkwoord projecteren vervangen worden door sublimeren. Ik liet het HEMA-klokje er staan, zodat de andere bewoners ook zouden
weten hoe laat het was (misschien vond Joke J. Hermsen dat helemaal niet plezierig), ik liet de hengel die ik leende van Jan van Mersbergen er liggen voor David Pefko. (Ik had de eerste dag van mijn verblijf één vis gevangen, die ik teruggooide. De volgende dag klotste hij met zijn buikje omhoog tegen de boot aan.
Daarna hengelde ik niet meer.) Als ik ooit nog eens ergens moederziel alleen zal
zijn, zal ik ook dingen gaan doen, bijna vanzelf. Dat is wat mijn lichaam dan wil, in
beweging blijven, alert zijn. Ik zal niet gaan schrijven als ik moederziel ergens alleen ben. Ook dat heb ik geleerd. Schrijven als je niet op je eigen plek bent, is vreselijk eenzaam.
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van de generator, die vele uren per dag moest draaien om een paar lampjes en de
verwarming gaande te houden.
1.

De natuur is wat ze is. Ik zag een rode zonsondergang, een geduldige zilverreiger
en hoorde een vis uit het water springen. Het door dicht, manshoog riet vrijwel
onbegaanbare eiland stond op open plekken vol staketsels van hoge berenklauw.
De zwarte silhouetten wachtten tot rottenis en wind hen knakte. Ik kreeg er geen
bijzondere gedachten bij.
Mijn voorgangers hadden hier en daar een pad gehakt dat al weer bezig was
te verdwijnen door het zich oprichtende riet en het wassende water. Eén zo'n
paadje voerde naar een boom met een zelfgemaakt laddertje, de andere weggetjes leidden tot niets. In de motregen verdreef wind de mist van de ochtend.
Godfried Bomans en Jan Wolkers werden ooit beurtelings door de VPRO -radio op Rottumerplaat in een tent gestopt, maar die barre tijden waren voorbij.
Ons legden ze in de watten. Anders dan de schrijver van de week ervoor beperkte
ik mij in die geest niet tot een rugzakje met tandenborstel, onderbroeken en een
paar kant en klare maaltijden om mij geheel aan mijzelf te kunnen overgeven.
Daarvoor ontbrak mij de moed.
In plaats daarvan besloot ik er het beste van te maken en het dode novemberweer met wat beters te trotseren. Ik nam een kistje fines claires mee, en andere schelpdieren, het leek me een goede manier mij zo dicht bij zee een beetje
aan te passen. De lege schelpen gaf ik aan de natuur terug door ze in het water te
smijten, een zacht plonkend geluid. We zaten hier ten slotte onder auspiciën van
Staatsbosbeheer en de regering wilde toch land en andere dingen aan de natuur
teruggeven? Sinds kort alleen nog maar als het niks kostte en ook dat klopte, want
op die lege schelpen stond zo lang de Groenen niet aan de macht waren nog geen
statiegeld. Ik had verder wat wijn bij me die ik uit snobisme niet nader omschrijf,
en propte in het vrieskistje een wild konijn, een duif en een hertenbiefstukje.
Dat kon allemaal bereid worden in het keukentje van de goed geoutilleerde
vakantiewoning, waar werkelijk niets op aan te merken was, of het moest zijn dat
de deur van de íj skast en die van de wc zo dicht naast elkaar zaten dat dit later op
de avond tot misverstanden kon leiden. Want waar zat in godsnaam de eco-flush
doorspoelknop als je de verkeerde deur had genomen?
Een week voordat ik naar Senneroog vertrok, las ik in NRC Handelsblad hoe
essayist Arjen van Veelen dit project van de VPRO met de toen net afgesloten succesvolle tv-serie Oh oh Cherso vergeleek. Daarin lieten acht Haagse jongeren zich
op Kreta dagelijks vollopen en door de camera volgen. Ik vond het een leuke ver-
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gelijking: radioprogramma zet schrijvers op een boot bij een eilandje, tv-programma wat jongens en meisjes in een andere vakantiebungalow op een eiland in
Griekenland. Hoc reageerden zij, pardon: wij, de jongens en meisjes van Cherso
en Senneroog?
Alleen viel al in de eerste alinea het woord `elite' en wanneer in een in het Nederlands geschreven stuk het woord `elite' valt kun je de rest moeiteloos uittekenen. En omdat hier zelfs culturele elite stond, kon je er evenzeer vergif op innemen dat de essayist ten eerste zou laten zien dat dit project nergens op sloeg, en
ten tweede dat Cherso eigenlijk een staaltje interessante cultuur was. En zo ging
het maar net.
De truc doet het vooral in Nederland goed. Niet alleen populisten gebruiken
woorden als grachtengordel, elite, Den Haag, iedereen schermt er nu mee en je
kunt er nooit tegenop, tenzij je snel de ander tot elite benoemt. Het vPRO -programma is naar een uithoek van internet verdreven, zoals vrijwel alle cultuur van
de publieke omroep is weggevaagd. Hoe retorisch moet je zijn om dit `een goed
verstopte verzetszender van de beschaving' te noemen, alsof `de' elite zich hooghartig heeft teruggetrokken? De elite, dat zijn toch de mensen met macht? De
elite ... dat was Van Veelen, de essayist die een opening voor de NRC schreef en nu
redacteur was van NRC Next! Die een essay-prijs kreeg en een vriendin had die
promotieonderzoek deed! De elite, dat zijn de bazen van de televisie.
Valt het woord elite, dan is er een hoop rumoer hoorbaar, maar elke gedachte verdampt. Ook hier maakt geluid de stilte hoorbaar, de stilte van ontbrekende argumenten.
Ondertussen kletterde de regen op het dak en zag ik het water buiten langzaam stijgen - of het eiland dalen, het is maar hoe je het bekeek. Ik voelde geen
enkele aandrang om dieren aan boord te halen en ze van de grote overstroming te
redden, eerder tobde ik over praktische zaken als dat het zonder lieslaarzen nog
moeilijker zou worden een plekje langs de rand van het eiland te vinden om een
lijntje uit te werpen. Mijn poging om een voorntje aan de haak te slaan, waarna
we met levend aas de snoekbaars zouden besluipen, bleef steken in goede bedoelingen en vruchteloos gehengel.
2.
Ik las de eerste dag De barbaren van Alessandro Baricco over de nieuwe, oppervlakkige door internet en andere snelle informatie beheerste tijd. Het is een
dwingend onderwerp, zeker nu ik zonder internet, email en telefoon in een ontoegankelijk reservaat zat, als zo'n stom Heckrund zonder hooi in de winter. Hoe
zien die barbarenvan Baricco eruit? Gaat het om de jongens en meisjes van Cher-
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so, om Barbie, Sterretje, Bibi en Matsne Matsoe, die cultuurvoor de grap kontuur
noemen? Of om gestudeerde mensen die voor hun 15 minutes of fame doen alsof
ze dat bewonderen? Maar al na een paar dagen stilte leek die hele cultuurstrijd
een stuk verder weg.
Terwijl tegelijkertijd de futiele dingen rond het eiland en de voor anker liggende luxewoning aan belang begonnen te winnen. Nu zat ik ook al met een verrekijker en een vogelgidsje de hemel af te turen en naar de zilverreiger te loeren!
En de militaire boot te bespieden die kennelijk dagelijks aan het begin van de
middag door de vaargeul aan gene zijde van het eiland voorbij stoomde om het
land te verdedigen. Had ik de slobeend gezien of was het een bergeend? Als ík om
me heen keek, zag ik wat de Engelse dichter Andrew Marvell vierhonderd jaar
geleden bedoelde, toen hij Nederland karakteriseerde als this indigested vomit of
the sea. Slik, blubber en riet in de mist. Wanneer je op de kaart keek, lasje hoe de
uitgespuugde brokken heetten: Schoenerbult, Bilkplaat en Zuidelijke Lob - alsof
bij het spugen een deel der ingewanden mee naar buiten was gekomen. De plaatsen rondom heetten Engwierum en Moddergat.
Ik keerde terug tot de barbaren van
Ε r verandert zoveel in een wereld Baricco. Zoals wij hier op Senneroog,
van internet en mobiele telefonie vanuit Een kamer in het verleden Wadat de barbaren niet meer buiten
ren losgekoppeld om ons af te vragen
de deur zijn te houden
wat er de laatste vijftien jaar was veranderd, zo maakte ook deze Italiaanse
schrijver zichzelf van de cultuurstrijd los om zich onbevangen eenzelfde vraag te
stellen. Aan de hand van drie voorbeelden liet hij zien, hoe groot de veranderingen zijn. Die voorbeelden waren wijn, voetbal en boeken.
Baricco bespreekt de revolutie in de wijn, waar nieuwe gebieden en nieuwe
technieken en commercie wereldwijd een smaakverandering teweegbrengen.
De Hollywood-wijn, zoals hij die noemt, komt overal, zelfs in Italië en Frankrijk.
Met het voetbal is het niet anders, betoogt hij: clubtrouw en geniale voetballers
maken plaats voor commercie en collectief. De veranderingen in de boekenwereld zijn een bekender verhaal; een nieuw publiek, ook hier grootschalige handel, en de autonomie van de literatuur wordt vervangen door het alles absorberende idee van communicatie. Baricco denkt dat we in een overgang zitten zoals
ten tijde van de boekdrukkunst of bij het begin van de romantiek. Sterker nog, hij
denkt dat we het eind van de romantiek meemaken en dat interesseert me, omdat
ik daar een paar jaar geleden zelf een boek over schreef met eenzelfde strekking.
We nemen afscheid, zegt Barrico, van diepzinnigheid, van authenticiteit, van het
idee dat we moeite moeten doen voor cultuur...
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Het is te makkelijk, meent hij, om te klagen over oppervlakkigheid en over de
luiheid van de jeugd van tegenwoordig. Er verandert zoveel in een wereld van internet en mobiele telefonie dat de barbaren niet meer buiten de deur zijn te houden. Kijk naar de Chinese Muur, zo besluit hij, die had geen enkele zin. De laatste
keizers waren zelfde barbaren die buiten hadden moeten blijven! Krachtig beeld.
Ondertussen zat er vlakbij, op de loopplank leek het wel, een of andere hoen of
eend weliswaar zachtjes, maar zo ongelooflijk irritant te kwaken, dat ik met een
stuk hout naar buiten sloop om hem een doodklap te geven en te plukken en morgen in de pan te stoppen, om zo het nuttige met het aangename te verenigen. In
deze overzichtelijke samenleving was iets als burengerucht met een welgemikte
dreun op te lossen. Eenmaal in het donker was er niks, niet meer althans dan deze
ridicule en meteen gestrande poging, minder nog dan een slag in de lucht.
3.
Een klein beetje had ik er wel tegenop gezien, tegen deze week. Want ik ben nooit
meer alleen. Ik heb een groot gezin, verschillende betrekkingen en als ik af en toe
eens in mijn eentje op reis ga, is dat naar een of andere stad waar ik weer van alles
bezoek en meemaak en menigeen ontmoet.
Bovendien moet je de natuur niet onderschatten. Ik kom wel eens in Noorwegen en dan merkje dat, wanneer je je meer dan tweehonderd meter uit de bewoonde wereld verwijdert, het al meteen serieus wordt, ook als er geen bomen
zijn. Ga je meer dan een kilometer, dan niet zonder telefoon. Toen ik enkele van
mijn voorgangers op deze boot hoorde mopperen over het lawaai en de nabijheid
van vogels in de nacht moest ik denken aan Birds van Hitchcock, waarin meeuwen meedogenloos tekeer gaan tegen eenzame mensen aan de kust. Was mooi
geweest om mee te nemen en hier te gaan griezelen, maar van de autoriteiten
mocht er geen fi lm mee, alleen vijfboeken en muziek.
Moet ik iets leuks bedenken, dan schiet de verbeelding wel eens tekort, voor
het oproepen van zorgen kan men mij echter elk moment van de nacht wekken.
Zo stelde ik mij in de voorafgaande week op een zwak moment voor, hoe 's nachts
het gekrijs van de vale schubduiker, het hese geklaag van de roodbonte koelewaal, en het snerpen van randmeeuwen en vorksnavelige meerkaffers mij wakker zouden houden, hoe de hele nachtelijke santenkraam aan vliegend ongedierte een compleet nog niet wegbezuinigd vol XTC gepompt symfonieorkest in zou
zetten om de slaap van de verslaggever uit het Lauwersmeer te ontwrichten. En
hoe dan, als ik eindelijk met twee kussens om mijn hoofd geklemd in zou dutten,
het irritante fluitje van de stotterhoen zou opklinken, of anders wel het laffe uitjouwen van de Lauwersmeergaai die straks, als het licht werd, suf gefloten diep
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in een welverdiende slaap zou wegzinken en nieuwe krachten op zou doen om
zijn partijtje de volgende nacht weer mee te kunnen blazen, terwijl ik ontredderd
de grauwe ochtend in staarde, vergeefs op zoek naar een café met koffie en een
krant.
Maar hoeveel beter was de werkelijkheid. Ik sliep droomloos en verkwikt
werd ik wakker. Telkens een dag zonder sms en mail en telefoon met als enige
verplichting de koerier om halfdrie. Dat was heerlijk, al miste ik de krant en het
nieuws. Hoe liepen de verkiezingen voor het congres in de Verenigde Staten af?
Redde Ajax het in Auxerre? Gebeurden er erge dingen, zoals meestal? En wat
dan? De dood van Harry Mulisch ging aan mij voorbij. Ik leefde eindelijk zonder
achtergrond.
Er was meer tijd, al werd het tekort eraan niet minder. Ik maakte een gedicht
af en dacht nog wat na over Baricco. Volgens hem had het geen zin meer om te
ontkennen dat een tijdperk voorbij is, waarin diepgang telt. Sinds google was
kwaliteit iets anders gaan betekenen, dat vooral te maken had met hoeveel iets op
internet kon worden gelinkt. Verleden en heden liepen door elkaar, en hoge en lage cultuur, we surften en we schakelden en de barbaren van de cultuur waren niet
alleen onder ons, ze waren zelfs al in ons allen doorgedrongen. We hadden in een
romantische tijd geleefd, waarin kunst belangrijk was, en vooruitgang en goede
smaak. Maar die was voorbij.
Baricco juicht de veranderingen niet toe, hij beschrijft ze slechts en hij doet
dat met melancholie. Ook hij houdt van klassieke muziek en literatuur en mooie
wijnen en het voetbal van vroeger. Alleen is dat iets van vroeger geworden, zegt
hij. Omdat die vaststelling niet helemaal nieuw en zelfs wat mager is, poneert hij
aan het eind van zijn boek dat het er om gaat te besluiten wat we naar de nieuwe tijd willen meenemen. Nu, ik zou zeggen, klassieke muziek en literatuur en
mooie wijnen! Precies wat ik aan boord had gehaald, maar dat was vast toeval.
Het paradoxale toeval van Cage dat vaak zo wonderlijk past.
Eigenlijk boort zijn vraag in het hart van de discussie over de canon. En hij
maakt de gebruikelijke vergissing hierin. Er is een oude wereld, de canon, en die
gaat verloren. Wat kunnen we redden? Hij vergeet dat de canon altijd dynamisch
is geweest, alle vooroordelen ten spijt. De canon veranderde voortdurend en zal
dat blijven doen, zolang we bereid zijn iets van een gemeenschappelijke cultuur
te erkennen en vorm te blijven geven. De vraag is niet alleen, wat we mee moeten
nemen naar de nieuwe tijd. De vraag is vooral hoe, nu er zoveel verandert. Hoe
kunnen we wat we belangrijk vinden laten bestaan, niet om het te conserveren
maar om het levend te houden? Hoe kunnen we voorkomen dat wij allen zullen
leven onder het dictaat van de hamburger - een voorbeeld van Baricco, of de slob-
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berwijn zoals dat in Cherso heet, van de ranzigheid en de vette lach en de rancune
tegen al wat voor elitair wordt gescholden?
Dan komen we vanzelf bij het onderwijs uit, dat vijfjaar geleden een halfjaar
op de politieke agenda stond en al weer helemaal uit het zicht van de publieke discussies verdwenen is. Ik zie dat mijn kinderen deels in een andere wereld leven,
in die van Baricco's barbaren, maar dat het onderwijs net doet of er niets is veranderd. Kunnen nijvere essayisten als Van Veelen zich daar niet eens over buigen?
Over de angst ook voor discussies over kwaliteit, die altijd worden doodgeslagen
met clichés over een elite die al veertigjaar niet meer bestaat?
Het was donker en ik stak de kachel aan met een blok nephout. Een kachel
van de barbaren, mij hinderde het niet. Het schip trok met nerveuze rukjes aan
de trossen, buiten hoorde je het klotsen van golven, snerpen en loeien van Dan komen we vanzelf bij het
wind en een vreemd gebonk, alsof een onderwijs uit, dat vijfjaar
psychopaat met een balk op het schip geleden een halfjaar op de
stond te beuken. Zou hij me misschien politieke agenda stond en al weer
kunnen vertellen hoe de verkiezingen helemaal uit het zicht van de
in Amerika verliepen?
publieke discussies verdwenen is
4.
Ook in deze woestenij was het isolement beperkt. Toen ik van school kwam en niet wilde deugen en verder leren,
overwinterde ik in een klein dorp in Andalusië. Witte huisjes en zo'n anderhalf
duizend inwoners, gok ik. Het was vlak voor de welvaart in Spanje losbarstte. Er
waren vijf telefoons, die konden worden bereikt via de centrale, een kast in het
huisje van een oude vrouw Zij hield dan op met aardappels schillen en duwde
twee stekkers in de gaten van de betreffende telefoon, liet een belletje overgaan,
schreeuwde in een microfoon en legde verbinding. Eén van die telefoons was in
het café waar ik vaak rond hing en jonge sherry dronk, het café van de flamencozanger Rufino de Paterna en zijn vrouw Maria, die mij op zondag vaak wild konijn
voorzette dat vele malen wilder en beter was dan het konijn dat ik hier aan boord
vandaag stoofde en at, met op het vuur gepofte aardappelen. Ik draaide een cd
van de grote zanger.
Eén keer was er telefoon voor mij in dat café. Er werd daar nooit gebeld en al
helemaal niet voor mij. Ik had hoe dan ook een halfjaar niet meer getelefoneerd.
Het werd stil in het café en in die luchtbel van stilte schrok ik en dacht dat minstens mijn hele familie verongelukt moest zijn. Het was echter mijn vriendinnetje uit Barcelona. Zij wilde wel eens weten hoe het met me ging in dat gat. Al die
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ongeschoren koppen en petten luisterden mee naar mijn kreupele Spaans - en lachen natuurlijk. Vuile gebaren maken ook.
Die situatie is ondenkbaar geworden. Ik bedoel niet die gebaren, maar dat
isolement. Zelfs op Senneroog was voor ons een noodtelefoon. In principe is elke plaats op aarde met een goed gedekte creditcard binnen 48 uur bereikbaar en
vanaf vrijwel elke plaats kun je met een mobiele telefoon, desnoods via de satelliet, bereiken wie je maar wilt. Hoe zit dat met het zeilmeisje? Hoe lang duurt het
voor er een helikopter bij een bergbeklimmer is, of heeft die geen dekking?
Ik las een paar jaar geleden in de krant over iemand die als eerste, ik bedoel
als eerste vrouw, nee ik bedoel als eerste Nederlandse vrouw de Zuidpool bereikt
had. Ik bedoel: de Zuidpool op ski's. Deze expeditie van twee vrouwen en twee
mannen was afgezet op de rand van Antarctica en had vervolgens in 38 dagen 923
km geskied om er te komen. Toen het vliegtuigje hen had gedropt was er geen weg
terug meer, zei de vrouw tegen de Volkskrant. Maar hadden ze dan hun mobiele
telefoon weggegeven, of wanneer er geen bereik was daar, verzuimd om een satelliettelefoon mee te nemen? Of was
de
VPRO daar ook al actief? De vrouw
Ik stelde me met veel plezier
meldde dat je daar geen bergen of
het gezicht voor van de man
die mij op zou halen en merken beekjes hebt, `dus het was een superinwendige trip. Je moet geen echtscheizou dat het varende huis
ding aan je hoofd hebben als je zo'n exverdwenen was
peditie wilt doen,' zei ze. `Je denkt per
dag namelijk 8,5 uur na.' Het gaat steeds beter, maar ikbegrijp nog altijd niet alles
van vrouwen; bij woorden als dus en namelijk mis ik er de fijnzinnigheid voor.
De dag voor de koerier mij zou halen had ik mij voorgenomen om weg te varen. Ik had goed opgelet hoe het boothuis bestuurd moest worden, wat niet eenvoudig was omdat het water op de meeste plaatsen te ondiep was en je met de zij schroef moest werken. Ik heb een beetje vaarervaring en schatte in dat het me
wel zou lukken. En al kon ik er dan niet bij zijn, ik stelde me met veel plezier het
gezicht voor van de man die mij op zou halen en merken zou dat het varende huis
verdwenen was, richting Waddenzee. Maar die dag stond een er harde wind uit
het westen. Ik was kansloos en wilde me de nederlaag besparen dertig meter verderop in het riet te stranden. Dus schreef ik een geheime vluchtinstructie voor
mijn opvolger, Tommy Wieringa, die immers met Joe Speedboot had laten zien
over de juiste mentaliteit te beschikken. Alleen laat geen schrijver zich door een
ander iets voorschrijven. De auteur van Joe Speedboot bleef de hele erop volgende week braaf op zijn plekje liggen en volvoerde in de stilte van Senneroog zijn eigen rituelen.
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Ik keek er ondertussen naar uit om thuis te komen. Tegelijk vroeg ik me af
hoe het zou zijn om terug te zijn. Zou het gaan als met die tragische Kruisvaarders, die na lange tijd terugkeerden, hun leven in de waagschaal hadden gesteld
voor de verovering van het Heilige Land en een reeks ontberingen hadden doorstaan, om bij thuiskomst te merken dat hun jachthonden waren ingewisseld voor
gezelschapsdieren, hun lievelingspaard
verkocht, de boeren stiekem waren gaan Hoe verlangde ik plotseling
stropen, dat hun vrouw in een ander bed dit zielloze eiland te
had geslapen terwijl de kinderen hun va- verlaten!
der aanspraken met meneer en hem nauwelijks meer herkenden? Zou de wereld thuis vreemd zijn geworden en was dat
misschien maar goed ook? Zouden we voortaan als lonely soldier door het leven
gaan, te zeer veranderd door deze verre oorden, als een Vliegende Hollander, een
rusteloze geest, een dwalende zanger, een ancient mariner?
Hoe verlangde ik plotseling dit zielloze eiland te verlaten! Ik hunkerde naar
post. Eindelijk weer mail, telefoon en sms en nieuws en gezelschap! Wat was het
plotseling stil hier. Geen wind meer buiten, geen sterren meer, geen maan, geen
regen meer, geen licht. De volgende dag, tijdens de begrafenis van Harry Mulisch,
had ik echter alweer heimwee naar Senneroog! Du lockst mich/Wie ein Hafen/
Wo alle Sturme stumm/O, schlafen möchte ich, schlafen/Bis meine Zeit herum.
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ATTEJONGSTRA

Ikken onder ons

Wij bevinden ons op een slikfoetus in zijligging. De huid is behaard met riet, dode berenklauw, hier en daar een gras plek. Wilgenstruiken, elzen. Het vruchtwater klotst rondom. Eerste verkenningen op het ongeboren eiland Senneroog. Pioniers vóór mij hebben de eerste delen in cultuur gebracht. Ik vind een spoor dat
op een rondwandeling lijkt. Het komt steeds uit op hetzelfde punt. Jezelf. Dat
houdt de pas er bij ons in, om ons diepste wezen hardnekkig uit de weg te blijven.
Als je alleen bent, verkeer je in slecht gezelschap. Kwade vrienden mijdt men
als het kan. Buiten blijven dus. Want in de drijvende blokhut die ligt aangemeerd
tegen het Senneroogse foetusbuikje zit misschien wel de onaangenaamste aller ikken hier ter plaatse koortsachtig op zijn toetsenbord te slaan. Wat eens begon alsjongleren in de vrije tijd, spel, is verworden tot typomanisch hamerwerk.
Tekstproductie. Slavenarbeid. Rood hoofd, roken, wijn.
We schrijven eind september.
Soms regent het en moeten we naar
Mag het ergens over gaan wat ik
te schrijven zit? En heren... Wees binnen met ons allen, in de blokhutboot. Krijgen we scènes, want daar zit
daarbij wat guller met gevoel,
hij. Hij wil dingen van ons, om op te
geefme zicht. Wat gebeurt er
schrijven. 'Geef me stuff! Harde brokbuiten?
ken. Mag het ergens over gaan wat ik te
schrijven zit? En heren ... Wees daarbij wat guller met gevoel, geef me zicht. Wat
gebeurt er buiten? Gaan er dingen om in ons verstand?'
De eerste volle dag alhier. Zondag. De zon doet een lamme poging, je kunt het
nauwelijks Dag des Heren noemen. Er is zwerk, dat spuugt al uren kringen in het
water.
Deze laatste zin breng ik naar onze secretaris-ik, die er kort op kauwt en me
dan weer de natte wereld inbonjourt, voor tekst van meer portée. 'Met gezwijmel
kom ik nergens.' Ik hoor hem in 't voorbijgaan langs de oever typen op de maat
van Bach. Wat zou hij schrijven?
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Met wie zijn wij hier? De secretaris noemde ik al. Hij zit aan boord. Onder ons
deelden wij de andere functies uit. Er is een Eerste Stokkensnijder, een Commissaris Encyclopedie, een Keukenhoofd. Zojuist dacht een of andere onverlaat hier
aan te meren, met een plompe schuit vol kijkers. Hij werd afgeblaft door de Souschef Oeverdienst, die zorg draagt voor noodzakelijk isolement. Twee ranker wankelmoterdrijvers volgden. De Souschef, galmend: `Wend de steven. No pasarán!'
De Souschef is dus al vol in functie. Nu de anderen nog. Zo tellen wij een Supervisor Imaginaire Geschiedenis, voor het historisch fundament van ons verblijf.
Zijn dienst is nog niet ingegaan. Hetzelfde geldt voor het Pieperhoofd van het
Plantingsministerie. Wel weer werkzaam is de Tweede Hannekemaaier van Departementale Ontginningen, en... Ik vergeet nu - met excuus - vast nog twee of
drie van de broederbond van ikken. Het zijn er nogal wat. Een moet ik wel nog
noemen. De Chef Déroutage. Dat ben ik, aan mij de taak onze secretaris teksten
in te fluisteren.
Het heeft iets van een eigen Republiek, die aan een vrijstaat zou doen denken
(Vrijstaat Senneroog) als niet de drukke buitenwereld aan alle overkanten ons
omsluit. Wij worden bewaakt met zijn allen. Ik zag hem hedenochtend door een
kijker ten westen op de dijk staan kijken wat wij doen. Zijn naam is Jan. Een jagerman. Hij had zijn krachtfiguur gewrongen tussen vliegtuigvleugels en kwam
vanmiddag ter controle in een Cessna over. Helikopters heeft hij ook, en grote
boten. Zogenaamd om ons te redden als het moet. Men is bevreesd voor wat wij
hier in scene zetten. Met kent ons voortvarend Ontginningsdepartement, en de
noeste krachten van de Eerste Stokkensnijder. Er zitten echter lichte kanten aan.
Want wat als ons bestaan vergeten zou worden? Dit ongeboren land biedt grond
die ons nauwelijks voeden kan. En dan nog komt de winter, wanneer niks meer
groeien wil. Het is Jan de Wachter die ons hier opgesloten houdt, maar het is ook
Jan die ons bevrijden kan. Volgens de syndroomreglementen van Stockholm alsmede overlevingsvoorschriften vinden wij hem allemaal een reuze fijne vent.
Wij verstaan ons met de natuur. We moeten wel, er is niks anders. Broeder Zilverreiger heeft ons zich laten zien, er was contact. Een duindoornstruikje deelde
zich met haar uitstekendheden aan ons mede, het vergaderd eendgenootschap
heeft snatercontact gemaakt. Ik heb onze secretaris beleefd verzocht hier melding van te maken, wat hij tandenknarsend deed - hij vond mijn info dun. Op
zijn minst moet worden genoteerd dat genoemde naslagwerkencommissaris een
aanvang heeft gemaakt met een Encyclopedarium, landschappelijk lexicon ter
bevordering van inzicht en uitzicht, vol heen- en weerverwijzingen die ons diepste wezen zo verbergen. Liefst zouden wij opgaan in het niets.
Wij drinken thee, declameren verzen van de dichter Bilderdijk:
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Daar ik in eenzaamheid ons-zelven onderhield,
het hart stond voor 't begrip van ons niet meer open,
We waren door een stillen geest met eigen oog bezield...
Zo gaat de zondag voort in millimeters. Tijd die vordert als een schaap door 't
veen. Verveling? Toch geen sprake van. Wij ikken ouwehoeren voor het vaderland. Blinken, klinken, bonte boel. Geschuddebuik, zo onder ons. Wij zijn genoeglijk in vereniging alleen.
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MENNO WIGMAN

Pootjebaden in de dood

VAE SOLI
Zal ik eerlijk zijn? Ik vond mijn zes dagen op Senneroog een verschrikking. Er
daalde geen enkele rust in mij neer, van een inzicht, hoe onbeduidend ook, was
al helemaal geen sprake - of het moest zijn dat een mens onder de Friese novemberluchten maar een nietig ding is. Maar dat wist ik al voor ik mijn voeten op die
modderplaat zette.
Woede. Woede en misnoegdheid, dat waren de twee voornaamste gevoelens
die ik op Senneroog ervoer. Woede op de VPRO die me drie dagen lang zonder
noodtelefoon had laten zitten. Woede op de radiokoerier die nooit langer dan
twee minuten met me sprak. Woede op mijn vaarhuis, dat me gaandeweg steeds
meer aan die lugubere boot uit Cape Fear deed denken en waar elke nacht wel
even de stroom uitviel. Woede op de douche die al na vijf dagen geen water meer
gaf. En woede op mezelf, die zo onnozel was te denken dat ik in Friesland wel
even tot grote hoogten zou stijgen. En zo ijsbeerde ik als een uitgediende dandy
met twee domme kaplaarzen door de regen op dat !!$!!!##$**#=#$$!!!-eiland.
'Cabin fever' heet het. Dacht ik aanvankelijk dat ik hooguit een kwartier per
dag mijn neus buiten de boot zou steken, al op mijn eerste avond zag ik mezelf
een uur lang over de kade bij mijn boot ijsberen. Later werd het alleen maar erger.
Hoeveel uren heb ik niet, steeds verder wegzinkend in steeds dezelfde gedachten,
over die kade heen en weer gebeend? Ik denk niet dat ik me ooit zo ernstig heb
verveeld. Vaak dacht ik dat mijn horloge het had begeven. In mijn beleving was de
tijd van stroop, duurden de dagen soms veertig uur. Halverwege mijn verblijf leek
alle hoop uit mijn leven weggeregend.
Wist ik dan niet dat al te veel buitenlucht voor een stadsrat als ik alleen maar
ongezond kon zijn? Al sinds mijn twintigste laat de natuur me koud. Ook op Senneroog raakte ik maar niet in vervoering. `De natuur is prachtig,' zei Willem Kloos
ooit, `maar je moet er wel iets bij te drinken hebben.' En Oscar Wilde beweerde
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dat hij zo'n afkeer van de natuur had dat alleen al het geluid van een koekoek hem
misselijk maakte.
Toch blijft het me bevreemden dat mijn afzondering me al snel te veel werd.
In Amsterdam kan ik zonder enige moeite dagen achtereen alleen zijn, laat ik
door de week vaak een baard staan en kom ik pas na vier, vijf dagen weer onder
de mensen. Maar op Senneroog, waar de elementen eind november wel erg hevig zijn, heb ik me al vanaf mijn tweede dag ontredderd gevoeld. Ik kon daar doen
wat ik wilde, ik kon mijn blaas in de natuur legen, ik kon aan mijn ballen krabben
en ik kon zelfs, gesteld dat ik zou willen, sieg-heilen - maar ik heb me daar geen
moment vrij gevoeld.
Toen ik op zaterdag 20 november door Rob Meijer en Rinus de Jong over het Lauwersmeer naar Senneroog werd gevaren, wees Rinus me een stuk onherbergzame natuur aan en vertelde toen dat daar een Duitser woonde. Ooit kwam hij vanaf Schiermonnikoog op een surfplank naar Sennerplaat en sindsdien is hij daar
gebleven. Martin heet hij, een tengere man van een jaar of veertig `die nog het
meest lijkt op Bín Laden'. Soms legt iemand wel eens wat eten voor hem neer.
Ook beweegt hij zich wel eens op zijn surfplank, roeiend met zijn handen, naar
de vaste wal.
Als je hem benadert slaat hij zijn handen voor zijn gezicht en wendt hij zijn
hoofd af.
Dus laat men hem daar maar zitten. Ter
geruststelling werd me gezegd dat hij winAls j e hem benadert slaat hij
terhard is.
zijn handen voor zijn gezicht
Winterhard - mooi woord. Toch vroeg
en wendt hij zijn hoofd af
ik me onmiddellijk af hoe iemand zich
hier in deze woeste leegte in leven kon houden. 's Avonds speelde ik zo hard mogelijk Die Walkiirenritt af, monsterde mijn eiland en piste in het vroege donker
tegen wat berenklauwen aan. Rond een uur of tien begon ik over de kade heen en
weer te lopen. Het was koud, misdadig koud en in Amsterdam - maar dat kon ik
toen niet weten - dacht men eraan zwervers van de straat te halen. Terwijl ik liep
moest ik steeds vaker aan die man op een naburig eiland denken. Dat hij er uitzag
als Bin Laden leek me een grapje. `Natuurlijk,' werd me verteld. `Maar hij heeft
wel een baard:
De volgende dag ijsbeerde ik weer langs het water. Opnieuw gingen mijn gedachten naar mijn Duitser uit. Wat voor leven zou hij hebben geleid? Wat deed
hem besluiten daar op Sennerplaat neer te strijken? Zou hij in een lsd-trip zijn
blijven hangen? En wat zou er door je hoofd gaan als je op een eiland zit te versterven?
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Diep gingen mijn gedachten niet. Zo leeg als het in mijn hoofd was, zo leeg
moest het in zijn hoofd zijn.
Op de boot had ik een verrekijker zien liggen. Die gebruikte ik niet om een of
andere haakbek, zwartkopgors of roodkeelpieper te ontwaren, maar om af en toe
te kijken of ik hem ergens kon zien zitten. Feindbeobachtung - zoiets.
Op de derde dag was ik al behoorlijk buiten de tijd gevallen. Soms dacht ik dat
mijn buurman mij allang in de gaten had. Misschien - helemaal compos mentis
leek hij me niet - zou hij op een dag op zijn surfplank naar mij toe komen roeien.
En misschien was er wel niks van al die verhalen waar. Meerdan een paar winters
op een eiland houdt geen mens vol. Aan de andere kant: was me niet verteld dat
de NCRV zeven j aar geleden een documentaire over hem had gemaakt?
Wat ik ook over hem te weten wilde komen, geen mens die me verder kon helpen. Dag in dag uit bleef ik steken in de draaideur van mijn monotone gedachten.
Nooit eerder nam ik mezelf zo serieus, nooit eerder voelde ik me zo leeg. Verstoken van elke oorspronkelijke gedachte pakte ik een nieuw gedicht op. De laatste
regel, een paar dagen voor mijn vertrek geschreven, klonk nu wel heel omineus:

SLAPELOOS
Een hal en boven in die hal zit jij.
Er is een deur waarachter het gebeurt.
Je wilt niet slapen, hangt maar op een trap
en luistert gulzig grote mensen af.
Zestien. Hoogmoed. Je keertje af. En ziek
van de stam zoekje naar een eigen feest.
En als je weer eens niet kunt slapen speelt
je hoofd een feest af dat geen slotklank heeft.
Dertig. Het lijkt wel of je slapen haat.
Veertig. Het wordt nóg later. Doeje nu
je ogen toe dan suist het inje hoofd.
Geen mens wil pootjebaden in de dood.
Het was de derde of de vierde dag en nog altijd dacht ik aan de eenzame ziel aan
de overkant van het water. Op een avond - ik zat mezelf net iets te voortvarend in
slaap te drinken - betrapte ik me erop dat ik in gedachten gesprekken met hem
zat te voeren. Hij mocht dan mensenschuw zijn en nagenoeg nooit met iemand
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spreken, maar mijn Duits was niet erbarmelijk en misschien, heel misschien zou
het mij, anders dan de mensen hier, wel lukken hem aan de praat te krijgen.
Vreemde reddingsfantasieën. Wat moest ik ermee? En waarom zat ik onophoudelijk te denken aan de eerste zin die ik tot hem zou richten?
Natuurlijk had ik het in mijn radioverslagen vaak over mijn buurman. De radiokoerier begon zich zorgen te maken en vertelde op een dag dat ik niet alles
moest geloven wat ze zeiden: ze hadden het hele verhaal verzonnen, ik had me
anders toch maar verveeld.
Woede en schaamte. Dat ik mezelf zo had laten meeslepen, dat ik mezelf zo te
kijk had gezet. Vanaf dat moment wilde ik zo snel mogelijk naar huis. En toen begon het verbeten ijsberen pas goed. Met `pootjebaden' had het allemaal niks meer
te maken.
Ik denk niet dat ik iemand ooit duidelijk zal kunnen maken hoe onwaarschijnlijk lang mijn dagen op Senneroog hebben geduurd. Toen ik eindelijk bevrij d werd, vertelde de radiokoerier dat hij nog een verrassing voor me had. Hij nam me mee naar zijn huis bij de
jachthaven, zette in zijn woonkamer de tv aan en toverde een videoband tevoorschijn. `Kijk, dit is de documentaire die over hem is gemaakt.'
Ik zag wat beelden van de Friese wateren, ik zag de onmetelijke luchten waaronder ik me zo nietig had gevoeld. Toen kwam een visser in beeld. Aan een stok
hing hij wat scharretjes te drogen. Hetzelfde, vertelde hij, deed Martin met frikadellen en hamburgers die hij in vuilnisbakken vond. Ook nam Martin wel eens
wat brood mee van de bakker. Zo legde hij een voorraad voor de winter aan.
Geen mens die begreep hoe hij het volhield. Zelfs als het vroor bleef hij in
leven. Iemand zei dat hij er amper als een zwerver uitzag, zich elke dag schoor.
Duits sprak hij niet, dat bracht alleen maar slechte herinneringen in hem naar
boven. Als er al gesproken werd, ging dat in gebroken Engels.
Beginjaren '90 had Martin een zeilboot gekocht. Daarmee voer hij naar Bremen. Lange tijd lag hij in de haven. Hij voerde er weinig uit. Men vond hem vooral
`anders dan de anderen', niet onvriendelijk, dat zeker niet, maar terughoudend,
op het schichtige af. Na een tijdje begon de havenpolitie zich met hem te bemoeien. Toen kwam de geneeskundige dienst. Het werd hem te veel en hij voer richting de Waddenzee.
Ter hoogte van Schiermonnikoog leed hij schipbreuk. Het was winter en het
begon te vriezen. Uit alle macht probeerde hij zijn boot te herstellen. Toen hij

En waarom zat ik onophoudelijk
te denken aan de eerste zin die ik
tot hem zou richten?
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inzag dat het onbegonnen werk was, kwam hij op een surfplank naar het Lauwersmeer. Op het vasteland vond hij wat zeildoek. Hij spande het over zijn surfplank en leefde verder tussen het riet.
In de loop der jaren wisselde Martin een aantal keervan plaats, maar steeds
bleef hij in de buurt van het Lauwersmeer zitten. `Ik kan het mezelf ook niet voorstellen,' zei een zachtmoedig ogende visser, `maar hij overleeft op een vlotje van
tweeënhalf bij anderhalf meter. Daar kan hij drie, vier dagen op zitten. En dan beweegt hij niet, dan doet hij niets, hij kijkt alleen maar voor zich uit.'
Er waren meisjes van een zeilschool die de politie waarschuwden dat ze een
lijk tussen het riet hadden zien liggen. Er was een muskusrattenvanger die zijn
stok in het riet stak en een man uit een diepe slaap wekte.
Toen kwam Martins zus aan het woord. Ze vertelde dat ze opgroeiden in een
aangeharkt dorpje in het Ruhrgebied. Op het gymnasium had Martin weinig
vrienden. Hij was in zichzelf gekeerd, hield zich veel met filosofie bezig en had
een afkeer van luidruchtige feestjes. Toen hij aan het eindexamen begon werd
zijn opa ziek. Tussen het leren door zat hij wekenlang aan het sterfbed van zijn
geliefde opa. Het zou best eens kunnen dat er toen iets in hem brak.
Er was ook iets met een vriendin. `Een zekere Ute. Ze is naar Berlijn vertrokken omdat ze bij de film wilde. Ik heb Ute gezien. Zo mooi was ze ook weer niet.
Op je achttiende hebben we allemaal wel eens een ongelukkige liefde. Maar bij
zo'n gevoelig mens doet alles pijn.' Na zijn diensttijd ging Martin studeren en gaf
zijn moeder hem een riante studietoelage. Ook wilde ze een bescheiden rijtjeshuis voor hem kopen. Op een dag kocht Martin een zeilschip en voer hij `voorbij
de laatste stad' de wereld uit.
Buiten wachtte de taxi naar Amsterdam. De radiokoerier, die duidelijk vaak naar
de documentaire had zitten kijken, gaf me de videocassette te leen. Toen we Amsterdam binnenreden hoorde ik op de radio dat men besloten had alle zwervers
van straat te halen.
Thuis zag ik dat de documentaire al in 2002 was gemaakt. Ik kon het amper
bevatten dat mijn hongerheilige nog altijd in leven was. Langzaam drong het tot
me door dat ik me op mijn onbewoonde eiland geen moment alleen had gevoeld.
Goed, alles speelde zich in mijn hoofd af, maar het leek me niet uitgesloten dat
op een dag mijn hoogsteigen Vrijdag voor me stond. Bang was ik niet, maar de
suggestie van angst was groot - net als mijn verlangen om de man te zien die zich
zo onontkoombaar in mijn hoofd had genesteld en zo voorgoed een einde aan al
mijn vragen en speculaties te maken.
Opeens herinnerde ik me een verhaal over een zwartgeklede ridder die op
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een avond in een woud op een andere zwartgeklede ridder stuitte, met zijn lans
op hem instak en de hele nacht onvermoeibaar met de gemaskerde ridder vocht.
Toen zijn tegenstander de volgende ochtend afgemat het vizier van zijn helm omhoogschoof, keek de ridder in zijn eigen gezicht.
Een week of wat later belde ik de documentairemaker. Ook sprak ik uitvoerig
met wat andere mannen uit de documentaire. Volgens Sjouke Faber, de man die
het dichtst bij hem woont, spreekt Martin inderdaad nooit meer Duits. `Alleen
Engels. En soms ook Latijn:
Vreemd. Heel vreemd.
Waarschijnlijk is het Sjouke Faber die het laatst contact met Martin heeft gehad. `Eén ding: hij is niemand tot last, hij wil met niemand spreken: Inmiddels zit
Martin nog altijd op zijn vlot van surfplanken voor zich uit te kijken. Maar vaker
nog slaapt hij. Maanden geleden liep Sjouke nog eens naar hem toe. Het was koud
en hij zag alleen wat tentzeil. Toen stapte hij op het vlot, duwde tegen wat bulten
en duwde tegen een hoofd. Na een tijdje werd Martin wakker. Onmiddellijk begon hij met lege flesjes te gooien. Sindsdien heeft Faber hem niet meer benaderd.
`Je zou hem best eens kunnen bezoeken, ik wil je wel meenemen. Maar ik geef
je weinig kans op een gesprek. Soms denk ik wel eens dat hij het spreken is verleerd:
Nog altijd wil ik terug naar Friesland om oog in oog met mijn mysterieuze
dubbelganger te staan, nog altijd koester ik de illusie dat ik hem aan het praten zal
krijgen. Zou het waar zijn dat hij af en toe Latijn spreekt? En zou ik niet onmiddellijk zijn vertrouwen wekken, zou hij niet onmiddellijk zijn jeugd herbeleven
als ik me in wat schoollatijn tot hem richtte? En zo ja, zijn mijn eerste woorden
dan `Odi et amo' of `Odi profanum vulgus'?
Onzinnige vragen, ik weet het, maar Martin laat me maar niet los. Ik moet
naar Friesland terug.
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MAARTJE WORTEL

En dan ben je terug

Eerst is er zes dagen niets, geen mensen. Je hebt een eiland en je hebt jezelf. Het
eiland wordt van jou en jij wordt het eiland. Je denkt: `Ik ben een eiland,' en in
zekere zin heb je gelijk. Je denkt: `Ik ben geweldig,' en in zekere zin heb je gelijk.
Je hebt altijd gelijk als er niemand is. Je denkt datje de tijd hebt en op het laatste
moment is de tijd op. Je staat op het dek van je boothuis, je hoort het lichte gezoem van een motorboot en hoe dat geluid steeds dichterbij komt. Ze zwaaien: je
moet hier weg. Je hoopt datje dit nooit meer zal vergeten: de luchten, de vogels,
de konikpaarden die zo mooi in een groep van je wegrenden. De zeearend die je
zag, een vliegende deur. En terwijl je wegvaart, met het boothuis en al, ben je al
bezig dit achter je te laten, de rust. Je wordt straks weer de stad. Je wordt straks
weer al die gezichten.
DE DUITSER, HET BEWIJS DAT JE NOOIT ECHT ALLEEN BENT
Een paar weken nadat ik van de boot gekomen was, reisde ik af naar Schiermonnikoog. In het oude boatshuys raakte ik aan de praat met een man die naar Een
kamer in het verleden geluisterd had. `We doen hier niets anders,' had hij gezegd.
`Biljarten en naar de radio luisteren,' zei hij. `Dat is het wel zo'n beetje.' Omdat ik
minder bekend was met biljarten dan met het beluisteren van radioprogramma's,
vroeg ik: `Biljarten?' Daar wilde ik wel meer van weten. Hij vertelde dat er negen biljartverenigingen waren op het eiland. Dat feit alleen al leek me nogal mooi
voor een documentaire, maar de man had geen zin om langer over biljarten te
praten. Dat deed hij al vaak genoeg, zei
hij. Het gesprek kwam dus al snel weer
En terwijl je wegvaart, met het
terug op Een kamer in het verleden. Dat boothuis en al, ben je al bezig dit
vond ik prima: niemand in mijn direcachter je te laten, de rust
te omgeving had me er vragen over gesteld, behalve dat iedereen dringend wilde weten of er echt bij me ingebroken
was of niet. Schijnbaar is de vraag tussen feit en fictie nog steeds behoorlijk ac-
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tueel, dat is wel één van de dingen die ik geleerd heb. Het herinnerde me aan een
mooie zomerdag waarop ik met een meisje achterop mijn bagagedrager door de
stad fietste, ik praatte hard, we reden een gracht op. Vanaf een terras schreeuwde
een man naar het meisje waar ik mee was: `Je moet niet alles geloven wat ze zegt!'
Nu is datzelfde meisje met eenjongen die niets anders kan dan liegen. Ze gelooft
me niet als ik dat zeg.
De man in het oude boatshuys bestelde steeds meer bier en vertelde me over
de Duitser op zijn surfplank waar Menno Wigman het in zijn radiouitzendingen
over heeft gehad. Menno Wigman kwam na mij op de boot. Ik liet een chocoladeletter voor hem achter die iemand daar eerder voor mij achtergelaten had. Ik heb
nooit meer iets over de chocoladeletter gehoord. De boswachter en de radiokoerier die Menno naar het varendvakantiehuis.nl brachten hadden hem een verhaal verteld over een Duitser die ergens in de buurt van het eiland zou liggen op
een surfplank of met zijn oude boot. De Duitser deed een redelijk geslaagde poging om te verdwijnen. Hij viel ergens in het diepe gat tussen feit en fictie. Hetzelfde gat waar je in valt wanneer je alleen bent. Alleen op een eiland.
`Die Duitser bestaat echt,' zei de man in het oude boatshuys op Schiermonnikoog. `Hij is hier een keer op het eiland geweest zonder eten of onderdak maar
weigerde hulp. Daarna is hij weer verdwenen. Niemand weet precies waar naartoe. Een mooie kerel.' Ik wilde Menno Wigman mailen dat de Duitser echt bestond, maar dat durfde ik niet. Op een bepaalde manier dacht ik dat hij boos op
me was. Misschien kwam dat door de laatste uitzending, waarin het leek alsof hij
op een bepaalde manier boos op iedereen was. En nu ik weer terug in de stad was,
zelf de stad was, al die gezichten was, voelde ik me natuurlijk meteen aangesproken. Maar Menno: het is dus echt waar, van die Duitser.
VREEMDE ZAKEN
Er was een meisje op een feestje. Ik wist niet veel van haar, alleen dat ze graag een
kindje had gewild. Dat moest via kunstmatige ingrepen gebeuren maar in het ziekenhuis hadden ze haar om onbekende redenen van de lijst geschrapt. Ze kwam
naar me toe. Ze droeg bruine laarsjes en stonk een beetje uit haar mond naar een
bepaald kruid. Ik kan niet op de naam van het kruid komen. Ze zei: `Ik heb naar je
geluisterd.' Ze bleef lang naar me staan staren. Zoals mensen kunnen staren naar
een puist op iemands kin. Je weet allebei dat de puist er zit, maar niemand durft
er wat van te zeggen. Het meisje zei: `Ik vond je heel vreemd: Ik keek naar haar
pupillen, ze bewogen heel vlug heen en weer. Ik zag haar voor me met een kindje.
Zij en het kind. Toen vroeg ik haar: `Waarom?' `Wat?' vroeg ze. `Waarom vond je
mij vreemd?' Ze nam een slokje van haar drank, ze keek in haar glas; misschien
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om te kijken hoe ver ze was. `Dat weet ik niet,' zei ze. `Zo kwam je gewoon over.' Ik
hoopte dat ze met iets meer informatie zou komen. Maar dat was het.
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Gerbrand Bakker (1962) schreef eerst twee etymologische woordenboeken
voor kinderen en de jeugdroman Perenbomen bloeien wit. In 2007 verscheen Boven is het stil, zijn debuutroman voor volwassenen, die bekroond werd met het
Gouden Ezelsoor, De Debutantenprijs en de IMPAC Award. In 2009 zijn tweede
roman Juni.
Maarten Doorman (1957) is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij is bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam. Verder is hij filosoof aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn De romantische orde (2004), Paralipomen (2007) en Denkers in de grond (2009).
Atte Jongstra (1956) is schrijver, dichter en essayist. Hij publiceerde tal van romans, verhalenbundels, essays, dichtbundels, bloemlezingen, en woordenboekjes. Voor zijn verhalenbundel De psychologie van de zwavel (1989) ontving hij de
Geertjan Lubberhuizenprijs. In 1998 ontving hij de J. Greshoffprijs voor zijn essaybundel Familieportret (1996).
Jeroen van Kan (1968) is redacteur van Tirade en De Avonden. Hij publiceerde
verhalen en artikelen in verschillende literaire tijdschriften.
Menno Wigman (1966) is dichter, vertaler en essayist. Onlangs publiceerde hij
Red ons van de dichters, een bundel beschouwingen, reportages en `Berlijnse dagboekbladen'. Begin volgend jaar verschijnt zijn bundel Mijn naam is Legioen.
Jan Willems (1949) is boswachtervoor het leven. Zijn boeken 'Van de Boswachter' en 'Diana de Fee en de Boswachter' bereikten een groot publiek. Hij publiceert verhalen in (jagers)tijdschriften over zijn belevenissen in de natuur.
Maartje Wortel (1982) publiceerde verhalen in literaire tijdschriften als Passionate, De Brakke Hond en De Gids en debuteerde in 2009 met Dit is jouw huis, een
bundel intieme verhalen waarin de grens tussen wat privé en wat publiek is flinterdun blijkt te zijn.
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MARSHA KEJA

ΈrillesΈίjρers onder

elkaar
`Je hebt er nόόit iets van gesnapt en zal het ook nooit', schrijft Chris van Geel op
22 januari 1969 in een boze laatste brief aan Dick Hillenius. Of Hillenius deze
brief ooit heeft ontvangen is nog maar de vraag; bewaard gebleven is alleen de
kladversie in de nalatenschap van Van Geel.1
Zo'n tienjaar correspondeerden de dichter en schilder Chr. J. van Geel (19171974) en de bioloog en schrijver Dick Hillenius (1927-1987) met elkaar. Van Van
Geel aan Hillenius zijn 83 brieven bewaard gebleven, van Hillenius aan Van Geel
slechts 37. Dit is te wijten aan de brand die het huis van Chris van Geel in 1972
trof, waarbij een groot deel van zijn archief verloren ging.z Toch is hun correspondentie goed te volgen en werpt hij niet alleen een licht op hun vriendschap, maar
ook op de twee mannen afzonderlijk. Verbonden door liefde voor poëzie en pad,
gescheiden door verschil in karakter en levenshouding.
In de boze kladbrief haalt Van Geel fel uit naar Hillenius en verwijt hij hem dat
hij `de verkeerde' bekroond heeft. In een vilein p.s. schrijf hij: `Hoe zou je ook eigenlijk anders als zondagsdichter onder zondagsdichters?' Uit de laatste alinea
van het in memoriam dat Hillenius in 1977 over Van Geel schreef, valt op te maken
waar de brief over gaat: `Zijn gekwetstheid en woede die tot het afbreken van onze
relatie leidden toen ik als enige in de jury voor de Amsterdamse poëzieprijs Van
Geel voordroeg (het zou zijn eerste prijs zijn geweest) en niet met misbaar uit de
jury wegliep toen de andere leden mijn voorstel niet aanvaardden.'3 De Poëzie1

De in dit artikel gebruikte brieven van Hillenius en de kladbrief van Van Geel bevinden zich in de nalatenschap
ναπ Van Geel, de overige brieven van Van Geel bevinden zich in de nalatenschap ναπ Dick Hillenius. Beide nalatenschappen zijn in privé-bezit. Het eerste citaat uit een brief is steeds van een datumverwijzing voorzien.

2 Zie: Marsha Keja,'Mijn verleden is verbrand. Stil staan kan ik er niet bij. Een blek in het archiefvan Chris van
Geel' in: De Parelduiker 14 (2009)1; themanummer Chr. J. van Geel.
3 Dick Hillenius, `Dichter in het Vogelwater' in: NRC Handelsblad 9-9-1977, gebundeld onder de titel 'Chris van
Geel' in: Dick Hillenius, Wat kunnen wij van rijke mensen Ieren?, Amsterdam 1986.
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prijs 1968 van de gemeente Amsterdam ging naar J.P. Guépin, een goede
vriend van Van Geel. Hillenius kreeg
hem in 1967, Van Geel had hem in 1960
al eens gekregen. Hoe vilein het p.s.
was, blijkt bij het lezen van de hele correspondentie.
Na een kort briefcontact eind 1958
over hommels en de bloem spiraea,
begint de correspondentie pas echt in
september 1959 als Hillenius schrijft:
`Mijn gedichten zijn voor de zoveelste maal afgewezen door een uitgever, ditmaal De Arbeiderspers. Je sprak van de zomer over een introductie bij Boucher.
Ik zou het op prijs stellen alsje die moeite wilt geven. Het lijkt me nog steeds een
mooi idee om tegelijk met mijn proefschrift een gedichtenbundel uit te geven.
Als je wilt stuur ikje mijn bundeltje op.'1 Hillenius had al wel gedichten in Propria
Cures en Tirade gepubliceerd, maar uitgever Van Oorschot zag (nog) niks in een
bundel. Ook Van Geel moet Hillenius teleurstellen: Johan Polak, die redacteur is
van de reeks `Het Nieuwe Voorhout' van uitgeverij Boucher, is enthousiast over
de gedichten, maar denkt niet dat er een kans is dat Boucher de bundel nu uit
zal willen geven. Van Geel troost: `In zake uitgeven weliswaar leek, is mij toch de
grondslag ervan duidelijk, nl. geld verdienen. Dat doet men niet aan een bundel
verzen. Afwijzing betekent dus beslist niet minder gewaardeerd worden. Maar
dat weetje zelf wel.'2
Van Geel, die al een deel van de verzen kent, wil nu ook de hele bundel lezen
én beoordelen: `Ik maak een keuze voor eigen plezier - maar niet zonder de hoop
dat je je er aan storen zult:3 `Er moet m.i. nogal wat uit, zeer ten voordele voor
wat er in blijft.' Hij ziet verwantschap met zijn eigen poëzie: `Ik vind veel verzen
met me te maken hebben. Soms zelfs eenzelfde zin of beeld. Vele had ik graag
zelf geschreven. Ik ben blij dat ze bestaan: Hij merkt op dat Hillenius nog wat
meer aan zijn verzen zou moeten werken, als een echte vakman. Maar Hillenius
legt uit dat hij dat niet kan: `De zinnen zoals ze opkomen, griffen direct hun eigen groefje in mijn hersens. Ik zie niet meer of ze taalkundig, logisch of op andere
manier fout zijn. Het komt voor dat buitenstaanders met gemak veranderingen
1

3-9-1959

2 10-9-1959
3 16-9-1959
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kunnen suggereren die ik geheel acceptabel vind, maar die ik nooit zelf had kunnen bedenken.' Hij wijt dat aan een gebrek aan vakmanschap op het gebied van
de poëzie, en eigenlijk op alle gebieden buiten de biologie. Een constatering die
vaker terugkomt en die hem regelmatig zeer bedrukt. `Voor vakmanschap heb ik
altijd bewondering en iets van naijver. In de biologie heb ik misschien wel enig
vakmanschap bereikt. Maar daarbuiten zijn mijn belangstellingen zo verspreid
dat ik zo langzamerhand geneigd ben
om deze verspreide openheid als een Je bent het niet alleen aan je
eigenschap van mij te beschouwen. Ik lezers en aan jezelf verplicht,
heb heel lang gehoopt componist te maar domweg aan de poëzie
worden, goed pianist te zijn, maar ik
heb nooit de concentratie kunnen opbrengen om het te bereiken. Hetzelfde, in
mindere graad, voor tekenen en schilderen. En dan nog schrijven, en apart daarvan dichten. Ik ben niet bereid ook maar iets op te geven: `Het enige vakmanschap dat ik naast de biologie (ook daar behoor ik tot de niet al te eenzijdigen)
zou willen veroveren is dat van gewone heldere prozazinnen schrijven: Van Geel
maant hem wél `de moeilijkst begaanbare weg'2 te gaan, ondanks zijn `bijna constitutionele, natuurlijke, onmogelijkheid aan je verzen te "werken". `Je bent het
niet alleen aan je lezers en aan jezelf verplicht, maar domweg aan de poëzie: Zelf
werkt Van Geel eindeloos aan zijn verzen, waarbij meelezers (`tuttelaars' in de
woorden van Van Geel) een belangrijke rol spelen. Hij verwacht van zijn meelezers scherp commentaar. Zijn eerste bundel Spinroe verscheen na veel `werken'
in 1958, op zijn veertigste. Hillenius spreekt hij net zo streng toe als hijzelf toegesproken wil worden. `Je tuttelaars, zie ik nu, zijn niet streng genoeg geweest.
Op bewerkingen hebben ze je misschien uit beleefdheid niet willen wijzen. Neem
De Groenteboer, een paar regels weglaten en het is gered, misschien een ander -,
maar een vérs geworden: Van Geel is enthousiast: "Dit is het duister" is niet alleen in jouw bundel een van de hogere punten, het behoort tot het beste wat ik
ken'.
Uit brieven die elkaar - en de beoordelende brieven - kruisen, blijkt dat Hillenius en Van Geel een heel verschillende opvatting hebben over poëzie en dichterschap. Hillenius is het met Van Geel eens dat zijn gedicht `De Groenteboer'
verbeterd is na het verwijderen van enkele regels, maar voor hem gaat nu `de
aanleiding, de drijfveer verloren. Het mag nu een gaaf stukje zinnenvolgsel zijn
1 21-9-1959
2 23-9-1959
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werkt wordt een gekunsteld gedicht
oplevert: `Veel gave kunst, vakmanskunst, maakt op mij de indruk van gekweekte dieren', maar `er zijn kunsten die zonder groot vakmanschap
niet bestaan, sommige muziek bv. Ik
Typoscript Hillenius met correcties door Van Geel heb aan de lijve ondervonden dat muziek niet gespeeld kan worden zonder
een actiefbewustzijn en zonder een mechanische virtuositeit - die ik nooit heb
kunnen veroveren.3 Van Geel ziet het onderscheid niet: `Dat actieve bewustzijn
waarop je gestoten bent bij de muziek, geloof maar gerust, dát en niets anders
maakt de kwaliteit uit van álle kunst:4
Van Geel stelt een lijst samen van de mooiste gedichten van Hillenius. Het eerste gedicht van de lijst, `Heuvels rijen tot een lijsting', prijst hij met de opmerking `onhandig, maar mooi'.5 Hij kan ook complimenteuzer zijn. Over `De wereld
is dood': `Nog mooier. Het lijkt me datje steeds beter gaat schrijven. Minder "afgeleid", dus gaver. Het doet denken aan de regel van Marsman "Laat mij in uwer

1 26/28-9-1959
2 29-9-1959
3 zie noot 9
4 zie noot 10
5 26-9-1959
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haren mantel slapen", maar jouw vers
is superieur omdat het verlangen én
- door de biologie? - reëel weten is.'
Maar ook op de uitverkoren gedichten
heeft hij nog aanmerkingen en over de
rest oordeelt hij hard: `Titel gek. Gaat
het over kreeften, noem het dan kreeften. Twee laatste regels eraf.' `Gymnopédie moet overgemaakt. Titel anders
ook.' `Metrum klopt hier en daar niet.
Dit zal wel meer voorkomen. Ik telde
ze niet. Doe jij dit wel.' Van Geel gaat
zeer grondig te werk, hij zet bij elkaar
passende fragmenten bijeen en maakt
een overzicht van `verwante zinnen':
`wel zal ik enkele regels noteren die ik,
al dan niet gevarieerd, ook schreef of
zou willen geschreven hebben of "vergat" te schrijven'. Deze regels nemen
uiteindelijk vier bladzijden in beslag.
Van Geel concludeert dat Hillenius beter nog even kan wachten met publiceDikdoener (foto Elly de Waard)
ren: `mijn keuze is het schoongemaakte vlees, klaar voor de oven, hoe mooi
de ingewanden ook mogen zijn. De vis zorgt voor zijn eigen niveau, anders was ik
niet gaan hengelen. Probeer jij nu de vis vetter te maken, je weet nu waar het vlees
zit. Daar is tijd voor nodig. Het zou me verwonderen als Van Oorschotje dan nog
niet uitgaf.'
Hillenius blijft een maand stil en legt dan in zijn brief van 26 oktober 1959 uit
hoe geraakt hij is; eerst door de goedkeuringvan Van Geel, vervolgens door diens
afkeuring. Nu blijkt dat Van Geel ook heel wat aan te merken heeft op zijn poëzie
geneert hij zich dat hij zo gretig was ingegaan op de eerste positieve reactie van
Van Geel: `kleine essays van onbescheidenheid'. `Mijn onlustgevoelens zijn een
beetje die van de meneer die jarenlang rustig huisvlijt maakt en er tevreden mee
is, ontdekt wordt door de vaklieden en min of meer geprezen, daardoor overmoedig wordt en tenslotte weer wordt teruggewezen naar de afdeling "huisvlijt".' In
dezelfde brief verontschuldigt Hillenius zich alweer voor zijn teleurstelling: `Een
vervelende brief, met iets wat veel op zelfbeklag lijkt en er is niets ergers. Maar
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mijn hele stemming is vol narigheid, groeiend gevoelvan holte in de maag vanwege a.s. promotie. (...) Een gevoel van onzekerheid, gebrek aan fatalisme: Een dag
later schrijft hij erbij: `Hopelijk zet deze brief niet de briefwisseling, die ik op prijs
stel, stop.'
Van Geel schrikt van Hillenius' gekwetste, persoonlijke, reactie. `Je brief mag
wel een inleiding tot Hillenius heten. Laat ik beginnen te waarschuwen voor je
neiging het misverstand te dicht in
Hopelijk zet deze brief niet
de buurt van gevoelige plekken te
de briefwisseling, die ik op
brengen:1 `Ik wil je niet onthutsen,
prijs stel, stop
niet strelen, niet kwetsen, niet in verwarring brengen.' Van Geel herhaalt
dat hij enkele gedichten van Hillenius bijzonder geslaagd en uniek vindt, maar
dat het merendeel dat peil niet haalt, al bevat dat deel ook goed materiaal met
soms prachtige regels. Hij wil een einde maken aan de discussie over vakmanschap, `dat deel van mij dat je "vakman" kan noemen, richtte zich tot datzelfde
deel in jou. Brilleslijpers onder elkaar.' Met deze brief stelt hij Hillenius niet alleen gerust omtrent zijn dichterschap: `Teruggewezen naar je hok vol huisvlijt?
Geenszins.', maar ook omtrent de briefwisseling: `Schrijf vooral terug!' Met de
opmerking `zondagsdichter onder zondagsdichters' lijkt Van Geel Hillenius in
zijn boze brief van negen jaar later, toch weer terug te wijzen naar zijn `hok vol
huisvlijt'.
Hillenius blijft Van Geel gedichten voorleggen: `Ik zend je hierbij een gedicht (als
je het vervelend vindt als "lezer" te fungeren moet je het zeggen. Ik heb geen betrouwbare andere lezers.)'2 Opvallend aan het titelloze gedicht met de beginregel
Soms benje weg, dat Hillenius in deze brief meestuurt, is de laatste regel: `zintuigen zijn de voetjes van de ziel'. Deze regel werd niet behouden voor dit gedicht,
maar fungeerde wel als motto voor de proza-afdeling van Tegen het vegetarisme
(1961) en werd vooral bekend als titel van de documentaire die dochter Brigit
Hillenius in 1995 over Dick Hillenius maakte. Van Geel reageert nu minder op
de technische kant van de gedichten, maar probeert achter de betekenis van de
gedichten te komen. Opmerkelijk genoeg zoeken Van Geel en Hillenius nu juist
naar drijfveren en biografische achtergronden van Hillenius' gedichten (en ook
van zijn dromen!). Het gedicht:

1 29-10-1959
2 21-1-1960
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zij groef haar handen in de grond
om de wormen halt te roepen voor haar perken
zij liep met bloemen om een lied uitte dagen
Al deze dingen
en de groet van herinnering
gezongen door hoge straten
doen mij geloven
dat alles te omvatten is met haar handen
dat er niets buiten is
dan voorbij'
verklaart Hillenius met het persoonlijke `Het enige wat ik ter verklaring kan geven is oppervlakkig: ik heb de eerste tijd van mijn huwelijk vaak getreurd over
de verloren mogelijkheden aan eenzaamheid, avontuur, vrijerijen etc. Kort vόόr
mijn huwelijk (ellendig woord) had ik een periode van diffuus verliefd-zijn op alles en iedereen. Ik heb vooral in het begin vrij kwaadaardig mijn rede moeten gebruiken om te besluiten dat ik me voorgoed wilde beperken tot Florentia. Ik denk
dat het haar handen zijn die me beschermen tegen de wormen, al heb ik daarvoor de prijs moeten opbrengen - in principe - om afstand te doen van alle andere mogelijkheden: "dat er niets buiten is dan voorbij".'2 Maar Hillenius is tegelijk
van mening dat een gedicht een onbewuste oorsprong kan hebben, vandaar dat
hij meteen na zijn verklaring kan schrijven: `Maar ik ben nieuwsgierig naar jouw
verklaring.' In een volgende brief dankt Hillenius Van Geel en zijn vriendin Thérèse Cornips voor hun - helaas niet bewaard gebleven - interpretaties.
In hun bespreking van gedichten verbazen Hillenius en Van Geel zich over
de keuzes van literaire redacties. Op 26 september 1959 schrijft Van Geel: `Dat
Tirade "De wereld is dood" afkeurde en "Survival of the fittest" wel nam, is een
slecht punt voor Tirade en staaft mij in mijn mening dat de journalistiekerige,
schreeuwerige, harde, ongevoelige, reclame(tekening)achtige kant van het blad
misschien wel wat abonnés, maar niet de fijnproevers trekt. Het "betere publiek"
laat zich geen knollen voor citroenen verkopen, maar het bedrijfsorgaan van de
fa Van Oorschot zou daarvan niet bestaan kunnen en wij zouden nooit afgedrukt
zijn.' En driekwart jaar later schrijft hij: `Redacteuren, als ze niet vooringenomen
zijn, zijn stumperige ontdekkingsreizigers, vooral als zij hovaardig de hulp der
inboorlingen afslaan.', `De vier laatste regels die Tirade er af wil, zijn de beste van
1

gepubliceerd in Hollands Weekblad 37 (1960) 12, gebundeld in Tegen het vegetarisme (1961)

2 10-2-1960

9

het vers op de tweede regel na inderdaad: en `Er zullen zeker zaken "te min" voor
Tirade blijven, het is echter blad na blad duidelijk, dat het geen hoogvliegers zijn,
dat ze, hoe zwak het ook klinkt, blind voor wat ik noem poëzie zijn. Ik kan mij nog
voorstellen dat zij uit 18e eeuwigheid, een rationeel standpunt innemen en zich
opzettelijk blindhouden soms, uit tijdschriften afbakentechniek, maar dan verwacht ik juist veel oog, zodat zij voor het rationele-door-het-irrationele-heen extra enthousiast zullen zijn i.p.v. blind. Maar dit is waarschijnlijk een veel te gunstige tekeningvan aan ze toe te schrijven eigenschappen."
Van Geel kan zich over zaken die de literatuur betreffen, en helemaal als het
zijn eigen werk betreft, enorm opwinden. Naar de rest van de wereld kijkt hij met
een afstandelijkheid die ook zijn gedichten kenmerkt; met de blik van de observerende buitenstaander. Zo beschrijft hij de komende promotieplechtigheid
van Hillenius: `Misschien komen wij ook genieten van de orde die dan in de aula
heerst, het gevreesde uur dat op die orde inbreuk dreigt te maken, en dan maar
handen schudden'2 Als Hillenius ontdaan schrijft dat zijn directie hem heeft medegedeeld dat hij niet geschikt is voor wetenschappelijk werk (wat ze later terugneemt), reageert Van Geel met het relativerende: `(...) of heeft de Directie je betrapt op het kijken naar chameleons zoals ik er naar kijk?'3 Op een - niet bewaarde, maar kennelijk - hevig verontwaardigde brief over de politiek antwoordt Van
Geel over het communisme: `Liever vrijheid betaald met armoede, dan rijkdom
in de kerker.'4, en onverstoorbaar: `Nogal wiedes moet men tegen een regime zijn
omdat het gruwelen bedrijft.' Van Geel reageert laconiek op politieke misstanden
terwijl Hillenius zich die juist aantrekt; ze hebben een directe invloed op zijn gemoedstoestand: `Ik beleef weer eens een lege tijd. Er komt niets, geen idee, geen
versregel. De politiek demonstreert weer eens zo tot in de fi nesses de reden van
mijn verachting dat ik een beetje onthutst door mijn eigen gelijk toekijk.'5 Hillenius kan zeer bedrukt raken van kritiek, drukke periodes of gebeurtenissen in de
wereldpolitiek, maar hij kan ook zeer gelukkigworden, bijvoorbeeld van een zending padden uit Rhodesië, die hij op 7 juni 1961 aan Van Geel meldt, vervolgend
met: `Verder hebben mijn grote Australische boomkikkers een grote schuimklont vervaardigd met honderden eieren, die na een dag al ontwikkeling vertonen. Verder zwangere salamanders. Mooi leven.' Om zonder overgang af te slui-

1

21-4-1960

2 4/5-12-1959
3 11-4-1960
4 2-9-1965
5 18-4-1962
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ten met: `Ik ga weer muziek schrijven:
Van Geel weet dat hij op zichzelf
gericht is: `Ik ben me van veel niet bewust, maar wel terdege dat ik op het
scherp van poëzij en de schilderkunst
mijn vak wil verstaan. Als dat stoort
moet het maar storen. Dat ik een onaangename autoritaire eenling ben
(naar mijn smaak nog veel te meegaand) en dat ik in weinig mensen iets
zie, ook daaraan is, terecht of helaas,
niets te doen. Ik draag het:'

ΡØ

Langzamerhand gaat in de correspondentie de aandacht van de poëzie van
Hillenius naar die van Van Geel. Ook
omdat Van Geel zijn bijdragen aan
Hollands Weekblad via Hillenius aanbiedt. Op 1 juli 1960 vraagt Van Geel of
Hillenius zijn oordeel over de bundel
Spinroc uit 1958 op papier wil zetten:
`Ik verzamel bezonken oordelen, die jaren na de krantencritieken komen; bezit
die van Hanlo en Eybers reeds.' Hillenius stuurt hem een uitgebreide brief vanaf
zijn vakantie in Spanje: `Ik zit heel idyllisch aan een kabbelend beekje, waar ik als
bioloog weinig aan vindt omdat het absoluut gespeend is van padden en salamanders, zelfs kikkers zijn er niet:2 Alle tijd dus voor een uitgebreide beschouwing:
`Ik denk vaak aan jouw gedichten en aan jouw dichterschap. Niet omdat ik het de
belangrijkste gedichten en jou de grootste dichter vind, maar waarschijnlijk omdat ik jou een van de zuiverste dichters vind die ik ken, niet alleen persoonlijk want dat zegt niet veel - maar uit wat ik ooit las. Ik bedoel met zuiver niets sentimenteels, of metaphysisch, maar iets in de buurt van chemisch zuiver, zonder
bijmengselen, zonder niet-poëtische drijfveren.' `In vergelijking met Slauerhoff
of met Roland Holst valt mij opdat er in jouw gedichten weinig sprake is van expressie, het gaat nooit om de uitdrukking van een verdriet, wanhoop of geluk (dat
laatste misschien soms, je zegt het zelfs in een paddevers, in een situatie die ook
1

20-2-1961

2 28-7-1960
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zo op mij zou werken), maar het motief, of de beweegreden, of de bevruchting,
noem maar wat, is de directe kortsluiting met wat je ziet' `Impressionistisch,
maar met iets van surrealisme waardoor er buiten directe impressie toch iets van
spanning, droomstrakheid in gevangen is, maar zonder dat waren het ook niet
meer dan flauwe natuurkabbelingen.' `Het verbazende is [...] dat jij, zij het soms
eenzijdig, juist zo goed in staat bent om bewust dingen te noteren van eigen en
anderen poëzie. Je bent zozeer een dichtorgaan geworden datje doet denken aan
de beschrijving van een boomkikker: richter, boog en pijl tegelijk.' Van Geel vindt
de theorie van Hillenius nog wat ondoordacht, maar: `Ik ben overigens blij met je
briefen er ook trots op - tussen onze correspondentie is het een brief als een anker. Misschien vind je het zelf een slaperig anker, en een Spaans, maar ik bewonder wat ik zelf denk niet te kunnen, het totaal-affe van zo'n zwaar stuk ijzer. (en
zijn sierlijke vorm, voeg ik er gehaast bij).'1 `Ik tekende 500 vogeltjes,' schrijft Van
Geel in dezelfde brief, `Ik wou dat je ze zien kon.' `Sandberg komt in november.
Of zijn ze meer geschikt voor jouw museum?' Van Geel had Willem Sandberg, de
directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, gepolst over het tentoonstellen van zijn vogeltekeningen. Van 15 december 1961 tot 29 januari 1962 (inclusief een verlenging van een week) zijn ze inderdaad tentoongesteld in het Stedelijk Museum2, en niet in het Zoölogisch Museum waar Hillenius werkte. Hillenius zou echter wel de tekst voor de begeleidende catalogus schrijven.
In eerste instantie benadert Van Geel Willem Frederik Hermans voor het schrijven van een tekst voor de catalogus, maar die antwoordt hem niet. In de brieven
tussen Hillenius en Van Geel komt de vraag niet ter sprake, waarschijnlijk omdat
ze elkaar regelmatig ontmoeten in deze periode, Hillenius logeert zelfs bij Van
Geel in Groet. Maar in de briefvan 12/13 juli 1961 deelt Van Geel mee dat het stuk
voor de catalogus half augustus klaar moet zijn. Van Geel probeert Hillenius in
deze brief een beetje te sturen: Aanhaken aan modernste schilderkunst als algemenere uitdrukkingvan mijn eigen houtje, in stuk, zal teveel gevergd zijn?' ook
andere theorieën die Van Geel uitgebreid in meerdere brieven geeft, lijken bedoeld te zijn om Hillenius op ideeën voor zijn stuk te brengen. Vlak na deze brief
leest Van Geel in een `onbeheerd aangetroffen aantekenboek' een stuk van Hillenius over hem. Het aantekenboek stuurt hij terug, met een brief waarin hij zijn
teleurstelling niet verbergt:

1

15-1-1965

2 Zie ook: Jabik Veenbaas, `Pak van eender laken. Over de correspondentie van Chris J. van Geel en zijn zoon' in:
Tirade 436 (2010, nr. 5),p. 155-170.
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15 Jul' 1961
Beste Dick,
je onbeheerd aangetroffen aantekenboek hierbij terug. Laat Van G. er maar
buiten, schrijf over het werk. Alles in je stuk is er een beetje naast, dat wil soms
nog gedragen worden door beschilderd papier, dat spreekt toch voor zichzelf, maar past niet om mijn schouders. Een blik in klad zonder het resultaat
is nooit goed. Maar dat moet ditmaal om ook mijn steen bij te dragen? Verwacht dan ook de bal. Hierbij ook de cat.[alogus, ωτκ] van Appel met stuk van
Lucebert, wat 'k nu een goed stuk vind voor het doel. Het zingt de lof van de
moord, de voorzichtige moord, van het extreme, het lucide extreme zonder
knoeiboel. Ik zeg niet: bezing het "tussengebied", "bij de kruising". Wel: beschouw mij als een zestiger en laat het verleden zo veel mogelijk met rust, het
verklaart niets in een zo kort bestek, integendeel. (het verleden moet goed
gekend zijn w'1 je er toekomst aan kunnen geven.) Ik geloof dus, verwachtte nooit anders, schrijf een "gek" stuk, los, vrij, zonder plicht en saaiheid, op
vleugels die de vogels je geven (áls zij die geven - anders beter geen stuk).
Laat wat ik zeg er ook af als het hinderblokken en geen stapstenen zijn. In ieder geval geen cursief als het in eigen woorden naverteld is. Zinnen van een
ander zijn alleen letterlijk overgenomen zinnen. (neem eventueel uit brieven
over). Vat de vogels aan, vecht met ze of volg als onbevleugeld vogelkenner
hun intiemste luchtzwenkingen, alles beter dan de kruimel-benadering. Laat
Groet er ook buiten, geografische muggezifterij. En Nijhoff? dag Nijhoff? En
Appel, dag Appel. En dat vieze Bergen? dag vies Bergen. Zag 'k alleen traditionele schilders? omdat 'k bij Trap at een tijdje? (Trap is Trap - geen schilder.)
(Ik ben als avantgardist geboren '17 - heb "peinture" gestudeerd - van GiottoTitiaan tot Bonnard) kwam de poëzie tot een einde? Welnee, misschien een
korte tunnel in - 20 jaar is nog kort blijkens historische voorbeelden. Eenmaal dichter, altijd dichter, lx schilder, altijd schilder - constitutioneel.
Bevrijding? vooroorlog? experimentelen? assimilatie? opdroging? - Nee!
Het spijt me, er blijft geen steek heel in mijn oog. Dier en ondier - dat klopt.
Mijn manier van verzen schrijven is niet de door jou beschrevene wijze - met
de kreeft er naar gooien zou pas ter zake kunnen doen na nauwkeurige analyse daarvan, bovendien. De zomer van'60 was niet droog, badgasten, duitstalig
of niet, hebben geen aandeel. (Thérèse wel). "Logische verstaanbaarheid" aan
poëzie meegeven? - de enig juiste uitdrukking? Doe Cézanne geen kwaad in
mijn nabijheid, dat brengt onaangename implicaties met zich mee. (koren op
de molen van Engelman - Wijnberg - Prange o.m.)
Ben 'k te scherp? Vergal ikje schrijfplezier? Schrijf het portret van de indruk
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die het teken-schilderwerk op je maakte, niet dat van mijn persoon. Ik besta
niet. Alleen wat zich door mij heen beweegt vraagt om formulering, zoals ik
het, omdat het door mij heen gaat, mijn aandeel meegeef.
Een zure-druiven-brief? Stuur mij Zoete Appel terug.
Chris
De brief die Hillenius snel terugschrijft is helaas gedeeltelijk onleesbaar door
waterschade. Hillenius is `knorrig', niet omdat Van Geel de aantekeningen heeft
gelezen, maar omdat hij ongevraagd commentaar geeft. De aantekeningen zijn
nog niet het stuk zelf. Vervolgens weerlegt hij alle aantijgingen, zegt dat hij nog
wel een stuk zal schrijven, maar dat hij bang is dat hij het stuk dat Van Geel verwacht niet schrijven kan. Zijn conclusie raakt waarschijnlijk de kern van het probleem: `niemand past volgens zichzelf in zijn eigen legende." In de catalogustekst
Het dier aan de wande- die begint met de treffende constatering `De vogels van
Van Geel missen alle de eigenschap die ons het meest kenmerkende van de echte
vogels, bijna hun bestaansrecht lijkt: ze zien er geen van alle uit of ze kunnen vliegen.' - heeft Hillenius de persoon Van Geel er helemaal buiten gelaten. En eigenlijk ook zijn werk; het grootste deel van het stuk is een theoretische beschouwing
over het tekenen van dieren.
Hillenius was ook betrokken bij de voorbereidingen van de opening van de
tentoonstelling. Een brief bevat een lijst met personen die uitgenodigd moeten
worden. Uit verschillende brieven en kaartjes blijkt dat Van Geel gespannen is
voor de opening. Uiteindelijk kon Hillenius niet bij de opening aanwezig zijn omdat zijn dochter Brigit op die dag geboren werd. Van Geel kon zich bijna niet voorstellen dat er iets belangrijker kon zijn dan zijn opening.3
Er is een dier dat een nog prominenter plaats inneemt in de correspondentie dan
vogels: de pad. Beiden schrijven ze paddenverzen en Hillenius publiceert regelmatig fragmenten over padden, waarvoor Van Geel onvermoeibaar stof aanlevert: `Ook van je laatste noten over padden heb ik iets kunnen gebruiken. Overigens heb ik niet - wat eerst de bedoelingwas - een bloemlezing over padden in al-

18-7-1961

2 Het stuk verscheen op een inlegvel bij Chr. J. van Geel. Stedelijk Museum Amsterdam 15 dec - 22jan. Katalogus
284, Amsterdam 1961. Het verscheen ook in: Hollands Weekblad 3 (1961-1962)136 (dec.1961), p. 10-13, in: `Chr.
J. van Geel. "De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij"' (E. de Waard, K. Ankerman en Τ. van
deel, samenst.), Amsterdam 1977, ρ. 37-40, en werd gebundeld in: Dick Hillenius Plaatselijke godjes, Amsterdam 1972, p. 12-16
3
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le takken van dienst gegegeven, maar een voorlopige synthese,' schrijft Hillenius
in een brief met de datering `Donderdagavond 4-10-1963 na geboorte van tiendelig padstuk'. De fascinatie voor padden gaat verder dan een biologische interesse
of de vertedering van een leek: padden krijgen eigenschappen toegedicht, bovendien zijn ze een bindmiddel in de vriendschap. `Ik wil van mezelf afhankelijk zijn,
niet van mijn relaties. Een echt dichter- of paddestandpunt, lijkt me.', schrijft
Van Geel, `Wat er ook onder mijn huid kruipt, liever mijn eigen puisten dan "de
mensen".1 Lyrisch is Van Geel als conservator Ad Petersen van het Stedelijk Museum, die hem bezoekt in verband met
zijn tentoonstelling, ook paddenlief- Ik wil van mezelf afhankelijk
hebber blijkt te zijn: `Paddenvoorkeur zijn, niet van mijn relaties.
garandeert natuurlijk niet álles (waar- Een echt dichter- of paddeschijnlijk wel gevoel voor humor - na- standpunt, lijkt me
der onderzoeken)'z, en hij slaat een
beetje door met woordspelingen als `we zullen pad uit boom zien.' en `(p)Ad Petersen'. Herkenbaar voor degenen die de door Van Geel ingelijste platgereden
pad kennen, is de vraag naar een middel dat een paddenlijk goed kan houden.
Voor zijn verjaardag op 12 september 1963 krijgt Van Geel van Hillenius een
pad. Naar de hoornen bulten bij de ogen wordt hij Hoornoog genoemd. Van Geel
vraagt brief na brief raad over voedsel en gedrag en beschrijft zijn vorderingen:
`De pad! Hij leeft, zeker, hij at 3 slakken, een sprinkhaan, een rups en een kleine
springkikker die hij met één hap verslond, alleen van de teentjes staken de nageltjes buiten, onbegrijpelijk, een razende springer met twist-ledematen in één
schnap-reflex wég. Hij gaf een kreetje in doodsnood, de vorsch, zoals soms een
mug in een kaarsvlam.'3 Zeer bezorgd is hij als de pad, na een vingerprik van de
zoon van Judith Herzberg, een plas vocht verliest en verschrompelt: `Als een
scharminkel zit hij nu in een hoek en eet niet meer; zeven meelwormen verleiden
hem tevergeefs met hun beweeglijk geel:4 Bewonderend ziet hij: `Zijn zit is subtiel anders steeds weer.'5 Ondanks de zorg van Van Geel en de raad van Hillenius:
`Heeft je pad van tijd tot tijd de gelegenheid van een bad? Lauw?'6 maakt Hoor-

1 29-10-1959
2 12/13-7-1961
3 3-1-1963
4 10-10-1963
5 22-10-1963
6 24-10-1963

15

κσ.ι.., da j ~
' ?' t

τ ιJrvr 4' ιk-t
4υιsntc l'•
''
M 4κ

α 4η
ΡeYι..l

.;ir/ί.~

η[

‚‚'-t

h.r ικιwl •

noog het niet lang. Op 19 november
stuurt Van Geel Hillenius een rouwkaart, in een envelop met kleine getekende padjes en kruizen.
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Een van de laatste `grote' onderwerpen in de correspondentie is de eventuele publicatie van dagboeken van
Hillenius. `Ik ben de afgelopen weken
druk bezig geweest met het overtikken
en een beetje censureren van dagboekbladen [...]. Bestemd voor een tweede boekje bij Geert. De dag voor ik het Geert
zou brengen liet ik het voor alle zekerheid aan Florentia lezen. Na 3 blz. emotioneel verwerpend. Nu maar posthuum:' Hillenius verwerkte wel materiaal uit
zijn dagboeken in zijn gepubliceerde notities, maar niet eerder probeerde hij er
een literair geheel van te maken. Na de afwijzing door zijn vrouw bezint hij zich
en blijkt hij er minder tevreden over te zijn. Hij wil het Van Geel toch laten lezen
en is benieuwd naar zijn oordeel, maar maant hem: `En gebruik de feitelijke inhoud niet als gespreksstof als F. er bij is. Je bent soms fijngevoelig, soms pervers
daar tegenin:2 Van Geel beoordeelt weer precies. Hij is kritisch over de stijl van
het stuk, vindt dat Hillenius te `litterair' probeert te schrijven: `In het zo fantasieloos mogelijk vertellen van droom, herinnering is meer kunst dan jij voor mogelijk houdt. De litteratuur laat zich hier niet (waar wel?) vergelijken met kunstloze schetsen van dierpsychologen en dergelijke:3 `Beperk je in je kommentaren,
denken doet de lezer voor je, beschrijf! beschrijf!' Maar hij is enthousiast over
veel passages en zinnen en maaktvergelijkingen: `Er heerst een sfeer in deze passages als in Bij nader inzien." en `Doet denken aan de verliefde Anton Wachter
die tot de met haar schooltas op de heup zeulende Ina Damman zegt: "Misschien
krijgen we nog ijs", zei hij. - "Ja" zei Ina Damman: Ook ergert hij zich: `Je verkleinwoorden werken me op de zenuwen' `O ja, die feestjes doen hetzelfde: op zenuwen werken. Wat een wereld!'. Hillenius citerend: "al schrijvend proef ik hoe
weinig interessant dit is", vraagt Van Geel zich af `Waarom die misplaatste zelf-

1 7-10-1963
2

28-11-1963 verkeerd gedateerd, moet zijn 28-10-1963

3 29-10-1963
4

16

Bij nader inzien van J.J. Voskuil verscheen in 1963, het jaar van deze brief. Chris van Geel komt er onder de
naam Chris van Heel even in voor.

weggooierij? (Groot woord, maar hangt samen met andere, positiever - voor jou
- slordigheden uit zelfvertedering) [..] Want dit zijn weer goede stukken.' Hillenius dankt hem voor zijn commentaar: `Ik geloof wel dat ik het er mee eens ben.
Het gekke is natuurlijk dat ik dit niet eerder zelf gezien heb. Zelfvertedering? Een
zeer slechte eigenschap bij mij (tot in deze zin).' Hillenius besluit het stuk te laten
liggen. Het is niet bij de correspondentie bewaard gebleven, maar afgaande op de
passages die Van Geel bespreekt zijn de dagboekpassages gebruikt voor het eerste stuk van Oefeningen voor een derde oog uit 1965, de passages over de verliefdheid gebruikt Hillenius niet.
De briefwisseling verloopt verder vriendelijk, maar weinig gedreven. Echte
geestverwantschap blijkt er toch niet te zijn. Er ontstaan steeds vaker misverstanden en ze praten langs elkaar heen. Afgezien van de dramatische laatste brief
eindigt de correspondentie zoals die begon: met vragen van Van Geel over dieren.
De antwoorden van Hillenius laten steeds vaker op zich wachten. De laatste bewaard gebleven verstuurde brief is van juli 1967. De boze kladbrief is van anderhalfjaar later.
Hillenius is Van Geel blijven bewonderen, in een brief aan Geert van Oorschot
bestelt hij: `de laatste bundel van Chris (hij is nog steeds boos omdat ik hem voorstelde voor de A'damse poëzieprijs, maar niet wegliep toen de anderen daar niet
aanwilden, maar een groot dichter).' Ook uit zijn In Memoriam spreekt bewondering, begrip en inzicht: `Voor degenen die hem gekend hebben was hij een heterogeen mengsel van beminnelijkheid, stimulator van woordspelige gesprekken,
van hatelijk vernuft en pesterigheid, van hooghartigheid, grenzeloze ijdelheid en
daarnaast aanstekelijke bewondering voor anderen:2

Met dank aan Elly de Waard en Florrie Hillenius-Gehrels.

1

11-8-1971, Van Oorschot-archief in het Letterkundig Museum

2 zienoot3van ρ.3
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EVA GERLACH

Over de onmogelijkheíd van een einde

2
Hij schopt tegen een steentje
met in zijn voorvoet de berekening
van hoe in wreef en tenen zo te mikken
draaien en kantelen dat het nu en nu
onophoudelijk in beweging blijft.
Het is de klik, het breken van de val
gat in de tijd, de diefstal van herhaling
hij klopt zolang het tikt tegen zijn schoen.
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3
Zwaluwen lucht op lucht af, buikwit eeuwig
zwevend je ene oog in het andere uit
hier op de lege plek tussen bomen waar dood
zijn bek houdt, `eeuwig' een gastheer is, vrolijk
en gul met zichzelf en met lucht van de wind leven ze, knife edge
langs bladeren, keutels, oren; tijd een vorm
uitgespaard in wat opengaat rondom
(vleugels, blad, lucht); je blijft erin, je bent
onsterfelijk in zomaar zwaluwen.
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ΟΕΚ DE JONG

Vasalis in de bus
Lezing uitgesproken tijdens de presentatie van de
Vasalisbiografie van Maaike Meijer

Langzaam maar zeker komen er in Amsterdam steeds meer plaatsen waar ik in
het voorbijgaan denk aan een dode schrijver of schilder die ik bewonder en met
wie ik een verbinding voel. Wanneer ik over het Rokin fiets kijk ik altijd naar een
huis aan de stille kant, naar het dak dat deels van glas is. Het is een oude tabakszolder, en in de jaren dertig en veertig was daar het atelier van de schilder Max
Beckmann. Hij was Duitsland ontvlucht en woonde aan het Rokin met zijn vrouw
Quappi en een klein hondje, en ik weet dat ze voor het luchtalarm en de tocht
naar de schuilkelder altijd drie dingen paraat hadden: een stretcher, een pakje sigaretten en een vioolkist met daarin de Stradivarius van Quappi. Wanneer ik vanaf het Concertgebouw de Gabriël Metsu inrijd, kijk ik bij nummer 6 omhoog naar
de erker, wetend dat Etty Hillesum daar in haar dagboek heeft zitten schrijven,
en dan herinner ik me bv. dat ze eens in dat dagboek over haar minnaar schreef
terwijl ze met hem in bed lag en haar benen verstrengeld waren met de zijne.
Na het lezen van de monumenale biografie van Maaike Meijer is de Vondelstraat voor mij voorgoed de plek geworden waar Vasalis vanaf 1942 een jaar of
tien heeft gewoond met man en kinderen, in een groot huis van waaruit ze het
Vondelpark kon zien, in de ochtendschemer de vogels in het park kon horen en
haar ongemeen prachtige en aangrijpende dagboeknotities over de Hongerwinter van 1944 heeft geschreven. Wanneer ik voortaan door de Vondelstraat rijd zal
ik aan Vasalis moeten denken.
In mijn ouderlijk huis behoorden de meeste boeken toe aan mijn vader, maar
sommige boeken waren van mijn moeder en Parken en woestijnen van Vasalis was
heel duidelijkvan haar.
Ik ken deze debuutbundel van Vasalis - net zo'n gaaf en onverwoestbaar bundeltje als Ναrrenwijsheid van J.C. van Schagen uit 1925 - vanaf mijn vijftiende,
zestiende jaar. Het boekje stond tussen een aantal andere dichtbundels uit de jaren veertig - de enige tijd waarin mijn toen jonge moeder zelf boeken kocht. Het
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was een elfde druk uit 1951, prachtig uitgegeven door Stils, die zijn beeldmerk in
goud had laten stansen op het ivoorkleurige harde kaft. Ik las als jongen De idioot
in het bad, dat me net zo onmiddellijk bijbleef als (het eveneens epische gedicht)
Der Erlkönig van Goethe op muziekvan Schubert. Ik herinner me de onbegrijpelijke titel boven een van de gedichten. Vahine no te tiare stond er, met daaronder
klein en cursief de naamvan Gauguin. Een mooie titel. Maar wat betekende het?
De wereld had nog vele geheimen voor me en een daarvan was dat mysterieuze
Vahine no te tiare boven het gedicht over een vrouw die zo een dolk kon werpen
naar haar minnaar.
Na de dood van mijn moeder heb ik de Stols-editie van Parken en woestijnen
geërfd. Bij herlezing waren bijna alle gedichten me nog vertrouwd, ongeveer zoals ik me tal van nummers van Cuby & the Blizzards uit de jaren zestig nog noot
voor noot kon herinneren toen ik een tijd geleden de elpees weer eens draaide.
Omdat ik zo heel weinig wist van het leven van Vasalis droeg de biografie veel bij
aan mijn begrip van haar gave debuutbundel. Eindelijk kon ik dat woord `woestijnen' in de titel werkelijk plaatsen: Vasalis heeft in 1936-37 eenjaar in Zuid-Afrika doorgebracht, in de woestijnachtige Karoo, waar ze zich ontwikkelde tot een
uitstekend ruiter en ook gedichten schreef. Tot mijn verbazing bleek dat Vasalis pas zes- of zevenentwintig was toen ze De idioot in het bad schreef. Ik had de
maakster van dat gedicht altijd minstens tien jaar ouder geschat. Maar op zo jonge leeftijd was ze dus al tot zoveel inleving, mededogen en distantie in staat. De
badkuip waarin de idioot werd ondergedompeld stond in de psychiatrische inrichting Santpoort bij Haarlem. Uiterst interessant - maar dat is echt beroepsdeformatie - vond ík om te lezen dat notabene Vestdijk nog heeft gesleuteld aan
de tweede strofe van dit beroemde gedicht - il miglior fabbro, de betere vakman,
op dat moment - en dat Vasalis zijn omzettingen grotendeels heeft geaccepteerd.
Dit zijn maar een paar details uit een ongelooflijk rijke biografie.
Het is wel curieus dat een dichteres die tijdens haar leven zozeer de openbaarheid meed, nu een biografie heeft gekregen waarin we haar zo persoonlijk, van
zo nabij leren kennen. Het is te danken aan de empathie en het psychologisch inzicht van de biografe, maar vooral aan de talloze brief- en dagboekfragmenten
van Vasalis zelf. Haar dagboeknotities hebben mij het meest getroffen. Ze liggen
vaak dicht tegen haar poëzie aan. Soms zie je in de aantekening het gedicht of losse dichtregels al opdoemen. Zonder daar op uit te zij n heeft Vasalis naast een publiek oeuvre van gedichten een intiem oeuvre van brieven en dagboeken gecreeerd, tussen de bedrijven van een druk leven door, in zinnen die dezelfde vloeiende en krachtige energie hebben als de zinnen van Híllesum - die in de eerste
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oorlogsjaren op nauwelijks een halve kilometer van de Vondelstraat haar levensdrift en verbluffend snelle, geestelijke ontwikkeling op het papier smeet. Ik denk
dat we pas een compleet beeld van Vasalis' literaire oeuvre zullen hebben, en dat
haar ster nog sterker zal stralen, als ook haar dagboeknotities en brieven zijn gepubliceerd. Nu we haar door de biografie zo goed hebben leren kennen, is er misschien minder beletsel om die notities en brieven in hun volledigheid prijs te geven aan de openbaarheid.
Er is me gevraagd voor deze avond een gedicht van Vasalis te kiezen. Ik heb het
gedicht gekozen dat ik altijd het mooiste heb gevonden in Parken en woestijnen:
Afsluitdijk.
Het is een gedicht dat me door zijn muzikale beweging doet denken aan het
begin van het pianotrio van Ravel. Wanneer je luistert naar het begin van dit beroemde trio, hoor je een uiterst eenvoudige melodie, bijna te eenvoudig. Maar in
twee, drie minuten heeft Ravel dit eenvoudige materiaal al stormachtig ontwikkeld en is er tussen piano, cello en viool een geweldige dynamiek ontstaan. Zoiets
kan in muziek: met bijna niets beginnen en in korte tijd diepgang en complexiteit
creëren. Het kan ook in poëzie. Afsluitdijk is er een mooi voorbeeld van. Het begint met een eenvoudig gegeven, een alledaagse situatie, maar binnen twintig regels heeft Vasalis ons aan de grenzen van de ervaring gebracht.
AFSLUITDIJK
De bus rijdt als een kamer door de nacht
de weg is recht, de dijk is eindeloos
links ligt de zee, getemd maar rusteloos,
wij kijken uit, een klein maan schijnt zacht.
Vόόr mij de jonge pas-geschoren nekken
van twee matrozen, die bedwongen gapen
en later, na een kort en lenig rekken,
onschuldig op elkanders schouder slapen.
Dan zie ik plots, als waar 't een droom, in 't glas
ijl en doorzichtig aan de onze vastgeklonken
soms duidelijk als wij, dan weer in zee verdronken
de geest van deze bus; het gras
snijdt dwars door de matrozen heen.
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Daar zie ik ook mezelf. Alleen
mijn hoof deint boven het watervlak
beweegt de mond als sprak
het, een verbaasde zeemeermin.
Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.
Hoe bekend dit gedicht ook is, het verliest voor mij nooit zijn magie. Ik resumeer
nu even heel snel de muzikaal-poëtische beweging in het gedicht om een paar accenten te plaatsen.
In de eerste strofe wordt de situatie neergezet: `De bus rijdt als een kamer
door de nacht: De vergelijking van een verlichte bus in de nacht met een kamer is
verrassend en roept meteen een gevoel van beslotenheid op en de dromerige atmosfeer die tijdens zo'n rit kan ontstaan. In de tweede strofe wordt er ingezoomd
op enkele passagiers: twee matrozen. Als links de `getemde' zee ligt, rijden deze matrozen van Friesland naar Den Helder, en in de jaren dertig van de vorige
eeuw, ik geloof het graag, konden matrozen nog met hun hoofd op elkaars schouder in slaap vallen. Het woordje `onschuldig' lijkt ons voor te bereiden op het veel
minder onschuldige van de derde strofe.
Die lange derde strofe begint met de wending, de ommekeer, zo kenmerkend voor veel gedichten van Vasalis: het moment waarop ze tegen haar idealistische en keurige `ik' ingaat, waarop er door het onschuldig oppervlak der dingen iets gevaarlijks breekt en ze dieper doordringt in zichzelf en haar beleving.
Heel mooi en muzikaal vind ik de langgerekte spanningsboog van die wending.
De mededeling is: `Dan zie ik plots [...] puntje de geest van deze bus'. Maar Vasalis
rekt en rekt door na die inzet van `Dan zie ik plots' met steeds nieuwe elementen
het beeld op te bouwen. Eerst zegt ze: `als waar 't in een droom'. Dan meldt ze:
`in 't glas'. Dan: `ijl en doorzichtig aan de onze vastgeklonken'. En dan ook nog:
`soms duidelijk als wij, dan weer in zee verzonken'. En dan eindelijk: `de geest
van deze bus'. Na de langgerekte beweging van deze vier regels krijgje, zoals voor
het gevoel ook moet, een korte en snelle: `het gras snijdt dwars door de matrozen
heen.' Het bruuske `snijdt' contrasteert prachtig met het vage en ongrijpbare van
`de geest van deze bus' die meeglijdt over de berm en het donkere water.
Dan is er een `ik' en meteen ook haar spiegelbeeld. Ze ziet haar hoofd over het
water glijden, haar mond die beweegt, en ze associeert naar `zeemeermin'. Weer
een verrassende wending. Zeemeerminnen leven op de zeebodem. Je zou kunnen zeggen dat Vasalis hier door het oproepen van dat mythische wezen uit de
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diepte der zee, het onderbewuste in zichzelf heeft aangeboord. Als dat punt eenmaal is bereikt, kan ze de sprong maken naar de slotregels en de diepste laag van
haar ervaring blootleggen.
`Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.'
Je kunt lang staren naar die laatste regels en vooral die prachtige en geheimzinnige slotregel van Afsluitdijk. Hoe kan een heden `gespleten' zijjn, vraagje je af.
Na enig staren begint het je te dagen: omdat de `ik' door haar spiegelbeeld wordt
vergezeld, omdat er niet alleen de bus is maar ook `de geest van deze bus' die
meeglijdt over de berm van de weg, is het heden `wonderlijk gespleten'. En `lang'
is dit heden omdat er, zo karakteristiek voor dit soort busritten, een gevoel van
tijdloosheid is ontstaan. Maar daarmee lijkt de betekenis van die slotregels niet
uitgeput. Er is een όn-werkelíjkheíd ontstaan. We zijn losgeraakt van het vertrouwde en bekende. We staan aan de grens van wat zegbaar en kenbaar is.
Zoals Vasalis associeerde naar een `zeemeermin', zo associeer ik nu naar twee
passages in haar werk die er de diepte en reikwijdt van aangeven. De eerste is te
vinden in de bundel Vergezichten en gezichten.
`Ik voel de oude wanhoop van het instrument
dat tot het uiterste gedreven
niets dan zijn eigen grens herkent.'
Vasalis zegt het helder. Het instrument is zijzelf, en met het instrument bedoelt
ze, zoals ze elders zegt, het `kenapparaat' dat de mens is, de mens die steeds weer
moet vaststellen dat hij zit opgesloten in zijn eigen voorstellingen, dat er een
grens is die niet overschreden kan worden.
De tweede passage die de zeemeermin mij aanreikt is afkomstig uit De oude
kustlijn. Vasalis zegt daar:
`... ik ben klein
maar uitgerust helaas met veel te veel tentakels
die tasten in het anders-zijnde Zijn:
Tastend voorbij het kenbare, voorbij de grenzen van het instrument. Naast de
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sensitieve en verrassend geformuleerde natuurobservaties is het dit aspect van
Vasalis' werk dat altijd sterk mijn aandacht trekt. Het is haar belangstelling voor
de grenservaring, het tasten in het anders-zijnde Zijn. In De idioot in het bad
toonde ze al haar vermogen zich in te leven in het brein van een man die elke
week weer even huilt als hij het `veilig water-leven' van zijn bad moet verlaten. Er
is het domein van de droom dat haar zo fascineerde en waaruit ze soms prachtige
beelden wist mee te voeren naar het daglicht en het gedicht. Er is het grote thema
van de tijd en onze beleving van tijd, dat als een rode draad door haar werk loopt.
`Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?' Voortdurend verlangt Vasalis naar het verdwijnen van de tijd, naar die momenten van het hevigst en volledigst bestaan.
Ik wil nu afsluiten met een tweede bus-gedicht van Vasalis. In de biografie wordt
het niet als onomstotelijk feit gepresenteerd. Maar op eigen gezag waag ik het
toch te zeggen: Vasalis hield ervan om in de bus te zitten. Zo'n dertig jaar na Afsluitdijk schreef ze nog een bus-gedicht. Ze wordt ouder. Nog altijd heeft het instrument, hoe subtiel ook, zijn grens. Het gedicht heeft de licht narrige, licht
wanhopige titel: Rebus in de bus.
REBUS IN DE BUS
Wie zaten er vanochtend in de bus
behalve de chauffeur wiens roze wang
zo vloekte met zijn mooie rooie haar.
Een woeste oude boer met grijze ogen
en zijn gezicht in aanslag, en een woelig kind
doofstom, dat met zijn eigen dunne vingers praatte.
Een vrouw van vijftig, een zigeunerin of zo
ze stapte uit bij het woonwagenkamp
ze had een luipaard-jasje aan en kleine oren.
Een papoea-familie, drents van spraak
zo lief, zo lelijk en zo onbevangen.
Ik zat en luisterde en zag het aan
eerlijk gezegd en tegen beter weten in
verwachtend dat nu eindelijk `De Zin'
zichzelf in deze bus zou openbaren
van al die raadselachtige aanwezigheden.
Maar nee - natuurlijk nee. De enige conclusie was:
ik houd van mensen in een bus, ik houd van gras
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en lucht: Ik rij van Groningen naar Roden.
Ik leef een tijdje. Ik begrijp het niet,
zelfs niet als `Het' zo duidelijk wordt aangeboden.
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LIU ΧΙΑΟΒΟ

Ik heb geen vijanden Mij n slotverklaring
Vertaling Daan Bronkhorst

Op 8 december 2008 werd Liu Xiaobo thuis opgehaald, omdat hij medeopsteller
was geweest van het manifest Charta 08. Lange tijd wist niemand waar hij was. Pas
zeven maanden later, in juni 2009, erkende de politie van Peking Liu's gevangenschap. Op 10 december 2009, werd hij formeel aangeklaagd wegens het `aanzetten
tot omverwerping van de staat'. Medewerkers van allerlei ambassades wilden zijn
proces bijwonen, maar niemand mocht naar binnen. Op 25 december werd hij veroordeeld tot elfjaar gevangenisstraf Het proces duurde twee uur en Liu's advocaten kregen in totaal niet meer dan veertien minuten om zijn belang te bepleiten. Op
de zittingsdag twee dagen vόόr het vonnis sprak Liu deze verklaring uit.
In de halve eeuw die ik nu achter me heb, was 6 juni 1989 het belangrijkste keerpunt van mijn leven.
Ik was een student van de eerste lichting (in 1977) die na de Culturele Revolutie weer mocht studeren. Mijn studie verliep voorspoedig van begin tot einde,
en na mijn promotie ben ik in Peking gebleven als docent aan de universitaire lerarenopleiding. In de collegezaal was ik een docent die door zijn studenten werd
gewaardeerd. Tegelijkertijd was ik ook een intellectueel in de publieke arena en
auteur van artikelen en essays die in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor de
nodige opschudding zorgden. Ik werd continu vanuit het hele land uitgenodigd
als spreker en ik verbleef als visiting
scholar in de Verenigde Staten en Eu- Twee dagen na de 4e juni
ropa. De eis die ik mezelf al die tijd op- 1989 werd ik in de gevangenis
legde was: als mens en als schrijver op- gegooid voor het misdrijf
recht, verantwoordelijk en waardig te van `het aanwakkeren
zijn.
van contrarevolutionaire
Ik was in april 1989 uit Amerika te- propaganda'
ruggekeerd om me aan te sluiten bij
de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede. Twee dagen na de 4e juni
1989 werd ik in de gevangenis gegooid voor het misdrijf van `het aanwakkeren
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van contrarevolutionaire propaganda'. Ik verloor het docentschap dat me zo aan
het hart ging en kon me in China niet meer uiten in artikelen of lezingen.
Enkel en alleen omdat zijn meningen niet strookten met de officiële lijn en
omdat hij zich had gevoegd bij een vreedzame democratische beweging, verloor een docent zijn katheder, een schrijver zijn recht zich te uiten en een intellectueel zijn mogelijkheden om in het openbaar te spreken. En dat was niet alleen pijnlijk voor mij als individu, het was dat ook voor China dat nu al dertig j aar
doende is zich te hervormen en open te stellen.
Terugkijkend, constateer ik tot mijn verbazing dat mijn meest dramatische
ervaringen sinds 4 juni 1989 allemaal verband hielden met rechtbanken. De twee
gelegenheden die ik had om in het openbaar te spreken, werden me beide vergund door het arrondissementsrechtbank van Peking: de eerste keer op 1 januari 1991, de tweede keer nu. En ook al verschilt het misdrijf waarvoor ik de eerste
keer terechtstond in naam van dat waarvoor ik hier nu sta, in wezen zijn ze hetzelfde: het misdrijf van spreken.
Twintigjaar zijn voorbij gegaan, maar de `geesten van hen die in onrecht stierven' hebben hun ogen nog niet in vrede gesloten. Door het psychisch complex dat
ik opdeed op de 4 juni 1989 werd ik het pad van dissidente denkbeelden op gedreven. Nadat ik in 1991 uit de Qincheng-gevangenis [de Pekingse gevangenis voor
politieke gevangenen] was ontslagen, had ik in eigen land niet meer het recht in
het openbaar te spreken en kon ik me alleen nog maar via de buitenlandse media
manifesteren. Dat bleek reden om me het hele jaar door onder toezicht te stellen. Van mei 1995 tot januari 1996 stond ik onder een vorm van huisarrest, daarna kwam ik in een kamp voor heropvoeding, van oktober 1996 tot oktober 1999.
Nu is het opnieuw het vijandsdenken van de regering dat me naar de beklaagdenbank brengt.
Maar ik blijf zeggen tegen de regering die me van mijn vrijheid berooft, dat ik
vasthoud aan de overtuiging die ik twintigjaar geleden uitte in mijn `Hongerstakingsverklaring van 2 juni': Ik heb geen vijanden en ik voel geen haat. De politie die
me onder toezicht hield, oppakte en verhoorde, de aanklagers die me voorgeleidden, de rechters die me vonnisten, geen van hen is mijn vijand. Hoewel ik op geen
enkele manier uw toezicht, aanhouding, aanklachten en vonnissen aanvaard,
heb ik respect voor uw professionaliteit en uw persoonlijke integriteit. Ook die
van de twee officieren van justitie, Zhang Rongge en Pan Xuegin; tijdens de verhoren op 3 december kon ik uw beider respect en oprechtheid ervaren.
Haat vreet aan 's mensen verstand en geweten. Het vijanddenken vergiftigt
de geest van de natie en wakkert een wrede strijd aan waarin de een overleeft en

28

de ander het onderspit delft. Ze vernietigt de tolerantie en menselijkheid van
de samenleving, ze blokkeert de ontwikkeling naar een vrije democratie. Daarom hoop ik dat ikzelf, over mijn eigen
bittere ervaringen heen, oog kan heb- Het vijanddenken vergiftigt
ben voor de ontwikkeling van staat de geest van de natie en
en maatschappij. Dat ik met opperste wakkert een wrede strijd aan
welwillendheid zal weten te reageren waarin de een overleeft en de
op de vijandschap van de regering. Dat ander het onderspit delft
ik met liefde de haat kan keren.
Iedereen weet dat het de `hervorming en opening' waren die de staatsontwikkeling en de maatschappelijke verandering mogelijk maakten. In mijn visie zijn
die hervorming en opening begonnen toen we het beleid van het regime van Mao
Zedong, dat met `de klassenstrijd als leidraad', achter ons konden laten. Het nieuwe beleid werd er een van economische ontwikkeling en maatschappelijke harmonie. Het proces waarin we die `filosofie van de strijd' verwierpen is een proces geweest van geleidelijke transformatie van het vijanddenken, van het uitbannen van de psychologie van de haat en het uitknijpen van de `wolvenmelk', het gif
dat onze geesten is binnengedrongen. Het was precies dit proces dat met z'n onspanning een gunstig klimaat schiep voor hervorming en opening, in eigen land
en in onze internationale betrekkingen. Het droeg bij aan het herstel van de genegenheid die mensen voor elkaar voelen. Het was de humane voedingsbodem
voor vreedzame co-existentie van verscheiden belangen en verscheiden waarden. Vandaar werd het de impuls voor de creatieve ontwikkeling onder de mensen van ons land en voor het herstel van de liefde, op een wijze die eigen is aan de
menselijke natuur.
Je kunt zeggen dat toen we buitenslands het `anti-imperialisme en anti-revisionisme' en binnenlands de `klassenstrijd' verwierpen, we de voorwaarden
schiepen zodat de hervorming en opening van China tot op heden door konden
gaan. De economie ging richting de markt, de cultuur werd divers, de maatschappelijke orde kwam geleidelijk onder het gezag van de wet, allemaal dankzij de afkalving van het vijanddenken. Zelfs in de meest verhitte arena, die van de politiek, heeft dat terugtredend vijanddenken mogelijk gemaakt dat het regime toenemend tolerant is geworden voor de diversificatie van de samenleving, dat de
onderdrukking van dissidenten substantieel is afgenomen en ook dat de betiteling van de beweging van 1989 is veranderd van `rellen en opstanden' naar `politieke beroering'. De verzwakking van het vijanddenken maakte mogelijk dat het
regime geleidelijk de universaliteit van de mensenrechten is gaan accepteren. In
1998 zette de Chinese regering de eerste stap tot bekrachtiging van de twee grote
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mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties, daarmee uitdrukking gevend
aan China's erkenning van universele mensenrechtennormen. In 2004 besloot
het Nationale Volkscongres tot een herziening van de grondwet, door daarin voor
het eerst de `nationale naleving en garanties van de mensenrechten' op te nemen.
Het Volkscongres erkende aldus dat de mensenrechten inmiddels een van de
fundamentele principes van de Chinese rechtsstaat zijn geworden. Evenzo heeft
het huidige regime `de mens als basis' en `het creëren van een harmonieuze samenleving' naar voren geschoven, aldus blijk gevend van vooruitgang in de visie
die de Chinese Communistische Partij heeft op het uitoefenen van de macht.
Die vooruitgang op macroniveau heb ik ook kunnen voelen in mijn persoonlijke ervaringen sinds mijn laatste arrestatie.
Ik blijf ervan overtuigd dat ik onschuldig ben en dat de aanklachten tegen mij
ongrondwettelijk zijn. Feit is dat ik in deze periode van ruim een jaar sinds ik
mijn vrijheid kwijtraakte, geconfronteerd ben geweest met twee gevangenissen,
vier officieren die mijn proces voorbereidden, drie aanklagers en twee rechters.
De behandeling van mijn zaak verliep echter niet zonder respect, er werden geen
wettelijke termijnen overschreden, eresas geen sprake van dwang om een bekentenis af te leggen. Men was beheerst en redelijk, meermalen waren er blijken van
tegemoetkoming. Op 23 juni werd ik overgebracht van de plaats waar ik onder
toezicht stond naar Pekings le Detentiecentrum van het Bureau van Openbare
Veiligheid, kortweg Beikan genoemd. In het halfjaar dat ik daar doorbracht kon
ik constateren welke vooruitgang het gevangenisregime had doorgemaakt. Want
in 1996 zat ik een tijdlang vast in het oude Beikan. Vergeleken met de situatie van
meer dan een decennium geleden is het huidige Beikan aanmerkelijk beter, zowel in de `hardware' van de faciliteiten als in de `software' van het beheer. Het
meer humane gevangenisregime dat voor het eerst in Beikan op proef is doorgevoerd en dat gebaseerd is op respect voor de rechten en de integriteit van de
gedetineerden, toont zich inderdaad menselijker: in het doen en laten van het
`correctief personeel' van het centrum, in de radiouitzendingen die het comfort
moeten verhogen, in het daar uitgedeelde tijdschrift met de titel `Berouw', en in
de muziek die wordt gedraaid tijdens de maaltijden, het opstaan en het naar bed
gaan, Dit gevangenisregime maakt dat de gedetineerden respect en menselijke
warmte ervaren. Het stimuleert het zelfbewustzijn dat hen helpt in de gevangenis de orde te bewaren en zich te weer te stellen tegen brute medegevangenen.
Niet alleen de leefomgeving is nu humaner, ook voelen de gedetineerden zich
mentaal sterker, uiten ze hun klachten eerder. Met mijn `correctieofficier' Liu
Zheng, die mij in de gevangenis was toegewezen, had ik nauw contact. Zijn respect voor en zorg om de gedetineerden bleek uit alles wat hij deed, uit zijn houding en zijn woorden, zijn vriendelijkheid. Dat ik deze oprechte, eerlijke, verant-
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woordelijke en attente correctieofficier trof, mag ik wel rekenen tot mijn gunstig
lot in Beikan.[...]
Als het mij vergund is, wil ik verder zeggen dat mijn meest fortuinlijke ervaring van deze laatste twintig jaar de onzelfzuchtige liefde van mijn vrouw Liu
Xia is geweest. Vandaag kon mijn vrouw niet als toehoorder in de rechtbank zijn,
maar ik wil toch tegen je zeggen, mijn lief, dat mijn geloof in jouw liefde nu zo
sterk is als altijd. In de jaren dat ik niet in vrijheid leefde kende onze liefde veel
bitterheid die ons door de omstandigheden was opgelegd, maar daaraan is ze niet
ten onder gegaan. Ik dien mijn straf uit in een tastbare gevangenis, jij bent veroordeeld tot wachten in de niet-tastbare gevangenis van je hart. Jouw liefde is als
het zonlicht dat over de hoge muren en door ijzeren tralies gaat, ze streelt elke
centimeter van mijn huid, verwarmt elke cel van mijn lichaam, stelt me in staat
steeds mijn innerlijke vrede, grootmoedigheid en glans te bewaren, maakt dat elke minuut in de gevangenis vervuld wordt van betekenis. Mijn liefde voor jou, zo
vol van berouw en schuldgevoel, is bij tijden zo zwaar dat ze me doet wankelen.
Ik ben maar een domme steen in de wildernis, blootgesteld aan elke woeste windvlaag en wolkbreuk, zo koud dat mensen me niet durven aan te raken. Maar mijn
liefde is krachtig en scherp, en kan door elk obstakel heengaan. Zelfs al zou ik in
de vijzel tot poeder worden vermalen, dan nog zal ik met mijn asresten jou omhelzen.[...]
Ik hoop dat ik het allerlaatste individu zal zijn dat wordt onderdrukt in de
China's eeuwenlange inquisitie en dat na mij niemand meer om zijn woorden zal
worden gestraft.
De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de mensenrechten, de
wortel van de menselijkheid, de moeder van de waarheid. De vrijheid van meningsuiting uitbannen is de mensenrechten vertrappen, de menselijkheid smoren, de waarheid onderdrukken.
Om het recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen zoals dat in de
grondwet staat, moet je de maatschappelijke verantwoordelijkheid aanvaarden
zoals een Chinese burger die heeft. Niets van wat ik heb gedaan was strafbaar,
maar als ik desondanks voor mijn daden word aangeklaagd, zal ik me daarover
niet beklagen.
Ik dank u allen.
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ROBERT MENASSE

De blauwe banden
vertaling Paul Beers

De man, type bureauchef van midden vijftig, stond voor de boekenplank en zei:
'Wow!'
Hij bekeek de lange rij blauwe banden, streek er met zijn wijsvinger langs en
zei: `Die heb ik al lang niet meer gezien. U hebt ze compleet!' - `Bijna!'
Hij nam er een deel uit, maar sloeg het niet open, woog het op zijn hand, welhaast liefdevol, zette het toen terug en gleed met zijn vinger opeens resoluut verder tot deel 40, het zogenaamde `Supplement 1'.
Hij sloeg het boek open, bladerde, zocht een passage?
Ik keek over zijn schouder en zei: `Gesteld dat wij als mensen geproduceerd
hadden..: - `Ja,' zei hij, `is hier onderstreept: - `Ja.' - `Wat kost dit deel?' - `Niets!'
- `Wat betekent niets?' - `Niets. Is niet te koop!'- `Dit deel?' - `Elk deel. De hele
uitgave.' - `Ik dacht dat dit een boekhandel was.' - `Ik handel in boekenja. Maar ik
verkoop niet alles:
Hij sloeg het boek dicht, opende het weer en bekeek van binnen het titelblad.
Er zijn mensen die νόόr in de boeken hun naam schrijven, sommigen zelfs de datum wanneer ze het boek gekocht of gelezen hebben. Ook hier had kennelijk een
naam gestaan, maar hij was zo stevig uitgegumd dat het papier bijna stukgewreven was.
`De uitgave vertoont flinke sporen van gebruik, scheuren, vieze vlekken, aantekeningen. Maar dat is niet de reden waarom ik haar niet verkoop.' Pauze. `Is het
niet vreemd,' zei hij toen, `hoe alles weer terugkomt?' - `Ja,' zei ik, en even later:
`Er komt nu een nieuwe druk bij Dietz-Verlag.'
Hij had eerder al het Attac-boek Voorstellen voor een rechtvaardiger wereld
van de tafel met nieuw verschenen boeken gepakt en bij de kassa gelegd. Nu rekende hij af. Ik zag dat hij een alcoholprobleem had. Het pappige gezicht, de gesprongen adertjes. En ik merkte dat hij dat wist. Hij deed te zeer zijn best om correct en beschaafd te zijn. Ik hoopte voor hem dat hij de alcohol onder controle
zou krijgen.
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Hij haalde een kaartje uit zijn portefeuille.
`Als u er toch anders over zou gaan denken!' - `Komt u terug!'
Hij ging. Ik wierp een blik op zijn kaartje, `Dr. Daniel Urbanek', keek op mijn
horloge - daar kwam een nieuwe klant binnen.
`Gesloten!' riep ik, `het spijt me, ik ga sluiten!' - `Nu?' - `Ja, nu! Ik moet weg.
Komt u later terug. Gesloten!'
Hij hief zijn handen omhoog, alsof ik hem met een wapen had bedreigd, deed
een stap achteruit, draaide zich om en liep weg.
`Dr. Daniel Urbanek. Chef Afdeling 2 Arbeidsmarkt. Ministerie van Economische Zaken:
Ik legde het kaartje op mijn bureau en pakte het `Kom om'-bord. Dat had ik
trouwens als kind al op een enge manier grappig gevonden, het was mijn eerste
contact met de morbiditeit van Wenen, dat bord dat bij zoveel winkels aan de
deur hing. De aankondiging `Kom om...' en daaronder een klok met draaibare wijzers waarmee je een uur kon aangeven.
Wanneer mijn moeder me als kind naar Gamsriegler stuurde, de kruidenier
aan de overkant, omdat het zout of de melk op waren, dan kon het gebeuren dat ik
met lege handen terugkwam en liet weten: `Meneer Gamsriegler komt om!'
`Wanneer?' - `Om vier uur!'
Toen ik mijn eigen winkel begon was het duidelijk dat ik, voor als ik even afwezig was, beslist ook zo'n bord moest hebben. Ik kreeg het samen met de bedrijfsvergunning in het `Startpakket voor nieuwe zelfstandigen' van de Kamer van
Koophandel. Dat was Oostenrijk.
Ik draaide aan de wijzers. Besluiteloos. Hoelang zou ik nodig hebben? Een
uur? Twee uur? Drie? Ik merkte dat ik weer woedend werd. De hele dag? Tien
jaar? Levenslang?
Ik was gedagvaard. Voor het eerst in mijn leven. Als getuige.
Vanaf de dag dat ik de dagvaarding ontvangen had was deze zaak steeds weer
aanleiding tot irritatie geweest en, erger nog, tot onproductieve werkblokkades:
in plaats van me bijvoorbeeld met mijn boekhouding bezig te houden, wat dringend nodig was, zat ik nerveus te piekeren hoe ik me aan die rechtszitting kon
onttrekken. Zou ik me ziek melden? Of zou dat er alleen maar toe leiden dat de
behandeling en daarmee mijn ondervraging werden uitgesteld en ik er dus niets
mee gewonnen had? En als ik er gewoon niet heen ging? Zou ik dan door de politie voorgeleid worden? Of kon ik mijn verklaring per e-mail doen? Wat voor
verklaring? Bovendien stond op de dagvaarding geen mailadres van de rechter.
Of zou ik een brief aan de rechtbank schrijven dat mijn verschijnen en mijn verklaring eigenlijk niet nodig waren aangezien volgens mij de dader ondubbelzin-
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nig vaststond? Of was het ook als getuige mogelijk een advocaat te nemen die je
vertegenwoordigde? Zou de rechtbank deze kosten voor zijn rekening nemen?
Bestond er zoiets: een toegevoegd verdediger voor een getuige? In de dagvaarding stond dat de kosten van een eventuele inkomstenderving vergoed zouden
worden. Inkomstenderving! Hoe moest ik dat berekenen? Ik was boekhandelaar.
Zelfstandig, niet in loondienst.
Ik had geen idee van mijn rechten en dacht geen seconde aan mijn plichten.
Mijn kleine boekhandel heette `Het Venster' (naar de zin van Jorge Luis Borges: `Een bibliotheek hoeft geen vensters te hebben. Een bibliotheek is een venster') en bevond zich in het vierde district. Hier kwam men niet zomaar binnenlopen. Wie bij mij kwam, kwam niet toevallig langs maar wilde naar mij en mijn
boeken. Wilde een boekhandel zonder de lariekoek van esoterische raadgevers
en kunstmatig gepushte bestsellers. Wie bij mij kwam wilde - geen getuige?
Het was twintig voor elf. Om elf uur moest ik er zijn. Ik zette het `Kom om'bord op veertien uur en hing het aan de deur. Het leek op een middagpauze.
Ik reed naar de rechtbank. Ik moest in de gang wachten tot ik werd opgeroepen. Ik vroeg hoe lang het zou duren. `U wordt opgeroepen,' zei de vrouw nogmaals. Ik moet met gebogen hoofd voor haar hebben gestaan, omdat ik me al
een paar minuten later alleen nog kon herinneren dat ze gezondheidspantoffels
droeg: stevige, van voren puntige voeten, als worsten in het vel van een bruine
nylonkous gepropt. Dit alles maakte me gek. Ik wilde roken. Aan de muur, tussen de deuren naar de kamers waar de zittingen gehouden werden, waren asbakken bevestigd, van die kleine, opklapbare bakjes van dik metaal zoals ze vroeger
ook in de treinen te vinden waren - maar boven deze hier waren bordjes aangebracht waarop stond: `Roken verboden'. Ik vroeg me af wie zulke beslissingen
nam: niet de asbakken weg te halen maar boven de asbakken rookverbod-bordjes
in de muur te schroeven. Met boormachine en pluggen! Marx had geschreven dat
justitie een systeem van zelfopheffingen was: wat zij als algemene vooronderstelling belooft, wordt in de nadere bepaling ontkracht.
Ik stond daar te wachten. Op een houten bank die, verwerend in een tuin, goed
op zijn plaats zou zijn geweest, zat een handenwringende man op wie een vrouw
geruststellend insprak. Ik kende het alleen als frase, als beeld, `handenwringend',
maar voor het eerst zag ik een mens die dit echt deed. Toen viel me in: `een hoopje
ellende'. Dat was de man letterlijk. Het was te veel letterlijkheid. Ikwendde me af.
Langzaamaan verdween mijn woede, mijn irritatie week voor een beklemming
die de schuld was van deze sombere plek waar over menig lot beslist werd. Schuld.
Plotseling verwonderde ik me erover dat het zo lang geduurd had tot ik voor
het eerst in dit gebouw moest zijn. En dan nog alleen als getuige. Hoe weinig het
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gescheeld had dat ik - een arrestant kwam langs, in handboeien, hij werd door
twee agenten weggeleid... Ik ging opzij. Hoe weinig het gescheeld had dat ik zelf
als aangeklaagde, als dader... Ik schudde mijn hoofd. Letterlijk.Ik liep op en neer.
Eigenlijk doe je je hele leven niets anders. Op en neer lopen. Je denkt dat je verder komt. Je wordt ouder en denkt, zo ver ben je dus gekomen. Maar je bent alleen op en neer gegaan. Als in een cel.
Ik verafschuwde geweld. Maar ik betrapte me steeds weer op fantasieën gewelddadig te zijn, mijn woede met moorddadig geweld af te reageren. Welke woede? Eresas een tijd geweest, een beslissende periode in mijn leven - toen had men
mij kunnen oproepen, als de volgende in een wachtkamer, en ik zou zijn opgestaan en had, misschien Toen werd ik opgeroepen. Ik stond voor de rechtbank.
Na de formaliteiten (naam, adres, beroep) werd ik over de toedracht van de
zaak ondervraagd. De zaak was eenvoudig, voor het slachtoffer natuurlijk traumatisch, maar bij alle drama toch eenvoudig. Ik was onderweg op de Mariahilferstrasse om een boodschap te doen. Toen liep een man me snel voorbij, stootte
vlak voor mij een oude vrouw aan, rukte de handtas van haar arm en rende weg.
De vrouw viel. Ik boog me over haar heen om haar overeind te helpen. Een andere
voorbijganger nam de achtervolgingvan de dief voor zijn rekening. Anderen bleven staan kijken. De vrouw liet zich niet op de been helpen. Ze zat te murmelen
met scheve mond, het was alsof er stroom door haar hoofd werd gejaagd die ononderbroken heen en weer schoot. Ik dacht dat ze van de schok een beroerte had
gekregen. Speeksel in de haren op haar kin. Dat zei ik niet. Ik zei alleen: Ik probeerde haar op de been te helpen en riep tegen de omstanders dat ze een ambulance moesten bellen. Ik hoorde toen dat de voorbijganger die de dief achterna
was gelopen deze eerst in de drukte van de Mariahilferstrasse uit het oog had verloren, hem daarna toch weer ontdekt had, hem op de grond had gegooid, vastgehouden en om de politie had geroepen. De politie was er heel snel. Het probleem
was dat de man die aangehouden werd de handtas niet had. Misschien had hij de
tas aan een medeplichtige gegeven die in een andere richting was weggelopen.
De verdachte loochende hardnekkig iets met de zaak van doen te hebben, hij
was integendeel zelf slachtoffer geweest, vredig slenterend was hij plotseling op
de grond gegooid.
De rechter vroeg me of ik met zekerheid kon zeggen dat het `bij deze man' - hij
wees op de aangeklaagde - `om de betrokkene' ging.
De `betrokkene'? Ik keek de man aan. Hij stond daar alsof het hem allemaal
niets aanging. Terzijde bevond zich een lange tafel waarachter de oude vrouw
zat. Naast haar een jongere, haar dochter zoals ik daarna te weten kwam. De ou-
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de vrouwwas heel tenger, de jongere dik, om niet te zeggen vet. Ze keken me aan,
maar op heel verschillende wijze. De oude had iets berustends, ik had medelijden
met haar, maar de jongere - die straalde een verhitte eigengerechtigheid uit die
niet alleen met de huidige situatie te maken had, met dat ze hier `in haar recht'
stond - ze stond altijd in haar recht. Ze was van het type `Iedereen doet me onrecht, maar ik sta in mijn recht'. Misschien deed ik haar onrecht.
Ik bekeek de man preciezer. Hij droeg een pak. Het was duidelijk dat hij zelden of nooit pakken droeg. Het pak was nieuw. De man deed verkleed aan. Zijn
das een reusachtige blauwe krop. Overdreven, het symbool van aangepastheid.
Of ik de vraag begrepen had, vroeg de rechter. Ja, Edelachtbare, zei ik en
grijnsde. Uitverlegenheid. Ik wist niet of je tegen een Oostenrijkse rechter `Edelachtbare' zei of dat dit alleen in Amerikaanse detectives gebruikelijk was.
Het probleem was dat ik echt niet zeker wist of het deze man was die de oude
vrouw van haar handtas had beroofd. De man in de Mariahilferstrasse was een
vreemde man geweest, en dit hier was een vreemde man. Het was zo snel gegaan.
Nu ging alles zo langzaam. Dat was verdacht. Het moest snel gaan. Ja of nee. Ik
keek de man aan. Elke seconde die ik langer aarzelde begunstigde zijn redding.
De poging zekerheid te krijgen kwam over als verdachte onzekerheid. Ik voelde
dat opeens. Dat maakte me nerveus. Alsof alles er nu van afhing of ik zelf vrijgesproken of veroordeeld zou worden. Ik keek de man aan, wilde iets zeggen, aarzelde, slikte, zweeg. Het aarzelen sprak voor deze man, niet voor mij.
Ik probeerde me de situatie te herinneren. Maar ik las alleen zinnen in mijn
hoofd: `De man stootte de vrouw aan, rukte haar handtas weg..: en zag alleen wat
je ziet alsje zulke zinnen leest.
Ik probeerde me te herinneren of ik toen iets bijzonders had opgemerkt, aan
het kapsel van de man, zijn postuur, zijn gezicht, dat ik toch gezien had toen hij,
wegrennend, nog even omkeek, iets dat ik nu zou kunnen herkennen.
Nee. Ik keek de man aan. Nu keek hij ook mij aan. Ik geloof dat hij heel flauwtjes glimlachte. Ik had de indruk dat hij begreep dat ik op het punt stond hem te
redden. Ik keek naar de beide vrouwen.
En zei: `Ik geloof van wel! Dit is de man: - `U gelooft dat?' - `Ja!'
De man werd bij twijfel vrijgesproken. Ik was er, toen alles voorbij was, zeker
van dat hij het was. Maar ten slotte ging hij vanwege mijn onzekerheid vrijuit.
Ik moest iets ondertekenen en kreeg een formulier overhandigd waarmee ik
om terugbetaling van de inkomstenderving kon verzoeken. Uitgeput ging ik buiten de kamer op de bank zitten. Merkwaardig genoeg was mijn eerste gedachte, alle autobiografieën in mijn boekhandel te verwijderen. Ik moest mijn winkel zuiveren. Allemaal leugens! Ik kon me niet eens een dramatisch voorval dat
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pas nog gebeurd was zo precies herinneren als kennelijk vereist was - hoe zou
het dan in godsnaam mogelijk zijn je je hele leven te herinneren? Leugens! Misschien is dat de definitie van autobiografie: dialectische levensleugen. De leugen
die zekerheid werd. De precisie die aan het eind onwaarheid blijkt.
Ik stond op, stak een sigaret aan en ging bij de asbak staan. Toen opeens opwinding en geschreeuw. De twee vrouwen stonden plotseling voor me en de jongere schreeuwde me toe dat ik er de schuld van was dat de onverlaat die bijna de
dood van haar moeder op zijn geweten had vrij gekomen was, de onverlaat liep
nu weer vrij rond - ze zei onafgebroken `onverlaat', en de oude moeder zei: `Kom,
Liesi, kom!'
Er moest worden onderzocht of 'k met de onverlaat niet onder één hoedje
speelde, en de oude: `Kom, Liesi, kom!'
Ik zei tegen de vrouw dat ik het geweest was die zich om haar moeder bekommerd had, haar geholpen had en - `De onverlaat!' - en dat ik het vonnis betreurde
en - `Die onverlaat komt mooi weg en wij staan met lege handen, geen schadevergoeding voor de tas, voor het geld dat erin zat, geen smartegeld, niets!'
De oude trok haar dochter bij de mouw. Daar kwam een gerechtsdienaar.
Heet dat zo? Is een man, gekleed 'n een kruisingvan pak en uniform, die zich
bij een rechtbank machteloos belangrijk maakt, een gerechtsdienaar? `Roken is
hier verboden!'
Ik keek hem aan. Dit was het moment waarop 'k, 'k moet het toegeven, niet
meer bij zinnen was. Wat was dat voor een mens? Wat is een gerechtsdienaar?
Wilde iemand dat wel worden? Zijn er kinderen die op de vraag wat ze willen
worden als ze groot zijn, `gerechtsdienaar' antwoorden? Zoiets verachtelijks.
Niet eens een mislukkeling. Een mislukkeling had mijn medelijden gewekt, een
mens die iets wilde worden maar door omstandigheden mislukt was. Maar deze
man had niets willen worden. Hij wilde iets zijn. Wat hij was. Dienaar. Onderworpen aan voorschriften waarmee hij zich gewichtig maakte.
`Hoort u mij niet! Roken is hier verboden!' - `Maar hier is een asbak!' - `Maar
hier staat: Roken verboden!' - `Maar hier staat niet of het bordje de asbak of de asbak het bordj e opheft!' - `Hier staat: Roken verboden!' - `U bent geen Hegeliaan!'
- `Ik laat me door u niet beledigen!' Hij pakte me bij de hand waarin 'k mijn sigaret vasthield. Ik had hem een dreun willen verkopen. Tegelijk moest 'k lachen.
`Kom, Lies', kom!'
Toen kwamen twee agenten de gang op. In mijn hoofd, als een verre echo, de
zin: `Wij zeggen: agenten zijn geen mensen. Wij zeggen: agenten zijn varkens. Zo
zullen we ze behandelen.'
Ik liet de sigaret in de asbak vallen en zei: `Al goed, is al goed!'
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De twee agenten liepen ons voorbij.
Ik had het gevoel dat ik koorts had. Waarom gloeide ik zo? Op de terugweg zag
ik in de metro studenten. Jonge mensen die steeds weer uit grote flessen mineraalwater dronken, ze praatten of keken, en dronken aan één stuk door. Deze jongeren hadden angst. En hun voornaamste angst was dat ze tussen twee metrostations zouden verdrogen. Ik kon me niet herinneren dat ik op die leeftijd, of dat
wie dan ook toen Herinnering, ach ja! Ik dacht: zo was ik niet - en moest meteen denken: iemand die zo denkt wilde ik niet worden.
Toen ik in mijn zaak terugkwam, haalde ik het `Kom om'-bord weg en hing het
bord `Gesloten' aan de deur. Toen dacht ik opeens: het formulier van de `inkomstenderving'. Ik had het daar op de bank laten liggen.
Ik haalde een fles wijn uit de koelkast. Stamgasten kregen bij mij, als ze in de
boeken snuffelden, een glas wijn of koffie. Ik had een alcoholprobleem. Ik had het
onder controle.
Ik dronk in de loop van de middag een fles, Daarna, toen het ging schemeren,
een tweede. Ik zat daar in mijn boekhandel aan mijn bureau, rookte, dronk en
keek naar de blauwe banden.
Kom, Liesi, kom!
Ik was een laf kind. Een kleine, bijziende, niet-sportieve scholier die nooit
mocht `meedoen'. Ik kan me niet herinneren of ik wel wilde meedoen. Maar ik
neem het aan. In elk geval schuift de verachting die ik nu voel voor allen die `meedoen', νόόr de herinnering. Terwijl de anderen een voetbalteam opstelden waarin ik door geen enkele aanvoerder uit vrije wil werd gekozen, probeerde ik een
Karl-May-opstelling te maken. Ik had nog voor mijn tiende jaar 35 delen Karl
May gelezen, gold als erkende specialist, op een gebied overigens dat door de
meesten niet serieus werd genomen. Een Karl-May-opstelling was in wezen zoiets als - zou ik nu zeggen - een `familie-opstelling', maar dan met Karl-May-figuren. Dat spel had ik bedacht. Maar als ik medespelers vond, dan waren ze groter en sterker dan ik omdat iedereen groter en sterker was dan ik, en ze eisten de
rollen van Old Shatterhand, Winnetou, Old Firehand en Old Surehand voor zich
op. Dat waren de grootste idioten: eveneens te krukkig voor de voetballers, maar
bij mij wilden ze Old Shatterhand zijn. Ik moest Nsjo-tsji zijn, de zuster van Winnetou. We waren louter eenjongensschool. Ik kon niet eens Sam Hawkins zijn,
de vrolijke vriend van Old Shatterhand en Winnetou. Mijn spel was geen succes.
Ik had geprobeerd een bende van goede helden op te richten. Die werd veracht.
Ik zag me algauw volkomen geïsoleerd. Wat restte was geweld. Het verlangen iemand te trappen die op de grond lag.
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Ik was degene die op de grond lag. Stomme herinneringen. Hoe was het echt?
Het was echt. Zo. Ook al zag ik het niet meer precies. Alleen watje ziet alsje zulke zinnen denkt. Ik heb geweld leren kennen. Ikwerd op school vaak afgetuigd. Ik
was geen `vechtersbaas'. Ik werd gewoon geslagen. Waarom heb ik nooit teruggslagen? Deze ervaring lag ten grondslag aan de zin: `Ik haat geweld.' Ik was degene
die knikt als pacifisten aan het woord zijn. Je zou ookkunnen zeggen dat ik laf was.
Gelukkig was ik een lezer. Ik volgde de opleiding voor boekhandelaar. Ik las
andere dikke boeken. Ik was in boekhandel Bacher in het eerste district - afgezien van de oude meneer Opocensky, een vermoeide en treurige socialist - de
enige medewerker die las. Meneer Opocensky gaf me steeds weer boeken uit zijn
privé-bibliotheek: Ignazio Silone of Panait Istrati, geweldige literatuur, wereldliteratuur waarvoor nu geen wereld meer bestaat Omdat de meevoelenden uitstierven, zoals zoveel andere soorten.
De ellende, de armoede, de vernedering van de mensen. Ik moest huilen toen
'k die boeken las. Ik was jong, wilde plezier in mijn leven, en las boeken waarbij 'k
moest huilen.
Dat klopt niet. Ik had ook plezier. Nu ja, plezier.
Ik heb het idee dat meegevoel niet zonder een onappetijtelijke voorwaarde
kan: zelfmedelijden.
Ik dronk. Er klopte iemand op de deur. Ik zag door de ruit de klant die ik 's
morgens had weggestuurd toen ik naar de rechtbank moest. Ik deed alsof 'k niets
merkte. Hij had mij gezien. Hij moest ook gezien hebben dat ik hem had gezien.
Hij klopte en gebaarde opgewonden. Dus deed ik open en zei: `Gesloten!'
`Wanneer bent u dan opengegaan?' vroeg hij. `Ik heb door de etalage de blauwe banden gezien, daar achter...', hij wilde langs me heen, `en...'
Ikversperde hem de weg. `Niet te koop!' zei 'k, en: `Gesloten!'
Dat is natuurlijk ook niet waar. Het past alleen in dit verhaal. Hoewel, wie
weet? Het is zo waar als elke herinnering. Ik was nu volkomen... Waar was ik gebleven? Ik dronk. Ik dacht, de vraag `Waar was 'k gebleven?' zou een therapeut
me moeten beantwoorden.
Lies'. Toevallig heette mijn eerste vriendin zo. Ik leerde haar in het `Atrium'
kennen, een disco waar ik toen nog af en toe heen ging omdat 'k dacht datje plekken moest opzoeken waarvan het heette datje daar meisjes leerde kennen. Ikwist
toen nog niet datje meisjes ook kunt leren kennen op plekken die je interesseren.
Ik vroeg haar of ze wilde dansen. Ze zei dat ik eruitzag als Schubert.
`Waarom?' - `De krullen, de pluizige baard..:
Had Schubert een baard? Ik zei: `Dan had je ook kunnen zeggen: als Che Guevara!'
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`Nu ja,' zei ze, `Che Guevara. Miniatuuruitgave!'
Ze was ook boekhandelaarster. In opleiding. Ik was onder de indruk van de
listigheid van het lot.
We gingen samenwonen. Met onze toelage konden we ons onmogelijk een eigen woning permitteren. We vonden een kamer in een wG, een woongemeenschap. In de kamer waren we minnaars. Als we de kamer verlieten waren we
`sympathisanten'.
Het was een WG van linkse studenten. Dat was in 1976. Eeuwigdurende discussies in de rokerige keuken. Organisatie, ja of nee? Communistische partij
of trotskisten? Gewapende strijd, ja of nee? Liesi en ik waren de enigen in deze
WG en het WG-netwerk waarin we ons bevonden, die niet studeerden. We waren
daardoor van enorm belang. We waren het proletariaat. We waren de massa aan
de basis en tegelijk de heiligen. We waren een soort cult in deze scene, steeds weer
kwamen er studenten van andere WG's, of zogenaamde `georganiseerden', leden
van communistische groepen; ze zaten in onze keuken om ons aan te gapen en samenzweerderig eer te bewijzen. Het steeg me naar het hoofd. Ik werd in mijn fantasie studentenleider.
Zelfs in de reactionaire boekhandel in het eerste district waar ik werkte, lagen
op de tafel met nieuwe publicaties stapels revolutionaire literatuur. Van de chicste uitgeverijen. Zo was dat toen. En na het werk weer naar onze WG. En daar ging
het pas echt alleen maar om revolutie en gewapende strijd. Dat was mijn wereld.
Ik had geen andere. Ze was een hersenspinsel, ze wond me op.
`Sympathisanten' werden degenen genoemd die openlijk of in het geheim met
de aanslagen en moorden van de 'Rote Armee Fraktion' sympathiseerden. Dat
was het probleem. Ikweet niet of het er verband mee hield dat ik, toen ik geslagen
werd, nooit had teruggeslagen. Dat ik gedacht heb: je niet verzetten voorkomt
escalatie. Met andere woorden: dat ik een lafaard was. Maar nu was deze eis opeens tot fetisj geworden: `verzet'. En alles heette `verzet', ook moord. En ik dacht:
niets. Maar in dit niets een piepklein, laf Ja.
Liesi begreep niet waarom ik bij de aanslagen en moorden van de RAF zo vol
leedvermaak was. Ze zei `leedvermaak'. Ik zei: Is toch geen leed! We zongen in
de keuken spottende liederen over de vermoorde bankier Jurgen Ponto en de
ontvoerde en vervolgens ook vermoorde werkgevers-voorzitter Hans Martin
Schleyer, het nazi-varken. Ik was bij een demonstratie die tegen het isolement
van de gevangen RAF- kameraden protesteerde.
Liesi wilde weg. Ze wilde idylle. Ik wilde strijd. Ik had geen andere dan de
strijd met haar. Dat heette toen `werken aan je relatie'.
Ik dronk en keek naar de blauwe banden. Het tragische aan deze tijd was dat
hij tegelijk zo belachelijk was.
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Kom, Liesi, kom!
Ze wilde niet mee. Het was 9 november 1977. Waarom kan ik me die datum
herinneren? Omdat 9 november een historische datum is. Die dag was het, de
avond van 9 november 1977.
Ja, we waren moe. Ja, we moesten morgen werken. Ja, we hadden toch al geen
geld. Maar ik wilde nog even de deur uit. Eén biertje maar! Kom!
Ik ging alleen. Zo werd Liesi niet mijn getuige.
Ik ging naar `Café Savoy'. Normaal gesproken ging ik een stukje verder, naar
`Café Dobner'. Waarom ging ik niet zoals altijd naar `Dobner'? Ik wilde maar één
biertje en gauw weer naar huis. 'Savoy' was het dichtst bij. Toen ik naar binnen
ging, stuitte ik op eenjongeman die het café net wilde verlaten. Het was Rainhard
Pitsch.
Hij groette me. Ik groette hem. Hij keek me aan. `Ben je alleen?' - `Ja.' - `Ik
drink nog een biertje met je.' Ik keek of hij zijn tas bij zich had. Nee.
Rainhard Pitsch was indertijd in de linkse scene van Wenen beroemd. Berucht. Door velen niet serieus genomen. Hij was trotskist. Men zei van hem dat
hij in staat was elke trotskistische groep, elke trotskistische kring zo vaak te
splijten tot er maar één man overbleef, en die maakte hij dan nog schizofreen.
Hij richtte ononderbroken partij-afdelingen op, en als hij vijf leden had scheidde hij zich met een tweede af met wie hij zich meerderheidsfractie noemde en
een nieuwe partij stichtte. Er was geen stad ter wereld waar zoveel, zij het ook
nietige, trotskistische groepen en organisaties bestonden. Dat was het werk van
Rainhard Pitsch. Maar dat vertelde men. Wat ik had meegemaakt, ook in de WGkeuken, was dat hij in discussies steeds weer gebiedend `Fout! Helemaal fout!'zei,
zijn dikke, zwarte kunstlederen tas opende waarin een tiental Trotski-boeken
zaten, een boek eruit haalde, het opensloeg en eruit citeerde. In een fractie van
een seconde vond hij altijd het passende citaat. Wat men over hem vertelde vond
ik niet zo belangrijk, ik bewonderde hoe hij met boeken jongleerde.
Men zei dat hij gek was. Maar ik was jong, onzeker, ik wist niet, al helemaal
niet in deze scene, welke gek ooit als heilige de geschiedenis zou ingaan. Liesi
had `n keer in de werkgroep `Godsdienstkritiek' gezegd dat we moesten begrijpen waarom bijvoorbeeld Abraham door dezelfde mensen als heilige werd beschouwd die hem nu meteen in de gevangenis of een psychiatrische inrichting
zouden stoppen. Ik was recalcitrant en opstandig bij de Normalos, maar gefascineerd door de gekken.
`Ja, graag!' zei ik. Als ik een autobiografie zou schrijven, dan zou ik nu toevoegen hoe het weer was. Dramatisch. Maar ik weet het niet meer. Ik weet alleen nog
dat we toen aan ons bier zaten en weinig gespreksstof hadden. Het verbaasde me
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al dat hij nog even bij me was gaan zitten. De oprichter van partijen en de massa
aan de basis. Geen verbinding.
Hij nam een flinke slokvan zijn bier, maakte met duim en wijsvinger zijn snor
schoon en klapte zijn mond open die me aan de getande gleuf van een brievenbus
deed denken. `En? Wat doe je momenteel?'
Wat moetje op zo'n vraag antwoorden? Ik zit met jou een biertje te drinken?
Of: ik werk in een boekhandel? Of: ik heb een conflict met mijn vriendin? Ik zei:
`Ik lees momenteel de Demonen van Dostojewski:
Ách ja,' zei hij en greep opzij naar beneden, maar zoals gezegd, hij had zijn tas
niet bij zich. Toen zei hij: `Hoe ver ben je? Heb je Stavrogins biecht al gelezen?' `Ja!' - `En?' - `Wat en?' Ik stamelde iets over grote literatuur, indrukwekkend. 'En? Welke les trekje eruit?' - `Welke les?' - `We hebben 't over Stavrogins biecht,
niet?' - `Ja!' - `En? Is toch duidelijk. Een oproep tot handelen!'
Hij maakte een weids gebaar met zijn hand. Klapte zijn brievenbus open:
`Dat is de boodschap. Heeft niemand hier gezien. Dat is het probleem. Maar
het is volkomen duidelijk, onweerlegbaar: er is geen moraal. Behalve de revolutionaire moraal. Zo klaar als een klontje: een oproep tot handelen!' - `Maar Stavrogin wordt in zijn gebrek aan houvast toch helemaal apathisch. Ik zie daarin geen
oproep tot handelen.' - `Fout! Helemaal fout!' zei hij. `Stavrogin verklaart in zijn
biecht dat hij zich van alle wereldlijke en religieuze autoriteiten bevrijd heeft. En
wat is dus de logische consequentie?' - `Wat?'
Hij glimlachte. En toen sprak hij de zin die me vijfentwintigjaar van mijn leven zou bezighouden: `Lees morgen de kranten maar!'
Hij dronk zijn glas leeg, keek op zijn horloge en maakte weer het grote, gebiedende gebaar met zijn arm. Hij wenkte de kelner.
De volgende dag meldden de Oostenrijkse kranten met grote koppen: Walter
Palmers, een Oostenrijkse textielindustrieel, ontvoerd! Dertig miljoen schilling
als losgeld geëist!
Ik dacht, toen ik dat hoorde, geen seconde aan de vorige avond. Toen de Oostenrijkse kranten hysterisch opperden dat de RAF nu ook in Oostenrijk actief
werd, in ons mooie, kleine, van de wereld afgewende Oostenrijk waar de vliegen
en de vliegenmeppers met het opschrift `Ik kan geen vlieg kwaad doen' zo vredig
samenleefden en mepten, werd ik kwaad. Dat zouden jullie wel willen, dacht ik,
Ø in Oostenrijk! Om ook hier jullie smerige wetten door te kunnen drukken:
noodwetten, misbruik van persoonsgegevens en beroepsverboden. In de keuken
zei ik nog ironisch: `Wie moet dan hier de Ø zijn? Misschien meneer Pitsch uit
Café Savoy?'
Ik dacht dat heel gewone criminelen gebruik hadden gemaakt van de algeme-
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ne stemming om een vals spoor uit te zetten, en dat de media deze daad misbruikten om een hetze tegen links te beginnen. Duidelijk, dat ging samen.
`Is het niet vreselijk,' zei meneer Opocensky, `Stalin heeft de idee van het socialisme te schande gemaakt, en nu maken de nazi-kinderen van de RAF ook nog
het neo-marxisme kapot!' Vermoeid en treurigvulde hij orderbonnen in.
Nee, zei ik, nee meneer Opocensky, ik ben er absoluut zeker van dat de ontvoering van Palmers niets met... ik geloof dat ik zei: niets met ons te maken heeft.
Dat was die avond ook de eenstemmige mening in café Dobner. Daar kwam
een krantenverkoper met de avondedities binnen. In de krant stond dat het telefoontje van een ontvoerder bij de familie Palmers op band was opgenomen: de
opname kon onder een bepaald telefoonnummer worden beluisterd, de politie
verzocht om tips.
Voor de telefooncel van Dobner vormde zich een wachtrij. Ik wilde de band
uit louter sensatiezucht horen. Ik vond dat grappig. Ik verwachtte niet dat ik de
stem zou herkennen. De kick was datje de stem van een echte - ja misdadiger kon
horen. Geen misdaadfilm op tv, maar realiteit. Hoe praat zo iemand echt? Wat
zegt hij? We maakten grappen.
De een na de ander ging de telefooncel binnen, beluisterde de door de politie
opgestelde band - en kwam bleek naar buiten.
Ik was sprakeloos. Iedereen herkende de stem. Het was `de gelovige Thomas'.
Hoe vaak was hij niet hier geweest, ironisch betiteld als `het nieuwe partijapparaat van Rainhard Pitsch'. Een heethoofd die tegen de `foltering' van de RAF-kameraden tekeerging, mild uitgelachen vanwege zijn moeilijk verstaanbare Vorarlbergse dialect. Een arme lakei die de tas van Rainhard Pitsch droeg. Zijn stem
- onmiskenbaar.
Er heerste een vreemde stemming in `Dobner'. Een fornuis waarin een taart
rees en plotseling in elkaar zakte.
Iets bijzonders. Omdat men er zo dichtbij was. Bij een historische gebeurtenis. En paniek. Omdat men er zo dichtbij was.
Ik weet niet hoelang de politie nodig had om te weten wat op die avond alle
gasten van café Dobner wisten. Eén dag? Twee dagen? Ik weet alleen dat gauw
daarna een vriend naar onze WG opbelde en vroeg: `Zijn ze al bij jullie geweest?'
Alle kennissen en vrienden van Rainhard en Thomas werden verhoord. Ze
kwamen bij de mensen thuis, keken om zich heen, stelden vragen. Ze toonden
geen huiszoekingsbevel. Ze doorzochten het huis. Ze stonden grijnzend voor
boekenplanken vol marxistische literatuur, zeiden Áha!'en stelden vragen. Ze
trokken boeken van Marx uit de kast, wogen ze op hun hand alsof ze het gewicht
wilden voelen en zeiden: `Je bent toch zo belezen!' - ze tutoyeerden principieel
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- `zo'n knappe jongen alsje bent! Kom, zeg me dan watje weet!' Ze veegden met
een handbeweging een reeks boeken van de plank en zeiden: `Zo knap! Je gaat me
toch niet vertellen datje niks weet!'
`Zijn ze al bij jullie geweest?' Als men op die dag de linkse scene in Wenen heeft
afgeluisterd, moet het telefoonprotocol voornamelijk uit deze zin hebben bestaan.
Ik, het proletariaat van de WG zijnde, was degene die de vuilnisemmer naar
beneden bracht. Toen ik die avond de vuilnisbak op de binnenplaats opendeed,
zag ik dat hij vol boeken zat. Ik stond perplex. Wat betekende dat? Ik zette de emmer neer en doorzocht de vuilnisbak, als een zwerver die op zoek is naar resten
van levensmiddelen. Boeken! Mijn medebewoners van de WG hadden kennelijk
hun socialistische literatuur opgeruimd, alles wat verdacht zou zijn `als ze komen'. De blauwe Marx-Engels-werken, de foeilelijke, bruin geplastificeerde Lenin-uitgaven, de rode cursusbrochures van de communistische partij, rororo-Aktueel-deeltjes als `Wat is stadsguerilla?', Dutschke, zelfs Ernst Bloch - waarom in
godsnaam Ernst Bloch? Omdat het boek Sporen heette?
Hier werden sporen uitgewist, dat was duidelijk. Wat te doen? Eerst wilde ik
al die boeken redden. Toen dacht ik: nee. Ik wilde deze bruine Lenin-uitgave niet.
En de beduimelde pockets ook niet. Ik pakte de banden van de Marx-Engels-werken. Dat was de beslissing die ik nam: alleen de blauwe banden. Het waren zes
deeltjes, die ik mee naar boven nam, in mijn kamer afveegde en in mijn kast zette.
Liesi zei: `Je bent niet goed wijs!' Ik: `Wie is niet goed wijs?' - `Waarom maak
je je kwetsbaar voor als ze komen?' - `Wie is niet goed wijs? Ik? Of de idioten die
deze boeken weggooien?' De idioten. Het meervoud wekte argwaan. Ik zag voor
me hoe 'Ik hou van je!' zei ik, kuste Liesi, haalde mijn weekendtas uit de kast, kuste
Liesi nog `n keer, `ikben zo terug!'
Ik reed naar de Mollardgasse, daarna naar de Schottenfeldgasse. Toen naar de
Fuhrmanngasse. Ik reed alle adressen van WG's af die ik kende. Alle adressen van
vrienden en kennissen uit de linkse scene. Alle adressen - zover ze me bekend waren - van de Dobner-stamgasten, van de leden van de `Werkgroep Politieke Gevangenen', van de `Kapitaal-Werkgroep' en van de cursus `Inleiding in het trotskisme'. Ik reed kriskras door Wenen, met mijn kleine adresboekje en mijn weekendtas. Ik ging de huizen binnen, direct naar de vuilnisbakken. Ik pakte de blauwe banden. De tas werd steeds voller. Ik werd kieskeurig. Bij dubbele exemplaren
vergeleek ik, nam het mooiere exemplaar mee en liet het minder mooie achter.
Het was gek hoelang ik nodig had om het derde supplementsdeel te vinden, de
'Grundrisse'. Ik kende een tiental studenten die het steeds weer genoemd had-
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den - opscheppers! 'kid het pas helemaal aan het eind, in ik weet niet het hoeveelste huis. Het maakte me razend dat bepaalde delen ontbraken. Ik belde uit
een telefooncel kennissen op, vroeg ze naar adressen.
In de ochtendschemering kwam ik thuis. Liesi werd wakker, keek me aan,
draaide zich om en sliep verder. Het was duidelijk dat ze me zou verlaten.
Een uur later had ik alle blauwe banden enigszins schoongemaakt, geordend
en in de kast gezet. Liesi kwam in bed overeind. Ik zei: `Laat ze nu maar komen!'
Vijfentwintigjaar lang heb ik me steeds weer afgevraagd - dat klinkt overdreven. Het was alleen zo dat er af en toe aanleidingen waarbij me deze geschiedenis te binnen schoot, en dan vroeg ik me af: waarom heeft Rainhard Pitsch me die
daad aangekondigd? Dat was toch volslagen idioot. Ik had, als ik een beetje helderder was geweest, de volgende dag de politie kunnen zeggen wie Walter Palmers had ontvoerd. Waarom had hij het gezegd? Waarom tegen mij?
Toen trof ik hem in café Sperl. Ik zat daar met een stel vrienden toen plotseling één zich naar voren boog en op samenzweerderige toon zei: `Kijk daar `ns!
Daar zit de bureauchef van de revolutie!'
Rainhard Pitsch. Hij was vrij? Allang!
Hij las de `Presse'. Gekleed in een streepjespak met een dubbele rij knopen
dat hij met vervelende onverschilligheid droeg. Ik stond op en liep naar hem toe.
Hij herkende mij. Hij glimlachte vierkant met zijn brievenbusmond. Een paar
tanden ontbraken. Na enig gepraat stelde ik de vraag.
`Ik wilde toen net gaan,' zei hij, `omdat er niemand in Savoy was die ik kende.
Toen kwam jij binnen! Ja, ik herinner het me!' - `En?' - `Ik had een getuige nodig. Ik wilde al verder gaan naar Dobner. Omdat ik een getuige nodig had.' - `Een
getuige?' - `Ja. Duidelijk. Iemand die kon bevestigen dat ik op dat moment onschuldig in een café zat. Jij was mijn alibi, begrijp je? Wij zaten te praten exact op
het moment dat Palmers ontvoerd werd. Ik was niet direct betrokken bij de ontvoering. Alleen logistiek. Voor het moment van de daad had ik een alibi nodig.' 'Maar waarom zei je toen: Lees morgen de kranten?' Hij lachte. `Dat zei ik toch altijd. Je kunt elke dag de krant lezen, en elke dag is dat een oproep tot handelen!' Er werd aan de deur geklopt. Ik zag tot mijn verrassing de echte bureauchef
van vanmorgen voor mijn winkel staan. Ik deed open.
`Ik kwam toevallig langs en zag dat het licht nog aan was! Dat u er nog bent.'
- `Komt u binnen!' Ik vroeg hem of hij een glas wijn wilde. `Ja graag!' zei hij en
maakte zijn das los. De fles was leeg. Ik maakte een nieuwe open.
`Waar woonde u eigenlijk in 1977?' - `In 1977? Toen studeerde ik.' Ik schonk
hem een glas in. `Ja. En waar woonde u?' - `In een W G. Inde Schottenfeldgasse:
Ik lachte. Ik lachte zo hard dat ik tranen in mijn ogen kreeg.
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JAN H. MYSJKIN

Gedichten

DE OMWEGEN VAN HET SERAIL

De vorige avond maakte ik kennis met iets nieuws:
niet te begrijpen
waarom ik me niet begrijpelijk kan maken.
***

Bij het ontbijt flaneren de elektrische trams
door de bazaar en roken
een waterpijp op het verhoog van een of andere winkel,
precies zoals anderen
een kaartje leggen in een bar in de Kleine Zavel.
***

De middagmasseuses, wier roem klanten trekt
naar de baden, zijn klaar met hun toilet.
De kamer voor hydrotherapie behelst een versleten sofa
en een nachtbezaaid bed.
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DE BAROMETER HAPERT

Ik betreurde vanmorgen
het grijze weer.
Er hangt een soort permanente storm die nooit uitbreekt,
maar altijd dreigt
als de buks van Boerken Naas.
***
De hangende storm viel eindelijk neer - de hemel was potloodgrijs en leek
de aarde te naderen - de bliksems sloegen verblindend gele gaten - de donder barstte van alle kanten tegelijk los - en het water begon almaar dichter te
knetteren tot het in bakken neerkwam.
***
Een regenboog gaf het sein tot licht.
***
De papegaaien, zozeer door regen doorweekt dat ze
er zwart en borstelig uitzagen
als oude kraaien, klommen met bek en poten
tot in de hoogste takken van de bomen,
en lieten zich drogen terwijl ze raasden en tierden als eksters.
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M.G. JANSEN

De zíektegeschíedenis
van een nazi

Wie leest over de gruweldaden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog reageert
doorgaans met afschuw en ontzetting. Een poging deze ontzetting in woorden uit
te drukken leidt vaak tot vragen naar de oorzaak van de verschrikkingen: hoe is
dit mogelijk geweest? Hoe kunnen mensen dit anderen aandoen? Het is zeer de
vraag of een rationeel antwoord op dergelijke vragen tegemoet komt aan de verbijstering die men ondergaat bij het lezen over de verschrikkingen. De zoektocht
naar mogelijke oorzaken en motieven van de daders is zelden een puur rationele aangelegenheid. Op de vragen die men uit verbijstering stelt, wil men behalve
een verklaring ook een diep gemeende veroordeling als antwoord.
De vraag `Hoe is het mogelijk?' wordt vaak gevolgd door `Wat zou ik zelf gedaan hebben?' Dergelijke vragen kunnen verontrustend zijn. Hoe meer men zich
verdiept in de daders van de gruwelijke misdaden uit het verleden en hoe meer
men bereid is hen als mensen te beschouwen, des te verontrustender is de gedachte dat de misdaden ooit daden zijn geweest.
`Wie iets van heel dichtbij bestudeert ziet het almaar ingewikkelder worden ...
Een moordenaar wordt een mens wanneer je dicht bij hem in de buurt komt',
schreef Carel Peeters in zijn essay `Deze heerlijke dubbelzinnige wereld'. Gesteld
dat hij gelijk heeft, is het dan wel wenselijk om van een moordenaar een mens
te maken? Doet begrip voor de dader niet iets af aan zijn schuld en helpen we de
slachtoffers niet veel meer door onze aandacht op hen te richten? Begrijp je een
moordenaar wel beter als je dicht bij hem in de buurt komt? Als je elk moment
over zijn schouder mee mag kijken, zonder datje zelf deel hoeft te nemen aan de
misdaden, zonder datje ze kunt voorkomen, zou je dan een mens zien, en geen
monster?
Kijk bijvoorbeeld eens mee met de moordenaars van de ergste soort, de leden
van Einsatzkommando 4a die in 1941 de Oekraïne binnentrokken en daar achter de Duitse linies de joden en ander ongewenst verklaarde bevolkingsgroepen
massaal begonnen te doden. Aan gaskamers werd toen nog niet gedacht. Man-
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nen, vrouwen, kinderen werden massaal, levend, als sardines in een blik in een
massagraf gelegd en vervolgens met een nekschot omgebracht. De laag lijken
werd afgedekt met zand en de volgende slachtoffers werden er op identieke wijze
bovenop gelegd. Wie zich probeert voor te stellen hoe het moet zijn geweest getuige te zijn van zulke gruwelijkheden, kan niets anders dan verbijsterende ontzetting ervaren. Hoe dicht moet men bij zulke daders komen om ze als mensen te
kunnen zien?
De Welwillenden
Jonathan Littell heeft in zijn roman De Welwillenden een poging gedaan om die
vraag te beantwoorden. De hoofdpersoon is Max Aue, een s D officier en in het begin van de roman lid van Einsatzkommando 4a. Aue vertelt zijn gedetailleerde
verhaal dat vol zit met historische feiten en personen. Aue is geen moordenaar,
althans niet in de eerste plaats. Hij is een jurist, een intellectueel, een muziek- en
literatuurliefhebber. Hij is liever getuige dan deelnemer aan het geweld dat hij
desondanks voor noodzakelijk houdt. Genieten van geweld doet hij niet, het verontrust hem eerder.
Littell heeft er veel aan gedaan om Aue een gezicht te geven dat uiteindelijk
menselijk zou kunnen worden. `Ik ben net als u,' laat hij hem zeggen aan het einde
van het eerste hoofdstuk. In een poging om een verklaring te geven voor de ontzetting die de lezer ervaart bij het lezen over de extreme gruweldaden heeft Littell nagedacht over de psyche van Aue. Zo is zijn homoseksualiteit terug te voeren op de liefde voor zijn zus, haat hij
zijn moeder en beschrijft hij zijn soms We lezen over homoseksuele
vreemde, seksuele fantasieën en hal- afYaires, incest, stront en
lucinaties tot in detail. Het persoon- seksuele perverse fantasieën
lijke verhaal van Max Aue zorgt voor en hallucinaties. En dat in een
een aantal moeilijke, bijna onbegrij- roman die de gruweldaden
pelijke passages in de roman. We lezen van de Holocaust minutieus
over homoseksuele affaires, incest, beschrijft
stront en seksuele perverse fantasieën
en hallucinaties. En dat in een roman die de gruweldaden van de Holocaust minutieus beschrijft. Het mag dan ook niet verbazen dat juist deze passages aanleiding gegeven hebben tot grote kritiek. De criticus van Die Zeit, Iris Radesch,
vroeg zich af:
Warum sollen wir dieses Buch eines schlecht schreibenden, von seksuellen
Perversionen gebeutelten, einer elitären Rasseideologie und einem antiken
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Schicksalsglauben ergebenen gebildeten Idioten um Himmels willen dennoch lesen? Ich muss gestehen: Pardon, chers amis français, aber auf diese
Frage habe ich keine Antwort gefunden.
Waarom moeten we dit boekvan een slecht schrijvende, door seksuele perversies
bedwelmde, in een elitaire rassenideologie en een antieke noodlotsbeschikking
gelovende, geletterde idioot in hemelsnaam nog lezen? Ik moet bekennen: Pardon, chers amis français, maar op deze vraag heb ik nog geen antwoord gevonden.
Margot Dijkgraaf noemde Aue in het NRCHandelsblad `een zielige en pathetische figuur, die in vredestijd bij de psychiater zou zijn beland'. Het idee dat Aue
een seksueel gestoord figuur is, die rijp voor de psychiater is, is naar mijn mening
precies wat Littell voor ogen heeft gehad. Voor Dijkgraaf is een potentieel psychiatrisch patiënt als karakter in deze roman ongeloofwaardig. Maar wat had Littell anders moeten doen? Had hij van Max Aue een weerzinwekkende antisemiet
moeten maken of een SS-er die met grote morele bezwaren de oorlog doorkwam?
Ik vraag me af hoe geloofwaardig dat geweest zou zijn. Waar Littel voor gekozen
heeft, is van Aue een psychisch zieke man te maken. De persoonlijke geschiedenis van Max Aue in De Welwillenden is naar mijn idee dan ook opgezet als een
ziektegeschiedenis.
Een ziektegeschiedenis

Littell heeft De Welwillenden opgezet als een negentiende eeuwse roman. Hij
heeft er van alles in gestopt: discussies, overpeinzingen, herinneringen, dromen,
mythes, historische figuren en gebeurtenissen. Elsbeth Etty noemde De Welwillenden een `typisch voorbeeld van een naturalistische roman' en sloeg daarmee
de spijker op de kop. Een typisch naturalistische roman moet pessimistisch en
fatalistisch zijn, en er moet sprake zijn van een groteske omdraaing. Bovendien
dient een dergelijke roman, volgens de grote voorvechter van het naturalisme,
Emile Zola, een wetenschappelijk basis te hebben. De roman moet een laboratorium zijn waarin de hoofdpersonen rond lopen alsof ze proefpersonen in een experiment zijn en waarbij al hun gedachten en handelingen noodzakelijk volgens
wetenschappelijke wetten plaats vinden. Littels roman voldoet aan deze criteria.
Een optimistisch boek kun je De Welwillenden niet noemen. Wie het boek
openslaat, laat elke hoop achter zich. De toon is volgens de naturalistische traditie afstandelijk, gevoelloos, koud en zakelijk. Dat vraagt soms het uiterste van de
lezer die de één na de andere gruwelijke oorlogsmisdaad voor ogen krijgt. In zijn
empathie, zijn medelijden voor de slachtoffers en verontwaardiging over de misdaden staat de lezer alleen.
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De roman is doordrongen van fatalisme. Over het lot wordt herhaaldelijk gesproken. De gruwelijkheden lijken onafwendbaar, verzet heeft geen zin, veroordeling lijkt buiten bereik van de hoofdpersoon te liggen. Regelmatig kunnen we
lezen dat er geen weg terug meer is. De enige mogelijkheid is doorgaan op de ingeslagen weg, die tot vernietiging leidt. Voor spijt, verzet, zelfs afkeur is geen ruimte. Alles volgt uit een bijna mysterieuze, mythisch onderbouwde lotsbeschikking.
Zoals de Grieken ooit geloofden in de onontkoombaarheid van wat het lot hen
bracht, zo laat Max Aue zich meevoeren in de gruwelijkheden van een schijnbaar
noodzakelijke geschiedenis.
Zoals in veel naturalistische romans is er in De Welwillenden ook sprake van
een onverwachte omdraaiing, een groteske verandering die de lezer op het verkeerde been zet. Volgens Ettywordt dat element hier gevormd door de verwisseling van beul en slachtoffer. Het is een beul die hier over de Holocaust vertelt, niet
een slachtoffer. Als de lezer gewend is om zich met een verteller te identificeren
dan is het lezen van De Welwillenden een lange, verontrustende, bij vlagen pijnlijke zit. Verwacht men bij het lezen over de Holocaust een verhaal van een slachtoffer, hier is het een dader die zonder spijt, maar ook zonder sensatie of genoegen, vertelt hoe het geweest is om aan de verkeerde kant te hebben gestaan. Dat is
op zijn minst ongemakkelijk. Als lezer sta je nu eenmaal liever aan de kant waar
de klappen vallen dan waar ze uitgedeeld worden.
Maar is De Welwillenden ook een wetenschappelijk laboratorium in de zin zoals Zola die in gedachte had? Ik geloof van wel. Littell heeft zijn hoofdpersoon
Aue een zorgvuldig geconstrueerde
persoonlijkheid meegegeven, die deels De afstandelijkheid waarmee
op wetenschappelijke - beter gezegd de roman doordrenkt is, moet
pseudo-wetenschappelijke - ideeën is begrip mogelijk maken maar
gefundeerd. De dromen, verlangens, tegelijkertijd niets afdoen aan
hallucinaties, ergernissen en dwang- de morele Veroordeling Van de
gedachten van Littells hoofdpersoon daders
zijn voor een groot deel gebaseerd op
een psychoanalytische theorie waarover ik straks meer zal zeggen. De lezer krijgt
te maken met een SS-er, een oorlogsmisdadiger, maar wel één die door Littell
in toom gehouden is en niet simpelweg als een monster kan worden weggezet.
Het doel van dit psychologische, literaire experiment is de lezer iets te laten ervaren waar de fantasie hem nooit brengen zal. De lezer moet ervaren hoe het is
een fascist, een oorlogsmisdadiger te zijn, begrijpen hoe het allemaal mogelijk
is geweest en tegelijkertijd verbijsterd blijven over zoveel onrecht en geweld. De
afstandelijkheid waarmee de roman doordrenkt is, moet begrip mogelijk maken
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maar tegelijkertijd niets afdoen aan de morele veroordeling van de daders. Het
doel van de roman is van een dader een mens te maken, geen gruwelijk beest. Littells hoofdpersoon is een mens, een ziek mens weliswaar, maar geen monster.
De soms bizarre, aan pornografie grenzende wensdromen die in het boek
voorkomen, zijn door sommigen vergeleken met het werkvan de Sade en geestverwanten. Maar Littell kiest niet voor de gemakkelijke weg door een sadist of
een sadomasochist op te voeren. Zijn hoofdpersoon geniet niet van geweld. Met
de Sade hebben de seksuele passages dan ook helemaal niets te maken. Littell
heeft niet gekozen voor een gefrustreerde, sadistische antisemiet maar voor een
zelfbewuste intellectueel die enigszins op de achtergrond carrière maakt binnen
de SS. Een man die al zijn psychische krachten nodig heeft om de afschuw over de
wreedheden waar hij, meestal passief, deel aan neemt buiten zijn bewustzijn te
houden. Bij vlagen ontbreekt hem de kracht om de oorlogservaringen, de misdaden te verdringen. Op die momenten lezen we over stromen diarree, kots en groteske incestueuze fantasieën. Het zijn allemaal symptomen van een geest die zieker wordt.
Geschiedenis en mythe

De structuur van de roman bestaat grofweg uit twee, in elkaar gevlochten componenten. De eerste wordt gevormd door de historische gebeurtenissen waarvan
Max Aue getuige is. Littell laat zijn hoofdpersoon een groot deel van Europa zien
om zo de verschillende aspecten van de Holocaust en de val van Berlijn te kunnen beschrijven. Hij is getuige van de massamoorden in de Oekraïne en de Kaukasus, wordt vervolgens overgeplaatst naar Stalingrad. Daar weet hij gewond aan
de Russische omsingeling te ontkomen. Terug in Berlijn wordt hij opgenomen in
de stafvan Himmler en belast met de Arbeitseinsatz. In Polen en Hongarije onderneemt hij mislukte pogingen om gevangenen uit de concentratiekampen deel
te laten uitmaken van de oorlogsproductie. Hij is getuige van de Russische opmars en de val van Berlijn en weet uiteindelijk aan de Russen en Geallieerden te
ontkomen.
De tweede component omvat de seksueel, mythische kant van de roman.
Littell heeft in interviews te kennen gegeven dat hij de roman deels heeft gebaseerd op de Oresteia-trilogie van de Griekse toneelschrijver Aischylos (geschreven rond 485 voor Christus). De Welwillenden (in het Grieks Eumenides) is ook
de titel van Aíschylos' afsluitende toneelstuk. Aíschylos vertelt het verhaal van
Orestes die zijn vader Agamemnon verliest nadat deze terug is gekeerd van de
Trojaanse oorlog. Agamemnon wordt direct na zijn thuiskomst vermoordt door
zijn eigen vrouw Klytaimnestra. Dat onrecht moet worden gewroken en Orestes
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wordt door zijn tweelingzus Electra en de god Apollo aangemoedigd wraak te nemen op zijn moeder. Hij vermoordt haar en haar minnaar, en vanaf dat moment
wordt hij opgejaagd door de Erinyen. Deze wraakgodinnen belagen iedereen die
een eigen bloedverwant heeft omgebracht. (Ook koning Oeidipus kreeg met hen
te maken nadat hij een man had omgebracht die later zijn vader bleek te zijn.)
Orestes vlucht voor hen en weet zich uiteindelijk, na de tussenkomst van de godin Athene, met de wraakgodinnen te verzoenen. Vanaf dat moment veranderen
zij in goede geesten en heten zij welwillenden, Eumeniden.
Het persoonlijk verhaal van Littells hoofdpersoon Max Aue vertoont duidelijke gelijkenissen met dat van Orestes. Hij geeft zijn moeder de schuld van de
verdwijning van zijn vader, die na de eerste wereldoorlog naar huis was teruggekeerd. Hij gaat zelfs zo ver dat hij beweert dat zij hem vermoord heeft. Aue bezoekt zijn moeder in Frankrijk en vermoordt haar en haar man. Net als Orestes
heeft Aue een tweelingzus, Una, die hem weliswaar niet aanmoedigt de moord te
begaan, maar toch een grote rol speelt in de motieven van haar broer.
Deze component van de roman kan men beschouwen als een literaire kunstgreep, als een verwijzing naar een klassieke tekst. Maar er is hier meer aan de
hand. Het is erg aannemelijk dat Littell de Orestes mythe gebruikt om op een bijna wetenschappelijke wijze iets te zeggen over het karakter van zijn hoofdpersoon. Het verhaal van Orestes moet ons iets duidelijk maken over de ziektegeschiedenis van Max Aue. De Griekse mythe wordt daarbij ingezet op een manier
die van Freud is afgekeken toen hij het Oeidipus complex bedacht. De Weense wonderdokter gebruikte de Oeidipus mythe om iets over de geestelijke ontwikkeling van het kind te beweren. In het verhaal van koning Oedipus, die onwetend zijn vader vermoordde en met zijn moeder trouwde, zag hij een stadium
in de ontwikkeling van de jonge jongen. Het klassieke verhaal wordt door Freud
geïnterpreteerd in termen van seksueel verlangen, haat, jaloezie en onbewuste
drijfveren. Dat zijn elementen die in de oorspronkelijke mythen helemaal niet
voorkomen. Ze zijn er door psychoanalytische interpretaties aan toegevoegd.
Nergens in de klassieke teksten vind je dat Oeidipus op een één of andere manier
verlangt om met zijn moeder naar bed te gaan of zijn vader te doden. De kracht
van het klassieke verhaal is nu juist dat hij het volstrekt onwetend doet. Freud gebruikt dat verhaal om allerlei zogenaamd verborgen, seksuele krachten bloot te
leggen. Jonathan Littell doet iets wat daar sterk aan doet denken met de Orestes
mythe. In de klassieke mythe is er geen sprake van een incestueuze relatie tussen Orestes en Electra maar in Littells bewerkte versie is dat wel het geval. Max
Aue heeft een seksuele relatie met zijn tweelingzus gehad en die grote, onmogelijke liefde beheerst hem volledig. Sterker nog, hij wil één met haar zijn, opgaan in
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haar lichaam en haar wezen. Zijn moeder vermoordt hij uit onvermogen, omdat
zij hem niet heeft kunnen geven wat hij zo graag van haar verlangt: liefde en geborgenheid.
Je zou dan ook kunnen zeggen dat Littell, met een knipoog naar Freud, zijn
hoofdpersoon een Orestescomplex meegegeven heeft. Die knipoog maakt hij
duidelijk door ook een element uit de Oeidipusmythe in zijn verhaal op te nemen.
Als Aue de moord pleegt, kijkt een mysterieuze tweeling toe. Wie zij zijn, wordt
niet helemaal duidelijk. Het zijn kinderen van zijn zus Una, zo blijkt later, maar
wie is de vader? Het antwoord laat zich raden. Net als Oeidipus, die in het huwelijk met zijn moeder de tweeling Eteocles en Polyneices verwekte, heeft Aue een
tweeling voortgebracht in een incestueze relatie met zijn zus.
De Orestesmythe is in De Welwillenden een verhaal geworden dat zich op het
niveau van een psychoanalytische theorie afspeelt. Kijk bijvoorbeeld maar eens
naar de eerste keer dat de boze geesten, die in de Oresteia zussen van elkaar zijn,
in de roman hun kop opsteken. Ze worden niet bij name genoemd, maar omschreven in een herinnering aan het jongensinternaat waar Aue in zijn jeugd enige tijd verbleef. De geesten, zijn diep weggestopte, geestelijke krachten: `In de dagen daarna werd mij duidelijk dat zijn uitlatingen, die het weggestopte en onzegbare als het ware helder naar buiten brachten, diep in mijzelf verborgen zusters
moeten hebben gevonden, die nu gewekt waren, hun lugubere hoofden ophieven
en hun glanzenden ogen openden.'
De welwillenden, de Eumeniden, zijn hier onbewuste, psychische krachten
die Littels hoofdpersoon opjagen. Zij gedragen zich min of meer volgens de pseudo-wetenenschappelijke wetten van een psychoanalytische theorie. Hoe die in
elkaar zit, lezen we in een andere publicatie van Littell.
Het droge en het vochtige

Van Jonathan Littell kwam na De Welwillenden nog een boekje uit, Het droge en
het vochtige. Het is een opmerkelijke, korte studie die Littell schreef toen hij nog
bezig was met De Welwillenden. In Het droge en het vochtige onderzoekt hij het
taalgebruik van Leon Degrelle, een Waalse fascist, die na de oorlog aan berechting ontkwam en vanuit zijn huis in Spanje zijn memoires schreef. Littell meent
op grond van het taalgebruik van Degrelle allerlei aanwijzingen te vinden voor
diens onvolgroeide psyche. De methode van analyse heeft Littell afgekeken van
de Duitser Klaus Theweleit, die ook het nawoord van Het droge en het vochtige
geschreven heeft.
Hoe gaat die analyse precies in zijn werk? Het gaat hier niet om de klassieke vorm van psychoanalytische interpretatie. Het is niet zo dat de teksten uit-
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drukkingen zouden zijn van het onbewuste van de schrijver. Om te begrijpen wat
we volgens Littell in de taal kunnen lezen, moeten we allereerst aannemen dat
de fascist een erg zwak Ik heeft. In Het droge en het vochtige wordt dat ons beknopt uitgelegd. De fascist is onzeker
en verstopt zich achter een gepantser- Vrouwen, vooral als ze
de façade. Hij is in wezen vooral bang. seksueel actiefzijn, ziet hij als
Vrouwen, vooral als ze seksueel actief bedreigend en ook voor alles
zijn, ziet hij als bedreigend en ookvoor wat vloeit en vochtig is, is hij
alles wat vloeit en vochtig is, is hij ei- eigenlijk als de dood
genlijk als de dood. Bijna alles wat
stroomt en druipt, herinnert hem aan zijn eigen lichaamsvocht en roept bij hem
het schrikbeeld op dat hij uitelkaar valt. Al dat vocht heeft hij niet onder controle.
Het stroomt zo maar uit hem en dat beangstigt hem in grote mate. Het doet hem
denken aan zijn eigen fragiele, psychische toestand. Het harde, het stijve geeft
hem echter houvast. Hij wapent zich met stijve houdingen, harde wapens, uniformen en militaire macht om zichzelf in stand te houden. Alles wat vochtig is,
is dus eng en alles wat hard en droog is, is geruststellend voor de fascist. Dat alles heeft zijn weerslag in zijn taalgebruik. Littell weet in Degrelle's memoires dan
ook zinnen als de volgende te duiden: `Wie geen besef heeft van de belangrijke rol
van de modder in het Russische vraagstuk, begrijpt niets van wat er zich vierjaar
lang aan het Oost Europese front heeft afgespeeld.'
Voor Littell betekent deze zin niet dat de modder de Duitsers voor grote problemen stelden. Het citaat zegt iets over de psyche van Degrelle, namelijk dat hij
bang is voor modder, dat vieze blubber zijn grootste vijand is. De modder bij Degrelle wordt door Littell gelezen als een mededeling over Degrelle's psyche, niet
als een onderdeel van een realistische beschrijving over de toestand aan het oostfront. Hij citeert in dit verband Theweleit: `Wanneer de republiek wordt aangeduid als "een modderpoel", wordt niet simpelweg de ene verbale aanduiding vervangen door de andere; degene die het zegt, voelt werkelijk het vuil en slijk op
zijn lichaam.'
Alles wat hard en stijf is, grijpt de fascist aan om zijn eigen Ik te pantseren.
Dat gebeurt ook in de taal. Littell geeft aan dat dat in tegenstellingen gebeurt. In
het taalgebruik van Degrelle vindt hij o.a. vocht - droog, zacht - hard, krioelend
- roerloos etc. Het eerste deel van deze paren bedreigt het Ik van de fascist. Het
tweede deel is een manier waarop hij zich tegen de dreiging wapent.
Littell is dus duidelijk een voorstander van het idee dat een tekst veel meer
betekenis heeft dan een gewone sterveling vermoedt. Sterker nog, de fascist beseft niet dat zijn woorden dingen vertellen waar hij zelf nog niet achter is. De fascist is ziek en die ziekte uit zich in zijn taalgebruik.
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In De Welwillenden komt vocht, zoals modder, braaksel, regen en stront, herhaaldelijk voor. Gevaren voor de fascist vormen ze, weten we nadat we Littells kleine
studie gelezen hebben. Max Aue wordt af en toe ook hevig verontrust door vocht.
Zo raakt hij op een gegeven moment geobsedeerd door de kleinste moddervlek
op zijn uniform. De oorlog is in volle gang en hij heeft echt wel andere dingen aan
zijn hoofd dan op dit soort kleinigheden te moeten letten. Zijn ergernis over een
klein vlekje is dan ook ziekelijk. Hij scheldt zijn ordonnans, Haneke, de huid vol
als hij er één ontdekt. Zelfs als Haneke net bij een aanslag om het leven is gekomen en Aue een nieuw vlekje ontdekt, wordt hij nog razend op hem. Die obsessie met moddervlekken moeten ons iets duidelijk maken over de geestesgesteldheid van Aue. Het gaat slecht met hem, en hij is in de war. Op zo'n moment wordt
vocht angstaanjagend. Zo zien we vaker dat wanneer de gruwelijkheden Aue teveel worden, vocht, meestal lichaamsvocht, een verontrustend rol gaat spelen. Ik
geef nog een aantal voorbeelden. Gedurende zijn tijd in de Oekraïne kan Aue zijn
voedsel niet meer binnen houden, hij braakt alles weer uit. In de roman is het
overduidelijk dat het hier niet om een voedselvergiftiging gaat. Aue braakt omdat
hij er niet meer tegen kan.
Net als vocht zijn ook krioelende insecten verontrustend. In Kiev doet Aue,
met tegenzin, mee aan de massaslachting van Babi Jar. In dit ravijn, vlakbij Kiev, hebben de nazi's in 1941 meer dan 100.000 joden geëxecuteerd. Ook van Aue
wordt verwacht dat hij meedoet aan de slachting. Het gaat hem slecht af. Hij moet
op de dode en halfdode, gestapelde lichamen lopen en van dichtbij executies uitvoeren: `Het was afschuwelijk en ik voelde een vlijmende walging, net als die
avond in Spanje, in de latrine met de kakkerlakken..:
Vervolgens beschrijft hij een jeugdherinnering over krioelende kakkerlakken in een Spaanse latrine. Wat opvalt, is dat Aue het niet zo zeer vreselijk vindt
om mensen te vermoorden, maar het is de associatie met krioelende insecten die
hem doet walgen. Een vergelijkbaar voorbeeld van Aue's selectieve gevoeligheid
wordt beschreven in een scène waarin hij geschokt kijkt naar een lijk dat hij aan
een balkon ziet hangen. Zo fijngevoeiigvoor lijken is Aue in hetvoorafgaande niet
gebleken, en het is heel opvallend dat juist dit beeld hem schokt. Er is één detail
dat hem doet gruwen: er druipt speeksel uit de mond van het lijk op de grond.
Als een golf sloeg de angst over me heen, het geluid van het druppelende
speeksel werkte op m'n zenuwen.
Hierop volgt de beschrijving van een j eugdherinnering aan een zelfmoordpoging waarvan Aue als kind getuige is geweest. Het vocht dat uit een dood lichaam
stroomt, maakt hem bang en brengt nare jeugdherinneringen bij hem boven.
Een aantal keren in de roman wordt Aue ziek, krijgt hij koorts en begint te ij-
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len. Het patroon is als volgt. Hij krijgt koorts, begint te ijlen en hij braakt, of krijgt
last van diarree. IJlend heeft hij wensdromen over tweelingzus Una. Het is alsof
tegelijk met de stront zijn verlangens en herinneringen naar buiten komen. Hij
ervaart het alsof hij uit elkaar valt. Niets houdt hem meer bijéén.
Ik zag er vaal en afgemat uit, mijn gezicht leek te smelten als een stukwas, vervormd door de warmte van mijn lelijkheid en mijn haat, mijn ogen glansden
als twee zwarte kiezels midden in die afzichtelijke, absurde vormen, alles viel
uit elkaar.
Hij beschrijft zichzelf als overgaand in vocht. Hij smelt en valt uit elkaar. Het
klinkt alsof het niet zozeer de koorts is die Aue parten speelt maar het `uiteenvallen van het Ik' zoals Littells leermeester Theweleit dat noemt. Aue is veel te
ver gegaan. Dat beseft hij zelf ook, maar van ophouden wil hij niet weten. Hier
treedt het fatalisme duidelijk op de voorgrond; er is geen weg terug. Vernietiging
lijkt de enige weg, ook al al betekent dat het eigen einde: Als ik niets deed en als er
niemand kwam, zo wist ik, dan zou ik doodgaan hier, op dit bed, in plassen drek
en urine, want ik was niet bij machte overeind te komen en het zou niet lang duren en ik zou me bevuilen. Maar ik vond dat geen afschrikwekkende gedachte (...)
Theweleit en het fascisme

De theorie dat de fascist een zwak Ik heeft en uitelkaar dreigt te vallen is afkomstig van Klaus Theweleit. Deze theorie is samengevat in Littells studie over Degrelle en subtiel verwerkt in de naturalistische opbouw van De Welwillenden.
Theweleit schreef in de jaren zeventig van de vorige eeuw de studie Männerphantasien, een analyse van memoires, dagboeken en proza geschreven door leden
van de Freikorps, Duitse paramilitaire organisaties uit de jaren twintig en dertig. Hij is een psychoanalist, maar tegelijkertijd ook een kind van de jaren zeventig. In Männerphantasien ontrafelt hij de psyche van de soldatenman, zoals hij
de fascist noemt, met als enige bron het taalgebruik van hun geschriften. De taal
drukt uit wat de fascist zelf niet onder ogen wil of kan zien. Het taalgebruik van
de soldatenman, de fascist, weet Theweleit te duiden met een vaardigheid die je
buiten psychoanalytische kringen, alleen bij Sherlock Holmes tegenkomt. Theweleit stelt dan ook in het begin van zijn studie dat hij de geschriften van de fascisten beschouwt als ziektegeschiedenissen.
Littell noemt Männerphantasien in Het droge en het vochtige `een briljant,
polymorf en ongrijpbaar boek'. Dat hij onder de indruk is van Theweleit blijkt
ook uit een passage uit De Welwillenden waarin hij speels verwijst naar Män-
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nerphantasien. In het hoofdstuk Allemandes I en II haalt Aue herinneringen op
aan zijn vader. Terloops merkt hij op dat de gebeurtenissen zich afspeelden op
het eiland Sylt: `We gingen er heen met een trein die over de Hindenburgerdamm
reed; bij hoogtij omspoelt het water de rails, en vanuit de trein leek het alsof je
over de zee reed...'
Wie Männerphantasien op de eerste bladzijde openslaat, ziet het meteen, een
afbeelding van een ansichtkaart waarop een trein te zien is die op water lijkt te
rijden. Het is dezelfde trein, die over de Hindenburgerdamm naar Sylt rijdt, en
net als Aue haalt Theweleit herinneringen op aan zijn vader.
Männerphantasien is een merkwaardig, prikkelend boek waarin de psychoanalyse gebruikt wordt om inzicht te verkrijgen over het zielsleven van de fascist. Daarbij wordt Freud van stal gehaald, maar ook bekritiseerd. Freuds theorie
over het Oeidipuscomplex wordt uitgebreid bediscussieerd en vervangen door
het idee van een zwak Ik. Die kritiek op de Oeidipus van Freud zou wel eens de reden kunnen zijn dat Líttell het verhaal van Orestes gekozen heeft en er een snufje
Oeidipusmythe aan toe heeft gevoegd.
Fascisme is in de theorie van Theweleit geen politieke overtuiging, het is een
psychische ziekte, een fundamentele storing in de persoonlijke ontwikkeling. De
oorzaak daarvan ligt in de vroege ontwikkeling van het kind. De stroring leidt bij
het kind tot de het ontbreken van een gezond Ik. Als volwassene kan de fascist
zijn eigen driften, verlangens maar nauwelijks onder controle houden en hij ervaart geen grens tussen zichzelf en de wereld. Hij dreigt voortdurend uit elkaar te
vallen. Om dat te voorkomen wapent hij zich met geweld, bouwt hij militaire organisaties op, geniet hij van parades, massabewegingen, vlagvertoon en militaire
marsen. Theweleit gaat op al deze elementen uitgebreid in en hetboekvormt dan
ook noodzakelijke materiaal voor een beter begrip van Littells korte studie over
Degrelle. Dat de fascist bang is voor seksueel actieve vrouwen, dat hij verliefd
wordt op zijn zus, die minder bedreigend en bovendien dichtbij is; het wordt door
Theweleit allemaal uit Freikorps teksten gehaald. Ook beschrijft hij uitgebreid
de verschillende soorten vocht die de fascist de stuipen op het lijf zouden doen j agen: stront, modder, regen etc. Het zijn allemaal voorbeelden die de belangrijkste
stelling van het tweedelige Männerphantasien moeten illustreren, namelijk dat
fascisme een ziekte is.
Ook in De Welwillenden komt die opvatting voor. Zo fantaseert Max Aue dat
zijn zus tegen hem zegt dat de Nazi's de joden haten uit jaloezie, uit een diepgevoeld, onmogelijk verlangen van de Duitsers om net als de joden te zijn: Door de
joden te doden, zei ze, hebben we onszelf willen doden, de jood in ons, datgene in
onszelf wat leek op de voorstelling die wij ons van een jood maken.
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Theweleit beweert iets soortgelijks in het nawoord van Het droge en het vochtige: het is veeleer een kwestie van fundamentele jaloezie, jaloezie en woede op
de positie van `uitverkoren volk', die de Duitsers als Αriërs', uiteraard voorzichzelf opeisten.
Een dergelijk idee krijgt tegen het einde van de roman steeds meer gestalte.
Aue ziet in een droom Hitler verkleedt als rabbi. Het is misschien de meest absurde uitdrukking van het idee dat de fascisten niet doden uit politieke overtuiging maar als gevolg van een fundamenteel gestoorde psychische ontwikkeling.
Ze doden om zichzelf in stand te houden en het enige wat ze werkelijk verlangen
is om te zijn als degenen die ze vernietigen.
Ten slotte de vraag of Aue gezond is. Neen. Hij is ziek en de oorlog maakt hem
gaandeweg zieker. Zijn verhaal is een ziektegeschiedenis en zijn ziekte moet ons
iets duidelijk maken over de kwestie hoe het in godsnaam allemaal mogelijk is geweest. De vraag is natuurlijk of dat gelukt is. Komt Littell iets dichterbij het begrip voor de daden van de nazi's? Verandert onze kijk op de nazi's na het lezen van
een roman waarin Theweleits pseudo-wetenschappelijke theorie is verwerkt?
Littell heeft de lezer de geschiedenis willen laten doorleven. Zijn roman is als een
naturalistisch laboratorium ingericht en de lezer wordt uitgenodigd mee te kijken bij een groots opgezet experiment; het doorleven van de verschrikkingen van
de Holocaust, niet als slachtoffer maar als menselijke dader. Theweleit zegt het
als volgt: `Misschien is het een goede manier: het eigen onbewuste niet verdringen, maar het de geschiedenis, het fascisme laten doorleven, zodat de geschiedenis begrijpelijk wordt via een ervaring van het eigen onbewuste:
Litell begrijp ik na het lezen van Theweleit beter. Maar begrijp ik nu iets meer
van de motieven van de ss-er Max Aue? Zijn geschiedenis laat mij in elk geval in
verbijstering achter.
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MURAI KILIQΑRSLΑΝ

Trucs

`Vavuz! Hé! Vavuz!'
Hoewel het ook tussen de spijlen door kan staat Duygu op zijn tenen om over
het hek heen te roepen.
`Vavuz!'
Aan de andere kant van de straat kijkt Vavuz op. Hij ziet Duygu en lacht. Hij
steekt zijn duim op.
Duygu zwaait enthousiast terug.
Vavuz loopt een paar passen verder, maar stopt dan. Hij steekt de straat over
en loopt naar Duygu toe.
`Kom je mee voetballen?' vraagt Duygu.
`Ik kan niet, kleine spruit, ik ben op weg naar je zus.'
`O,' zegt Duygu teleurgesteld.
Vavuz knikt naar de restvan de jongens op het schoolplein.
`Als jullie aan het voetballen zijn, hoor jij dan niet mee te doen?'
`Samir en Delano zijn de teams aan het verdelen. Ik doe niet mee. Omdat ik de
jongste ben word ik toch altijd als laatste gekozen. En moet ik keepen.'
`Zo erg is dat toch niet? Sommige van de beste keepers ter wereld zijn begonnen net als jij. Als kind waren ze de jongste en moesten ze altijd keepen:
`Maar ik wil helemaal geen keeper worden.'
`Wat dan wel?'
`Jij?'
`Linkshalf.'
`Ik ook,' zegt Duygu snel.
Vavuz lacht.
`Kom je mee voetballen?'
`Had je me dat net niet al gevraagd?' zegt Vavuz, nog steeds lachend.
`O ja.'
`Weet je wat? Onderweg naar huis kom ik nog wel even langs. Dan laat ikje wat
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trucjes zien.' Hij buigt zich over Duygu heen en knipoogt. Als de anderen die zien
zul je vast nooit meer het doel in hoeven:
Een ongelooflijke opwinding maakt zich van Duygu meester. Het liefst zou hij
nu naar de anderen willen rennen om de trucjes te laten zien, maar o ja, hij kent
ze nog niet. Zo meteen. Hij wil nog iets zeggen tegen Vavuz, wat dan ook. Maar hij
kan niets verzinnen en zwijgt.
Gelukkig lijkt Vavuz geen aanstalten te maken te vertrekken. Hij blijft staan,
over het hek leunend. Maar hij kijkt niet meer naar Duygu. Hij zegt ook niets
meer. Zou hij denken aan welke trucjes hij Duygu wil leren?
`Komen er wel 's andere jongens bij jullie op bezoek?' vraagt Vavuz plotseling.
`Wat?'
`Dat is toch een normale vraag of niet? Komen er wel 's andere jongens bij jullie op bezoekvoor je zus?'
`Nee, ik geloof het niet.'
`Maar als ze wel zouden komen,' Vavuz buigt weer over Duygu heen, deze
neemt snel een stap naar achter, `dan zou je het mij vertellen, hè? Als mannen onder elkaar. Zij...'
Vavuz schudt zijn hoofd.
`Soms snap ik haar echt niet. Ik wil er dan over met haar praten maar ik durf
het niet. Begrijp je wat ik bedoel? Ik ben bang dat haar beeld van mij verandert.
Ik weet niet eens wat voor beeld dat is. Ze laat me continu in het onzekere en dat
geeft me stress. Je kent mij, ik ben een ontspannen jongen, ik heb nooit gedacht
dat ik me zo zou voelen. Maar dit kan ik natuurlijk nooit tegen haar zeggen. Zie je
het voor je? Ze zou me alleen maar uitlachen.'
Hij kijkt Duygu strak aan.
`Maar toch blijf ik Mehtap leuk vinden. Wat vindt ze van mij?'
Duygu haalt zijn schouders op.
`Ja, gewoon.'
' "Gewoon"? Wat "gewoon"? Wat is "gewoon"?'
Vavuz kijkt hem onderzoekend aan en Duygu begint zich ongemakkelijk te
voelen. Hij zou het nu niet meer erg vinden als Vavuz weg zou gaan. Dan begint
Vavuz plotseling weer te lachen. Hij gaat rechtop staan.
`Volgens mij zij n de jongens klaar met partijen kiezen. En ik kan ook maar beter gaan. We willen Mehtap natuurlijk niet boos maken, ofwel, kleine spruit? Ik
zie je nog wel.'
Vavuz zwaait even en loopt weer weg.
`Tot vanmiddag!' roept Duygu hem na.
Hij kijkt Vavuz na terwijl die wegloopt. Hij kijkt hem na tot hij om de hoek
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is verdwenen. Hij zou hem verder hebben nagekeken als hij op dat moment niet
onder zijn oksels werd opgetild. Samir zit met Duygu opgescheept en hij draagt
Duygu naar hun doel. Samir zet hem neer en vertelt dat hij daar de rest van de dag
moet blijven staan.
De deur van een van de klaslokalen staat nog open. Erdoorheen kan Duygu de
klok zien die in de klas hangt. Hij heeft er waarschijnlijk al honderdduizend keer
naar gekeken. Waar blijft Vavuz toch? Hij ziet Mehtap al zo vaak. Hoe kan het nou
zo lang duren?
De laatste tijd komt Vavuz niet meer op het schoolpleintje om te voetballen
met de rest van de jongens. Maar hij is nog steeds legendarisch. En hij heeft in
niemand een grotere fan dan in Duygu. Stel je voor, Vavuz zou trouwen met Mehtap. Dan zouden ze broers worden! Deze afgelopen maanden waarin Vavuz bij
hen thuis op bezoek komt zijn de mooiste van Duygu's leven geweest. En hij laat
niet na aan de jongens te vertellen dat Vavuz bij hem thuis komt. Eenmaal zei
Can, die er niet meer tegen kon: `Maar hij komt niet voor jou. De enige reden dat
hij bij jullie komt is je zus.'
De andere jongens moesten Duygu toen tegenhouden. Anders was hij Can
aangevlogen.
De andere jongens begrijpen het niet. Ze zijn jaloers. Ze pesten hem. Ookvandaag zijn ze weer boos. Nu weer omdat hij al een paar ballen heeft doorgelaten.
Duygu kan het helemaal niets schelen.
Wat voor trucs zal Vavuz hem zo meteen laten zien? Misschien is het wel rond
de wereld! leerjongens kunnen het: de bal hooghouden en dan met de voet om
de bal heen. Maar wat Vavuz kan heeft hij bij niemand anders gezien: Vavuz houdt
de bal stil op zijn voet. Dan gaat hij rond de wereld om vervolgens de bal weer stil
op zijn voet te houden. Zal Vavuz het hem zometeen leren?
Duygu begint plotseling rondjes om zijn doel heen te rennen. Hij heeft zoveel
energie in zich dat hij niet weet wat hij ermee moet doen. Hij springt op en grijpt
de lat van het doel vast. Hij probeert zich op te trekken zoals hij de grotere jongens heeft zien doen. Maar zijn dunne armpjes laten hem in de steek en nog voor
hij zich ook maar een keer heeft kunnen optrekken laat hij zich weer vallen.
Weer kijkt hij op de klok. Vier minuten zijn voorbij gegaan. Duygu valt achterover neer op de grond.
Snel krabbelt hij weer op. Een jongen van de tegenpartij komt met de bal naar
hem toe gerend. Hij schiet. Maar Duygu ziet het al: Quincy heeft zijn bovenlichaam te ver naar achteren geheld. De bal gaat meters over het doel heen. Duygu
en Quincy staren elkaar aan.
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`Ga halen dan!' schreeuwt Quincy.
Duygu rent de straat op. Als hij terug is wacht Turan hem al op. Duygu begint
te lachen. Hij houdt de bal nog steeds in zijn handen.
`Sorry,' zegt Duygu, `sorry hoor. Ik moest even denken aan iets dat Yavuz gisteravond tegen mij zei. Hij is zo grappig.' Hij lacht weer hard. `Ik wil het je best
vertellen, maar het is iets tussen Yavuz en mij.'
`Mag ik de bal?'
Duygu houdt op met lachen. Met tegenzin geeft hij de bal en meteen is Turan
verdwenen. Duygu is weer alleen. Hij kijkt weer op de klok.
Hij zucht.
`Vavuz! Yavuz!'
Het is maar goed dat Duygu net op dat moment opkeek, anders zou hij Yavuz
hebben gemist. Die loopt met grote passen aan de overkant van de weg zonder op
te kijken.
`Yavuz!'
Met zijn handen op het hek steunend hangt Duygu in de lucht. Hij roept en hij
roept maar Yavuz blijft doorlopen.
`Yavuz!' schreeuwt hij op zijn allerhardst.
Vavuz draait zich om. Hij kijkt boos.
`Wat?' schreeuwt hij terug.
Van schrik laat Duygu het hek los. Hij aarzelt.
`Je zou me nog een voetbaltruc laten zien, toch?'
Yavuz staat plotseling stil.
`Een truc,' herhaalt hij, alsof hij geen idee heeft waar Duygu het over heeft. En
dan nog een keer: `Een truc? Ja? Je wilt een truc zien?'
Met een snelheid die Duygu niet heeft verwacht steekt Yavuz de weg over en
springt over het hek. Duygu springt op tijd weg en wordt net niet geraakt.
`Een truc,' blijft Yavuz herhalen.
Hij loopt het pleintje op. De jongens zijn opgehouden met voetballen en kijken verbaasd naar Yavuz. Hij gebaart naar degene met de bal. Als de bal zijn kant
is opgerold pakt hij hem op.
`Je wilde een truc zien?' zegt Yavuz tegen Duygu. Hij houdt de bal vlak voor
Duygu en raakt net niet zijn gezicht ermee. `Let op.'
Yavuz draait zich om. Hij helt zijn been naar achter. Vervolgens geeft hij de bal
een ongelooflijke trap. Duygu weet niet wat er aan de hand is maar hij kan het niet
nalaten vol bewondering te kijken naar de bal. Hij heeft de bal nog nooit zo hoog
zien komen. Op zijn hoogste punt maakt de bal een zwierende beweging en komt
uiteindelijk op het dak van de school terecht.
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Yavuz draait zich weer om naar Duygu en buigt voorover tot hun gezichten
vlak tegenover elkaar staan.
`Mooie truc, hè? En laat me nu met rust, Duygu.'
Vavuz geeft Duygu een duw.
Duygu valt achterover. Hij snapt niet wat er gebeurt. Wel beseft hij dat er iets
onherroepelijks is gebeurd. Hij hoopt dat Yavuz weg is maar hij durft niet op te
kijken.
Even later komt de rest van de jongens om hem heen staan.
`Gaat het?' zegt Turan. `Wat rot van hem, hè?'
Hij krijgt bijval van de rest. Ze proberen hem zo goed en kwaad als ze kunnen
te troosten en Duygu kan het niet nalaten zich toch wat beter te voelen. Deze jongens die normaal zo onaardig doen. Toch blijven de tranen komen.
Duygu weet niet waarom Yavuz zo tegen hem deed. Hij vraagt zich af of ze nog
vrienden zijn en of ze dat ooit waren. Want vrienden doen niet zo tegen elkaar of
wel? Het enige wat hij weet is dat hij geen linkshalf meer wil worden.
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LEO VAN DER STERREN

Gedichten

HET LAND
Zij hebben zwaar het land. Zij hebben als
een os het land. En o zo lang. Het werk
fungeert als motorvan de tijd - die steeds
gloednieuwe oude bak. De arbeid die
hen leeft, beweegt, het weeë heen en weer
bezorgt. Maar tijdens pauzes in kantines
met hoog plafond vol hoog niveau belaagt
het land hen weer - ondanks vertoon van ego
als een verschijnsel van vertoon - het is
als een klassieke kwaal die zoetjes aan
hen knaagt. Maar de landziekte tast de kernen
van menszijn aan, vreet geest en lever weg.
Het werkverdrijft de tijd maar na de werkdag
parkeert de tijd zich op een lagere
etage in zo'n typische garage
waar niemand blijven wil. Dan keert het land
weerom. Zo landerig, geen prikkel kan
het land verdrijven. Ja, het werk verdrijft
de tijd omdat het werk gedaan moet worden meer van extern, zeg maar. Daarna stagneert
het drijfwerk. Niets voedt de verwondering.
Niets boezemt nog ontzag in. Lusteloos
op Lesbos. Geborneerd op Borneo. En
ze kauwen lange draden en verslikken zich
in knopen sleur en staar. Straks stikken ze
nog in verstuikingen van landerigheid.

65

Het werkverdrijft de tijd, maar daarna valt
het land. Het gat oogt diep, de val oogt lang.
Het gaapt zoals de landerige gaapt,
lang en diep. O, de kaken stijven. O,
wat doen de spieren pijn, wat kauwt de kop!
Recht onder die oprechte oer-ellende
van existentie, op een lagere
etage in zo'n typische garage
waar niemand blijven wil, bij lethargie
van chroom en blik, wat gilt, wat ligt, wat lilt,
welk lichaam blijft daar, overal ondicht,
met indolentie van de hand verdaan,
recht onder de verlamming van het land?
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PROCEDURE
Het eerste om te doen is een locatie zoeken waar ooit iets
geschied is wat de mensen zich nog heugen, incident dat nu
of eens de noemer van geschiedenis zal torsen. Dan volgt de
gedachte aan wat op die plek geschied is. Gedenken daar
waar dat voorviel wat het gedenken waard is. Trachten
te voelen wat er toen gevoeld werd, op het ogenblik van
geschieden, op de wijze als verhaald wordt in de schrijving der
geschiedenis, die amalgaam van reconstructies van
verledens. De getuigenissen. En de blikken die naar achteren
gericht zijn, naar wat is geweest. De ogen, stuk voor stuk
iets anders ziend. Elk brein dat anders denkt. Elk denken, elk
herdenken kent zijn eigen idioom. En dan het onvermijdelijke
slot. Laatste halteplaats voor de bestemming van het niets. Tot slot
de korrel zout, de ironie en het cynisme uitmondend in een vuren lach
van het besef van het niet-weten, toen niet, nu niet, nooit niet.
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THOMAS WOLFF

Geen deur
Vertaling Martinette Susijn

Het is geweldig, de geestdrift waarmee mensen in goeden doen die in hun hele leven nog nooit alleen zijn geweest je kunnen gelukwensen met de geneugten van
de eenzaamheid. Ik weet waar ik het over heb. Ik ben in mij n leven veel alleen geweest - meer dan wie dan ook - en ik kende, gedurende een korte periode, wel
een aantal van dit soort mensen in goeden doen. Het is verbazingwekkend hoe zij
hunkeren naar een leven van eenzaamheid. 's Avonds worden ze naar hun mooie
huis buiten de stad gereden, waar vrouw en kinderen verlangend op hen wachten; of naar hun prachtige appartement in de stad, waar hun lieftallige echtgenote of charmante maitresse op hen wacht met tedere glimlach, een geparfumeerd,
geolied en verleidelijk lichaam en een liefdevolle omhelzing. Maar dit alles is als
een dorre vlakte met hier en daar een struik.
Soms word je door zo iemand uitgenodigd voor een diner: je gastheer is een
vriendelijke, nette man van zesenveertig, een beetje kaal, goed stevig, blakend,
maar toch heeft hij niets vulgairs of sensueels. Deze miljonair is zelfs een prettige
verschijning, zijn gelaatstrekken, hoewel fors en gul, verraden gevoelige intelligentie, zijn manieren zijn hoffelijk, rustig en ingetogen, zijn glimlach een beetje droevig, maar omfloerst met een vleugje ironie, als iemand die alle mogelijke
jeugdige smart, hoop en gekwelde woede heeft doorleefd, en die nu weet wat hij
van het leven kan verwachten, wiens `oogleden wat vermoeid zijn,' maar die daarin berust zonder er al te verbitterd over te zijn.
Toch heeft het leven het de gastheer niet al te moeilijk gemaakt: de stille, dure getuigen van zijn belangstelling voor onschatbare kostbaarheden zijn overal
om hem heen te vinden. Hij woont in een penthouse aan de East River: het toonbeeld van een onopvallende, maar gedistingeerde smaak, hij heeft diverse bustes
en beelden van Jacob Epstein, waaronder een van hemzelf die de beeldhouwer
maakte `toen ik daar twee jaar geleden was', en hij heeft ook een uitgelezen verzameling zeldzame boeken en eerste drukken en nadat al deze schatten uitgebreid
zijn bewonderd, gaat het gezelschap even naar het dak om daar het uitzicht over
de rivier te bewonderen.
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De avond valt snel, de hoge ijskoude glazen in de hand maken een zacht, maar
aangenaam tinkelend geluid, en voor je ogen schittert de enorme stad met zijn
overweldigende vooraanzicht en doek van naar de sterren reikende torens, nu
bezaaid met het diamanten stuifmeel van miljoenen lichtjes; en de zon is erachter ondergegaan en het vervagende daglicht kleurt de rivier rood - en verrukt zie
je de passerende schepen, sleepboten, aken, en de vleugelachtige welving van de
bruggen - het is avond, en er zijn daar schepen - er zijn schepen - en je hebt een
wild, ondraaglijk verlangen watje niet kunt uiten.
Alsje weer naar binnen gaat, heb je het gevoel heel ver weg te zijn van Brooklyn, waar je woont; en alles watje als kind van de stad vond, voordatje die zag of
kende, lijkt nu niet alleen mogelijk, maar ook op het punt te staan te gebeuren.
Het grootse uitzicht op de stad met al zijn betoverende kleuren brandt in je
hart precies zoals toen je er als twaalfjarige aan dacht. Je hebt het gevoel dat hetzelfde schitterende geluk van fortuin, roem en triomf zo weer van jou zal zijn, dat
je op het punt staat je plaats in te nemen tussen belangrijke mannen en mooie
vrouwen in een leven dat voorspoediger en gelukkiger is dan ooit tevoren - dat,
op een of andere manier, voor je klaarligt en maar een centimeter van je verwijderd is als je het zou aanraken, maar een woord van je vandaan als je het zou uitspreken, maar een muur, een deur, een stap van je verwijderd als je maar wist
waar je er in mocht.
En op een of andere manier ontwaakt weer die oude, wilde, woordeloze hoop
datje hem zult vinden - de deur waar je doorheen moet - dat deze manie dat gaat
vertellen. Zelfs de lucht die je inademt is vol van de opwindende dreiging van een
onmogelijk geluk. Opnieuw wil je hem vragen wat de magische sleutel is die zijn
leven zoveel kracht, autoriteit en gemak heeft gebracht, en al die barre strijd, pijn
en lelijkheid van het leven, de razernij, de honger en het dwalen zo ver weg doet
lijken, en jij denkt dat hij het je gaat vertellen - dat hij je de magische sleutel gaat
geven - maar hij verteltje niets.
Dan keert, even, het oude onnaspeurlijke raadsel van tijd en de stad terug en
overstelpt je ziel met de verschrikkelijke sensatie van mislukken en verdrinken.
Je ziet deze man, zijn maitresse en alle andere stadsmensen die je hebt gekend
in onsterfelijke, heldere vormen, en toch zijn hun leven en tijdje vreemder dan
een droom, en je denkt datje gedoemd bentje voor altijd tussen hen te bewegen
als een geest die op hun leven nooit grip krijgt, of zich hun tijd nooit eigen kan
maken. Het lijkt dat je leeft in een wereld vol schepsels die hebben geleerd om
zonder vermoeidheid of zielenstrijd te leven, die een leven leiden waar jij nooit
aan kunt raken, datje nooit kunt benaderen of bevatten; een vreemd stadsras dat
nooit in een tijdsdimensie als de jouwe heeft geleefd die gemeten kan worden in
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minuten, uren, dagen en jaren, maar in dimensies van onpeilbaar en oeroud gevoel; een soort mensen dat slechts kan worden herinnerd op enig moment in hun
leven negenduizend passies geleden, twintigduizend nachten van dronkenschap
geleden, achthonderd feesten, vier miljoen wreedheden, negenduizend daden
van verraad of trouw, tweehonderd liefdesverhoudingen geleden - en wier levens daardoor een fantastisch en verschrikkelijk tijdperk van gevoel aannemen,
dat nooit jeugd heeft gehad of zich onschuld herinnerde en dat in jou de sensatie
teweegbrengt van verdrinken in een zee van verschrikking, een zee van blinde,
eindeloze, oeroude tijd. Er is geen deur.
Maar nu heeft je gastheer, met zijn vaag bittere en ironische glimlach, nog een
goede sterke eerlijke whisky voor zichzelf ingeschonken in een hoog, smal glas
met wat ijs, peinzend zijn lippen er smakkend aan gezet, en wordt hij, na twee of
drie bedachtzame slokken, een tikkeltje bedroefd over het leven dat het wrede lot
hem heeft toebedeeld.
Terwijl zijn maitresse bevallig op het brede gedeelte van een gestoffeerde
stoel zit en met haar koele en delicate vingers zachtjes over zijn gefronste voorhoofd strijkt, en terwijl zijn butler Ponsonby of Kato geruisloos `de tafel in gereedheid brengt' voor het diner, staart hij melancholiek voor zich uit, en feliciteert je bitter glimlachend met het zalige geluk alleen te mogen wonen in de Armeense wijk van South Brooklyn.
Nou, zegje, het heeft ook zijn nadelen om alleen in South Brooklyn te wonen.
Je woning heeft dezelfde vorm als een slaapwagen, behalve dat hij niet zo lang is
en maar één raampje aan elk uiteinde heeft. Voor het raam aan de voorkant zitten
tralies die je hospita daar heeft aangebracht om te voorkomen dat de schurken in
die fijne buurt inbreken; in de winter is het er koud en donker, en slaan de muren
nat uit, in de zomer ben jij het zelf die zweet, en niet zo'n klein beetje ook, meer
dan gezond is; het wordt er verduiveld warm.
Bovendien - en nu raak je pas goed op dreef - als je 's ochtends opstaat, drijft
het zoete aroma van het oude Gowanus Canal je neusgaten, je mond en je longen
in en doordringt alles watje doet, denkt of zegt! Het is, zegje, een gigantisch grote
Stank, een Geursymfonie, een zware orgeltoon van bedwelmende stank, vakkundig in elkaar gezet, samengeperst en gecomposteerd uit zevenentachtig verschillende, afzonderlijke, verrotte materialen, en met stijgend enthousiasme som je
ze allemaal voor hem op. Er zit, zegje, de lucht van gesmolten lijm in, en van verbrand rubber. Er zit de essence van dode, rottende katten in, de geur van rotte
kool, prehistorische eieren en oude tomaten; de stank van brandende vodden en
bedervend afval, vermengd met het aroma van een scharminkelig paard, dood nu,
de huid van een stinkdier, en de kwalijk riekende geuren van een stilstaand riool;
er zit ook nog -
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Maar je gastheer werpt nu met een verrukte gelaatsuitdrukking zijn hoofd
achterover, haalt met extatisch genoegen diep adem, alsof hij in dit arsenaal aan
geuren werkelijk de levensadem zelf had gevonden, en roept:
`Geweldig! Grandioos! O, echt voortréffelijk! Mágnifiek!' roept hij uit en
werpt, terwijl hij uitgelaten lacht, zijn hoofd weer achterover.
`O, John!' zegt zijn vriendin nu met een ongeruste uitdrukking op haar mooie
gezicht. `Ik denk dat jij het op zo'n plek helemáál niet naar je zin zou hebben. Het
klinkt gewoonweg verschrikkelijk! Ik wil het niet horen,' zegt ze met een charmant rillinkje van walging. `Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat ze mensen op
dat soort plekken laten wonen!'
`O!' zegt hij, `het is geweldig! De kracht, de rijkheid en de schoonheid ervan!'
roept hij uit.
Ach, stem je in, het is ook wel geweldig. En kracht en rijkheid - dat heeft het
zeker! Maar wat schoonheid betreft - dat is een ander verhaal. Daar ben je niet
zo zeker van - maar zelfs terwijl je dit zegt, schieten je veel dingen te binnen. Je
herinnert je een groot, krachtig paard, traag, lange haren boven de hoeven en met
grote, ijzergrauwe vlekken, dat op een snikhete dag in augustus naast de stoep
stond. De voerman had het uitgespannen en het stond daar met zijn grote geduldige hoofd gebogen, eindeloos en kalm verdrietig, en een kleine jongen met
zwarte ogen en een donker gezicht stond er naast met wat suiker in zijn hand,
en de voerman, een man met het harde gegroefd gezicht van de stad, stapte met
een emmer water naar het paard en gooide die leeg tegen de zij van het dier. Een
seconde lang rilden de grote flanken dankbaar en begonnen te dampen; de man
stapte de stoep weer op en bekeek het dier met een scherpe, bedachtzame blik, en
de jongen stond er bij en wreef met zijn hand langzaam over de snuit, terwijl hij
onophoudelijk zachtjes tegen het paard sprak.
Dan herinner je je hoe een boom die overhelde tot in het smalle steegje waar
je woonde dat jaar tot leven was gekomen, en hoe je dag in dag uit had gevolgd
hoe hij de kortstondige glorie van jong, magisch groen bereikte. En je herinnert
je een rauwe, verweerde straat aan het water met het naakte en harde leven, de
opeenhoping van hutten, flatgebouwen en sloppen en enorme, smerige steigers,
de onbeschrijflijke lelijkheid en schoonheid, en je herinnert je hoe je een keer bij
ondergaande zon door deze straat liep en alle kleuren van de zon en de haven een
ogenblik op de schitterende zijde van een trots wit schip flakkerden, schitterden
in zwermende stofdeeltjes in een regenboogkleurig web van licht en kleur.
En dan vertel je de gastheer hoe dat was en hoe de avond eruitzag en aanvoelde - over de opwindende geuren en kleuren van de enorme, verlaten steiger, van
het vervagende licht op de oude, verweerde bakstenen van vervallen huizen, en
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van de schitterende schoonheid van dat zwermende web van licht en kleur op de
grootse voorsteven van het schip, maar als je begint te vertellen, lukt het niet, en
zal het ook nooit lukken dat gevoel van raadselachtigheid, verrukking en woest
verdriet datje toen had terug te halen.
Ja, er was voldoende schoonheid - genoeg om je hart te breken, je hersens op hol
te laten slaan en de pezen van je leven stuk te scheuren - maar wat valt er te zeggen? Je herinnert je al deze dingen, en nog tienduizend andere, maar als je de
man er over gaat vertellen, lukt het je niet.
In plaats daarvan vertel je hem over de plek waar je woont: over hoe donker en
heet het er is in de zomer, hoe vochtig koud in de winter, en over hoe moeilijk het
is om iets fatsoenlijks te eten te vinden. Je vertelt hem over de hospita, een verbeten ex-verslaggeefster. Je vertelt hem hoe goed en ruimdenkend ze is; hoe rauw
en rap, vol levenslust en energie, hoezeer ze van drinken houdt en van het gezelschap van drinkende mannen, en dat ze alles weet van de ruwheid en zelfkant van
het leven waar een krantenverslaggever mee te maken krijgt.
Je vertelt dat ze bij moordenaars is geweest voordat ze geëxecuteerd werden,
dat ze hun verhaal van hen of hun moeder heeft gehoord, dat ze voor een verhaal
over de reling van schepen is geklommen, zichzelf bij begrafenissen heeft opgedrongen, de kist tot aan het graf is gevolgd, elke pijnlijke, gepaste, droevige emotie van de mens met voeten heeft getreden - en dat allemaal om maar een verhaal
te krijgen; maar op een of andere manier tot in het diepst van haar ziel toch nog
steeds een fatsoenlijke vrouw is, een reusachtig goed, gul en levenslustig mens,
en toch een puriteinse oude vrijster.
Je vertelt dat ze enkele jaren geleden gek werd en twee jaar in een gesticht
heeft gezeten; je vertelt dat ze nog wel eens door een vlaag van waanzin getroffen wordt en dat je een paar maanden geleden 's avonds thuiskwam en haar uitgestrekt op je bed aantrof, dat ze opstond en je begroette als de geweldige minnaar van haar dromen - doktor Eustace'clamee, een naam, een persoon en een
liefde die ze verzonnen had. Dan vertel je over haar fantastische familie, haar drie
zussen en haar vader, die allemaal een tik van dezelfde molen hebben gekregen,
maar dan zonder haar energie, kracht en enorme talent; en over hoe ze vanaf haar
achttiende dat hele stel heeft onderhouden.
Je vertelt over de oude man, een uitvinder die nooit iets uitvindt; dat hij een
kurkentrekker had uitgevonden met ingebouwde kurk waarmee je niet kon ontkurken; een onafsluitbaar slot; een onbreekbare spiegel die niet spiegelde. En je
vertelt dat hij een jaar ervoor $ 120.000,- had geërfd - de eerste keer dat hij ooit
geld had - en dat prompt naar Wall Street had gebracht, waar hij er even snel van
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af werd geholpen, terwijl hij ondertussen zijn vrouw en dochters naar Europa
had gestuurd in de bruidssuite van een vorstelijk lijnschip en hoe hij ze, toen ze
terug wilden komen, telegrafeerde: `Reis verder naar Rome, lieverds! Reis verder,
verder! Jullie vader verdient miljoenen!'
Ja, dit allemaal, en nog honderd andere dingen zou ik mijn gastheer kunnen
vertellen over deze ongelooflijke, idiote, fantastische en toch grootmoedige familie die ik in een smerig steegje in Brooklyn had gevonden. En ik zou hem nog duizend andere dingen kunnen vertellen over de mensen om mij heen - over de Armeniërs, Spanjaarden en Ieren in de steeg, die op weekdagen zodra ze thuiskwamen de radio aanzetten, totdat de hele buurt weergalmde met wel honderd dissonanten, en dan op zaterdag thuiskwamen om dronken te worden en hun vrouwen
te slaan - hun hele intieme levensloop met gelach, geschreeuw, gegil en gevloek
onverbloemd op straat gegooid via al die openstaande ramen.
Ik zou hem kunnen vertellen hoe ze vochten, zopen en moordden; hoe ze bedreigden, beroofden en molesteerden, hoe ze hoereerden, stalen en doodden wat voor hen allemaal hoorde bij hun ordentelijke, dagelijkse leven - maar hoe ze
toch ook konden jammeren in hun gekrenkt fatsoen, klagen bij de politie, en een
afvaardiging naar ons toe sturen toen het jonge neefje van mijn hospita een uur
lang slechts gekleed in een zwembroek in onze postzegel van een achtertuin had
gelegen.
`D'r ligt een nakende man bij jullie buiten!' zeiden ze op een ingehouden, beschuldigende toon waaruit hun afschuw sprak.
Ja, wij, die zo dol op ironie zijn, mijn beste, wij - de oude Whittaker, de uitvinder, en Malle laude, zijn oudste dochter, die kon mopperen over een gesneuveld schoteltje om je vervolgens vol te proppen met een overdadig ontbijt, die
van april tot augustus geduldig haar zes metertjes aarde in de achtertuin begoot
tot het gras er prachtig bij stond, en er dan twintig magere, donkere, halfnaakte
schooiertjes in losliet die het in twintig minuten tijd tot een modderige puinhoop
vertrapten, terwijl zij met de tuinslang hun groezelige lijfjes besproeide; wij, deze oude man, zijn dochters en zijn kleinzoon, drie bankbedienden, een striptekenaar, twee jonge kerels die bij Hearst werkten, en ik; wij, mijn beste, die af en toe
een meisje mee naar onze kamer namen, dronken werden, huilden, zondige en
onwaardige levens opbiechtten, Shakespeare, Milton, Whitman, Donne, de Bijbel - en het sportkatern - lazen, wij, die, jong, onbezonnen, oud, dwaas, en verward als we waren, nooit hadden gemoord, geroofd of een vrouw de tanden uit
haar mond hadden geslagen; wij, die voor zover mogelijk inde wereld redelijk fatsoenlijke, aardige en ruimdenkende mensen waren, wij waren de paria's van Balcony Square - zo genoemd omdat er geen plein of balkon was, maar slechts een
klein, smal steegje.
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Ja, wij werden gewantrouwd als ondermijnende krachten van ordelijkheid en
openbare zeden, die schaamteloos een onverholen en onbetamelijke schande teweegbrengen, en onze buren bekeken ons vol huiverende afkeuring in hun argwanende ogen terwijl zij hun vrouw sloegen zoals het liefhebbende echtgenoten
betaamt, elkaars keel doorsneden met burgerlijke trots, en hun eerzame arbeid
van moorden, roven en aanranden uitvoerden zoals het zichzelf respecterende
burgers betaamt.
Ondertussen werd een man vermoord, zijn schedel ingeslagen, op de stoep
drie huizen bij mij vandaan; en een dronken vrouw stapte een keer om twee uur 's
nachts uit een auto terwijl ze door de hele buurt beschuldigingen naar haar metgezel schreeuwde.
`Je mόet me betalen, vuile smeerlap!' krijste ze. `Je moet me nú betalen! Geef
me m'n drie dollar, of'k ga naar huis en zorg dat m'n man ze uitje zak ramt!'
`Gedraag je dan als een dame!' zei de man op zachtere toon. `Ikbetaal je pas als
jij je als een dame gaat gedragen! Je moetje als een dame gedragen!' drong hij aan
met een roerende toewijding aan de regels van hoffelijkheid.
Dit was zo doorgegaan tot hij zijn auto had gestart en in razende vaart was
weggereden, waarna zij urenlang in het steegje heen en weer had gezwalkt,
schreeuwend en huilend, obsceen vloekend terwijl ze de wraak van haar echtgenoot afriep over deze vrijer die haar zo had misbruikt - een aanklacht die ongestoord had voortgeduurd tot drie jonge schurken-in-de-dop van de gelegenheid
gebruik hadden gemaakt en haar hadden beroofd; ze renden midden in de nacht
langs mijn raam, en eentje was angstig, wilde terugkrabbelen en zei: `Poeh! Ik ben
misselijk! Ikvoel me niet lekker! Wacht effe! Gaan jullie maar, doen jullie't maar!
Ik moet koffie hebben!' - waarop de anderen hem ruw toebeten:
`Kom op! Kom op, laffe hond! Alsje niet komt, maak ikje af!' En wegwaren ze,
hun snelle voeten draafden behendig door het donker, terwijl de dronken en dolle uithalen van de vrouw zwakjes van de andere kant kwamen, en ten slotte ophielden.
De gastheer is in de wolken met deze meedogenloze kroniek. Hij slaat zich in
verrukking tegen het voorhoofd en roept `O, fantastisch! Grandioos! Wat ben jij
een geluksvogel! Als ik jou was, zou ik de gelukkigste man op aarde zijn!'
Je werpt een blik om je heen en zegt niets.
`Zo vrij te zijn! Dagelijks deze dingen mee te maken!' roept hij uit. `Tussen
echte mensen te leven! Het leven te zien zoals het is, rauw - het échte werk, niet
zoals hier!' zegt hij met een vermoeide blik op alle glad gestoffeerde illusies die
hem omgeven. `En bovenal alléén te zijn!'
Je vraagt hem of hij ooit alleen is geweest, of hij weet hoe het is om eenzaam
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te zijn. Je probeert het hem uit te leggen, maar hij weet het al. Hij glimlacht vaag,
ironisch en wuift het, en jou, weg, met de tolerantie van een wijs man voor de
jeugd: `Ik weet het! Ik weet het!' zucht hij. `Maar we zijn allemaal eenzaam, en
bovendien, mijnjongen, zit de echte eenzaamheid voor de meesten van ons hier'
- en hij klopt iets links van zijn derde overhemdsknoopje, in de vermoedelijke
buurt van zijn hart. `Maar jij! Vrij, jong en ongebonden, de hele wereld ligt voor je
open - Jij hebt een goed leven! Wat kan een man zich in godsnaam nog meer wensen?'
Ti a, wat valt er te zeggen? Een ogenblik bonst het bloed tegen j e slapen, brandt
een verhit repliekje scherp en bitter op de lippen, en je hebt het gevoel datje hem
van alles zou kunnen zeggen. Je zou hem kunnen zeggen, zonder al te vriendelijk
en voorzichtig te zijn, dat een man verdomd veel meer te wensen heeft: goed eten
en geweldig gezelschap, comfort, gemak, veiligheid, een aantrekkelijke vrouw zoals hij op dit moment naast zich heeft, en een einde aan de eenzaamheid - maar
wat valt er te zeggen?
Wantje bent wie je bent, je weet watje weet, eenzaamheid is niet in woorden
te vatten, zwarte, bittere, schrijnende eenzaamheid, die 's nachts aan de wortels
van stilte knaagt.
Dus wat valt er te zeggen? Er is genoeg leven geweest, en genoeg kracht,
pracht, plezier, en ook genoeg schoonheid, en zeker genoeg ellende en vuiligheid
en tegenslag en krankzinnigheid en wanhoop; genoeg moord en wreedheid en
haat, en genoeg eenzaamheid om je binnenste te vullen met een substantie grijze
gruwel, en je lippen te doen springen door de harde en bittere smaak van verlatenheid.
En ja, er is tijd genoeg geweest, zelfs in Brooklyn is er tijd genoeg, genoeg
vreemde tijd, duistere, geheime tijd, duistere tijd met miljoenen gezichten, je altijd voorbij vliedend als een rivier, zelfs in de diepste kelders in Brooklyn is er tijd
genoeg, maar als je de man er over wilt vertellen, lukt het niet, want wat valt er te
zeggen?
Want plotseling herinner je je hoe het tragische avondlicht zelfs valt op de immense, verweerde jungle op deze aarde die bekend staat als Brooklyn en op de
gezichten van alle mannen met lege ogen en grauwgrijze huid, en hoe deze mannen zelfs in Brooklyn op de vensterbank hangen in dat doffe, verstilde licht. En je
herinnert je hoe je op een avond in Brooklyn op de bank in je koele diepe kelder
lag en naar de geluiden van de avond luisterde en naar het wegstervende vogelgezang in je boom; en je herinnert je hoe twee ramen omhoog werden geschoven en
je twee stemmen hoorde - van een man en een vrouw - die met elkaar spraken in
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dat zachte, tragische licht. En de herinnering aan hun woorden kwam terug, als
het refrein van een oud liedje dat steeds door je hoofd speelt - zoals werd gehoord
en vergeten in Brooklyn.
`Je bent zeker weggeweest,' zei de een, in dat doffe licht.
'Ja, 'k was weg. Ben net terug,' zei de ander.
`O, ja? Dacht ik al,' zei de ander. `Ik dacht al datje weg was:
'Ja, 'k was met vakantie. Kom net terug.'
`Echt waar? Dat dacht ik al. Ik dacht laatst nog bij mezelf: die heb ik al een tijdje niet gezien. Ik dacht, die is zeker weg, dacht ik.'
Toen was het een paar seconden stil - op het wegstervende vogelgezang na,
stemmen op straat, vage geluiden en geschreeuw en flarden van geroep, en iets
verstilds in de avond, ver, immens en murmelend in de lucht.
`En, nog nieuws toen ik er niet was?' kwam de stem rustig in zacht zacht tragisch licht. `Nog iets gebeurd toen ik weg was?'
'Neu! Helemaal niks,' antwoordde de ander. `Gewoon z'n gangetje - je weet
wel,' zei de stem moeizaam ingehouden, waardoor even zichtbaar werd hoe
schraal en pijnlijk loze zinnetjes kunnen zijn.
`Ja, 'k ken dat,' zei de ander met kalme berusting - en toen was het stil in
Brooklyn.
`Nou ja, pater Grogan is wel doodgegaan toen jij weg was,' begon een stem.
`O, ja?' antwoordde de andere stem met kalme interesse.
`Ja:
Even bleef de stilte hangen.
`Goh, erg hè?' vervolgde de kalme stem met troosteloze spijt.
`Ja. Zaterdag ging-je dood. Toen hij vrijdagavond naar huis ging, was-je nog in
orde:
`O, ja?'
`Ja:
Een ogenblik waren ze in harmonie in een krachtige stilte.
`Goh, da's pech hebben, zeg.'
`Ja. Ze hebben 'm pas de volgende ochtend om tien uur gevonden. Toen ze 'm
gingen zoeken, lag-ie languit op de grond in de badkamer.'
`O,ja?'
`Ja. Daar vonden ze 'r,' zei de stem.
Weer bleven de stemmen een ogenblik in harmonieuze stilte hangen.
`Goh, erg zeg.... dat moet gebeurd zijn toen ik weg was:
`Ja. Jij was weg.'
`Ja, dat zal 't zijn. Ik was weg. Anders had ik 't wel gehoord. Ik was weg:
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`Nou, tot ziens, meid... ik zie je wel weer.'
`Nou, tot ziens!'
Er ging een raam dicht, en het was stil; avond en verre geluiden en flarden van
kreten in Brooklyn, Brooklyn, in de vormeloze, verweerde en oneindige wildernis van het leven.
En nu verdwijnt het rode licht snel van het oude baksteen van verweerde huizen, er klinken stemmen in de lucht, en ergens klinkt muziek, en daar liggen we,
blinde atomen in onze diepe kelders, grijze, stemloze atomen in de menswarme
verlatenheid van de aarde, onze roem is vergaan, onze namen vergeten, en terwijl
we daar 's avonds liggen en de rivier stroomt, slinken onze krachten als afgegraven grond.., en de duistere tijd voedt zich als een gier met onze ingewanden, en
we weten dat we verloren zijn, en niet kunnen bewegen... en er zijn daar schepen!
er zijn schepen!... en jezus! we gaan allemaal dood in het donker!.., en je was er
niet... je was er niet...
Dat is nu een moment van duisternis, dat is een van de talloze vreemde, duistere gezichten van de tijd.
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NYK DE VRIES

Prozagedichten

BOEK
Ik had het boek wel duizend keer gelezen. Letterlijk. Het was een heel werk.
Ik kende het van binnen en van buiten. En toch kon ik, toen mijn broer terugkwam van zijn reis en we met z'n allen in de kleine achterkamer zaten, hem er
niks over vertellen. Er hing een gekke sfeer. Er was geen sfeervan vertellen. Ik
drentelde rond, van de tafel naar de keuken en weer terug. Op het laatst vertrok ik naar mijn kamer. Ik ging liggen op bed en kon maar één ding doen. Ik
nam het boek en las het nog een keer.
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TWENTE
Ik was in slaap gevallen in de laadbak van een pick-up truck. Ik weet niet hoeveel later ik wakker werd. Het was donker geworden. Het voelde alsof ik ergens in Mexico was, maar aan de gevel van een boerderij zag ik dat ik me in
Twente bevond. Achter mij schenen felle koplampen op een houten wand.
Verderop stond een groepje mannen: donkere silhouetten met hooivorken
in hun hand. Ik staarde naar hen en een sterke angst bekroop mij, een oude
angst, tot ik blijkbaar bewoog en een klomp vaneen van de mannen mijn aandacht trok. Het ding schoof met de punt door het zand. En daarmee draaide
alles om, het hele universum. Ik keek niet naar hen. Zij keken naar mij.
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DINOSAURIËR
Beginjaren negentig probeerde ik de band te overtuigen van de verschrikkelijke uitwerkingvan de technologische vooruitgang, maar onze drummer zei:
`Ik geloof jouw onheilsvoorspellingen niet. De eindtijd is al zo vaak aangekondigd. We zullen het wel weer overleven: Hij was een weldenkend mens, maar
hij vergat dat het voortleven niet per se voor alle soorten zou gelden. `Kijk
naar de dinosauriërs,' riep ik, `die zijn mooi van de aardbodem verdwenen:
Maar spoedig bleek mijn ongelijk. Alles kwam terug. De dino's kwamen terug,
zelfs mijn vader stond ineens weer voor onze deur. Hij ging zitten aan de keukentafel en begon te vertellen. Nog steeds dezelfde zwetsverhalen.

so

LEDJAAR VAN HOUTEN

Aan het binnenkοer

Niemand, behalve de portier door het kleine raam, zag hoe ze met de achteloze gratie die haar gewoon was het gebouw binnenstapte. Ιn het voorbijgaan hief ze met
een stille beweging haar rechterarm op waarbij de mouw van haarjas iets terugzakte en enkele dunne zilveren armbanden zichtbaar werden en schoof met haar rechterwijsvinger het vale bordje waarop haar naam stond van 'AFWEZIG' naar 'AANWEZIG'. Daarna zette ze enkele stappen en verdween uit het zicht.

Het was ochtend en de portier liep door de stille straten van de stad naar het binnenkeer aan de 1-straat, waar hij sinds een jaar werkte. De straten waren nat
- misschien had het vannacht kort geregend of misschien kwam het door de
schoonmaakploegen die 's ochtends hun ronde deden door het centrum en met
water de stenen schoon spoten.
De straten blonken. Er hing een aangename geur - alles ademde nog vrij in
afwachting van de hitte van de middag. Als je ver voor je uitkeek, links naar het
scheve, rode herenhuis of over het water naar de brug, werd alles gehuld in een
fijne damp. De portier kende de straten goed. Hij nam steeds dezelfde route. Hij
droeg eenvoudige kleren - een grijze blouse met daarover een vest dat hij open
liet hangen. Hoe warm het ook zou worden vanmiddag - het was nu nog koel.Wie,
als de portier, 's ochtends vroeg zijn bedompte, van hitte bevangen huis verliet en
de straat opging, merkte direct deze frisheid op, die je verkwikte maar er ook voor
zorgde datje nog even terug de gang inging om eenjas of vest te pakken.
Maar bijna niemand maakte deze ochtenden mee. Het was nog stil op straat.
Op dagen als deze kwamen de mensen langzaam op gang. 's Avonds bleven ze tot
laat op, tot ver na zonsondergang. En na een warme dag waren ze 's avonds weliswaar afgemat, maar het vooruitzicht van het draaien in hun warme bedden stond
hen tegen en ze zochten de verkoeling van de avond - buiten in de parken of op de
terrassen. Zo maakten ze steeds het smeulende einde van de dag mee, maar mis-
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ten het koele opdoemen van een nieuwe dag. Voor de portier lag dit anders omdat hij vòòr alle anderen op zijn werk moest zijn. Eén van zijn belangrijkste taken
was het openen van de deuren van een pand zodat de docenten en decanen van de
universiteit, die in het gebouwwerkten, er in en uit zouden kunnen lopen.
De portier was een man van middelbare leeftijd. Hij had talloze functies vervuid. Als een pion werd hij van het ene naar het andere bureau bewogen. Hij was
mager en sprak weinig. Het enige opvallende aan hem waren zijn ogen, die een
ongewoon lichtblauwe glans hadden en die niet aan water, maar aan lucht deden
denken. Zijn blik nam nooit een definitieve uitdrukking aan die te peilen was. Je
keek ernaar als naar verschillende luchtlagen die op elkaar gestapeld een lichtblauwe glans krijgen en die je zoveel vertellen als je kunt afleiden uit een strakblauwe hemel. Daarom was zijn bijnaam `kerkuil' ook zo misplaatst. Een kerkuil heeft weliswaar opvallende ogen, maar toch juist een zeer gerichte blik, alert
en ondubbelzinnig. Maar zoals het gaat met bijnamen: als er zich eenmaal eentje
aan je heeft gehecht denkt niemand er meer aan waarom je zo wordt genoemd en
zijn ze er als de kippen bij de bijnaam te pas en te onpas in te zetten. `Kijk' werd
er dan gezegd wanneer men de portier achter zijn bureau zag zitten `de kerkuil
zit weer op zijn tak: Of, als er iets in het gebouw stuk was, een lamp sprong of een
trapleuning brak ineens af, werd er gezegd: `Roep de kerkuil eens!' `Nee, ik ga dat
niet doen, de kerkuil gaat erover.'
De portier liep de1-straat in en moest dan enkel nog linksaf een kort steegje door om uit te komen op het binnenkeer waar zich de ingang bevond van het
pand waarin hij werkte. Hij opende de zware houten deur en bij wijze van uitzondering zette hij hem vandaag op de haak, zodat de deur open bleef staan. Met
die handeling had de portier in feite meteen zijn belangrijkste taakvan de dag alweer volbracht. De medewerkers konden nu immers in en uit lopen. Zijn verdere
werk, in het vervolg van de dag, bestond uit het `ter beschikking staan' bij eventuele vragen of problemen. En aangezien er haast nooit vragen waren - met uitzondering van die enkele keren dat de koffieautomaat niet werkte - voerde de portier
de hele dag niets uit.
Hij liep zijn kantoor in, borg zijn vest op en ging aan zijn bureau zitten. Het
bureau stond tegen de vensterbank aan zodat hij, door het raam, naar het binnenkeer kon kijken. De portier kon de medewerkers dus al door dit raam aan zien
komen lopen - waren ze eenmaal binnen, kon hij ze nog via een kleiner raam aan
de linker binnenmuur blijven volgen en door de gang zien lopen. Op zijn bureau
lagen kaarten uitgelegd in een begin- , midden- of eindfase van het spel patience.
Hij was overigens geen fanatiek kaartspeler. Maar als hij de kaarten niet zou uitleggen, zou hij aan een leeg bureau zitten en van het lege bureau werd hij onrus-
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tig en mistroostig. Het liefst keek hij naar buiten naar de bomen en heggen op het
binnenkoer en de gebouwen aan de overkant. En dezelfde afwezige blik die hij
over de getraliede balkons, rijen met ramen en bewegende takken liet gaan, viel
eens in de zoveel tijd op de kaarten op zijn bureau en speurde de rijen af op zoek
naar een wansluiter.
Hoewel het nog ochtend was, scheen de zon al fel naar binnen, op het bureau
en op de kaarten, die er in vier rijen lagen opgesteld. Ze zagen er vuil uit zo in
het zonlicht en het leek of ze stonken, alsof de zon er alle vochtigheid die er in
de herfst en winter was ingetrokken, nu uitbrandde. Hij hield een kaart in zijn
hand en keek waar hij hem kwijt zou kunnen. Op het binnenkoer bewogen de takken van de kastanjeboom rustig op en neer - de donkere, grote bladeren waartussen her en der al de stekelige omhulsels van de kastanjes zichtbaar waren, volgden de beweging van de takken. Het binnenkoer maakte een gesloten indruk, alles was verzadigd door de zomer, bedaard en in zichzelf gekeerd. De portier legde
de kaart neer en besloot naar buiten te gaan om te roken. Hij stond op, liep naar
de kast waarin zijn vest lag en haalde het pakje sigaretten uit zijn vestzak toen
zijn oog viel op de vaas met zonnebloemen, die vorige week gebracht waren. Hij
tilde de vaas met bloemen op en zette hem op zijn bureau in het zonlicht. Hij had
ze eergisteren uit zijn zicht gezet omdat de grote bloemen hem irriteerden - het
enorme bloembed, de felgele blaadjes eromheen, de dikke stugge stengels met
vlezige bladeren...
Normaal bleef de portier tijdens het roken bij de houten deur staan onder het
afdakje, maar nu liep hij een stukje de binnenplaats op en ging op een stapel tegels zitten. Het binnenkoer kende niet veel bijzonderheden. Er was niet iets specifieks aan te wijzen dat het onmiddellijk zou onderscheiden van de andere binnenkoeren van de stad. Er stonden enkele middelgrote bomen, een kastanje, een
den, twee grasveldjes, slordig omheind door lage heggen en vier magnoliabomen
die in het voorjaar prachtig bloeiden. De binnenplaats kon enkel worden betreden via de korte steeg waardoor ook de portier was gekomen en hoewel het dus
om een zeer gewone plek ging, moest er toch iets bijzonders aan de hand zijn,
want steeds als een bezoeker de doorgaande straten van de stad verliet en via de
steeg op de binnenplaats stuitte, overviel de bezoeker zichtbaar het gevoel dat
hij daar niet zou mogen zijn of in ieder geval iets verstoorde. Hij wierp vlug een
blik om zich heen om te kijken of iemand hem zag en liep nooit verder dan de
rand. De bezoeker keerde daarna vlug om om zich weer te voegen in de drukte en
zou waarschijnlijk nooit meer terugdenken aan zijn vergissing het binnenkoer
te hebben bezocht. Ook diegenen echter die er dagelijks kwamen bleven altijd op
hun hoede als ze zich op het koer begaven - men liep gewoonlijk langs de randen
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naar één van de ingangen van de gebouwen - er was zelden iemand die het koer
dwars overstak. Eigenlijk enkel de duiven doorkruisten zonder probleem de gehele binnenplaats, liepen onverstoorbaar over de grasveldjes, vochten in de heggen en vielen op een rijtje in slaap, ineengedoken op de stapels met tegels waar op
één daarvan de portier nu zat te roken.
Er stonden vier gebouwen om de binnenplaats en er waren vier ingangen. De
mensen die hier werkten konden enkel via het koer in de gebouwen komen aangezien de voorgevels van de gebouwen aan de openbare weg geen van vier een ingang hadden. Het was alsof vier reuzen zich met hun ruggen hadden gekeerd naar
de stad en zich over het binnenkoer bogen - met hun armen om elkaars schouders geslagen om enkele zaken van belang te bespreken, of beter nog: niet om iets
te bespreken en dan weer uiteen te gaan, nee, ze hadden zich naar elkaar gekeerd
zonder andere reden dan om voor altijd bij elkaar te zij n.Vier zware balkons op de
eerste verdieping aan de buikzijde van de gebouwen liepen ononderbroken door
en smeedden het bondgenootschap nog verder aaneen. Het was er altijd stil - de
geluiden uit de stad drongen er enkel als gedempt rumoer door. De portier rookte en keek naar de mannetjesduiven die koerden en met hun staartveren over de
grond sleepten. De warmte werd al drukkend. Vanmiddag zou de warmte, net als
de dagen vòòr vandaag, zo benauwd worden datje nauwelijks nog wilt bewegen.
Het betreden van het binnenkoer zal niet meer voelen of je naar buiten gaat eerder alsof je een woonkamer betreedt: de zitkamer van een oud echtpaar; alles
is er zwaar en drukkend; de meubelstukken, tapijten, behang en gordijnen; je zenuwen raken verdoofd, je gaat trager bewegen en spoedig ben je zelf één van de
meubelstukken geworden.
Iemand aan de overzijde van het koer opende een raam of balkondeur en een
bundel zonnestralen schoot als een schim over het gehele koer. De portier keek
op en zag een docent, een klein, kaal mannetje het binnenkoer op komen lopen.
Na wat dralen liep hij op de portier af. Hij ging naast hem staan, deed zijn handen
in zijn zakken en keek de portier vrolijk aan: `Een mooie dag - opnieuw! Wilt u
misschien ook iets drinken? Ze zeggen datje veel moet drinken met dit weer. Ik
neem thee - u ook?'
De portier sprak zelden met de mensen uit het gebouw. Meestal zat hij in zijn
kantoor als ze langskwamen en bleef het bij een groet door het glazen raampje.
De docent keerde terug met twee thee en enkele schijfjes citroen. Lange tijd zwegen beide. Zwaluwen vlogen door de lucht met hun typische hoge trillende gefluit. De docent besloot naast de portier te gaan zitten, op een andere stapel tegels en begon: `Tsja, het is misschien wat plompverloren, of: zeker plompverloren, maar kende u mevrouw van de W.? Het is die sierlijke oude dame - mooi ge-
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kleed, met een verfijnd gezicht, u moet haar hier dagelijks gezien hebben, in haar
jurken en zilveren armbanden - tot enkele maanden geleden.'
Hoewel de portier weinig sprak met de medewerkers kende hij ze inmiddels
haast allemaal van gezicht. Deze mevrouw kende hij zelfs goed. Hij zag haar zo
voor zich en had haar de afgelopen weken al gemist.
`Kijk, wat ik u wil vertellen is: ze is ziek. Ze komt niet meer terug hier. Ik vertel u dit niet om het een of ander, maar we moeten enkele zaken regelen nu.' De
portier leunde met beide armen op zijn knieën, het theekopje in zijn hand en zijn
blik gericht naar de duiven die over de grond liepen. De docent boog zich ook iets
voorover waardoor zijn gezicht dichter bij dat van de portier kwam en ineens zag
hij hoe mager de portier eigenlijkwas - zijnwangviel iets in en zijn huid leek slap
en geplooid, maar rond zijn slapen trok het vel strak als bij een trommel. De docent ging verder: `Haar naambordje hangt er nog, bij de ingang en ik vind..het is
een delicate zaak, maar omdat ze aan het eind van het alfabet komt, kunt u misschien de twee collega's die nog onder haar naam staan één positie naar boven
schuiven zodat er niet een regel openblijft. En verder zit ik nog met een schilderij van haar, dat ik zolang in uw kantoor zou willen neerzetten - ik pak het wel
in. Het stelt in haar voorstelling een kleine olifant voor in een tuin of een park
of iets dergelijks en ze liet het steeds vol trots zien - bent u nooit op haar kamer
geweest? - tot iemand er ineens een uit de kluiten gewassen kuiken in zag met
een groteske kop en een wanstaltige snavel en, nou ja, sindsdien krijg ik het in ieder geval niet meer voor elkaar om er nog een olifant in te zien. Merkwaardig hoe
dat kan - en volgens mij zag ze er zelf ook geen idylle meer in en het moet haar
verdriet hebben gedaan. Toch heeft ze het gewoon laten hangen, waarom weet ik
niet, maar goed, nu wil ik het daar eindelijk weghebben - wat een lor!'
Hoewel de portier de vrouw niet persoonlijk kende en ook niet schrok van het
nieuws van haar ziekte, maakte zich toch een ongerust gevoel van hem meester.
Hij wilde met de docent blijven praten, maar wist niet welke vragen hij moest
stellen. Hij draaide zijn hoofd en keek de docent aan, die direct verderging: `Het
gaat slecht met haar - niet om u een vervelend gevoel te geven - maar ze zal niet
lang meer leven. Ik heb haar kort geleden bezocht. Ja - wat verwacht je van zo'n
bezoek? Natuurlijk, je weet niet wat je aantreft, maar pffff..' Hij schudde met zijn
hand. `Ze was veranderd - alle zachte trekken waren verdwenen - ze deed geen
enkele moeite voor me, probeerde mijn bezoek ookvoor zichzelf niet aangenaam
te maken. En benauwd dat het daarbinnen was! Ze was wrokkig, vijandig. Ik vertelde over wat me te binnen kwam, iets over hier, over het werk, de collega's maar ze brak me af met: `Ik had nooit docent moeten worden, de universiteit: wat
een vergissing kan een mens begaan, hoe kun je op zo'n verkeerd pad terechtko-
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men?' Ze keek me aan vanuit haar stoel. Ik liep wat rond in haar huis en bekeek de
boeken. Benauwd! Verstikkend - het was toen al zo heet als nu en er stond geen
raampje open. Ik vroeg of ik er één open zou zetten, maar dat wilde ze niet. Uiteindelijk vroeg ik: `Wil je dat ik blijf?' `Nee - ga maar.' Dat was het.'
De docent stond op en liep zwijgend het binnenkeer op. Hij keerde om en liep
terug naar waar hij had gezeten, pakte een schijfje citroen en stak het met schil
en al in zijn mond en begon erop te kauwen. Het kauwen gaf een ruw geluid dat
slecht paste in het gesprek. Beide begonnen zich ongemakkelijk te voelen. De
thee was heet en kon niet te snel gedronken worden. De docent keek naar zijn
theekop als een zandloper die aangaf hoeveel tijd hen nog restte voor ze uit elkaar
mochten gaan. Mezen streken neer in de kastanjeboom, gingen aan de uiteinden
van de takken hangen, die onder hun gewicht doorbogen en pikten tegen de onderzijde van de grote bladeren.
Langzaam werd het middag. Het was warm. De docent spoelde de citroen weg
met een slok thee, gooide de rest van de thee in het gras en zei: `U haalt het naambordje dan weg en ik kom u vanmiddag het schilderij brengen? Zo gaan de dingen
nu eenmaal: Hij groette de portier met een handgebaar en liep het gebouw binnen. De portier bleef nog even zitten, dronk rustig zijn thee. Toen hij zich begon
te irriteren aan de zon, aan het deinen van de takken van de den, aan de blikken
van de reuzen die over hem hingen, stond hij op en liep langzaam naar zijn kantoor.
Hij ging aan zijn bureau zitten. Hij had geen zin meer in deze dag. `Nee, die
hitte is iets verschrikkelijks.' Hij dacht aan de vrouw die in haar stoel zit in het
benauwde appartement. Zo verstreek enige tijd totdat hij zag dat er een enorme
zweefvlieg op een van de zonnebloemen op zijn bureau zat. Gestreept in zwartoranje banden als een wesp, maar zeker dubbel zo groot - de kop bestond grotendeels uit zijn twee ogen, die enkel plaats overlieten voor een snuit van waaruit
zijn tong de minuscule druppeltjes oplikte die zich op de zwarte draden van de
zonnebloem hadden gevormd. De vlieg bewoog opvallend wankel over het draadjesbed van het hart van de bloem - zijn behaarde kleefpoten leken verstrengeld
te raken in de stugge draden, maar toen de portier met zijn vinger over het hart
van de zonnebloem streek voelde hij juist hun zachte en meegaande structuur.
De portier besloot de vaas nog even te laten staan en bestudeerde de lome handelingen van de vlieg.
Rustig bewoog de dag zich voort, de starheid en hitte verspreidden zich door
de stad. Als de vlieg lang bleef stilzitten verschoven de gedachten van de portier
van de zweefvlieg naar de vrouw in haar stoel en het naambordje dat hij moest
weghalen.Toen zag hij hoe de tred van de vlieg ineens enorm wankel werd - enke-
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le poten lieten los waardoor de vlieg zelfs niet recht kon blijven staan en onhandig een achterwaartse draai maakte. Zijn poten lieten daarbij op twee na los - de
zweefvlieg sloeg om en hing toen aan twee poten met zijn rug tegen de bloem. De
twee poten konden zijn gewicht niet dragen en hij leek op het bureau te vallen.
De zweefvlieg viel inderdaad, maar in zijn val spreidde hij sloom zijn vleugels en
vloog spinnend als een tol boven de kaarten. Hij herwon de controle en maakte
één grote zwabberende cirkel langs de muren en vloog toen met een luide tik tegen het raam.
De portier stond snel op en deed het raam open. Besluiteloos tolde de zweefvlieg nog even rond in het kantoor om daarna in een rechte lijn door het open
raam het binnenkoer op te vliegen. Hij zweefde brommend ‚dronken van de nectar, over de grasveldjes, waarbij de duiven hun gekoer staakten en opkeken, langs
de kastanjeboom en daarna verder omhoog over de schouder van één van reuzen - hij verliet het binnenkoer en stortte zich in het volle zonlicht en het drukke
stadsleven. Als een zwart puntje in het trillend blauw van de zomerlucht zag de
portier hem uit het zicht verdwijnen.
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kroniek van de roman

CAREL PEETERS

Scherpzinnige emoties

Dat A.F.Th. van der Heijden zijn `requiemroman' Toηi° als een `Fremdkörper' in
zijn oeuvre ziet is wel te begrijpen en te verklaren, maar in werkelijkheid is er natuurlijk niets in wat Van der Heijden schrijft dat als een vreemdeling in zijn werk
en leven is te beschouwen. Het komt uit één pen, en bovendien een pen die al van
een afstand als die van Van der Heijden is te herkennen. Blijft het feit dat hij het
zo genoemd heeft aan het slot van een schriftelijk interview in Vrij Nederland van
25 juni 2011. Het is alsof hij zich daarmee van het boek distantieert en het niet beschouwt als behorend tot zijn eigenlijke werk.
Van der Heijden heeft een heel orkest in zijn borst van elkaar bestrijdende inzichten. Dat viel ook al op bij zijn alter ego Albert Egberts in de romancyclus De
tandeloze tijd. Die kan zichzelf hoogmoedig de lucht in prijzen, maar dat wordt
onvermijdelijk een keer gevolgd door een krachtdadige selfdebunking, waarbij niet veel van hem overblijft. Was hij eerst het prinsje, dan wordt hij later een
zwerver, verrader of verslaafde. Vallen en opstaan, dat was al de kenmerkende
beweging in De tandeloze tijd. In die geest moet zijn kwalificatie van Toni° als een
Fremdkörper in zijn oeuvre gezien worden: als een moment waarin hij denkt dat
zijn werk uitsluitend zou moeten bestaan uit romans en verhalen waarin hij als
schrijver alleen de dienst uitmaakt, en niet dat het lot of noodlot in de buitenwereld gaat bepalen wat hij moet schrijven. En dat was het geval met Toni°, dat
moest van het noodlot geschreven worden. Het was over zijn verongelukte zoon
Tonio schrijven, of niet meer schrijven.
In Toni° doet Van der Heijden niet wat hij in de rest van zijn werk meestal
doet: hij mythologiseert niet. Hij is niet op zoek naar meer betekenis dan voor de
hand ligt, hij haakt niet naar metaforen die alles een verrassender aanzien zouden kunnen geven. Wanneer Van der Heijden in het ziekenhuis bij zijn bijna dode zoon heeft gestaan, ziet hij daarna regelmatig het beeld voor zich van Tonio's
hand die hij vastheeft: `De nagels niet te lang, maar wel met rouwranden. Nee,
ik ga zijn hand niet met de envelop van een overlijdenskaart vergelijken, die tijd
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hebben we gehad.' Dat is wat Van der Heijden niet doet omdat hij die tijd even gehad heeft: metaforen zoeken, op hogere vergelijkingen uitzijn die de werkelijkheid net iets scherper stellen en tegelijk kleur geven.
Wat doet Van der Heijden dan? Wat zorgt ervoor dat het boek de lezer meer
dan zeshonderd pagina's in zijn greep heeft? Hij beoefent een soort automatisch
schrijven, een dagelijkse dwanghandeling, begonnen als een dagboek, waarna
het bewuster een requiem wordt. Hij beantwoordt aan de opdracht die zijn rust
zoekende geest aan zijn handen geeft: schrijf wat er in je omgaat. Dan blijkt hoe
rijk, gevarieerd, subtiel en genuanceerd alleen deze eendimensionale manier van
schrijven bij Van der Heijden al is. Zijn veelkantige manier van schrijven tot Τοnio, waarin zich zoveel motieven, thema's en metaforen tegelijk openbaren en
verstoppen, misje daardoor niet.
Belangrijk voor de mate waarin men, afgezien van het drama zelf, gegrepen
wordt is dat Van der Heijden precies wil weten hoe het ongeluk is gebeurd, en
zoveel mogelijk wil achterhalen over Tonío's laatste dagen. Hij gaat op zoek: wat
heeft hij gedaan, met wie was hij, waar was hij en op welk moment? Dat maakt Τοnίο afgezien van een requiem ook tot een queeste, een zoektocht naar de details
van het drama. Er wordt voor Van der Heijden niets mee opgelost, maar het zwarte gat wordt wel opgevuld met de opduikende feiten. En het gebeurt geleidelijk,
er komen steeds meer details, waardoor de lezer zich onderdeel gaat voelen van
Van der Heijdens dwingende nieuwsgierigheid.
Net als in De tandeloze tijd is Van der Heijden het leven aan het uitrekken, het
in de breedte aan het beschrijven en uitbenen. Dat betekent in Toni° wel iets anders dan in De tandeloze tijd, althans het heeft een ander effect op de lezer. Het
gaat nu om iemand die rouwt en al schrijvende voor een soort verlichting van de
pijn wil zorgen, al weet hij op het moment zelf dat het een manier is om die pijn
ook te bestendigen. Er wordt in Toni° op een superieure manier gemaald door
Van der Heijden. Dat malen is boren, pijnlijk redeneren, graven, zelfbeschuldigen, wanhopen, doodlopen. Toni° is een roman als een worgengel, door zijn lengte en door het op elke pagina terugkerende uitzichtloze verdriet. Dit is het schrijvende rouwen.
Toni° is een zelfonderzoek van iemand die, net als zijn vrouw Miriam, onophoudelijk ten prooi is aan emoties, wanen, stemmingen en woede die geen kant
op kan. Dit zelfonderzoek is helemaal in de geest van Van der Heijdens oeuvre tot
aan Toni°. Het patroon is dat de hoofdpersoon zich hoogmoedige illusies maakt
over zijn rol in het leven, maar ondertussen zijn nederlaag incalculeert. Dit krijgt
bij Van Heijden zelfs metafysische proporties wanneer hij in De sandwich, die
andere requiemroman (dit keer voor een jeugdvriend) schrijft dat de dood al in
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een zaadcel kan worden waargenomen, `die grote stomme zaadkop, dat microscopische waterhoofd'. De doodsdrift, dwangmatig op zoek zijn naar het negatieve in jezelf, is in het werk van Van der Heijden altijd prominent aanwezig geweest. Zelfvernietigers genoeg. In Toni moet de uitkomst van dit zelfonderzoek
dwangmatig zijn dat hij schuldig is aan de dood van Toni . Dat is natuurlijk onzin, maar hij is op zoek naar een schuldige, en die kan niet gevonden worden, dus
blijft hij zelf over. Hij heeft Toηίο eenentwintigjaar verzorgd en beschermd, precies zoals hij met zichzelf had afgesproken toen hij dan eindelijk zijn weerstand
tegen het hebben van kinderen had overwonnen. Dat mag zo zijn, Van der Heijden weet zichzelf toch van alle denkIn Toni moet de uitkomst van bare nalatigheden te beschuldigen: bijdit zelfonderzoek dwangmatig voorbeeld dat hij om tien over half vijf
zijn dat hij schuldig is aan de
's morgens op Eerste Pinksterdag niet
dood van Toni
op de kruising Hobbemastraat en Stadhouderskade was `om mijn roekeloos
fietsende jongen tegen te houden, hem op te vangen'. Hij heeft geen beschuldigende vinger nodig om zich tot in zijn merg schuldig te voelen, `schuldig te weten'. Hij lag op dat moment in bed, was net wakker geworden met een opspelende
maag. Daaraan terugdenkend maalt hij maar door: `Als ik schuldig was aan zijn
ongeluk, dan kwam dat in de eerste plaats doordat ik zijn geboorte op mijn geweten had.. Vanaf de dag dat ik een kind wilde, had ik het ook niet gewild. Ergo: door
mijn ingekankerde halfslachtigheid was Toni niet levensvatbaar.' Hij wilde het
kind niet uit angst dat hij het ooit misschien zou verliezen.
Het ongeluk zorgt ervoor dat Van der Heijden denkt verantwoording van zijn
leven te moeten afleggen. En dat is niet eens zo gek. Het is alsof dat bij zo'n noodlottig ongeluk hoort. Het woelt het hele bestaan om. Hij wordt op het matje geroepen. Hij moet de balans opmaken, afrekenen, winst en verlies. `Waar ik ook
kijk in het bestaan dat achter me ligt, ik zie alleen mislukking en vergeefsheid.
Elke poging om iets, wat dan ook, van de grond te krijgen kan achteraf rekenen
op mijn afkeuring en walging. Alles, elke handeling, was immers direct of indirect
een voorbereiding op mijn grootste miskleun ooit: het verongelukken van mijn
zoon, zonder dat ik het heb kunnen tegenhouden.' Uit dit zelfonderzoek en deze
verantwoording ontstaat tegen wil en dank toch een zekere winst: dit diepgravende en uitbenende requiem en deze queeste.
Hoe noodlottig ook, Van der Heijden schaamt zich voor de dood van zijn zoon.
Dit is op het eerste gezicht een vreemde emotie, want er is niets om je over te
schamen. Toch is dit een scherpzinnige emotie, aangezien de dood van Toni betekent dat het Van der Heijden niet gelukt is meester over het leven te worden.
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Daar schaamt hij zich voor. De hoogmoedige illusie dat je denkt het leven je wil
op te kunnen leggen, wordt gelogenstraft. Van der Heijden schaamte zich te zijn
gaan behoren tot de onfortuinlijken, terwijl het de bedoeling was om tot de fortuinlijken te behoren. Het voelt als verraad. Hij is bedrogen door het leven dat
eenentwintigjaar de suggestie wekte op zijn hand te zijn.
Van der Heijden stuit ook op de onmogelijkheid van troost. `Het stomme van
troost is dat die altijd een belofte in zich draagt': dat het wel goed komt. Maar
het komt niet goed. Er is geen oplossing, dat is de terugkerende uitkomst van de
vraag of Van der Heijden en zijn vrouw Miriam getroost kunnen worden. Wanneer ze wel getroost zouden kunnen worden zou dat afdoen aan het drama dat
hen is overkomen. Dan zou er ergens een lichtpunt zijn, maar dat is er niet. Ze
willen ontroostbaar zijn om recht te doen aan de verschrikking. Van der Heijden is ervan overtuigd dat hij de gedachte aan zijn `verwoeste leven geen moment
mag loslaten'. Dat is wat Patricia de Martelaere beschreef in Het verlangen naar
ontroostbaarheid.
Toni° is wel een requiem, een queeste en een verantwoording tegen wil en
dank, maar er ontstaat ook geleidelijk een portret van Tonío. Van der Heijden wil
Tonio terugveroveren, is het niet levend dan toch via zijn herinneringen. Die herinneringen duiken op de onverwachtste momenten op, wat ze veel authentieker
maakt dan wanneer Van der Heijden de uitgesproken bedoeling had om herinneringen op te halen. Reikend naar beelden van Tonío bezoeken ze hem. Van der
Heijden is gezegend met een goed geheugen en is een ijverig dagboekhouder. We
krijgen Tonic) te zien op vakanties op Lanzerote, in Frankrijk, op Griekse eilanden, in hotels, campings, allerlei gehuurde huizen, en met vrienden. Grote ruzies
tussen ouders en zoon hebben zich niet voorgedaan, behalve de keer dat Van der
Heijden de negentienjarige Τoηiο erop aansprak dat hij misschien iets te weinig
ambitie uitstraalde. Tonio was een `hartstikke goeie gozer' zegt zijn vriend Dennis. Hij was een nieuwe studie begonnen en was een toegewijd fotograaf die een
paar dagen voor het ongeluk nog een serie foto's (een fotoshoot) had gemaakt van
het meisje Jenny. Om hem de ruimte
te geven waren zijn ouders er speciaal Het wurgende Van TOnio is
de deur voor uitgegaan.
de lengte en de consequente
Het wurgende van Toni() is de leng- uitzichtloosheid
te en de consequente uitzichtloosheid.
Die wordt alleen enigszins teniet gedaan door de drank. Geen troost (al zullen de
vele meelevende brieven zeker iets betekend hebben), geen verzoenend geloof.
Van der Heijden en zijn vrouw zijn `hardleers': ze kijken elke dag opnieuw `met
verbijstering in de leegte'. In Tonío is het hele seculiere rouwen te vinden. De on-
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oplosbaarheid van het verdriet bereikt aan het eind van het boek een ontroerende apotheose wanneer het door Toηiο gefotografeerde meisje Jenny eindelijk
is opgespoord en de Van der Heijdens bezoekt. Ze kunnen het haar niet rechtstreeks vragen, maar willen het wel weten: was er iets van liefde tussen haar en
Toηiο? Ze krijgen er geen rechtstreeks antwoord op, maar zowel een 'ja' als een
`nee' zou even pijnlijk zijn geweest. Een `nee' zou heel jammer zijn. Het zou zo
mooi zijn geweest als Tonio dat nog had mogen meemaken. Een `ja' zou heel tragisch zijn. Dan was dit jong geluk op de ruwste manier verstoord.
Toni° zou een absolute cul de sac zijn geweest als Van der Heijden niet het
laatste woord had gegeven aan Jenny. Wanneer ze weggaat en een tijd voor de
open deur van Tonío's oude kamer heeft gestaan, zegt ze: `Ja, ik geloof echt dat de
doden een bepaalde energie voor ons achterlaten.' Dat Van der Heijden haarvoor
het laatst heeft bewaard wil zeggen dat Tonic, goed past in het altijd al sterke compositorische oeuvre van Van der Heijden. Het is een vertrouwde vreemdeling.
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Paul Beers is de vertaler van o.a. het werk van Witold Gombrowicz, Ingeborg
Bachmann, `the amazing family' Mann en Robert Menasse. Hij was redacteur
van De Revisor en criticus bij De Volkskrant en Vrïj Nederland.
Daan Bronkhorst (1953) is sinoloog en werkt bij Amnesty International. Hij
publiceerde tien bundels vertaalde poëzie, waaronder Chinese dichtkunst. Hij
werkt mee aan een bloemlezing van Liu Xíaobo, die begin 2012 verschijnt bij uitgeverij De Geus.
Eva Gerlach (1948) publiceerde sinds haar debuut in 1979 zeventien bundels
poëzie. Vorig jaar verscheen Het gedicht gebeurt nu. Gedichten 1979-2009. In november verschijnt haar nieuwe bundel Kluwen.
Legjaar van Houten (1979) schrijft sinds een jaar korte verhalen. In 2006 verscheen van hem De Spiegel en het Raadsel over Dionysius de Areopagiet en Augustinus.
M.G. Jansen is wiskundige en publiceerde een artikel over Karel van het Reve in
Hollands Maandblad.
lek de Jong (1952) is schrijver, recent verscheen onder meer Hokwerda's kind
(2002) en De wonderen van de heilbot (dagboek 1997-2002) (2006). Zijn nieuwe
roman verschijnt in het najaar van 2012.
Marsha Keja (1966) werkt voor het Letterkundig Museum en publiceert over literair-historische onderwerpen. Recentelijk bezorgde zij Willem Frederik Hermans en F. Bordewijk. Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965. Volgend jaar verschijnt bij Van Oorschot de correspondentie van Chr. J. van Geel die
zij bezorgt samen met Jabik Veenbaas.

Murat KιΙι'arslan (1985) is arts-onderzoeker in het AIC. in 2004 won hij de
Write Now! Publieksprijs. Hij is redacteur geweest bij Spunk. Eerder publiceerde
hij in onder meer Passionate Magazine, De Brakke Hond en De Gids.

Robert Menasse publiceerde vijf romans, waaronder De verdrίjving uit de hel
(2002) en Don Juan de la Mancha (2007/8). In 2009 verscheen zijn verhalenbundel Ich kannjeder sagen, waaruit eerder in Tirade verschenen `De geur van geluk'
(nr. 412) en `Lang niet gezien' (nr. 427). Voor zijn essays, gebundeld in Das war
Österreich, ontving hij in 1999 de Oostenrijkse Staatsprijs.
Jan H. Mysjkin (1955) is dichter en vertaler. Dit voorjaar verscheen Rekenkunde
van de tastzin, zijn zevende bundel.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland.
In september verscheen zijn nieuwe essaybundel Genieten voor miljoenen. Over
populaire cultuur. Op www.republiekderletteren.nl plaatst hij om de paar dagen
een nieuwe bijdrage.
Leo van der Sterren (1959) uit Venray publiceerde gedichten, verhalen en opstellen in De Gids, Hollands Maandblad, Gierik&NVT, Maatstaf, Circumplaudo,
Kladblok en De Optimist.
Martinette Susijn (1965) is vertaalster en volgde de Vertalersvakschool.
Nyk de Vries (1971) schreef twee romans en een bundel met prozagedichten
waarmee hij regelmatig optreedt, veelal ondersteund door muziek. Eind 2011
verschijnt bij De Arbeiderspers De dingen gebeuren omdat ze rijmen, de opvolger
van zijn debuutbundel Motorman.
Thomas Wolfe (1900-1938) was een van de grootste Amerikaanse romanciers in
het begin van de 203íe eeuw. Hij debuteerde in 1929 met Look Homeward, Angel,
een autobiografische Amerikaanse Bildungsroman.
Liu Xiaobo (1955) is een Chinese filosoof en essayist die vanaf 1989 geregeld gevangen zat en in 2009 tot elfjaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Dat was naar
aanleiding van zijn werk voor Charta 08 uit 2008, een manifest voor democratische hervorming in China.
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'Je hebt er nóóit iets van gesnapt en zal het ook nooit: schreef Chris van Geel in een
boze laatste brief aan Dick Hillenius. In dit nummer een artikel van Marsha Keja over
de tien jaar durende correspondentie tussen de dichter en schilder en de bioloog en
schrijver. Een amfibie heeft in deze briefwisseling tussen de twee brilleslijpers een
prominente plaats: de pad.
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TIRADE
AAN DE ABONNEES
De kadertjes mijns vaders, waarin Tiradelezers bij de nieuwe jaargang werden
opgeroepen een nieuwe abonnee te winnen, en wanbetalers werden aangemaand met de toevoeging nu eindelijk ook eens vooruit hun abonnementsgeld
te voldoen, zijn reeds lang voorbij.
Nu echter staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra de oorlog aan diezelfde
cultuur heeft verklaard en daarbij de subsidie op alle literaire tijdschriften in
één brutale klap van tafel heeft geveegd, is het tijd voor mijn kadertje.
Het voortbestaan van Tirade zal voortaan mede afhangen van kapitaalkrachtige abonnees met een onbedwingbare mecenaatwens. Wie zich geroepen
voelt, bekenne zichzelf daarom tot Tiradesponsor met het schenken van zoveel
mogelijk langjarige cadeauabonnementen: aan uw kind(eren), uw geliefde(n),
vrienden en vriendinnen, aan uw armlastige ouders desnoods, of - toppunt van
venijn - uwproletarischevijand(en)!
'M inzaam aanbevelend',
de uitgever
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JOOP GOUDSBLOM

Scholier in oorlogstijd
Memoires, deel I I

SEPTEMBER 1939

Ik was, zoals dat heette, `onvoordelig jarig'. Volgens de wet mocht en moest ik
naar de lagere school in het jaar waarin ik op 30 september zesjaar oud zou zijn niet eerder en niet later. Ik was op 11 oktober 1932 geboren, en zou dus pas in september 1939 naar school mogen. Mijn ouders vonden het zonde dat ik hierdoor
een heel jaar zou `verliezen' en besloten me de eerste klas te laten overslaan. Ik
kreeg privélessen van een buurvrouw, mevrouw Raven, die onderwijzeres was,
maar na haar huwelijk haar baan had moeten opgeven. Zij heeft me de grondbeginselen van het lezen, schrijven en rekenen bijgebracht. Ik bezit nog een schoolschrift uit die tijd, waarin ik kan zien hoeveel inspanning het me gekost heeft om
te leren zonder bibberen kleine rechte lijntjes op papier te zetten. Toen ik deze
basisvaardigheid eenmaal beheerste, volgde de rest vanzelf, en begin september 1939 kon ik meteen naar de tweede klas. Ik was de jongste van de klas, maar
had met de leerstof weinig moeite. De kunst van het urenlang stilzitten had ik me
thuis al eigen gemaakt.
Dat bijna gelijktijdig met mijn eerste schoolgang de oorlog uitbrak, die we nu
kennen als de Tweede Wereldoorlog, is me toen totaal ontgaan; ik denk dat het
pas bij de Duitse inval op 10 mei 1940 tot me is doorgedrongen dat er een oorlog
gaande was. Na de capitulatie enkele dagen later ging mijn leventje op de oude
voet voort - thuis, op school, en met mijn vriendjes op straat.
THUIS

Ook al ging ik nu naar school, het ouderlijk gezin bleef het centrum van mijn leven. In het huis op de Molkade voelde ik me helemaal thuis: hier woonden we,
hier kon ik mezelf zijn - uitgelaten vrolijk maar ook bedroefd en boos; ik kon me
aanstellen of rustig met mijn kleurpotloden of mijn autootjes spelen.
Voor mijn ouders had ik in die tijd nog niets te verbergen. Ik vertrouwde hen,
en zij vertrouwden mij. En ik kon pret met ze hebben - zoals de keer toen ik naar
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bed moest maar de slappe lach kreeg en de ene grap na de andere verzon, waar ik
zelf zo onbedaarlijk om moest lachen dat mijn ouders er ook plezier in hadden. Ik
noemde onze huisarts, die Labbert é heette, `dokter Labberdepoepje', en kwam
bijna niet meer bij van het lachen. Vader lachte gemoedelijk mee en nam me bij
de hand, de trap op naar mijn slaapkamertje.
Het huis aan de Molkade is `in mijn lichaam gaan zitten'. Ik woon nu al meer
dan veertig jaar in een huis in Amsterdam, dat geen zolder heeft. Toch bekruipt
me soms opeens een bijna fysieke aandrang om naar zolder te gaan. Mijn lichaam
lijkt dan even te zijn vergeten dat het niet meer op de Molkade is; het was al helemaal klaar om nog eens de steile houten trap naar boven te beklimmen.
GELUIDEN
Bij het leven thuis hoorden geluiden van buiten, vooral 's zomers wanneer de ramen openstonden. Aan de overkant van de sloot werd een hele straat met nieuwe
huizen gebouwd; daar klonk het hamergeklop van timmermannen en stratenmakers, begeleid door de slagen van heiblokken. Een paar keer per dag loeiden de sirenes van de linoleumfabriek (de Lui) en de blikfabriek. Verder hoorden we binnen alleen elkaars stemmen, pratend of zingend. En 's morgens, als het dienstmeisje er was, de stofzuiger of de mattenklopper. Anders dan andere gezinnen
die ik kende hadden wij geen radio, geen grammofoon en geen telefoon. Op zomeravonden bij mooi weer hoorde ik in bed de grote jongens en meisjes nog buiten spelen, terwijl vader en moeder op de bank voor het huis zaten en af en toe
een paar woorden wisselden.
GEUR
Meer nog dan door het lawaai van de sirenes werd de couleur locale in Krommenie bepaald door de geur van lijnolie, de belangrijkste grondstof in de fabricage
van linoleum. Zoals andere Zaanse gemeenten naar koek of cacao roken, zo hing
in Krommenie de weezoete lijnoliegeur. De inwoners waren er mee vertrouwd,
en wanneer wij jongens het er over hadden wisten we niet eens of we dit luchtje
nou lekker moesten vinden of vies.
SCHUILKELDER
Aan tafel hoorde ik mijn ouders soms ernstige gesprekken voeren waar het
woord oorlog in voorkwam. Ik heb wel eens gevraagd, met iets begerigs in mijn
stem, `Komt er oorlog?', maar kreeg toen te horen dat ik zulke dingen niet moest
vragen. Intussen merkte ik wel dat mijn vader bezig was een schuilkelder te bouwen in de achtertuin, naast het kolenhok. Het werd een constructie van stevige
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houten balken, overdekt met zand; dat zand ging in zakken, die mijn moeder had
genaaid uit de stof van onze strandtent. Ik vond het zonde, de strandtent zo te
verknippen. Toen mijn vader na de oorlog de schuilkelder weer afbrak bleek het
doek van de zandzakken volledig te zijn vergaan. Het doek was zand geworden.
GEHEUGEN i
Volgens Douwe Draaisma zijn we alles wat we voor ons achtste levensjaar hebben beleefd vergeten. Daar is niets aan te doen; zo zit ons geheugen in elkaar, dat
is evolutionair zo gegroeid.'
Het zal waar zijn. Draaisma is psycholoog en geheugenexpert. Hij ontleent
zijn kennis aan degelijk wetenschappelijk onderzoek.
Maar hoe kan het dan dat ik in mijn memoires herinneringen ophaal die veel
verder teruggaan? Berust dat allemaal op fantasie en zelfbedrog?
Ik denk dat het zo zit ook nu nog, nu ik de tachtig nader, ja nu meer dan ooit,
vergeet ik verreweg het meeste van wat ik op een dag doe en meemaak. Ik moet in
mijn agenda kijken om te zien hoe ik gister de dag heb doorgebracht. Maar sommige ervaringen zijn zo bijzonder, dat ze me bijblijven. En dat ze me zo hardnekkig bijblijven, komt doordat ik er herhaaldelijk aan terugdenk en, meer nog,
doordat ik er over vertel aan anderen. Wat ik eenmaal heb doorverteld krijgt de
status van een sociaal feit: ook al zou ik het zelf vergeten, dan nog kunnen anderen mij eraan herinneren. Ik kan het niet meer loochenen; ik heb het toch zelf gezegd?
Zo kom ik ook aan de herinneringen uit mijn jeugd: verreweg de meeste gewone gebeurtenissen van alledag heb ik niet eens als `gebeurtenissen' geregistreerd;
ik heb ze onmiddellijk laten wegzinken in het grote moeras van de vergetelheid.
Alleen een enkel ongewoon voorval heb ik onthouden (een raar woord trouwens,
want het gaat er juist om dat ik het in mijn geheugen heb behouden). Bij het opslaan en doorvertellen treden onvermijdelijk vertekeningen op, en die blijven
dan mee bewaard: ik herinner me wat ik gister vertelde over wat ik eergister beleefd heb. Wat uiteindelijk resteert is de herinnering aan de opgehaalde herinnering van een opgehaalde herinnering.
Het gaat eigenlijk net zoals bij de geschiedschrijving: die gebeurtenissen die
meteen al, om welke reden ook, belangrijk genoeg gevonden worden om te worden vastgelegd, blijven in de mondelinge en schriftelijke overlevering behouden
en gaan deel uitmaken van het collectieve repertoire dat we kennen als `de geschiedenis'.
1 Douwe Draaisma, Vergeetboek (2010), p. 17-38.
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De historicus Presser schijnt eens gezegd te hebben: `Geschiedenis is alles wat
de muizen niet hebben opgegeten: Mijn hoofd zitvol muizen die, zoals Draaisma
terecht opmerkt, nuttig opruimingswerk verrichten. Ik mag het vergeten nog zo
betreuren en vervloeken, het behoedt me voor een overbelast geheugen.
ZINLOZE FEITEN
Gerard Reve heeft in Op weg naar het einde geschreven over de schijnbaar zinloze willekeur van het geheugen. Als voorbeeld noemde hij de zin `Veel groente en weinig aardappelen, dat eet voor een man niet zo lekker'. Hij had dit als
kind door een vrouw horen zeggen, en het verbaasde hem dat hij dit meer dan
een kwart eeuw later nog wist. Maar is het wel zo verbazend? `Dat eet voor een
man niet zo lekker' is een merkwaardige, van het normale taalgebruik afwijkende
maar toch rake en duidelijke opmerking- ik kan me heel goed voorstellen dat als
een schrijver inde dop zo'n zin hoort, hij hem in zijn geheugen opslaat met de gedachte `het is anders gezegd dan ik gewend ben, maar zo kan het dus ook'.
Het op het eerste gezicht zinloze feit krijgt zo betekenis als een leermoment
inde ontwikkeling van Reve's schrijverschap. De ongewone zinswendingverrijkte zijn taal.
NAAR SCHOOL
Op de laatste dag voor ik naar school ging mocht ik nog een keer met mijn moeder mee achter op de fiets, voor een tochtje met haar vriendin mevrouw Strieder (`tante Lyda') naar de heuveltjes, zoals wij de met wilgen begroeide stellingen
van de Hollandse waterlinie noemden, die ten westen van Krommenie boven het
vlakke weiland uitstaken. Het was mooi weer, en er gebeurde niets dat onze goede stemming had kunnen verstoren. Ik genoot, en ik denk dat ik dit nog zo goed
weet omdat ik toen al besefte dat het hierna afgelopen zou zijn met mijn gezellige
leventje bij moeder thuis. Voortaan zou ik scholier zijn.
De volgende dag bracht mijn moeder me tot aan de deur van het klaslokaal.
Daar leverde ze me over aan de onderwijzeres, juffrouw Grootes, die me een
plaats toewees in een bank naast een wat oudere jongen, Arie Kroeze.
Arie en ik waren allebei nieuwelingen in de klas; dat was waarschijnlijk de reden waarom we naast elkaar gezet werden. Anders dan ik was Arie echter geen
debutant op school, maar juist een veteraan: hij was het jaar tevoren blijven zitten en begon nu al aan zijn derde schooljaar. Toen de hele klas rustig zat, met papier en potlood bij de hand, schreef juffrouw Grootes een paar woordjes op het
2 Gerard Kornelis van het Reve, Op weg limn het einde (1963), p 49.
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bord die wij moesten overschrijven. Ik wilde dit zo netjes mogelijk doen, maar
zodra ik mijn potlood op papier zette, gaf Arie met zijn knie een stoot tegen de
bank, waardoor mijn hand uitschoot. `Hou op,' fluisterde ik, maar hij hield niet
op: hij had er lol in.
Ik durfde juffrouw Grootes niet te waarschuwen. Wel deed ik tussen de middag thuis mijn beklag. Mijn vader, zelf onderwijzer op de ULO, wipte diezelfde
dag na schooltijd nog even bij zijn collega juffrouw Grootes thuis aan, en de volgende dag kreeg ik een andere plaats, naast een veel bravere jongen. De interventie van mijn vader heeft me geen moment verbaasd, en de afloop ervan evenmin.
Laat staan dat het in me zou zijn opgekomen dat er in de actie van Arie Kroeze
misschien wel een stukje klassenstrijd stak.
HET EERSTE SCHOOLJAAR
Uit mijn eerste schooljaar zijn me verder maar twee voorvallen bijgebleven kleine incidenten waar ik zelf niet direct bij betrokken was, maar die mij toch
raakten. Beide keren werden de hoofdrollen gespeeld door juffrouw Grootes en
Kees van Bergen.
Op een middag onderbrak juffrouw Grootes plotseling haar les, stapte resoluut op Kees toe, sleurde hem uit de bank en duwde hem voor zich uit de gang in.
Ik had geen idee wat Kees gedaan had, ik zag alleen dat juffrouw Grootes even later alleen in de klas terugkwam en hoorde haar zeggen dat ze Kees in het kolenhok had gestopt. Het leek mij verschrikkelijk, opgesloten te zitten in dat smerige
zwarte hol.
Op de laatste schooldag voor de grote vakantie riep juffrouw Grootes twee
leerlingen naar voren, Ellie Battem en Kees van Bergen. Met een ernstig gezicht
deelde ze hun mee dat ze waren blijven zitten. Ellie keek sip, Kees stond rare grimassen naar ons te maken. Toen Ellie dat zag, zei ze misprijzend: `Die jongen is
blijven zitten en hij doet nog gek ook.'
VERLIEFD
Ik was nog niet op school, of ik werd verliefd. En ik maakte er meteen werk van.
Nelie Spaans, zo heette zij. Ik had geen woord met haar gewisseld, maar iets in
haar verschijning maakte dat ik tijdens de les aldoor heimelijk naar haar keek en
buiten de schooluren aan haar bleef denken. Al gauw nam ik een kloek besluit.
Het was nog zomer en lang licht, en na het avondeten stapte ik op de fiets, richting Parklaan, waar zij woonde. Ze was voor haar huis met een paar vriendinnetjes aan het hinkelen. Ik fietste er langs, sloeg een zijstraat in en reed een rondje
zodat ik het groepje nog eens passeerde; de derde keer dat ik voorbijkwam stapte
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ik abrupt af en stopte Nelíe de cent toe die ik voor dit doel had meegenomen. Nelie keek verbouwereerd, en zei tegen haar vriendinnetjes: `Die jongen geeft me
een cent.' Alles aan deze woorden, zowel het verbaasde `die jongen' (alsof ze geen
flauw idee had wie ik was) als het (naar ik dacht) smalende van `een cent', bracht
me zo van mijn stuk dat ik niet wist hoe snel ik weer op mijn fiets moest springen
om deze plek ver achter me te laten.
Ik was bijna zeven toen ik mijn mislukte liefdesverklaring aan Nelie aflegde.
Daarna ben ik nog vele malen verliefd geweest, telkens op één bepaald meisje. Ik
heb me nooit afgevraagd waarom juist dat ene meisje me zo bekoorde, noch waarom zij na verloop van tijd uit mijn aandacht verdween en plaats maakte voor een
ander. Na mijn echec bij Nelie bleven mijn verliefdheden beperkt tot fantasieen. Ik was in die fantasieën steeds strikt monogaam; maar het was wel een seriële
monogamie: geen enkele verliefdheid heeft langer geduurd dan één schooljaar.
NAMEM
Verreweg de meeste herinneringen aan mijn lagereschooltijd in Krommenie
zijn vaag en schimmig. Er is één uitzondering: namen, zowel van de onderwijzers
en onderwijzeressen als van klasgenootjes. Ik bezit een klassefoto uit de vierde,
waarop ik bijna alle kinderen nog zonder veel moeite kan identificeren: hun vooren achternaam en de buurt waar ze woonden. Verder reikte mijn kennis niet; aan
de namen had ik genoeg.
Toen ik nog niet naar school ging, liep ik eens met mijn moeder langs een
groepje wat oudere jongens die aan het voetballen waren. `Kijk, moeder,' zei ik,
`dat is Pim Gerritsen.' Ik zei het met enige trots. Eigenlijk wist ik niets van deze
Pim, afgezien van zijn naam, maar die wilde ik haar toch graag meedelen. Alsof
het kennen van zijn naam betekende dat ik een soort band had met die jongen.
SCHOOL Β
Het schoolgebouw van School Β is al lang gesloopt. Het dateerde, denk ik, uit het
begin van de twintigste eeuw, en maakte toen ik er naar school ging al een oude indruk. Hoewel het maar één verdieping had, was het toch groot en hoog. In de gang
rook het naar lysol, een ontsmettingsmiddel. Alles aan het gebouw was recht en
rechthoekig, zowel van buiten als van binnen. Het dak was plat, de gangen waren
recht, en in ieder lokaal stonden de banken in strakke rijen naast en achter elkaar;
elke bank bood plaats aan twee leerlingen, tweejongens of twee meisjes. Dat een
jongen en een meisje samen in één bank zouden zitten was ondenkbaar.
Al deze dingen, die ik nu als opmerkelijk signaleer, vonden we toen heel gewoon. School Β was later gebouwd dan School w, en stond daarom bekend als `de
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nieuwe gang'. Het gemeenschappelijke schoolplein was het tegendeel van kindvriendelijk: het was bedekt met sintels uit de naburige gasfabriek; als je viel, had
je meteen geschaafde handen en knieën.
HANS, JAN EN AD
Buiten de schooluren had ik weinig of geen contact met mijn klasgenoten. Ik ging
direct naar huis (altijd via de Badhuislaan, zodat ik niet langs de Roomse school
hoefde) en bracht mijn vrije uren verder door in de mij vertrouwde omgeving van
de Weverstrant, tussen de bruggen over de Vliet en de Snuiversloot. Hier wonden Hans, Jan en Ad, driejongens met wie ik geregeld omging. Zij zaten alle drie
op School w, maar na schooltijd zochten we elkaar op, en we kwamen geregeld bij
elkaar over de vloer. Hans en Jan zaten een klas hoger dan ik, Ad zat een klas lager
en werd vaak Addie genoemd.
Soms was er ruzie. Hans en Jan waren dan kwaad, de ene keer op Addie, de andere keer op mij. Dat was heel vervelend. Als ik vroeg of ik mocht meedoen, kreeg
ik domweg `nee' te horen. Waarom ze kwaad waren, werd er niet bij verteld. Toch
had ik een vaag gevoel dat het aan mij moest liggen; ik zou wel iets verkeerd gedaan hebben. Omdat ik niet wist wat ik had misdaan, wist ik ook niet wat ik zou
moeten doen om het weer goed te maken.
En dan, op een dag, was het over. Ik mocht weer meedoen, alsof er niets gebeurd was. Wanneer een volgende keer Ad er uit lag, trok ik één lijn met Hans en
Jan, en liet Ad links liggen, ook al wist ik alweer niet waarom. Ook Ad leek zich er
bij neer te leggen, tot het weer voorbij was.
Waarom accepteerden we dit zomaar? We konden niet op tegen Hans en Jan.
Was dat alleen maar omdat zij meer dan een jaar ouder waren? Of waren ze sowieso al assertiever dan wij? In de dingen die we met ons vieren deden namen
Hans en Jan (het was nooit Jan en Hans) het initiatief. Zij besloten een keer tijdens de paasvakantie dat we alle vier een meisje moesten hebben, met wie we
hand in hand door het park moesten lopen. Hans en Jan hadden ieder een leuk
meisje, en liepen welgemoed voorop, Hans met de ooit door mij aanbeden Nelie
Spaans en Jan met Nancy (spreek uit Nansie) Kind. Ad en ik moesten genoegen
nemen met twee kleinere vriendinnetjes; we volgden hand in hand met de ons
toegewezen partner en wisten ons met ons figuur geen raad.
GOOCHELAAR
Ik was weer eens door het ijs gezakt en met een nat pak thuisgekomen. Moeder
was not amused.
Dit was op een zondagmorgen. Die middag zou ík met Ad naar een goochel-
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voorstelling in Wormerveer gaan. Toen ik weer droge kleren aanhad, ging ik naar
Ad om hem te vertellen wat me was overkomen. Ad dacht dat ik nu wel niet met
hem mee zou mogen naar de goochelaar.
Maar dat viel mee. Ik mocht wel gaan, lopend naar de zaal van café De Jonge
Prins, waar Adri van Oorschot optrad, een broer van Geert (wat ik natuurlijk niet
wist). Behalve goochelen kon hij ook buikspreken, en dat vonden wij nog mooier
dan zijn goocheltrucs. De pop op zijn schoot was aan een stuk door brutaal en ongehoorzaam. Hij moest leren bescheiden te zijn. `Met je hoed in de hand kom je
door het hele land,' vermaande de buikspreker hem. `Met je pet op je test gaat het
even best,' kraaide de pop. Wij gierden van het lachen.
WATERWERKEN 1
Achter de Molkade lag een stuk braak liggende grond, met een paar kniediepe
plassen van grondwater en regenwater. Op een vrije woensdagmiddag waren Jan
en ik daar bezig dijkjes en dammetjes aan te leggen, toen mijn moeder me riep.
Met tegenzin ging ik naar haar toe. Ze gaf me een kwartje en zei dat ik naar de
kapper moest. Dat kwam Jan en mij heel slecht uit, maar we verzonnen er wat
op. We gingen gewoon door met ons waterbouwkundige project; als we daar mee
klaar waren zouden we mijn haren nat maken en kammen, en tegen mijn moeder
zeggen dat de kapper geen tijd had gehad om me te knippen en daarom mijn haren alleen maar had natgemaakt.
Zo bedacht zo gedaan. Aan het eind van de middag ging ik met natte haren
naar huis. Jan kwam met me mee. We moeten serieus gedacht hebben dat mijn
moeder ons verhaal zou geloven. Hoe oud waren we? Ik was in elk geval al oud
genoeg om alleen naar de kapper te gaan. En toch zo naïef, ook Jan, die ruim een
jaar ouder was dan ik.
BIJ DE KAPPER
Ik zat bij de kapper hoog in de stoel. Na mij waren er een paar mannen binnen
gekomen die op hun beurt wachtten. Er hing een grote kaart van Europa aan de
muur. Een van de mannen ging voor de kaart staan, en wees naar Parijs. `Weet jij
welke stad dit is?' vroeg hij. Ik gaf het goede antwoord. Toen wees hij andere grote
steden aan: Brussel, Oslo, Boedapest. Ik wist ze allemaal, en vanonder mijn witte laken noemde ik de landen waarvan die steden de hoofdstad waren. De kapper
en zijn klanten lachten, ik dacht dat ze schik hadden in mijn kennis. Totdat ik iets
anders begon te vermoeden: hun gelach was niet goedmoedig, het betekende dat
ze me maar een raar knulletje vonden, dat ik dit allemaal zo goed wist. Zaten ze
me niet uitte lachen?

ιο

TALENT
Alle talent begin met een talent voor imitatie. Een enkeling weet vanuit de imitatie te komen tot iets echt oorspronkelijks. De meesten blijven steken in variaties
op het origineel. Zo ook ik.
Als kind deed ik natuurlijk niet anders dan voorbeelden kiezen, mijn vader in
de eerste plaats. Ik volgde hem na in wat ik hem zag doen en hoorde zeggen; alleen als hij met opzet probeerde me iets bij te brengen dat hem na aan het hart
lag, zoals knutselen of schaken, strandde dat vaak op ongeduld en frustratie bij
ons allebei. Wat ik dan van hem overnam was juist datgene waarvan het niet de
bedoeling was dat ik het zou overnemen: het prikkelbare en het driftige.
Van kinderen van mijn eigen leeftijd leerde ik spelletjes, zoals knikkeren,
met de regels die daarbij hoorden, en hoe anderen konden zien of je je aan die regels hield, en wat je moest doen als je won of verloor. Winnen was natuurlijk fijn;
maar minstens zo belangrijk was het om te leren tegen je verlies te kunnen. En je
moest zorgen dat je nooit op vals spel betrapt kon worden.
AARDIG
Wie vond ik aardig, en waarom? Die vraag hield me bezig. Het begon al met mijn
ouders. Van wie hield ik het meest, van vader of moeder? Ik had geen broertjes
of zusjes om dit mee te bespreken, ik kon er alleen in mezelf over nadenken. Wie
zou ik het meest missen als een van hen doodging? Ik kon hier heel serieus over
piekeren, maar ik kwam er niet uit.
Ook bij de jongens met wie ik omging vond ik het moeilijk te bepalen wie er
meer of minder aardig waren. Het wisselde. Soms vond ik Hans de aardigste,
soms Jan, soms Ad. Van mijn klasgenoten voelde ik me het meest op mijn gemak
met de meer bedaarde types; niet aardig vond ik vooral jongens die zich grover en
ruwer gedroegen dan ik gewend was.
WATERWERKEN 2
De Molkade was een kort straatje met niet meer dan vijf huizen. Het werd afgesloten door een houten hek en daarachter lagen weilanden, zo ver het oog reikte.
Op een zondagochtend in de winter klommen Ad en ik over het hek en liepen het
lege weiland in. Aan het einde daarvan stond een damhek, met aan de ene kant
een brede sloot, de Vliet, en aan de andere kant een veel lager gelegen greppel.
Het leek ons een aardig idee de sloot en de greppel eens met elkaar te verbinden,
om het water te zien stromen. We gingen op onze knieën zitten en begonnen met
blote handen te graven. Het ging vlot, en al gauw hadden we een gootje gemaakt
waardoor het water uit de sloot naar de greppel begon te sijpelen. Net toen het
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water sneller ging stromen en kluiten grond met zich mee begon te trekken, werden we allebei tegelijk in onze kraag gegrepen en kregen we ieder een fikse draai
om de oren. Het was boer Mantel, in blauwe overall op klompen, en hij vloekte en
tierde zoals wij nog nooit een volwassene hadden horen vloeken en tieren.
Zodra hij ons losliet, holden we weg, terwijl hij doorging met schelden, intussen het gootje met zijn klompen dicht stampend. We klommen zo snel we konden
over het hek, en vluchtten bij mij thuis naar binnen. Toen we even later de boer
zagen terugkomenvan zijn land, kropen we onder de tafel. Hij had ons geconfronteerd met manieren die wij niet kenden en waar we niet op waren voorbereid.
VERNEDERINGEN
Ik loop op de Badhuislaan, op weg naar school. Aan de overkant staat George
Nordemann met een paar vriendjes. Hij roept me, bij mijn achternaam. Blij met
de belangstellingvan deze oudere, zelfverzekerde jongen hol ik naar hem toe. Als
je was doorgelopen was je verder geweest,' zegt hij, en wendt zich van me af. Zijn
kornuiten lachen zich krom. Ik steek maar weer over en vervolg mijn weg, alsof
er niets gebeurd is.
Een andere keer treft George Nordemann me dieper. Hij staat weer in het
midden van een groepje jongens, en ik heb me bij hen gevoegd. Opeens richt hij
zich tot mij, en zegt: `Goudsblom, je bent een lul.' Meer niet, maar het komt hard
aan. (De begrippen rancune en ressentiment had ik niet bij de hand. Ik kon alleen
maar concluderen dat er met mij iets grondig mis was. Het kwam niet bij me op
dat er ook iets mis zou kunnen zijn met George Nordemann.)
Heb ik destijds ooit met iemand over deze vernederingen gepraat? Ik denk
het niet; ik vond ze te beschamend, tegenover mijn vriendjes, en zelfs tegenover
mijn ouders. Maar ik moet er vaak aan hebben teruggedacht, anders was ik deze
voorvallen allang vergeten.
Door er telkens opnieuw aan te denken blijven trauma's je bij. Het herhalen
geeft het tegengestelde effect van verdringing.
De ergste vernederingen ben ik misschien wel vergeten. Als de hoon van George Nordemann inderdaad het ergste is geweest, mag ik van geluk spreken.
10 MEI 1940
Ad Prins had een jonger zusje, Hennie. Zij is geboren op 10 mei 1936. Dat weet ik
nog zo precies, omdat ze er bij was toen zich op de vroege ochtend van 10 mei 1940
voor ons huis aan de Molkade een groepje bekenden verzameld had. Iedereen was
al vroeg gewekt door het lawaai van overvliegende vliegtuigen: de Duitsers waren
ons land binnengevallen en hadden in alle vroegte het militaire vliegveld in Ber-
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gen gebombardeerd. Mijnheer en mevrouw Prins waren naar de Molkade gekomen, en ook mijnheer en mevrouw van der Waal (de ouders van Hans) en nog enkele anderen. Op een gegeven moment tilde mevrouw van der Waal Hennie op en
knuffelde haar, terwijl ze zei: `Dat arme kind is jarig, en niemand denkt daaraan.'
TIJD EN PLAATS
Ik probeer niet met deze memoires een tijdsbeeld te schetsen. De omstandigheden laat ik zo veel mogelijk impliciet: ze waren er, als een decor dat door mijn herinneringen heen schemert, zoals op een oud familiefilmpje, opgenomen om het
gedragvan de kinderen vast te leggen, onbedoeld nog te zien is hoe de tuin er toen
bijstond.
Wat in mijn geheugen is achtergebleven, zijn losse gebeurtenissen, zoals die
keer dat ik in mijn eentje met de bal naar voren was gerend en een doelpunt had
gemaakt, dat vervolgens tot mijn grote teleurstelling en verontwaardiging als
`buitenspel' werd afgekeurd. Ik zie het schoolplein voor me, bedekt met sintels,
en leid daaruit af dat deze gebeurtenis in Krommenie moet hebben plaatsgevonden, waarschijnlijk toen ik in de vierde klas zat. Op het plein van de school in
Wormerveer waar ik later naar toe ging lagen tegels.
`De tijd is voornamelijk plaats,' heeft L. Th. Lehmann eens in een gedicht gezegd.3 Dat strookt met mijn ervaring, maar het gaat niet altijd op. Het tafereel van
mevrouw van der Waal die Hennie Prins optilt en knuffelt is zo hecht verankerd
in de geschiedenis dat de datum zich vanzelf aandient, de plaats is daar van ondergeschikte betekenis.
PESTEN
Ik werd niet door mijn klasgenoten gepest. Maar ik had fantasie genoeg om me
voor te stellen dat dit wel zou kunnen gebeuren. Daarom hield ik me gedeisd. Ik
ging de ergste potentiële pestkoppen niet echt uit de weg, want dat leek me te opvallend; ik zorgde vooral dat ik niet hun aandacht trok.
Juist omdat de andere jongens me met rust lieten, maakten de paar keren dat
George Nordemann me voor schut zette zo'n indruk.
VERNEDERING 2
Vernederingen zijn onuitwisbaar.
Dat mag zo zijn, maar `onuitwisbaar' klinkt te absoluut. Alsof ervaringen
maar twee soorten sporen nalaten: uitwisbare en onuitwisbare.
3 L. Th. Lehmann, Gedichten 1939-1998 (2000), p. 231.
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Aan mijn ontmoetingen met George Nordemann heb ik zo vaak teruggedacht,
dat de herinnering bijna niet meer uit te wissen is. Maar ook al zou ik ze met succes hebben `verdrongen', ze voorgoed uit mijn bewustzijn hebben verbannen,
dan nog was er een spoorvan achtergebleven in mijn hele manier van doen, tot in
mijn motoriek - een iets grotere behoedzaamheid, iets meer aarzeling in het tegemoet treden van mensen, iets meer argwaan, iets meer geschutter. Ook dat is
een vorm van `onthouden' - motorisch, lijfelijk.
Wat heeft de beide incidenten met George Nordemann voor mij zo traumatisch gemaakt? Het was geen kwestie van gelijk of ongelijk hebben, maar van
macht. Ik was weerloos, ik stond in mijn eentje tegenover een groep waar ik zelf
graag bij had willen horen, en ik had geen enkel woord om mee terug te schelden.4
Tot overmaat van ramp leek de situatie zelf George Nordemann nog gelijk te
geven ook. Mijn weerloosheid bewees het: ik was een lul. Er was niemand die het
voor me opnam. Het ontbrak me aan sociale ruggesteun.
TRIOMF
George Orwell heeft eens opgemerkt dat ieder leven, van binnen uit bezien, eenvoudig uit een reeks nederlagen bestaat.5 Ook ik herinner me heel wat nederlagen - gebeurtenissen om met schaamte en spijt op terug te zien, ook al heb ik er
soms nog wel de draai van een sappige anekdote aan kunnen geven. Maar tussen
al die nederlagen zitten ook overwinningen, waaronder overwinningen op mezelf, bijvoorbeeld wanneer ik iets bleek te kunnen of te durven waarvan ik eerst
gedacht had dat hetboven mijn macht lag.
Soms, opeens, namen de verhoudingen een onverwachte wending. Op een
middag had ik me tegen mijn gewoonte in begeven naar de buurt aan de overkant van de sloot. Daar stuitte ik op een groepje jongens die me uitscholden en
met kiezelstenen bekogelden. Ik vluchtte, de brug over en terug naar huis. Vader
was in het schuurtje bezig. Ik vertelde hem wat er gebeurd was, en dat de jongens
die me achterna hadden gezeten me nu voor ons huis stonden uit te jouwen. Vader zei dat ik me niet op mijn kop moest laten zitten. Door die aanmoediging gesterkt pakte ik een lange stok van ruw vurenhout waar aan het eind een roestige
spijker uitstak, en liep daarmee door de steeg naast ons huis richting straat. Toen
de jongens me aan zagen komen, deinsden ze terug. Ik achtervolgde hen tot aan
de brug; daarna liet ik ze gaan.

4 Deze gedachte ontleen ik aan Norbert Elias en John L. Scotson, The Established and the Outsiders (1965).
5 Ány life when viewed from the inside is simply a series of defeats'. Deel van de openingsalineavan Benefit of Clergy', over de autobiografie van Salvador Dali. In Collected Essays (1961), p. 209-19.
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Deze plotselinge omslag in het gedrag van die jongens verraste me toen, en intrigeert me nog steeds. Dropen zij af omdat ze zich op vijandelijk grondgebied bevonden? Wisten ze dat mijn vader, hoewel onzichtbaar, achter me stond? Of was
er iets in me gevaren dat hen werkelijk bang maakte voor mij en mijn wapen?
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NICKIE THEUNISSEN

Gedichten

BUITEN MIJ OM (NEVELSTENEN)
Geen ding is waar het woord ontbreekt.
Stefan George

1

los van mij, ja buiten mij gaat alles door en om
niets heeft mij nodig, dagen groeien uit zichzelf
daar begint het: hoe maak je stenen uit nevel?
werkelijkheid wat werkt, wereld het ongetelde
totaal van spullen in de vensterbank
ben ik lijf of ik van taal? besta ik zonder naam?
heeft gebrek een beweging en wat liefde?
zijn een woord: een kale sprong in niets waar
bloemen bloeien tot ze doodgaan
ik leg mijn ogen op een boomtak buiten
loens de kamer in, hoe ik binnen een blad
in de stoel bij het raam omsla
zie ik nu hoe jij mij ziet? los van wat niet is?
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We brachten schelpen tot boven de boomgrens
spoelden schoon in bronwater en lieten ze gaan.
We hurkten in het laatste gras, dichter bij de rand
het zand uit onze zakken leegden we boven wolken
tot het maanden later pas terugviel op het strand.
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3

hoe je omarmt en nodigt: mij inlijft
buiten alles om bij jou te slapen, zo
vanuit niets dan geraamte van ruimte
in onafscheidelijk getij, ademen, zo
wordt het woord tot stilte gemaand, zo
rekt een seconde zich gapend uit

19

woorden: steentjes naar de wolken gooien soms
de touwen waaraan Ik mezelf in slaap schommel
geleende omtrek van omlijnde leegte, valkuil
in ruimte en tijd - pas op: een gat in de wereld
ik ren door een straat waar de huizen bewegen
ook in de schemering lijkt een vleermuis
een van de onmogelijkheden die zijn
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LABYRINT

Ik zag haar eerst onder gekromde bomen
zoeken naar stenen, zelf zocht ik de grot
waar iemand aan iemand was verschenen
die als heilig water door de aarde schoot
ze zei: in Chartres kroop ik op mijn knieën
waar de wereld nog in negen cirkels stond
hier legde ze spiralen, ringen die raakten
kiezel voor kiezel losjes op de grond
in het midden, in de roos met mijn armen
omhoog, nam ze een foto
ik ben haar adres daarna kwijtgeraakt
maar niet vergeten het raadsel te lopen.
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VROEGER

We gingen niet vaak naar dieren kijken, alleen met kerstmis
naar het bos om kastanjes te rapen, maar dat zijn geen dieren
tenzij je er cocktailprikkers in steekt, die hadden we niet.
We hadden een boom in de tuin, een meiboom die zich
gedroeg als onvolwassen struik, veel schaduw gaf hij niet
behalve voor de gestreepte kat die we eronder begroeven.
Ieder jaar zette mijn moeder de seringen midden op tafel
ze stonken en ik dacht dat het zo hoorde, dat bloemen net
als olijven of dood iets waren waar je aan moest wennen.
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IK BEN IETS VERGETEN

elke nacht vergeet ik de dag
zoals de regende oceaan
maar wie ooit met storm op zee was
herinnert zich de druppels
ik ben iets vergeten
iets wat in een gat in mijn hoofd is
weggestopt of uit een gat
in mijn hoofd is verdwenen
nu ligt een witte steen onder mijn kussen
voor mocht ik daar de weg kwijt raken
en de hemelstreken niet weten
dat ik hier ben
hier nog moet leven en dat
de zwaarte juist kracht is
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DE OVEN HEET ELECTRA

Na de asbak moeten we een man maken:
ik druk mijn duimen in zijn lijf, maak deuken, denk aan blauwe plekken
ik klei met lange armen, geef hem oren en neem hem mee naar huis.
`Wat is klei?' vroeg iemand. Geen wezen in een voorbeeld. Waar?
Ik onderzocht het maaksel: trof alleen modder met haarfijn gruis.
`Morgen bakken we hem af,' zegt mijn moeder, zij ademt praktisch zonder twijfel
en zet hem daarna onder een natte theedoek voor de tv.
De nacht rees, groeide als jong deeg, stak via
mijn mond, via het gaatje tussen mijn benen zijn lange armen vormvast
in mijn armen en kneedde
benen in mijn benen, precies zoals ik hem. Was dit waar?
De oven heet Electra en staat hoog op tien, gloeit, ik voor het eerst
`Hup' doet mijn moeder of ze me herkent - zo schuifje in het vuur:
achter weggesleten lijnen van glas in licht
hoe je huid wit, wit glanst, poreus. Ik krijt
zoveel namen op de buitenmuur dat er niets dan poeder van je over blijft, straks
als ik nagels of letters tik, tik ben jij `m weer.
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WEEFSPOEL

losjes wind ik klinkers om wat ik tegenkom
betast de muren ruw en schor, wist ik veel
hoe een wereld aanvangt en een touw glipt
in een knoop die hoopt op een ander eind
de botte echo's van een slager: dof, scherp
nog weven ze van splinters een lage kamer,
bed en bewaker met een narrenkop, alleen
wat water: licht van een hoger liggend raam
pas toen ik mezelf daar niet kon vinden, en
enkelvoudig weer op een tweesprong stond
zonder vergunning zonder prooi, paste ik
een ander ritme anders rijgen: ander draad
dat woorden geeft, dat met een nieuwe spoel
loodwit door hemelsblauw heen weeft
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VIKTOR FRÖLKE

Het lot

1.

Andreas Manowitz, een gedrongen man met dikke, droge lippen, en ogen die
voortdurend dreigen dicht te vallen, schoof het traliewerk voor zijn winkel omhoog, een vraag overpeinzend die hij de laatste tijd zo dikwijls overpeinsde: waar
het allemaal nog goed voor was, aangezien hij bijna geen klanten meer mocht verwelkomen, en de klanten die hij mocht verwelkomen, de winkel zonder iets te kopen verlieten, en als ze wel iets kochten, hij er nauwelijks iets aan overhield.
Zijn overpeinzing werd verstoord door een jongeman met halflang haar en
een piepklein brilletje dat in zijn ogen leek gedrukt. Hij stond te popelen om naar
binnen te gaan.
`Een bijzonder goedemorgen,' baste Manowitz, zonder hem aan te kijken. Hij
had de deur nog niet van het slot gehaald of de jongeman stoomde door naar de
kassa. Manowitz zette het klapbord MANOWITZ KWALITEIT LIJSTENMAKERIJ op het trottoir en haalde een plastic bakje met munten en briefgeld onder de
kast vandaan. Vanachter de kleine houten toonbank, die iets van een spreekgestoelte had, vroeg hij kalm: `Waar kan ik u mee van dienst zijn?'
`Ik heb wat in te lijsten,' zei de jongeman. Hij bestudeerde de wand achter de
toonbank, waar diverse lijsten en lijstprofielen hingen.
Hij ziet eruit als een student, dacht Manowitz.
En: hij had mijn zoon kunnen zijn.
Manowitz verwijderde een pluisje van zijn kabeltrui. `Wat had u in willen lijsten?'
De jongeman legde zijn sleutels op de toonbank en viste uit zijn binnenzak
een stuk papier ter grootte van een ansichtkaart. `Een lot,' zei hij. `Uit de loterij:
Nieuwsgierigheid lag niet in Manowitz' aard. Het gold in zijn vak misschien
wel als handicap. Een lijstenmaker kreeg dubieuze kunstwerken onder ogen,
oorkondes, getuigschriften, matige zelfgecomponeerde poëzie en wat dies meer
zij. Maar het ging niet aan om naar de herkomst of toedracht te vragen. Het enige
wat telde was de buitenkant, het raamwerk.
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Voor het binnenwerk was de lijstenmaker blind.
Toch had dit geval zijn belangstelling gewekt.
`Wat voor materiaal had u in gedachten?' Manowitz staarde over de klant
heen naar het passerend verkeer op straat. `Hout, metaal, mat, glanzend, breed,
smal... Kijkt u gerust even rond.'
Manowitz' lippen krulden zich van nature om het uiteinde van een sigaret,
ook als hij niet rookte. Wenkbrauwen had hij niet. Ondanks de adviezen van Mutti
liep hij altijd in dezelfde kleren.
`Ik heb 100 euro,' zei de jongeman. `Voor de lijst.'
Manowitz zette de leesbril op die hij om zijn hals had hangen, nam voorzichtig het lot aan, alsof het om bladgoud ging, en bekeek het aandachtig. Daarna slofte hij naar achter, kwam terug met een handvol profielen. Impulsief koos de jongeman voor een zilverkleurige, dun houten, antieke lijst, tegen een zwart passepartout, met helder glas ervoor.
`Naam?' vroeg Manowitz, met pen in de aanslag.
`Is dat nodig?'
`Nee. Wel handig,' zei hij, over zijn leesbril heen.
`Luijtinga. William P. Luijtinga. William op zijn Engels, Luijtinga met u, lange
ij. Die P heb ik erbij verzonnen:
Manowitz schraapte zijn keel.
`Uw telefoonnummer alstublieft:
Luijtinga gaf, alweer na enige aarzeling, zijn telefoonnummer. `Wat gaat deze
lijst mij kosten?'
`Zestig euro, een derde daarvan vooruit te betalen.'
Luijtinga trok een blauwbiljet uit zijn portemonnee. Gebiologeerd keek Luij tinga toe hoe Manowitz' korte dikke vingers de pen omklemden terwijl hij een
aantekening maakte op de bon. `Rekent u op een week. Maar ik laat het u weten
als het zover is.'
`Ik ga met vakantie, als ik terugben kom ik meteen langs. Dus u hoeft niet te
bellen. Liever niet zelfs. Het is een verrassing moet u weten. Voor mijn geliefde:
Manowitz werd getroffen door de blanke, ongehavende, vrijwel onbehaarde
huid van William P. Luijtinga. Een huid als een vel wit papier.
De lijstenmaker haastte zich om de deur open te kunnen houden. Betalende
klanten werden hoffelijk behandeld. Zo zat Manowitz nu eenmaal in elkaar.
2.
Toen Luijtinga weg was, trok de lijstenmaker zich terug in het piepkleine keukentje. Hij kon zich niet herinneren eerder zo'n matineuze klant te hebben gehad. Met een mok dampende koffie liep hij terug naar de toonbank en bekeek het
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lot nog eens. Een futiel stuk papier, met de naam van de loterij erop, een serienummer en wat tierelantijntjes.
Alleen de winnaar, en de loterij, wisten wat het betekende.
Voor de rest van de wereld was het betekenisloos.
ALLE s KAN stond er ook nog op, in de rechterbovenhoek.
Manowitz snoof diep, en stak een sigaret op. Kort hield hij zijn aansteker bij
een hoek van het stuk papier. Het was een loos dreigement. Hij zou het lot met
rust laten. Het lot zou niets gebeuren.
Hij keek op zijn horloge. Als hij meteen begon met inlijsten, zou hij over twee,
drie uur klaar zijn. `Ik doe het nu, dan is het vast gedaan,' mompelde hij voor zich
uit en begaf zich naar de werkplaats.
Aan winkel noch werkplaats was ook maar iets veranderd sinds Manowitz
de kunsthandel van zijn vader had overgenomen. Zelfs niet aan de haperende tibuis.
Manowitz woonde in het westen van de stad. Eigenlijk woonde Mutti bij hem
in, in plaats van hij bij Mutti, maar dat was lood om oud ijzer. Nu hij al enkele jaren bijna geen geld meer binnenbracht, was het idee om zelfstandig te gaan wonen langzaam verdwenen, als een trein aan het einde van het spoor.
Manowitz' vader had zijn leven lang geschilderd. Het huis en de winkel hingen vol met zijn schilderijen. Landschappen. Letse landschappen. Hij had de
beelden uit zijn jeugd nageschilderd in grijs, zwart en bruin. In de jaren zeventig
waren er nog wel wat Letse landschappen verkocht maar in de jaren tachtig en
negentig droogde de handel in Manowitzen geheel op.
Als hij aan het werk was luisterde Manowitz graag naar de cellosuites van
Bach, met name de vijfde, en dan vooral de sarabande uit die suite. Hij kreeg nooit
genoeg van de lange tonen die zich traag voortsleepten, als abstracte verfstreken
op een doek.
Het werk verliep vlot. Het lot had hij in het midden van een zacht papieren
passe-partout geplaatst, met daaromheen een lijst van antiek zilverkleurig metaal. Het hout had hij op de millimeter nauwkeurig in de verstekbak gezaagd. Een
kind kon timmeren, maar het zo te doen, dat alles precies paste, vereiste vakmanschap. Als er iets moest zijn dat hem geluk gaf, dan een op maat gemaakte, puntgave lijst.
Kauwend op eenboterham die hij in het keukentje had gesmeerd aanschouwde Manowitz de vrucht van zijn arbeid. De hoeken van het profiel sloten perfect
aan, het papier aan de achterzijde was mooi verlijmd, maar toen hij de lijst omdraaide verslikte hij zich. Tussen het glas en de passe-partout zat een geplette
mug. Nauwelijks zichtbaar, maar Manowitz had al besloten dat de lijst weer open
moest.
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Hij voelde een aandrang om te vloeken.
Vlug rookte hij zijn sigaret bij een glas melk. Omdat hij niet vond dat hij het
verdiend had, draaide hij Bach uit.
Hij maakte het achterwerk los, tilde voorzichtig het glas eruit en wipte met
zijn pinknagel het muggenlijkje eruit. Onder het felle licht van zijn werklamp bespeurde hij op de plek waar de mug had gezeten een minuscuul veegje bloed. Er
zat niets anders op dan om een nieuw passe-partout te snijden.
Manowitz legde de lijst terzijde en liet zich in zijn luie stoel vallen.
Waarom zou iemand in godsnaam een lot in laten lijsten? vroeg hij zich af.
Was het niet genoeg om een lot te bezitten?
Toen hij Luijtinga's sleutels op de rand van de toonbank zag liggen, ging Manowitz' oudemannenergernis langzaam over in jongensachtige opwinding.
Sneller denkend en handelend dan ooft nodig was geweest vloog hij met de
sleutels de winkel uit en liet ze bij de sleutelboer kopiëren. Toen hij terugkwam
legde hij de sleutels waar hij ze had aangetroffen en drapeerde ze op dezelfde wij ze over elkaar heen.
Alsof hij het moment had afgewacht, stond William P. Luijtinga een minuut
later opnieuwvoor de deur. `Kan het zijn dat ik mijn sleutels heb laten liggen?'
Manowitz probeerde zijn hijgen te versluieren met hoesten. Hij knikte naar
de plaats waar ze lagen.
Ah. De lijst is zeker nog niet klaar?'
Manowitz schudde zijn hoofd. Natuurlijk was de lijst nog niet klaar, er stond
een week voor; lij sten maken was een ambacht.
`Tot volgende week dan maar.'
Het lukte Manowitz niet een woord over zijn kurkdroge lippen te krijgen.
Weer hield hij de winkeldeur voor Luijtinga open, hoestend bij wijze van afscheid.
Zijn worstige vingers speelden met de losse sleutels in zijn broekzak. Hij had
geluk gehad. Opgelucht stak Manowitz een sigaret op, maar omdat die hem nog
meer deed hoesten, doofde hij hem weer. Hij pakte de bon in het bestelboekje en
sloeg het telefoonboek open, maar Luijtinga stond er niet in. Had hij een geheim
nummer? Of stond het op naam van zijn geliefde?
Hij belde zijn vriend Tjalling, die handig was met computers, met de vraag of
hij hem kon helpen om een klant op te sporen.
`Laat je je niet meer vooruitbetalen, Andreas? En je hebt zeker nog steeds
geen pin:
`Ik geloof niet in pin.'
`Jij gelooft alleen in cash. Zie hoe ver je dit gebracht heeft.'
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3.
Die avond lag de lijstenmaker te draaien in zijn jongensbed. Het was lang geleden
dat hij een plan had gehad, laat staan een geheim plan. De spanning zinderde door
zijn lijf. En het mooie was, er was nog niets gebeurd. Het enige wat hij gedaan had
was een stel sleutels laten kopiëren, en Tjalling om informatie gevraagd.
`Ben je verliefd of zo?' vroeg Mutti de volgende ochtend, toen hij haar haar
kopje thee en witte boterham bracht.
Manowitz ging in zij n versleten pyj ama voor de spiegel staan en rekte zich uit.
`Het is veel beter.'
`Wat kan er nu beter zijn dan verliefdheid, Andreasje? Het wordt tijd dat je
eens verliefd wordt, jongen. Je bent vijftig. Maar het is nooit te laat. Ik leerde
jouwvader ook pas laat kennen.'
Manowitz keek door het raam over de binnentuin van het huizenblok uit. De
meeste bomen hadden hun gebladerte afgeworpen.
Mutti veegde de broodkruimeltjes uit haar mondhoeken. `Je maakt me
nieuwsgierig, jongen. Het is lang geleden dat je me nieuwsgierig hebt gemaakt:
Bij de winkel aangekomen duwde Manowitz fluitend het gammele traliewerk
omhoog, zette het klapbord op de stoep, en ging naar binnen. Een nieuw passepartout maken voor Luijtinga's bezoedelde lijst leek hem plotseling een werkje
dat wachten kon; in plaats daarvan las hij de krant.
De deur klingelde.
Manowitz spreidde zijn opengeslagen krant over de onaffe lijst. `En?'
Schouderophalend las Tjalling een adres voor van een stuk karton.
`Hoe kom j e daaraan?'
`Dat is mijn kunst.'
Tjalling, een boom van een vent met bloemkooloren, die maandag, woensdag
en vrijdag partijen van van alles en nog wat verkocht op de markt, raapte de krant
van tafel, en begon deze in Manowitz' luie stoel zitten lezen.
Manowitz hoopte dat hij meteen weer zou vertrekken, maar daar nu op aandringen zou vreemd zijn.
Toen hij hem koffie bracht, hield Tjalling de onaffe lijst in de lucht en zei: `Wat
moet dit voorstellen?'
`Daar moet nogwat in,' zei Manowitz.
`Een naakt - dat moet erin.'
Manowitz zweeg. Toen Tjalling eindelijk vertrok, vroeg hij nog: `Wat is ie je eigenlijk schuldig?'
Manowitz begreep eerst niet waarover hij het had, maar toen hij het wel begreep hoefde hij al niet meer te antwoorden.
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`Ik snap het, jongen. Elke cent telt.'
Eindelijk was hij alleen. Manowitz ruimde het keukentje op, pakte zijn jas en
sigaretten, alsmede het papiertje met Luijtinga's adres, en sloot de winkel af. Terwijl hij zijn fiets losmaakte, bedacht hij dat het niemand nog iets schelen kon of
Manowitz Kwaliteit Lijstenmakerij open was of dicht, en indien dicht, voor hoelang.
Zelfs Mutti niet.
Manowitz kon het inmiddels ook niets meer schelen. Hij was 50. Hoog tijd om
spijkers met koppen te slaan, zoals Tjalling placht te zeggen, anders lag je onder
de zoden voor je er erg in had.
4.
`Nu al terug?' Mutti zat op exact dezelfde plaats, in dezelfde houding zelfs, als Manowitz haar die ochtend had achtergelaten.
`Ik ben moe. En vanavond moet ik nog weg:
`In al die tijd dat je vader in de winkel heeft gewerkt, kan ik me niet herinneren dat hij ook maar één dag heeft verzuimd. Ja, die ene keer toen jij werd geboren, ja, toen is hij dichtgegaan. Wil je een pilletje?'
`Ik wil alleen even liggen.'
`Ik wist wel dat je verliefd was!' riep Mutti. `Ik ben blij voor je, jongen. Geniet
ervan. Dit wordt de mooiste tijd van je leven: Ze mijmerde nog wat door, maar
haar woorden werden overstemd door het gekrijs van honderden parkieten die
zich in de hoogste boom voor het raam hadden verzameld. Manowitz had Ti ailing
ooit gevraagd om ze met zijn luchtbuks te verjagen, maar die was er nog niet aan
toegekomen.
Manowitz begaf zich naar zijn slaapkamer, liet zich op zijn strak opgemaakte
bed vallen en sloot zijn ogen. In gedachten keerde hij terug naar het huisje waar
hij zonet, op de terugweg, langsfietste, in een van de mooiste straten van de stad.
Niet riant, wel charmant. Een monumentje.
Luijtinga's naam hing niet bij de voordeur; uit de verkleuring van de verf had
Manowitz afgeleid dat het recent was verwijderd. Door een ruitvormig, getralied
raampje had hij gezien dat de gang volstond met fietsen.
Op bed, starend naar het plafond, stelde hij zich de volmaakte inbraak voor.
Veel ervaring op dit terrein had hij niet. Manowitz had één keer, toen hij zestien
was, een verhalenbundel van Gogol gestolen. De boekhandelaar had hem betrapt
en aangegeven bij zijn vader. Die had zijn handen met zijn eigen, beringde, handen tot bloedens toe geslagen.
Terughoudendheid stond op Manowitz' gezicht geschreven. Hij vroeg zich
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af of hij het daarom nooit ver had geschopt in het leven. Om hogerop te komen,
rijkdom te vergaren, vrouwen te schaken, was schaamteloosheid nodig, onverschrokkenheid, een talent om in te breken, dat Manowitz ten enen male miste.
Luijtinga's lot had hem van zijn stuk gebracht. Deze geluksvogel had zich aangeboden. Hij had misschien niet direct, maar dan toch indirect, Manowitz uitgenodigd. Waarom had hij anders zijn lot afgegeven? Waarom liet hij zijn sleutels
liggen? Waarom zei hij dat hij met vakantie ging?
Manowitz kwam steeds meer tot de overtuiging dat Luijtinga's lot eigenlijk
voor hem was bestemd. Hier, fluisterde Luijtinga hem in. Als iemand mijn lot kan
gebruiken ben jij het.
Manowitz sprong uit bed, plensde wat water in zijn gezicht, koos een kant-enklaarmaaltijd uit en stak deze in de magnetron.
De sleutels brandden in zijn broekzak. De adrenaline steeg naar zijn hoofd bij
de gedachte aan wat komen ging.
Ik moet gaan,' zei hij kortweg, toen hij zijn eten op had.
`Neem je haar mee naar de film? Je vader nam me ook altijd mee naar de film.
Hij hield niet van romantische films - altijd en alleen Hitchcock. Mij maakte het
niet uit, want van de film zagen we toch niets, we hadden alleen maar aandacht
voor elkaar.'
Mutti glimlachte samenzweerderig. `Wat heeft ze voor kleur haar? Dat kun je
me toch wel vertellen?'
Hij bedacht dat zijn eigen moeder spontaan een alibi voor hem had verzonnen, maar hij hoefde de leugen niet groter te maken dan nodig. Alsof hij haar niet
gehoord had, ruimde hij af, laadde de afwasmachine in, zette koffie en haalde
stroopwafels tevoorschijn.
`Goudblond past bij jou. Ik hoop datje je nog gaat verkleden, wantje ziet eruit
als een clochard.'
Manowitz stak een stroopwafel in zijn mond.
`En doe wat Old Spice op: Vaders voorraad was nog altijd niet uitgeput. `Hoe
heette ze ook al weer?'
'Jewel,' zei hij uiteindelijk, om haar iets te geven. Jewel was de eerste vrouwennaam die hem te binnenschoot.
'Jewel - toch niet zo'n bruine? Ik hoop het niet voor je. Die zijn aardig voor
een keer, maar daar kun je geen toekomst mee opbouwen. Die komen van de planeet van de apen:
Manowitz had zijn jas al aan. Stilletjes trok hij de deur achter zich dicht.
`Straks moet je me alles vertellen!' gilde ze nog.
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5.
Toen de lijstenmaker zijn fiets parkeerde op honderd meter afstand van Luijtinga's voordeur voelde hij zich zo licht als een omlaag dwarrelend boomblad. Zijn
leven had al een cruciale wending genomen door het veranderde perspectief,
maar het zou te ver gaan om te zeggen dat hij daarom niets meer hoefde te doen.
Zo makkelijk was het niet.
Verend op zijn schoenpunten kwam hij bij het monumentale huisje aan, half
verlicht door een lantaarnpaal aan de overkant van de straat. Her en der lagen
door de wind bijeengeveegde hoopjes bladeren.
Eén voor één probeerde hij, met leren handschoenen aan zijn vingers, de sleutels in de voordeur. Hij hoorde hoe een figuur met een hond aan de andere kant
van de straat passeerde. In een reflex draaide Manowitz zich om, waarop zowel
de figuur als de hond het gezicht oprichtten naar de bron van beweging, maar hun
koppen bleven uitdrukkingsloos.
Manowitz zette zijn vriendelijkste gezicht op. Als hij zijn vriendelijkste gezicht opzette, had hij iets van Humphrey Bogart, volgens Mutti. Zelf vond hij dat
hij meer weghad van Peter Lorre.
Eindelijk wist Manowitz met twee sleutels de sloten onder en boven te openen, duwde de deur langzaam open, en glipte de gang in, de deur zachtjes achter
zich dichtdrukkend.
Een poos bleef hij zo staan, in de donkere, met fietsen volgepropte gang. Er
gebeurde niets. Het bleef stil. Op straat passeerde een scooter. Een hond blafte,
maar een andere dan daarnet, dacht Manowitz. Met ingehouden adem sloop hij
de keuken in. De ijskast bleek nagenoeg leeg. In de vensterbank stond een verlept
basilicumplantje.
Terug op de gang meende hij muziek te horen. Van boven. Bach, nota bene.
Geen cellosuite. Een trage cantate.
Behoedzaam beklom hij de trap naar de slaapkamer en opende, heel zachtjes,
een piepende deur. Naast het bed knipperde een wekkerradio. Hij zag geen reden
om die uit te zetten.
Boven het bed ontwaarde hij een Mondriaan-reproductie in een plastic kanten-klaarlij st.
Inde nachtkastjes aan beide zijden van het grote bed vond hij wat briefjes die
hij niet kon ontcijferen.
Onder het bed lagen dikke proppen stof, als tumble weeds in de woestijn.
Manowitz liep de enorme kledingkast binnen, en haalde de sokken, de shirts,
de schoongewassen, keurig gevouwen overhemden en broeken door elkaar.
Een la daaronder, topjes.
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Daaronder: slipjes.
Manowitz had nooit eerder zoveel vrouwenkleren bepoteld. Het voelde niet
onaangenaam.
Al driftiger trok hij de deurtjes van een kast open en bladerde door de jurkjes,
bloesjes en rokjes.
Manowitz hield even stil en wiste het zweet van zijn bovenlip.
Hij besloot het in de huiskamer te proberen. Misschien dat daar, ergens in een
hoek, in of achter een kast, verdekt opgesteld, iets lag.
Er moest toch iets liggen in dit huis? Ergens?
Nadat hij het huisje had uitgekamd kwam hij tot de slotsom dat nergens iets
lag.
Niets van waarde, althans.
Het enige wat hij zag liggen was een bankafschrift in een geopende envelop.
Manowitz rukte het afschrift eruit en zocht in het schijnsel van de straatlantaarn
naar het saldo.
415 euro en 76 cent debet, las hij. Debet?
Was Luijtinga toch student?
Moedeloos ging Manowitz in een wit, krakend leren meubel zitten, deed zijn
handschoenen uit en stak een sigaret op.
Dit was zo'n huis waar al jaren niet meer werd gerookt, als er ooit was gerookt.
Manowitz ging met één hand door zijn grijsbruine haar. Hij zuchtte diep. Wat
had hij verwacht aan te treffen? Een koffer met bankbiljetten? Goudstaven? Een
doos met briljanten?
`Alles kan,' mompelde hij spottend voor zich uit.
Naast de kachel zag hij een boekenkast staan, misschien dat daar nog iets voor
hem tussen stond. Bij wijze van aandenken.
Toen hij de as van zijn sigaret aftikte in een vaas met gladiolen die zijn beste
tijd hadden gehad, hoorde hij gestommel aan de voordeur. Twee stemmen. Een
man en een vrouw. Manowitz herkende Luijtinga's stem onmiddellijk. Het licht
ging aan. Voetstappen in de gang. Manowitz deed niet eens meer een poging door
de terrasdeuren de tuin in te vluchten, of zich te verbergen. Wel doofde hij vlug
zijn sigaret.
`Kijk 'ns aan,' sprak Luijtinga, nadat hij het licht in de zitkamer aan had geknipt en de lijstenmaker op de bank zag zitten, in een walm van sigarettenrook.
Als een oude hond staarde Manowitz naar zijn gastheer omhoog.
`Yaël,' riep Luijtinga naar achter. `Bezoek.'
`Bezoek?' klonk het uit de keuken. Hakken klakten over het parket; daarna, in
de zitkamer, verscheen het verwonderde gezicht van een ronde, blonde, gezonde
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vrouw, die zich een beetje had opgemaakt, niet veel, precies genoeg. Ze had haar
rozerode jas nog aan. Misschien dat ze van een restaurant terugkwam. Nog even
naar het restaurant, voordat ze op reis zou gaan. Met haar geliefde.
Was ze zwanger? Manowitz was niet deskundig op dit gebied, maar het leek er
veel op. Het zou kunnen.
`William, wie is die man? Hoe komt die hier?' Haar stem sloeg over. `Heeft hij
- hier - zitten roken?'
Luijtinga glimlachte voorzichtig. `Υαel, dit is de heer Manowitz. Van beroep
lijstenmaker. Ik heb gisteren een lijst bij hem besteld. Zou volgende week klaar
zijn.'
`Wat had je in te lijsten dan?'
`Een lot. Uit de loterij:
`Ik ben toch jouw lot uit de loterij? Dat zegje altijd. Vanavond heb je het nog
tegen me gezegd. Je zegt het zo vaak dat ik steeds meer moeite heb het te geloven.'
`Het moest een verrassing blijven.' Luijtinga wendde zich tot Manowitz, die
inmiddels was opgestaan uit het zitmeubel. `Heb je de lijst?'
Manowitz schudde zijn hoofd. `Neemt me niet kwalijk, maar ik moet gaan: Hij
stak zijn gedoofde peuk in de lucht ten teken dat hij erlangs wilde.
Υaël ging voor hem staan. `Mag ik weten hoe u bent binnengekomen?'
`Schat,' kwam Luijtinga tussenbeide, `dat is een fluitje van een cent. Met een
klerenhanger trekje de deur zo door de brievenbus open: Terwijl hij Manowitz
voorging zei hij: `Die lijst was mijn huwelijksaanzoek.'
`Welke lijst? Ik zie geen lijst. Ik weet niet waar je het over hebt!' Vaël beende
langs de twee mannen en rende naar boven. Met een klap sloeg ze de slaapkamerdeur achter zich dicht.
`Het spijt me,' bromde Manowitz buiten op straat. Tussen duim en middelvinger schoot hij zijn sigarettenpeuk in de goot.
Luijtinga pulkte zijn brilletje van zijn neus en wreef zich uitgebreid in de
ogen. `Nee, nee. Ik ben hier degene die zich zou moeten verontschuldigen.'
Manowitz wist niet wat hij moest zeggen. Met een schoenpunt woelde hij in
de rotte bladeren, die een weeïge lucht verspreidden. Daarna begon hij langzaam
weg te lopen.
Achter zich hoorde hij hoe Luijtinga de deur sloot.
Op de terugweg had Manowitz de wind mee. Met een boogje gooide hij Luijtinga's sleutels in het kanaal. De halve maan was zijn enige getuige.
Bij thuiskomst liep de lijstenmaker meteen door naar zijn slaapkamer en ging
met zijn jas aan op bed liggen. Hij prijsde zich gelukkig dat Mutti hem niet had gehoord.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

Stephan
Enter

Toen Harry Mulisch net was overleden, werden soms namen
gepubliceerd van Nederlandse schrijvers die de `nieuwe grote
drie' zouden kunnen vormen. De echt grote schrijvers werden
daarbij over het hoofd gezien. Zo kwam Stephan Enter nergens op
die lijstjes voor. Grunberg wel en Enter niet! We leven in een raar
land. Gelukkig kunnen de werkelijke liefhebbers zich weer naar de
boekhandel reppen. Er is een nieuwe Enter. Een roman. Titel: Grip.
- Arie Storm in Het Parool

MERIJN DE BOER

In het kielzog van
Albert Helman

Albert Helman, schrijver van De stille plantage, strijder in de Spaanse Burgeroorlog en minister van Suriname, maakte in 1955 een reis door het Surinaamse
binnenland. In het boek Het eind van de kaart, verschenen in 1980 in de Privédomeinreeks, beschreef hij zijn ervaringen.
Dat maar weinig Nederlanders nog Albert Helman kennen - daar is niet zoveel
bijzonders aan. Hoewel hij meer dan vijftig boeken op zijn naam heeft staan en
hij geldt als de absolute godfathervan de Surinaamse literatuur, is hij nu eenmaal
een van die schrijvers die is verdwenen in de mist van de geschiedenis - net als,
om een paar medespoken te noemen, Anton Coolen, A. den Doolaard en Herman
de Man. Als je nu een boekvan Jacques Gans of Cola Debrot leest, dan heb je het
idee dat hun werk bij wij ze van spreken gisteren geschreven kan zijn. Maar bij de
boeken van eerder genoemde schrijvers beland je onmiddellijk in de vorige eeuw.
Het eind van de kaart is in dat opzicht een uitzondering in het oeuvre van
Helman. Ook dat boek zou gisteren geschreven kunnen zijn. En dat komt omdat
het een egodocument is - en egodocumenten nu eenmaal langer standhouden
dan de meeste fictie.
Helmans reisverslag doet denken aan Heart of Darkness van Joseph Conrad
en Journey Without Maps van Graham Greene; in alle drie de boeken dringt een
blanke het oerwoud binnen, een bovendien dan nog niet in kaart gebracht gebied,
om daar, ver weg van de beschaving, een levensveranderende ervaring te ondergaan.
Helman gaf zijn boek niet voor niets de ondertitel `Journaal van een kleine
ontdekkingstocht in twee binnenlanden' mee. Tijdens de zes weken dat hij in een
uitgeholde boomstam over de Surinaamse rivierenvoer, kwam hij zichzelf onherroepelijk tegen. Regelmatig moest er worden uitgestapt om hun korjaal over de
snela's (stroomversnellingen) en ondieptes heen te tillen. Helman kreeg last van
zijn voeten en hij merkte dat zijn conditie hem minder toestond dan hij had ge-
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hoopt. `Wat een erbarmelijke stedeling ben ik geworden!' riep hij nit. Deze constatering was des te wranger, omdat hij in het gebied van zijn voorvaderen was.
Of eigenlijk: `voormoederen' - want hij had twee volbloed indiaanse oma's. Toen
hij aan het einde van zijn reis in een indianendorp werd geholpen aan zijn voeten,
riep eenvrouw naar hem: `Jij bent eenvan ons!' Dat vond hij geweldig om te horen.
Het doel van de expeditie was het in kaart brengen van de waterstanden en
-stromen in het zuiden van Suriname. Om te zien of die rivieren dienstbaar konden zijn voor de vorming van een
`Wat een erbarmelijke stedeling stuwmeer - dat er ook gekomen is: het
ben ik geworden!' riep hij uit
(voluit) Prof. Dr. Ir. W.J. van Blommesteinmeer, zo groot als de provincie
Utrecht en een wak in de kaart van Suriname. Tot de volksmond heeft deze Van
Blommestein (Helman: `Blommetje') het niet gered. Want voor de Surinamers
heet het gewoon het Brokopondomeer, gelegen immers in het Brokopondodistrict.
Het reisverslag is uit 1955 en het werd pas gepubliceerd in 1980. Waarom? In het
voorwoord van Het eind van de kaart houdt Helman een uitvoerig verhaal, waarin
het onder andere aan `occulte verschijnselen' wordt geweten dat hij het pas eind
jaren zeventig weer opdiepte uit zijn bureaula. Ten slotte staat er:
Degene, aan wie het origineel van dit reisjournaal werd opgedragen [Lílí
Cornils, zijn tweede vrouw], had al zestienjaar tevoren háár prachtig `eind
van de kaart' bereikt. Waarschijnlijk heeft dit mij het meest van alles ervan weerhouden, daarna tot publikatie over te gaan van een geschrift dat
zoveel persoonlijks en intiems bevat. De diepste wonden helen helaas het
langzaamst en sommige nooit geheel. Nu, met de valreep al trillend onder
mijn eigen, niet meer zo stevige benen - ze spelen een hele rol in dit dagboek - vind ik het niet meer zo erg. Met mijn rug naar het grootste deel van
de wereldwal toegekeerd en mijn blik zijwaarts gericht op een lege horizon, wat hindert het allemaal?
Maar in een gesprek met journalist Tony van Verre vertelde Helman dat hij in de
jaren vijftig `bij herhaling' geprobeerd heeft om het te laten uitgeven. Tevergeefs.
Helmans eigenlijke naam was Lou Lichtveld (1903-1996). Zijn pseudoniem
heeft hij te danken aan een ander spook uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis: Jan Engelman. Lichtveld begon zijn schrijfcarrière als muziekcriticus, onder andere voor het tijdschrift Opgang. Toen hij eens een stuk over de muziek bij
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een toneelstuk van Herman Teirlinck
had geschreven, wilde hij dat dat stuk
onder pseudoniem verscheen, dus hij
vroeg zijn hoofdredacteur Pieter van
der Meer: `Kun je er alsjeblieft een andere naam onder zetten?' Dat werd Al© ©5T-SURINAME
bert Helman. Later vroeg hij eens aan
Van der Meer hoe hij op die naam was
gekomen. `Dat is heel eenvoudig,' antwoordde die, `Jan Engelman was een
engel van een jongen, en jij bent zo'n
duivel, dat het onderscheid tussen Engelman en Helman zich onwillekeurig
aan mij heeft opgedrongen:
In 1949 keerde Helman weer terug
λ
naar het land dat hij op zijn twaalfde
41verlaten had. Hij werd tegelijkertijd
minister van onderwijs en minister
van volksgezondheid. Later vervulde
ó
hij nog tal van andere politieke en di\,
plomatieke functies voor Suriname.
.~'
`~~ _
-.,,~,, ►-~
En toch bracht die tweede periode in
BR.4ZILT
zijn geboorteland hem lang niet zoveel
geluk als de eerste, die van zijn kinderKaart die is afgedrukt in Het eind van de kaart
jaren, die hij op een prachtige manier
beschreven heeft in Zuid-zuid-west (1926). Want toen hij zich na zijn pensionering op Tobago vestigde, liet hij een bordje bevestigen op de muur naast de voordeur: VERBODEN VOOR SURINAMERS EN HONDEN. ZO teleurgesteld was hij
blijkbaar in zijn geboorteland geraakt.
r.

__

Zesenvijftigjaar nadat Helman de bootreis maakte die hij beschreef in Het eind
van de kaart, reizen mijn vader, mijn zus en ik hem achterna. Het boek las ik in
2006, toen ik voor het eerst naar het Surinaamse binnenland ging. Later ontstond het plan om Helman achterna te reizen, om exact dezelfde reis te maken en
te zien wat hij zag, ook om te zien wat er niet meer hetzelfde is. Wekenlang verblijven we net als Helman op de rivier. We leren haar kennen op onstuimige momenten, bijvoorbeeld wanneer we met de boot op de rotsen vast komen te zitten
en dreigen om te slaan tussen de kolkende golven; en op serene momenten, als in
de ochtend nevelslierten nog boven het blakke water hangen.
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Ondanks de houtkap, de als bamboe gegroeide goudindustrie, het mondjesmaat opkomende ecotoerisme en alle denkbare westerse invloeden, is er in de
tussentijd in het binnenland van Suriname weinig veranderd. Veel van de plekken die Helman beschreven heeft, zijn gemakkelijk terug te vinden. Alleen de
Binnenlandse Oorlog (1986-1992) zit tussen ons in. Verroeste golfplaten daken
van inmiddels overwoekerde internaten op Stoelmanseiland en het dorpje Karmel herinneren aan de tijd dat er nog leven op die plekken was. Tijdens de oorlog
trokken veel creolen naar Frans Guyana. De Franse bijstand is er de reden van dat
ze er sindsdien ook bleven.
Onze reis begint in Paramaribo. Vandaar varen we over de Cottica, de diepste rivier van Suriname (door Helman de `Coca-Cola' genoemd, zo zwart is het water)
naar het bauxietdorpje Moengo. Aan beide oevers verheft zich een groene en ondoordringbare bomenmuur, die geen zicht geeft op de resten van de plantages die
hier stonden. Op de kaart lezen we dat we langs `Hecht en Sterk', `Vriendsbeleid',
`Wederzorg' en `Nut en Schandelijk' varen. Maar we zien er niets van. In Helmans
tijd was dat anders. Links en rechts zag hij plantages die nog in bedrijf waren.
`Onverwachts,' schreef hij, `aan bakboord, doemt het meest fantastische gezicht op dat je aan de oever van een rivier, midden in de wildernis, kunt bedenken. Zilvergrijs en met een lichte roze wasem overtogen staan daar, met gele
blinklichten in top, de grote cilindervormige bauxiet-silo's van Moengo:
Ze staan er nog steeds; maar ze zijn niet meer in gebruik. En inplaats van zilvergrijs veranderen ze langzamerhand in bauxietbruin. Deze verroeste bouwwerken
symboliseren met z'n tweeën de verloederde staat van Moengo. Er wordt nog wel
bauxiet gewonnen maar nu een eindje verderop en niet meer zoveel als vroeger.
Net als Helman slapen we in het guesthouse van s u RA L C o, de Suriname Aluminium Company. Een wit koloniaal gebouw in vervallen staat maar nog altijd
met het aanzien van vervlogen tijden. Helman noemde dit guesthouse `een van
de meest comfortabele hotels van Suriname, tienmaal beter dan het beste in Paramaribo'. Het heeft een indrukwekkende oprijlaan, die wordt geflankeerd door
dennenbomen. We zijn de enige gasten in het verder verlaten gebouw, wat het
een The Shiníng-achtige ervaring maakt. Maar het kost weinig moeite om ons
voor te stellen dat in Helmans tijd de lobby volstond met gin tonic drinkende ingenieurs, terwijl er uit de boxen `Amerikaanse dansmuziek' klonk.
De eigenlijke expeditie begon in Albina, een van die vele door de oorlog verwoeste plekken in Suriname, op een uur rijden van Moengo, bij de monding van
de 680 kilometer lange Marowij ne. Daar wachtten Helman en de zijnen de boten
en bootsmannen waarmee ze wekenlang in de jungle zouden verblijven. Helman
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vertrok met zeven boten en in totaal zesendertig man (waarvan drieëndertig man
personeel), wij in één boot, ook een uitgeholde woudreus, en zeven man: afgezien
van onszelf twee Aukaner bootsmannen en twee gidsen. Op een later punt Helman vertrok met zeven
van onze reis voegen zich nog twee in- boten en in totaal zesendertig
dianen bij ons, die dieper het oerwoud man (waarvan drieëndertig
in beter dan onze eigen bootsmannen man personeel)
de rivier kunnen `lezen'.
Tegenover Albina, aan de overkant van het water, in Frans Guyana, blinken
de daken van Saint-Laurent; volgens Helman was het een plek `om in betrekkelijk korte tijd tot waanzin te geraken, hallucinaties te krijgen en cryptogrammen
te gaan schrijven'. Het was het Australië van Frankrijk. De overblijfselen van het
strafkamp waar tot 1938 Franse misdadigers heen werden gestuurd, staan nog
overeind. Samen met het kerkhof dat midden in de stad ligt, domineren die overblijfselen Saint-Laurent. En zo is het inderdaad niet een plek om lang (geestelijk
gezond) te blijven.
Om de zoveel tijd treffen we midden op de rivier een goudplatform aan: het
zijn kleine woon- en werkplekken die worden bevolkt door halfnaakte Brazilianen die dag en nacht op zoek zijn naar goudstof. Het is hard maar verslavend
werk. In Helmans tijd waren die goudzoekers er natuurlijk ook al; het zijn er alleen veel meer geworden.
Hoewel we in dezelfde periode vertrekken als Helman, staat het water in de
rivieren bij ons hoger. Daardoor hoeven we minder vaak dan hij te slepen met de
boot. Bovendien heeft onze buitenboordmotor meer pk dan de zijne. Dus over
snela's waar hij veel moeite mee had, razen wij gewoon heen.
Helmans dagen, en dus ook onze dagen, zien er als volgt uit: overdag varen,
's avonds een kamp opslaan, zwemmen, eten en daarna slapen in een hangmat
langs het water, gehypnotiseerd door het gezang van de cicaden en de melodie
van de snela's. Al na enkele dagen raken we in een aangename sluimertoestand,
opgeroepen door de rustgevende regelmaat van onze bezigheden. We hebben al
snel geen telefoonbereik meer.
Iedere avond, wanneer de anderen al slapen, krabbel ik onder mijn klamboe,
bungelend in de hangmat en met een mijnwerkerslamp op mijn hoofd, snel mijn
aantekeningen over de reis in de dummy van de Vasalis-biografie. Eenmaal thuis
kost het me de grootste moeite om het handschrift te ontcijferen. Dat overkwam
Helman ook toen hij, eenmaal weer thuis in Paramaribo, zijn aantekeningen in
het net overschreef. En dat terwijl hij tenminste nog de luxe kende van het hebben van een veldtafeltje in de wildernis.
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Net als Helman jagen en vissen we onze maaltijden bij elkaar. Een enkele keer
eten we tapir, meestal eten we piranha. Als aas gebruiken we de kleine visjes die
in Europese spa's worden ingezet om dode huidcellen van de tenen van badderende gasten weg te knabbelen. En zo zijn we op alle mogelijke manieren afhankelijk van de rivier: we eten en drinken eruit, wassen ons erin en verplaatsen ons
erover, steeds verder de jungle in.
Een van de mooiste passages in Het eind van de kaart is die waarin Helman
op een aanstekelijke manier schrijft over hoe hij zichzelf staat te scheren in de
rivier. Zijn scheerspiegeltje hangt hij op aan de overhangende tak van een heester, `tijdens de paarsrode zonsopgang'. Sinds ik het boek voor het eerst las, wil
ik dat ook: mijzelf scheren in de rivier. De eerste weken laat ik echter een baard
staan, waarmee ik volgens Helman een gebrek aan respect voor `het bosland der
baardloze bosnegers en Indianen' toon; de mens dient zich van het dier te onderscheiden door een baardloze kin. Maar op een ochtend, ver weg van de badkamers van Paramaribo, vind ik langs de oever een vorkvormige tak waartegen ik
mijn spiegeltje (speciaal gekocht voor deze reis) mooi kan neerzetten. Kwast en
mesje doop ik in het water en zo beleef ik het enigszins lullige pleziertje van een
stadsmens in de natuur.
Helman liet zijn spiegel per ongeluk aan de heester hangen. `Daarin kunnen
de baboens en krokodillen zich voortaan komen bekijken,' schreef hij toen hij de
reis alweer had voortgezet. `Hoe lang zal hij er niet blijven hangen? Jaren misschien wel:
Schokkender dan dat maar weinig Nederlanders nog Albert Helman kennen, is
zijn onbekendheid bij drie creoolse juffen in het indianendorp Apetina. Het kost
ons de grootste moeite om ze uit te leggen dat we helemaal uit Paramaribo komen, want met de boot in plaats van het vliegtuig is dat inderdaad een heel eind,
en dat alleen maar omdat een allang vergeten schrijver van wie ze nog nooit gehoord hebben dat in de jaren vijftig ook gedaan heeft.
Als we bij de Ganda-foetoewaterval aankomen, maken we mee wat Helman
zes weken lang doorstaan heeft. De waterval is ook voor ons te hoog en te wild
omvarend te passeren. En dus moeten we, in die zesenvijftig jaar ís er niets veranderd, net als Helman alle bagage uitladen en ons korjaal over een lang sleeppad door het bos aan de oever tillen. Als we deze reeks snela's gepasseerd hebben,
moeten we ook nog de Alamandidon (`Gaat allemaal maar liggen') trotseren, de
grootste uitdagingvan onze reis. Woest en dreigend stort het water zich daar naar
beneden. Een waterval mag officieel pas een waterval heten bij een hoogte van 10
meter - maar deze is gevaarlijker dan veel van zijn `officiële' soortgenoten.
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Met al onze kracht zijn we bezig de boot naar de oever te slepen. Tot ons middel staan we in het kolkende water. En ondertussen lukt het de indiaan die met
ons mee is, tot ieders verbazing en nota bene met zijn tenen, één, twee en zelfs
drie vissen te vangen. Nonchalant gooit hij ze in de boot die we tegelijkertijd,
zwetend en hijgend, met strakgespannen spieren over de rotsen heen duwen.
Gelukkig, aan de andere kant van de Ingi-Pikien (het `Indianenkind') en de
Kodebakoe, de laatste grote waterval, wacht ons Palumeu, het luxe resort waar
veel toeristen naartoe vliegen. Het is een plek waar zo'n beetje iedereen wel spiritueel moet worden. Houten huisjes staan langs de oever, met veranda's vanwaar
je kunt uitkijken over de zich in de rivier weerspiegelende bomen aan de En ondertussen lukt het de
overkant. Je hoort er brulapen en ie- indiaan die met ons mee is, tot
dere ochtend vind je een dienblad met ieders verbazing en nota bene
koffie en thee voor je deur. Helman met zijn tenen, één, twee en
haalde deze plek nét niet. En dat ter- zelfs drie vissen te vangen
wijl de kans groot is dat er ook toen al
een kleine indianengemeenschap is geweest. Helemaal zeker weten we het echter niet. Indianen houden (in ieder geval hielden) de Gregoriaanse kalender
doorgaans niet zo goed bij.
Zo'n twintig minuten varen stroomafwaarts vanaf Palumeu vond Helman het
einde van zijn kaart. Ze wisten niet wanneer er weer een indianendorp zou komen. Terwijl ze er zo dichtbij waren. `Zelden,' schreef Helman, `maakte ik met zoveel weemoed rechtsomkeert. En dat na al de plaatsen en mensen die ik in mijn
leven al voorgoed vaarwel heb moeten zeggen.'
Er wachtte hen, en ons dus ook, nog een inder einde van de kaart, namelijk aan
de oever van de rivier de Lawa, helemaal in het zuidoosten van het land. We varen nu een paar dagen stroomafwaarts in plaats van stroomopwaarts en verlaten
daarna de rivier de Tapanahony, de rivier waar we zoveel dagen op gedreven hebben, en die vernoemd is naar het plaatselijke vuurwater `tapana', dat vaker cassiri
wordt genoemd.
Een paar dagen lang verblijven we in het indianendorp Anapaike. Onze aankomst levert een vervreemdend beeld op: volleyballende indianen. En ze kunnen
het opvallend goed. Allemaal hebben ze een grote glimlach op het gezicht, ze zijn
haast voortdurend aan het giechelen en niemand verheft zijn stem. Als iemand
een punt maakt, klappen de toeschouwers aan de zijlijn, net als de deelnemers op
het veld, ook de spelers van de tegenpartij. Ze omhelzen elkaar en delen schouderklopjes uit. Ondertussen komt uit een gettoblaster, op bescheiden volume,
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een vredig Frans muziekje. Het maakt al met al een brave en belegen indruk en
doet denken aan The Kelly Family. Ook wel aan een EO -jongerendag. Het is dan
ook niet toevallig dat dit dorp geregeerd wordt door een Amerikaans echtpaar,
dat ze behalve een gezapige groepssport het christelijke geloof heeft bijgebracht.
Na beëindiging van de volleybalpot zwermt het groepje modelburgers uit over
het dorp. Sommigen lopen hand in hand, anderen hebben een arm over elkaars
schouder geslagen. De rest van de middag zien we niemand meer. Iedereen blijft
braaf binnen, de bijbel lezen waarschijnlijk, en vooral geen cassiri drinken.
Hoe anders is het leven in het nabijgelegen Benzdorp, ook wel Bensi: het Klondyke van Suriname. Daar ruikt het overal naar diesel en het dorp wordt, behalve door garimpeiros, bevolkt door Braziliaanse hoeren. Helman is hier geweest,
denken we terwijl we er rondlopen,
Helman is hier geweest, denken maar we weten het niet zeker. Want
we terwijl we er rondlopen
Benzdorp verandert voortdurend van
locatie, breidt zich uit en slinkt dan
weer. De bewoningvolgt de plekken waar naar goud gedolven wordt. En het leven
van de goudzoekers is nu eenmaal een nomadisch bestaan.
Voor de tweede keer in mijn leven rijd ik met mijn vader op een quad door
een goudveld. We gaan heuvel op en heuvel af en we moeten ons goed vasthouden
om er niet af te vallen. Andere quads hebben diepe sporen achtergelaten in het
donkerrode pad. Regelmatig rijden we door water dat tot halverwege de wielen
komt. We moeten onze benen in de lucht houden om te voorkomen dat we bilharzia krijgen. Met onze Braziliaanse chauffeur is het ondertussen lastig communiceren. Na een kwartier rijden wordt de weg geblokkeerd door een quad die op zijn
kant op de weg ligt. De eigenaar is echter niet geïnteresseerd in een overval; alleen maar in het repareren van zijn voertuig. Niet lang daarna komen we bij enkele bouwvallen. Er ligt, overwoekerd door gras, een karretje dat misschien wel
over een rails gereden werd. De rails die Helman in zijn boek beschreven heeft?
Maar een spoor kunnen we, ondanks goed zoeken, niet vinden. Het oerwoud
neemt bezit van alles wat achtergelaten of verwaarloosd wordt.
Even later tre ffen we een gat in het oerwoud aan. Een kilometers lang boomloos veld ligt onder ons. Het opgespoten zand zorgt voor allerlei kleine meren.
Met ertussen bauxietrode heuvels.
We rijden een dorp in. Een sloppenwijk midden in het oerwoud, hoofdzakelijk bewoond door Brazilianen. We scheuren door de straten, worden nagestaard
door bewoners die voor de huisjes en winkeltjes zitten en krijgen het gevoel in
een western te zijn beland. Zo'n beetje alle mannen lijken een vuurwapen te dragen. De quads zijn de paarden van nu. En tussen iedereen hangt een constante
dreiging.
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Nee, dan is ons leven in de boot toch beter. Voorbij Benzdorp en voorbij Anapaike ligt de indianengemeenschap Makapou. Daar aangekomen, treffen we de
kapitein van het dorp. Hij is bejaard, draagt een τ-shirt van Manchester United
en heeft nog maar weinig haar op zijn schedel.
`Weetje nog,' vraagt onze gids in het Sranantongo, `de tijd voordat de vliegvelden werden aangelegd in het binnenland. Er was een expeditie toen. Tot aan hier
kwamen ze, nog een eind de Litani op...'
`Ik weet het nog..: antwoordt de kapitein.
`Twee bakra's waren erbij:
`Ja.. ja.'
`Eentje dogla?' Dogla betekent van gemengde afkomst.
`Ja, dogla.' En hij vertelt dat hij een stukje heeft meegevaren, als gids.
Een mooiere afsluiting van onze reis is niet denkbaar. Aan όns einde van de
kaart (want bij Makapou maken we rechtsomkeert) ontmoeten we een van de
deelnemers van de expeditie die we achternareizen. We willen maar al te graag
geloven dat deze Man United-fan zich niet vergist. Maar Helman schrijft nergens
in zijn boek over een indiaan die hier is opgestapt. Met zijn belangstelling voor
zijn voorouders is het ondenkbaar dat hij hem niet genoemd zou hebben.
Op de terugweg stoppen we even bij het Franse stadje Maripasoula. Het eerste
wat bij het aanmeren opvalt, zijn de talrijke auto's in deze volkomen geïsoleerde
plaats in het hart van de jungle, op de grens van Guyana en Suriname. Het aantal
verdubbelt zich ieder jaar in Maripasoula. En dat terwijl er geen weg naar de stad
toe leidt. Op tot catamarans getransformeerde boomstammen varen Mercedessen over de brede rivier. We halen een zilveren bestelbus in die vanuit de verte
over het water lijkt te rijden. Daarna zien we, net als de afgelopen weken, urenlang niets anders dan de oevers die aan ons voorbijtrekken. In de woorden van
Helman: `eentonig, alles eender, groen, groen, eindeloos'.
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HEDWIG SELLES

Gedichten

VOORTIJD
Waar de zee voorbij was, begon
het land, we werden apart
op onze botten gezet, lachten zenuwachtig
een voortijdig land lag aan, zoog
om warm te blijven verloren we vet
en weerstand werden we elkaars naasten
daarna geliefden, dat heb ik mezelf kunnen vergeven
dat ik terug wilde om me te kunnen scheren
met zout water en een mosselmes
(zonder elektrische garagedeuren)
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GEACTIVEERD ONTSTAANSPROCES
Als je het goed doet, lostje ego op, so do we need to talk about
de meester in het rondhangen waar het niet gebeurt,
meester, wat zijn de reglementen, waar schuilt een zijde zacht mens
en waar zakje door de bodem als een genadezes vol zin
en tast in gedachten wanneer is het etenstijd
als het licht wordt? heb ik in het donker sterallures?
is dit het laatste wat ik zie als ik ook mijn ogen ga verliezen?
ik wilde wel in Hem geloven maar wie een blinde vis
zijn netvlies kwalijk neemt,
kan toch niet door Hem geschapen zijn

47

JA: VOOR IN HET BOEK DER NATUUR, (ZANDOOGJE)
Stilleven, dat zich nog even niet, de geschiedenis in ging begeven
kniel kruipend, scheefschuivend
volume zonder kracht
omdat het lichaam een nabootsing is,
een stoffige klank datje eenmalig bij het koppig zolderstof veegt,
tenzij het werd gefotografeerd tegen een zwarte achtergrond en
aangeboden tussen twee glasplaatjes
om uit de inspanning van de vleugels
een postmortem boodschap te decoderen
voor in het grote boek van de natuur
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OP LAST VAN ZELFVERBETERING
Het menselijk surplus, niet dat iemand
erop zit te wachten natuurlijk
en (bureau jeugdzorg bestond nog niet)
imagine paradise, het zal aan geloofwaardigheid
niets afdoen als je aan je voorstelling schaaft
op last van de goede bedoelingen,
laatje iets weg, passie, drift, wassen in een tobbe
met parels om je nek, om andere geblinddoekte symbolen van oorlog toe te
voegen in een schriftje met levensregels,
omdat je met je ogen naar een oplossing zoekt,
was hij vreemd en vertrouwd tegelijk, mooi als een koraal en ik was jong en
dicht op zijn huid, een eigenschap waarvan ik weet hoe ik die moet gebruiken,
de voorstelling heb ik aangepast

49

EDITH WHARTON

Romeinse koorts
Vertaling Lisette Graswinckel

I
Twee al wat oudere, maar goed verzorgde Amerikaanse dames liepen van het tafeltje waaraan zij de lunch hadden genoten naar de overkant van het imposante terras van het Romeinse restaurant, waar ze, leunend op de balustrade, elkaar
even aankeken en toen met eenzelfde blik van onbepaalde maar welwillende
goedkeuring uitzagen over de uitgestrekte pracht van de Palatijn en het Forum.
Terwijl ze daar zo leunden, echode de stem van een jonge vrouw vrolijk omhoog vanaf de trap die naar het plein beneden hen leidde. `Nou, kom mee dan,'
riep de stem, niet tegen hen maar tegen een onzichtbare metgezel, `we zullen de
jongedames niet langer van hun breiwerk afhouden: En een even heldere stem
lachte terug: `O, kom nou Babs, toch geen bréien...' Ach, ik bedoel het figuurlijk,'
antwoordde de eerste. `Wat rest onze arme ouders anders nog..: en toen verdween de dialoog in de bocht van de trap.
De twee dames keken elkaar weer aan, deze keer met een vage glimlach van
gêne en de kleinere, blekere van de twee schudde het hoofd en bloosde licht.
`Barbara!' zei ze streng, waarmee ze de spottende stem van de trap alsnog, zij
het onhoorbaar, berispte.
De andere dame, die forser was, met rode wangen en een kleine, vastberaden
neus geaccentueerd door robuuste zwarte wenkbrauwen, moest hartelijk lachen.
`Zo denken onze dochters over ons!'
Haar metgezel antwoordde met een sussend gebaar. `Niet over ons persoonlijk, dat moeten we niet vergeten. Het is eenvoudigweg de moderne algemene opvatting over moeders. En kijk maar...' Met een bijna schuldige blik haalde ze een
bol rode zijde met twee dunne breinaalden erin gestoken uit haar fijn bewerkte
zwarte handtas. `Je weet maar nooit,' zei ze zacht. `In de huidige maatschappij
hebben we zoveel tijd over. Soms word ik al moe van het kijken alleen, zelfs hiernaar.' Ze gebaarde nu naar het adembenemende tafereel aan hun voeten.
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De donkere dame lachte weer, en beiden raakten in gedachten verzonken bij
het uitzicht dat ze zwijgend in zich opnamen, met een zekere gelijkmatige kalmte
die de stralende hemel van de Romeinse lente leek te weerspiegelen. Lunchtijd
was allang voorbij en de twee hadden hun deel van het ruime terras voor zich alleen. Helemaal aan de andere kant namen enkele groepjes, achtergebleven voor
een eindeloze blik op de uitgestrekte stad, hun reisgidsen weer op en zochten
naar fooien. Toen ook de laatsten weggingen, waren de twee dames alleen op het
heerlijk frisse plateau.
Ach, we kunnen hier best nog even blijven,' zei mevrouw Slade, de dame met
de rode wangen en de energieke wenkbrauwen. Dichtbij stonden twee vergeten
rieten stoelen; ze duwde ze naar de hoek van de balustrade en ging zitten met
haar gezicht naar de Palatijn. `Dit is tenslotte nog steeds het mooiste uitzicht ter
wereld:
`Dat zal het voor mij ook altijd blijven,' beaamde haar vriendin mevrouw
Ansley, met een zo lichte nadruk op `mij' dat mevrouw Slade, alhoewel het haar
opviel, zich afvroeg of het niet slechts toeval was geweest, zoals de willekeurige
onderstrepingen door ouderwetse brievenschrijvers.
Grace Ansley was altijd al ouderwets, dacht ze. En ze voegde daar met een nostalgische glimlach hardop aan toe: `Een uitzicht dat we beiden al jarenlang goed
kennen. Toen we elkaar hier voor het eerst ontmoetten, waren we jonger dan onze meisjes nu. Weetje nog?'
`O, ja, dat weet ík nog,' mompelde mevrouwAnsley, met dezelfde ondefinieerbare nadruk. `De ober twijfelt over wat hij met ons aanmoet,' onderbrak ze. Ze
was duidelijk minder overtuigd van zichzelf en haar rechtmatige plaats in de wereld dan haar vriendin.
`Dan zal ik hem van die twijfel afhelpen,' zei mevrouw Slade en reikte naar een
tas die er even onopvallend luxueus uitzag als die van mevrouw Ansley. Ze wenkte de ober en legde hem uit dat Rome een oude liefde was van haar en haar vriendin en dat ze graag de namiddag zouden doorbrengen met uitzicht op de stad - als
dat de bediening tenminste niet zou hinderen? De ober nam haar fooi met een
buiging in ontvangst en verzekerde haar dat de dames gerust nog konden blijven,
zeker als ze hem de eer wilden aandoen de avondmaaltijd hier te gebruiken. Ze
wisten toch dat het vannacht volle maan zou zijn...?
Mevrouw Slade fronste haar zwarte wenkbrauwen, alsof verwijzingen naar
de maan niet gepast waren en zelfs ongewenst. Maar ze glimlachte haar frons weg
toen de ober zich terugtrok. Ach, waarom ook niet? We hadden het slechter kunnen treffen. Het is immers niet te voorspellen wanneer de meisjes terug zullen
zijn. En terugvan wáár? Ik heb geen idee!'

51

Mevrouw Ansley bloosde weer licht. `Volgens mij zijn ze door die jonge Italiaanse vliegeniers die we op de ambassade hebben ontmoet uitgenodigd om mee
te vliegen naar Tarquinia en daar te dineren. Ze zullen vast willen wachten om bij
maanlicht terug te kunnen vliegen:
`Maanlicht, maanlicht! Het beïnvloedt ons nog steeds. Denk je dat ze even romantisch zijn als wij vroeger?'
`Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik geen enkel idee heb wat ze zijn,' zei
mevrouw Ansley. `En misschien wisten wij ook niet veel meer van elkaar.'
`Nee, misschien niet:
Haar vriendin wierp een verlegen blik opzij. `Ik zou je nooit romantisch hebben durven noemen, Alida:
Ach, misschien was ik dat ook niet.' Mevrouw Slade kneep haar ogen een beetje samen terwijl ze terugdacht aan die tijd. En heel even beseften de twee vrouwen, die elkaar van kinds af aan kenden, hoe weinig ze van elkaar wisten. Ieder
had natuurlijk wel een etiket klaarliggen om op de ander te plakken. Mevrouw
Delphin Slade, bijvoorbeeld, zou zichzelf of wie het maar wilde weten hebben
verteld dat mevrouw Horace Ansley vijfentwintig jaar geleden van een uitzonderlijke schoonheid was geweest - ja, verbazingwekkend, nietwaar? - alhoewel
ze nog steeds charmant was, voornaam... Welnu, als jonge vrouw was ze prachtig
geweest; veel mooier dan haar dochter Barbara, hoewel Babs zeker, in ieder geval
volgens de nieuwe maatstaven, veel meer indruk maakte - meer efféct had, zoals
dat heette. Grappig hoe ze daaraan kwam, met zulke onbeduidende ouders. Horace Ansley was immers, nu ja, gewoon een kopie van zijn vrouw. Museumstukken van het oude New York. Mooi, onberispelijk, voorbeeldig. Mevrouw Slade en
mevrouw Ansley hadden jarenlang tegenover elkaar gewoond, wat ook wel iets
symbolisch had. Als de gordijnen in de zitkamer van nummer 20 aan East 73rd
Street werden vervangen, was nummer 23, aan de overkant van de straat, daar
altijd van op de hoogte. En ook van al het komen en gaan, alle aankopen, reizen,
verjaardagen, ziekten: de brave kroniek van een eerbiedwaardig koppel. Er ontsnapte weinig aan mevrouw Slades aandacht. Maar tegen de tijd dat haar echtgenoot zijn grote slag sloeg op Wall Street was het haar al gaan vervelen, en toen
ze een pand in het betere deel van Park Avenue hadden gekocht was ze al gaan
denken: woonde ik maar tegenover een illegaal café, dan zag ik misschien nog
eens een inval. De gedachte aan een inval bij Grace was zo vermakelijk dat ze het
idee (νόύr de verhuizing) opwierp tijdens een dameslunch. Het was een succes
en ging rond als een lopend vuurtje. Ze vroeg zich weleens af of het ook mevrouw
Ansley aan de overkant van de straat had bereikt. Ze hoopte van niet, maar maakte zich er niet druk om. In die dagen was fatsoen niet in de mode en de onkreukbaren moesten maar tegen een grapje kunnen.
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Een paar j aar later en slechts enkele maanden na elkaar verloren beide vrouwen hun echtgenoot. Er volgde een gepaste uitwisselingvan rouwkransen en condoleances en een kortstondige opleving van vertrouwelijkheid in het halfduister
van hun rouw. En nu waren ze elkaar, na weer een tussenperiode, tegengekomen
in Rome, in hetzelfde hotel, elk als de bescheiden begeleidster van een levenslustige dochter. De overeenkomst in hun omstandigheden had hen opnieuw samengebracht en was het onderwerp van milde spot, en van het gedeelde inzicht
dat het vroeger misschien vermoeiend was geweest om dochters `bij te houden',
maar dat het tegenwoordig, soms, een beetje saai was om dat niet te doen.
Mevrouw Slade was er zeker van dat ze heviger leed onder haar werkeloosheid dan Grace. Toen ze van Delphin Slades echtgenote zijn weduwe werd, was
dat een flinke stap terug. Ze had altijd gevonden (met een zekere echtelijke trots)
dat ze haar man in sociaal talent evenaarde; dat ze zo'n uitzonderlijk paar vormden dankzij haar even grote inbreng. Maar het verschil na zijn dood was onherstelbaar. Voor de vrouw van de beroemde bedrijfsadvocaat, met altijd een paar
internationale zaken onder handen, leverde elke dag wel een spannende en onverwachte sociale verplichting op: het à l'improviste ontvangen van voorname
collega's uit het buitenland, de ongeplande zakelijke reizen naar Londen, Parijs
of Rome, waar ze op hun beurt even gastvrij werden ontvangen; het plezier achter haar rug te horen: `Wat zeg je? Die knappe vrouw met die chique kleren en
mooie ogen is mevrouw Slade? De vrouw van de Slade? Echt waar? De vrouwen
van beroemdheden zijn meestal zo muizig:
Ja, hierna was weduwe zijn van de Slade maar een saaie aangelegenheid. Ze
had al haar talenten moeten inzetten om zich te meten met zo'n echtgenoot. Nu
had ze alleen haar dochter om zich mee te meten, want de zoon die zijn vaders
gaven leek te hebben geërfd, was op jonge leeftijd plotseling gestorven. Ze had
deze tragedie kunnen doorstaan dankzij de aanwezigheid van haar echtgenoot,
die haar bijstond en die zij bijstond. Nu, na de dood van de vader, was elke gedachte aan de jongen ondraaglijk geworden. Er bleef niets anders over dan haar
dochter te bemoederen; en de lieve Jenny was zo'n ideale dochter dat ze nauwelijks bemoederd hoefde te worden. Over Babs Ansley daarentegen zou ik me veel
méér zorgen maken, dacht mevrouw Slade soms bijna jaloers. Maar Jenny, die
jonger was dan haar schitterende vriendin, was zo'n zeldzaam geval van een buitengewoon knap meisje dat jeugd en schoonheid op de een of andere manier even
ongevaarlijk deed lijken als hun afwezigheid. Het was allemaal verbijsterend, en
voor mevrouw Slade een beetje saai. Ze wilde maar dat Jenny verliefd zou worden, op de verkeerde man zelfs; zodat er op haar gelet moest worden, dat ze moest
worden tegengewerkt of gered. En in plaats daarvan was het Jenny die op haar
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moeder lette, die in de gaten hield of ze niet op de tocht zat, ervoor zorgde dat ze
haar medicijnen innam...
Mevrouw Ansley was veel minder uitgesproken dan haar vriendin, en haar
mentale karaktertekening van mevrouw Slade was vager en schetsmatiger. Alida Slade is een schitterende vrouw, maar niet zo schitterend als ze denkt, was
een goede samenvatting geweest. Hoewel ze daaraan ten behoeve van onbekenden zou hebben toegevoegd dat mevrouw Slade een buitengewoon sprankelend
meisje was geweest. Veel sprankelender dan haar dochter, die knap was uiteraard en op een bepaalde manier slim, maar niet haar moeders, tja, `levendigheid'
bezat, zoals iemand het ooit had genoemd. Mevrouw Ansley pikte graag van die
modieuze woorden op en citeerde ze dan tussen aanhalingstekens, als ongehoorde vrijpostigheden. Nee, Jenny aardde niet naar haar moeder. Soms dacht mevrouw Ansley dat Alida Slade teleurgesteld was; alles bij elkaar genomen had ze
een triest leven gehad, vol mislukkingen en vergissingen. Mevrouw Ansley had
altijd nogal met haar te doen gehad...
Zo zagen deze twee vrouwen elkaar, elk door de verkeerde kant van haar kleine verrekijker.
II
Lange tijd bleven ze zo naast elkaar zitten en zeiden niets. Het leek alsof het voor
beiden een opluchting was om hun enigszins nutteloze bezigheden te staken in
het aanzicht van het memento morí dat zich voor hen uitstrekte. Mevrouw Slade zat heel stil, haar blik onveranderlijk op de gouden helling van de Domus Gelotiana gericht, en na een tijdje hield mevrouw Ansley op met frutselen aan haar
tas en raakte ook zij in gepeins verzonken. Zoals zo veel goede vriendinnen hadden de twee vrouwen nog niet eerder aanleiding gehad om samen stil te zijn, en
mevrouwAnsleyvoelde een lichte gêne bij deze onverwachte nieuwe fase in hun
vriendschap, waarvan ze de regels nog niet kende.
Plotseling raakte de lucht gevuld met het diepe klokgelui dat Rome regelmatig als een dakvan zilver overdekt. Mevrouw Slade wierp een blik op haar horloge.
`Vijf uur alweer,' zei ze alsof het haar verbaasde.
Mevrouw Ansley zei opvragende toon: `Om vijf uur is er bridge op de ambassade: Het duurde lang voordat mevrouw Slade antwoord gaf. Ze leek ergens anders met haar gedachten en mevrouwAnsley meende dat ze haar opmerking niet
had gehoord. Maar na een tijdje zei ze met een dromerige stem: `Bridge, zei je?
Nee, tenzij jij graag wilt... Maar ik denk niet dat ik ga.'
`O, nee,' verzekerde mevrouw Ansley haar. `Ik hoef er helemaal niet heen. Het
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is zo heerlijk hier, met zo veel herinneringen aan vroeger, inderdaad.' Ze ging iets
verzitten in haar stoel en haalde een beetje tersluiks haar breiwerk tevoorschijn.
Dat ontging mevrouw Slade niet, maar haar eigen goedverzorgde handen bleven
roerloos op haar knie liggen.
`Ik bedacht me net,' zei ze langzaam, `hoe Rome voor elke generatie reizigers
iets anders betekent. Voor onze grootmoeders was het malaria; voor onze moeders waren het liefdesperikelen - zo streng als we altijd in de gaten werden gehouden! - voor onze dochters is het niet gevaarlijker dan de gemiddelde winkelstraat. Ze hebben er geen idee van, maar ze missen zo veel!'
De lange gouden lichtstralen werden al bleker en mevrouw Ansley bracht
haar breiwerk iets dichter bij haar ogen. `Ja, wat werden we in de gaten gehouden!'
`Ik dacht altijd,' ging mevrouw Slade verder, `dat onze moeders zich voor een
lastigere taak gesteld zagen dan onze grootmoeders. Toen de Romeinse koorts de
straten onveilig maakte, moet het relatief eenvoudig zijn geweest om de meisjes
naar binnen te halen als het 's avonds gevaarlijk werd. Maar toen jij en ik jong waren, zorgde al het moois dat ons naar buiten lokte, samen met een vleugje ongehoorzaamheid en het ontbreken van elk risico - behalve om een verkoudheid op
te lopen als het fris werd na zonsondergang - ervoor dat de moeders alles in de
strijd moesten gooien om ons binnen te houden. Denk je niet?'
Ze keerde zich weer naar mevrouwAnsley, maar die had net een moeilijk punt
in haar breiwerk bereikt. `Een, twee, drie - twee af laten glijden... Ja, dat denk ik
ook,' stemde ze in, zonder op te kijken.
Mevrouw Slade bekeek haar nu aandachtiger. Ze kan gewoon zitten breien,
dacht ze, bij zo'n uitzicht! Echt iets voor haar...
Mevrouw Slade ging peinzend achteruit zitten en liet haar blik van de ruïnes
νύόr haar dwalen naar de lange groene laagte van het Forum, de verdwijnende
gloed op de kerkgevels daarachter, en de ver weg gelegen grootsheid van het Colosseum. Ineens dacht ze: het is allemaal leuk en aardig om te beweren dat onze
dochters niet gevoelig zijn voor romantiek en maneschijn, maar als Babs Ansley
er niet op uit is om die jonge vliegenier - de markies - te verschalken, dan weet
ik het niet meer. En naast haar maakt Jenny geen schijn van kans. Dát weet ik
ook. Ikvraαg me af of Grace Ansley daarom graag ziet dat de meisjes overal samen
naartoe gaan? Mijn arme Jenny als contrast...! Mevrouw Slade lachte zachtjes,
waarop mevrouw Ansley haar breiwerk liet zakken.
`Ja...?'
`Ik... o niets. Ikbedacht alleen hoe jouw Babs in alles aan het langste eind trekt.
Die jongen van Campolieri is een van de beste huwelijkskandidaten van Rome.
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Kijk maar niet zo onschuldig, lieve schat, dat weetje best. En ik vroeg me af, met
alle respect, begrijp me goed... ik vroeg me af hoe twee zulke voorbeeldige mensen als jij en Horace het voor elkaar hebben gekregen om zoiets dynamisch voort
te brengen.' Mevrouw Slade lachte weer, iets bitterder nu.
Mevrouw Ansleys handen rustten zwaar op haar breinaalden. Ze keek recht
voor zich uit naar de indrukwekkende opeenhoping van restanten van passie en
glorie aan haar voeten. Maar haar fijne gezicht leek van opzij bijna uitdrukkingsloos. Uiteindelijk zei ze: `Ik denk datje Babs overschat'
Mevrouw Slades toon werd losser. `Nee, zeker niet. Ik bewonder haar; en ben
misschien wel jaloers op jou. O, mijn dochter is perfect. Als ik blijvend invalide
raakte, zou ik... nou, dan zou ik me liever aan de zorg van Jenny toevertrouwen.
Er moeten momenten zijn... maar ja! Ik heb altijd een schitterende dochter gewild... en nooit echt begrepen waarom ik een engel heb gekregen.'
Mevrouw Ansleybeantwoordde haar lach met een zacht gemompeld: `Babs is
ook een engel.'
`Natuurlijk, natuurlijk! Maar een met regenboogvleugels. Ach, zij slenteren
nu langs de zee met hun jonge mannen en wij zitten hier... en dat brengt het verleden net iets te goed tot leven:
Mevrouw Ansley had haar breiwerk weer opgenomen. Je zou bijna denken
(als je haar niet zo goed kende, dacht mevrouw Slade) dat er ook voor haar te veel
herinneringen oprezen uit de langer wordende schaduwen van die grootse ruïnes. Maar nee, ze ging gewoon op in haar werk. Waar zou ze zich ook zorgen over
moeten maken? Ze wist bijna zeker dat Babs bij terugkomst verloofd zou zijn met
die uitermate geschikte Campolieri. En ze zal haar huis in New York verkopen
en bij hen in de buurt gaan wonen in Rome, en hen nooit in de weg zitten... daarvoor is ze te discreet. Maar ze zal een uitstekende kok hebben, en precies de juiste mensen over de vloer voor bridge en cocktails... en een volkomen vredige oude
dag tussen de kleinkinderen.
MevrouwSlade onderbrakhaartoekomstvisioen, ontevreden met zichzelf. Ze
had geen enkele reden om zo onvriendelijk over Grace Ansley te denken. Zou ze
dan nooit afleren jaloers op haar te zijn? Misschien was ze er al te lang geleden
mee begonnen.
Ze stond op, leunde tegen de balustrade en probeerde tot rust te komen op dit
magische uur van de dag. Maar in plaats van rustiger leek het uitzicht haar nog
bozer te maken. Haar blik ging naar het Colosseum. De gouden zijkant was al in
paarse schaduw gedrenkt en erboven vormde de kristalheldere hemel een boog
zonder licht of kleur. Het was het ogenblik waarop namiddag en avond zich in
evenwicht bevinden tussen hemel en aarde.
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Mevrouw Slade draaide zich weer om en legde haar hand op de arm van haar
vriendin. Het gebaar kwam zo onverwacht dat mevrouwAnsley geschrokken opkeek.
`De zon is onder. Je bent toch niet bang, hoop ik?'
`Bang...?'
`Voor malaria of een longontsteking? Ik weet nog hoe ziek je die winter was.
Als jong meisje had je een heel gevoelige keel, toch?'
`O, hierboven is er niets aan de hand. In het Forum daarbeneden kan het stervenskoud worden, zomaar ineens... maar niet hier.'
Ah, dat weet je natuurlijk omdat je toen zo voorzichtig moest zijn.' Mevrouw
Slade keerde zich weer naar de balustrade. Ze dacht: ik moet nog één poging doen
haar niet te haten. Hardop zei ze: Altijd als ik van hieruit naar het Forum kijk,
moet ik denken aan dat verhaal over een oudtante van j e. Het was toch je oudtante? Een ontzettend gemene oudtante?'
`O, ja, oudtante Harriet, van wie gezegd werd dat ze haar zusje na zonsondergang naar het Forum had gestuurd om een nachtbloem voor haar album te plukken. Al onze oudtantes en grootmoeders hadden albums met droogbloemen:
Mevrouw Slade knikte. `Maar in werkelijkheid stuurde ze haar daarheen omdat ze allebei verliefd waren op dezelfde man...'
`Nou, dat is het verhaal. Men zegt dat tante Harriet jaren later alles heeft opgebiecht. Hoe dan ook, het arme zusje kreeg malaria en stierf. Toen we klein waren vertelde mijn moeder dit verhaal αltíjd om ons bang te maken:
`En jij maakte mij er bang mee die winter toen we hier samen waren. De winter waarin ik me verloofde met Delphin:
MevrouwAnsley lachte een beetje. `O, is dat zo? Heb ikje echt bang gemaakt?
Ik geloof niet dat jij zo snel bang wordt.'
`Niet vaak, maar toen wel. Ik werd snel bang omdat ik te gelukkig was. Begrijp
je eigenlijk wat ik daarmee bedoel?'
`Ik... ja..: stamelde mevrouwAnsley.
`Ik denk dat het verhaal over je gemene oudtante daarom zo'n indruk op me
maakte. En ik dacht: er heerst geen malaria meer, maar het Forum is stervenskoud na zonsondergang, zeker na een warme dag. En het Colosseum is zelfs nog
kouder en vochtiger.'
`Het Colosseum...?'
`Ja. Het was niet eenvoudig om er binnen te komen als de poorten 's avonds gesloten waren. Alles behalve eenvoudig. Toch was het in die dagen voor elkaar te
krijgen. En men kréég het voor elkaar, vaak zelfs. Het was een ontmoetingsplek
voor geliefden die elkaar nergens anders konden treffen. Wist je dat?'
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`Ik... ik denk het wel. Ik kan het me niet herinneren.'
`Niet herinneren? Je herinnert je niet meer datje 's avonds toen het net donker was de een of andere ruïne ging bezichtigen en datje daarna zwaar verkouden
werd? Je zou de maan gaan zien opkomen. Ze zeiden altijd dat je je ziekte aan dat
uitstapje te danken had:
Het bleef even stil. Toen antwoordde mevrouw Ansley: `Zeiden ze dat? Het is
allemaal al zo lang geleden.'
`Ja. En je werd weer beter, dus het was verder niet belangrijk. Maar ik denk
wel datje vrienden verbaasd waren - over de verklaring voor je ziekte, bedoel ik
- omdat iedereen wist hoe voorzichtig je was vanwege je keel en omdat je moeder
altijd zo goed op je lette... Je wás die avond toch laat buiten geweest om ruïnes te
bezichtigen?'
`Misschien wel. Zelfs de voorzichtigste meisjes zijn niet altijd voorzichtig.
Waarom moetje er nu aan denken?'
Mevrouw Slade leek geen antwoord klaar te hebben. Maar even later barstte
ze uit: `Omdat ik er niet langer tegen kan...!'
MevrouwAnsley keek snel op, haar ogen groot en heel licht. `Waar kun je niet
tegen?'
`Dat... jij niet weet dat ik al die tijd heb geweten waarom je bent gegaan:
`Waarom ik ben gegaan...?'
`Ja. Je denkt zeker dat ik bluf? Je ging de man ontmoeten die mijn verloofde
was, en ik kan de brief die je daartoe uitnodigde woord voor woord herhalen:
Terwijl mevrouw Slade sprak was mevrouwAnsleywankelend overeind gekomen. Haar tas, haar breiwerk en handschoenen, lagen in een chaotische hoop op
de grond. Ze keek mevrouw Slade aan alsof ze een geest zag.
`Nee, nee... niet doen,' stamelde ze.
`Waarom niet? Luister dan, als je me niet gelooft. "Mijn lieveling, zo kan het
niet langer. Ik moet je alleen zien. Kom morgen naar het Colosseum zo gauw het
donker is. Er zal iemand zijn die je binnenlaat. Wees niet bang, niemand zal iets
vermoeden." Maar misschien ben je vergeten wat er in de brief stond?'
Mevrouw Ansley reageerde onverwacht kalm op deze uitdaging. Ze zocht
houvast bij de stoel en zei, haar vriendin aankijkend: `Nee, ik ken hem ook uit
mijn hoofd.'
`En de ondertekening? "D.S., geheel de jouwe." Was dat het? Het klopt, of niet?
Dat was de brief waardoor je die avond na zonsondergang naar buiten ging?'
Mevrouw Ansley keek haar nog steeds aan. Het scheen mevrouw Slade toe
dat er een traag gevecht werd gevoerd achter het beheerste masker van haar kleine stille gezicht. Ik had niet verwacht dat ze zich zo goed in de hand zou hebben,
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dacht mevrouw Slade met een zekere rancune. Maar op dat moment sprak mevrouw Ansley. `Ik begrijp niet hoe je het kon weten. Ik heb die brief meteen verbrand:
`Ja, natuurlijk heb je dat gedaan... je bent zo voorzichtig!' Die steek was niet
meer onder water. `En omdat je de brief hebt verbrand, vraagje je af hoe ik in 's
hemelsnaam kan weten wat erin stond. Zo is het toch?'
Mevrouw Slade wachtte, maar mevrouw Ansley zweeg.
`Wel, lieve schat, ik weet wat er in die brief stond, omdat ik hem zelf heb geschreven!'
`Jij hebt hem geschreven?'
`Ja.'
De twee vrouwen staarden elkaar in het laatste gouden licht een tijdlang aan.
Toen viel mevrouw Ansley terug in haar stoel. `Oh,' kreunde ze en verborg haar
gezicht in haar handen.
Mevrouw Slade wachtte nerveus op nog een woord of beweging. Er gebeurde
niets en uiteindelijk barstte ze uit: `Ik heb je geschokt.'
Mevrouw Ansleys handen zakten naar haar knie. Het gezicht dat ze blootgaven was bedekt met tranen. `Ik dacht niet aan jou. Ik dacht... het was de enige
brief die ik ooit van hem heb gekregen!'
`En ik heb hem geschreven. Ja, ik heb hem geschreven! Maar ik was zijn verloofde. Wasje dat toevallig vergeten?'
Mevrouw Ansley liet haar hoofd weer hangen. `Ik probeer mijzelf niet vrij te
pleiten... ik was het niet vergeten...'
`En toch ging je?'
`Toch ging ik.'
Mevrouw Slade keek neer op de kleine gebogen figuur naast haar. Het vuur
van haar woede was alweer geluwd en ze vroeg zich af hoe ze ooit had kunnen verwachten dat het toebrengen van zo'n zinloze wond aan haar vriendin haar enige
voldoening zou schenken. Maar ze moest zich rechtvaardigen.
`Je begrijpt het toch wel? Ik was erachter gekomen, en ik haatte je, háátte je. Ik
wist dat je verliefd was op Delphin en ik was bang, bang voor jou, voor je rustige
karakter, je lieftalligheid... je... ach, ik moest je kwijt, meer niet. Een paar weken
maar, tot ik zeker van hem was. In blinde woede schreef ik toen die brief.., ik weet
niet waarom ikje dit nu vertel.'
`Waarschijnlijk,' zei mevrouw Ansley langzaam, `omdat je me altijd bent blijven haten:
`Misschien. Of omdat ik er vanaf wilde zijn.' Ze aarzelde. `Ik ben blij dat je de
brief hebt vernietigd. Ik heb natuurlijk nooit gedacht datje dood zou gaan:
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Mevrouw Ansley verviel weer in stilzwijgen en mevrouw Slade, die tegen dc
balustrade stond geleund, voelde zich op een vreemde manier geïsoleerd, alsof
ze was afgesneden van de warme stroom van menselijke communicatie. `Je vindt
me een monster!'
`Ik weet het niet... Het was de enige brief die ik heb gekregen en jij zegt dat hij
hem niet heeft geschreven?'
`Ah, je geeft nog steeds om hem!'
`Ik gaf om die herinnering,' zei mevrouw Ansley.
Mevrouw Slade bleef op haar neerkijken. Ze leek lichamelijk verzwakt door
de schok, alsof de wind haar, wanneer ze opstond, als een wolk stof uiteen zou
blazen. Bij deze aanblik laaide mevrouw Slades jaloezie ineens weer op. Al die tijd
had die vrouw op deze brief geteerd, had ze louter de herinnering aan de verkoolde resten ervan gekoesterd. Wat moest ze veel van hem hebben gehouden! Van de
man met wie haar vriendin verloofd was. Wie was hier nu eigenlijk het monster?
`Je hebt ergje best gedaan hem bij me weg te krijgen. Maar je hebt verloren en
ik heb hem gehouden. Dat is alles.'
`Ja. Dat is alles.'
`Nu betreur ik dat ik het heb verteld. Ik had geen idee dat je zo zou reageren.
Ik dacht datje het wel vermakelijk zou vinden. Het is allemaal al zo lang geleden,
inderdaad. En je moet ook niet vergeten dat ik op geen enkele manier kon vermoeden datje het ooit serieus had genomen. Hoe kon ik dat ook weten, aangezien
je twee maanden later al met Horace Ansley was getrouwd? Zo gauw je uit bed
mocht, bracht je moeder je direct naar Florence, waar ze je liet trouwen. Iedereen was nogal verbaasd, men vroeg zich af waarom het zo gehaast moest. Maar
ik meende te weten waarom. Ik dacht datje het uit wrok deed, om te kunnen zeggen dat je Delphin en mij voor was geweest. Meisjes hebben vaak zulke dwaze redenen voor belangrijke beslissingen. En omdat je zo snel trouwde, was ik ervan
overtuigd datje nooit echt om hem had gegeven:
`Ja. Dat ligt voor de hand,' beaamde mevrouw Ansley.
De heldere hemel boven hen was van al zijn goud ontdaan. De schemer spreidde zich uit en de Zeven Heuvelen werden snel donkerder. Tussen het groen aan
hun voeten begonnen hier en daar sterren te twinkelen. Voetstappen kwamen en
gingen op het verlaten terras; obers stonden te kijken in de deurpost bovenaan
de trap en doken later weer op met dienbladen en servetten en wijn in mandflessen. Tafeltjes werden verschoven, stoelen rechtgezet. Een dun snoer met elektrische lichtjes flakkerde aan. De vazen met verwelkte bloemen werden weggehaald
en vers gevuld weer teruggebracht. Plotseling verscheen er een gezette dame in
een lange jas die in gebroken Italiaans vroeg of iemand het elastiek had gezien
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dat haar versleten reisgids van Baedeker bij elkaar moest houden. Met hulp van
de obers porde ze met haar stok onder het tafeltje waaraan ze die middag had geluncht.
De hoek waar mevrouw Slade en mevrouw Ansley zaten was nog donker en
verlaten. Lange tijd sprak geen van beiden. Uiteindelijk begon mevrouw Slade
weer: `Ik denk dat ik het een beetje als grap bedoelde...'
`Als grap?'
`Ach, je weet toch hoe meedogenloos meisjes soms zijn. Vooral verliefde meisjes. En ik weet nog hoe ik me die avond verkneukelde bij de gedachte dat jij daar
in het donker aan het wachten was, datje verscholen zat, naar elk geluid luisterde, probeerde daar binnen te komen... Ik was natuurlijk geschokt toen ik hoorde
hoe ziek je daarna was geweest'
Mevrouw Ansley had zich lange tijd niet bewogen. Maar nu draaide ze zich
langzaam naar haar metgezel toe. `Maar ik was niet aan het wachten. Hij had alles
geregeld. Hij was er. We werden meteen binnengelaten,' zei ze.
Mevrouw Slade veerde op uit haar ontspannen houding. `Was Delphin daar?
Ze lieten jullie binnen?... Ach, nu lieg je!' riep ze woedend uit.
Mevrouw Ansleys stem klonk nu duidelijker en heel verbaasd: `Maar vanzelfsprekend was hij daar. Natuurlijk kwam hij..:
`Kwam hij? Hoe moest hij weten dat hij je daar zou treffen? Je ijlt!'
MevrouwAnsley aarzelde, alsof ze een afweging maakte. `Ik beantwoordde de
brief. Ik schreef dat ik er zou zijn. Dus kwam hij.'
Mevrouw Slade sloeg haar handen voor haar gezicht. `O, God... je schreef terug! Daar heb ik nooit aan gedacht..:
`Wat vreemd dat je er nooit aan hebt gedacht, aangezien je de brief zelf hebt
geschreven:
`Ja, ik was blind van woede:
Mevrouw Ansley stond op en trok haar halsbontje dichter om zich heen. `Het
is hier fris. Laten we gaan... Ik vind het heel naar voor je,' zei ze, terwijl ze het
bontje bij haar keel vastgespte.
De onverwachte woorden raakten iets in mevrouw Slade. `Ja, laten we gaan:
Ze pakte haar tas en mantel. `Ik begrijp niet wat je naar zou moeten vinden,' zei
mevrouw Slade wrevelig.
Mevrouw Ansley had zich van haar afgewend en keek naar de geheimzinnige,
zwarte massa van het Colosseum. `Nou.., omdat ik die avond niet hoefde te wachten:
Mevrouw Slade lachte nerveus. `Ja, die slag heb ik verloren. Maar waarom zou
ikje dat plezier misgunnen? Na al die jaren. Ik heb uiteindelijk alles gekregen; ik
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heb vijfentwintigjaar met hem gehad. En jij hebt niets gekregen dan dic ene brief
die hij niet zelf had geschreven'
Mevrouw Ansley zweeg weer. Na enige tijd keerde ze zich naar de poort van
het terras. Ze zette een stap, en draaide zich om naar haar metgezel.
`Ik kreeg Barbara,' zei ze en liep voor mevrouw Slade uit naar de trap.
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JEROEN VAN KAN

Brief aan Hans van den
Bergh

Amsterdam, 3 november 2011
Beste Hans,
Sommige antwoorden komen te laat. Je enveloppe heeft enkele maanden bij de
buren op de trap gelegen. Tijdens de presentatie van ons In Memoriam-nummer
- nee, je stond er niet in - informeerde je er nog naar. Had ik de tekst ontvangen
die je me had gezonden? Ik wist van niets.
Een aantal weken later gleed het poststuk alsnog door mijn brievenbus. Er
zaten twee dichtbeschreven kaarten in met daarop luchtfoto's van Vlieland en
Schiermonnikoog, benevens een tekst van een vriend, die een Hongaarse hoogleraar Neerlandistiek grondig de academische mantel uitveegt. Interessant stuk,
zij het wat lang voor ons blad en bovendien beschikte het over een wat al te uitbundig notenapparaat.
Na lezing legde ik je brief op een stapeltje. Ik zou binnenkort eens antwoorden. Dat kwam er niet van.
Je vergeet altijd snel van wie je zoiets hoort, maar ik hoorde het. Vreemd genoeg dacht ik meteen aan de enveloppe en dat ik verzuimd had terug te schrijven.
Ik bladerde thuis het stuk nog een keer door, herlas je brief en legde alles toen
toch weer terug op de stapel nog te beantwoorden post.
Aangezien ik uit betrouwbare bron weet dat ons blad een zekere populariteit
geniet in de kringen waarin jij sinds
kort verkeert, een belangstelling die Ik stel me zo voor datje bent
door het recente In Memoriam-num- toegetreden intussen tot het
mer nog extra werd aangewakkerd, Goddeloos Genootschap
lijkt me dit de beste plek om je alsnog
te antwoorden. Hoewel, antwoorden. Ik wil je stille vertrek graag iets minder stil
maken.
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Ik stel me zo voor dat je bent toegetreden intussen tot het Goddeloos Genootschap, dat al sinds dodenheugenis onder voorzitterschap staat van Multatuli, de man die in christenen de beulen van Jezus zag en weigerde in het bovennatuurlijke te geloven zolang het benedennatuurlijke nog niet afdoende aan
hem verklaard was. Hoe voelt de nuchtere mysticus Dèr Mouw zich in jullie gezelschap?

De

Hermans merkte eens op over Couperus dat hij met parfum schreef. Hermans
zelf doopte zijn pen het liefst in vitriool. Tussen parfum en vitriool liggen vele
mogelijkheden. Getuige de bundel polemieken die je vorig jaar samenstelde met
Pierre Vinken (die overigens niet lang zonder je bleek te kunnen), heb je niets tegen een stevig gevecht met de houwdegen, maar zelf zou ikje toch meer karakteriseren als iemand die met het floret ten strijde trok. Niet dat je je mening door
mildheid liet temperen, maar wel door een zekere ironie, door wat generaties boven mij wellevendheid noemden. Vorig jaar nog schreefje in Tirade een tamelijk
vernietigend stuk over beeldende kunst: `De kunstkritiek die haar werk serieus
neemt zou niet steevast in onnozele beschrijving moeten vluchten of de "bedoelingen" uitleggen, maar keihard veroordelen en snoeien overal waar eigentijdse
kunst in esthetisch opzicht tekortschiet. We moeten ophouden onooglijke Aardappelmannetjes goed te praten omdat ze zo prachtig in hun lelijke omgeving passen maar er onomwonden die onooglijkheid, de disharmonie, de flauwe grap, de
kinderlijke verwijzing naar speelgoed
en het stumperige materiaalgebruik
laatste der wellevenden
van aan de kaak stellen.' Dat laat aan
duidelijkheid weinig te wensen over, en hoewel de maker van het Aardappelmannetje wellicht diep gekwetst is geweest en zich ten diepste onbegrepen heeft gevoeld na het lezen van je stuk, ken ik eigenlijk geen tekst van je die beledigen tot
doel heeft, die de strijd ad hominem voert. Ook in je laatste boek Doe het niet, Alex!
sta je dat jezelf niet toe, het dankbare onderwerp ten spijt. De laatste der wellevenden.
Het had onze kroonprins overigens gesierd als hij, als was het maar uit medeleven, je advies af te zien van de troon alsnog had opgevolgd. Helaas zijn de voortekenen vooralsnog ongunstig.
`Van de maan af gezien, zyn we allen even groot. Voor 'n weter zou er geen verschil merkbaar zyn tussen de kennis van 'n kind en van de wysgeer die 't meest en
't zuiverst gedacht heeft.' Een weter ben je inmiddels, ook al is het een weten dat
zich niet mede mag delen. Niettemin, probeer eens een briefje naar hier te smok-
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kelen. Beschrijf ons hoe we er uitzien vanuit de verte. Ik zal af en toe de trap van
de buren inspecteren op mogelijk verkeerd bezorgde post.
Hartelijks,
Jeroen van Kan
p.s. `Dat die Derrida nu eindelijk eens moet worden uitgebannen lijkt me overduidelijk,' schrijf je mie brief. Hoelang wasje lijst eigenlijk met nog uitte bannen
opvattingen en instituties?
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JULIEN IGNACIO

Percy

Aan de verdwijning van zijn moeder waren maanden van stille oorlogsvoering
voorafgegaan. De redenen die aan haar plotselinge vertrek ten grondslag lagen,
ontgingen de jonge Percy Mansur; het enige wat hij zeker wist was dat de ruzies
begonnen waren vlak nadat zijn vader, een marinekorporaal opgeleid in de koloniale gebieden, oneervol uit zijn functie was ontheven na een uit de hand gelopen
conflict met zijn sergeantoverste.
In de eerste dagen na het ontslag had de jonge Percy zijn moeder meer dan
eens horen huilen in de slaapkamer terwijl zijn vader in de woonkamer dingen
aan het kapot gooien was. Maar al gauw maakten de openlijke escalaties in huis
plaats voor een stilzwijgend staakt-het-vuren, een adempauze die zijn pijnlijke
herinneringen aan weekendkoffers klaargezet in de gang en woedend dichtgeslagen deuren de gelegenheid bood naar de achtergrond te verschuiven, en zijn
hoop op een spoedige terugkeer naar de bestendige huiselijke sfeervan voorheen
nieuwe speelruimte gaf. Want ondanks het feit dat een wereld waarin zijn ouders
elkaar niet konden luchten of zien indruiste tegen alles wat de jongen van kinds
af aan had gekend en gekoesterd, beschouwde hij hun hereniging als slechts een
kwestie van tijd; zolang zijn vader zich in de avonduren op zolder bezighield met
zijn stamboomonderzoek - een bezigheid die plaatsvond achter gesloten deuren waardoor ze voor hem de magnetische aantrekkingskracht van het geheimzinnige en verborgene kreeg-, en zijn moeder, een tropenverpleegkundige, haar
vriendinnen uit het Academisch Ziekenhuis met sherry en knoflookolijven vermaakte in de pas aangebouwde serre, bleef de terugkeer naar een onbedreigd gezinsleven binnen handbereik.
Toch nam de loopgravenoorlog tussen zijn ouders niet weg dat zij zich op twee
eilanden bevonden; tussen hen in lag een ijzige zee vol ondoorzichtige verwijten
- agenda's werden zo gepland dat de een vertrok zodra de ander thuiskwam; er
werd hoofdzakelijk gecommuniceerd door middel van korte briefjes, met magneetrondjes bevestigd op de deur van de ijskast, waarin alleen het hoognodige
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stond vermeld (benodigde boodschappen, een verschoven afspraak), een echtelijke patstelling waar de jonge Percy ernstig onder leed. Natuurlijk had hij ervoor
kunnen kiezen zich aan de ongelukkige thuissituatie te onttrekken door na zijn
middagklassen tot laat in de avond in het poolcafé tegenover de snackbar te blijven hangen met zijn schoolvrienden, of zo vaak hij mocht te blijven slapen bij
zijn verkering Misaki, een vijftienjarige scholiere van Japanse afkomst die hij een
jaar eerder had leren kennen op de plaatselijke voorjaarskermis. Hij was er echter de jongen niet naar om de huiselijke spanningen te ontvluchten; door zijn ietwat zonderlinge, sensitieve karakter, dat geneigd was zich te identificeren met
gevoelens die niet de zijne waren, kwam het hem juist voor dat, ook al lag de oorzaak van de huwelijkse crisis niet bij hem, hij als jongste lid van het gezin mede
verantwoordelijk was voor de oplossing ervan.
Zijn vader te bewegen tot een toenaderingspoging, wist hij, was een schier onmogelijke opgave. Ondanks zijn legerachtergrond die zijn gebaren en manier van
spreken een aura van gepantserde zelfverzekerdheid verleende, was hij de zwakkere, meer kwetsbare van de twee; ook al had de jongen dit voor zichzelf nooit
zo onder woorden gebracht, onbewust voelde hij aan dat zijn vader zijn moeder
meer nodig had dan zij hem, een gegeven dat, gezien zijn vaders halsstarrige neiging kwetsbare gevoelens als tekenen van zwakheid te beschouwen, hem er juist
van weerhield de eerste stap te zetten die tot een verzoening zou kunnen leiden.
Dus toen hij die bewuste vrijdagmiddag in mei thuiskwam van school had hij zich
op weg naar huis voorgenomen eerst op zijn moeder in te praten in een poging
zijn ouders nader tot elkaar te brengen. Iets in hem was ervan overtuigd dat haar
nuchtere, praktische verstand het vroeg of laat zou winnen van haar gekwetste
gevoelens en haar de weg terug zou wijzen naar de, in zijn herinnering althans,
liefdevolle staat van samenzijn die nu zo ver weg leek maar waarvan talloze bewij zen in het geheugen van de jongen lagen opgeslagen. Daarbij kwam dat de jonge Percy zich simpelweg niet kon voorstellen dat zijn moeder een einde zou willen maken aan het gezinsleven zoals hij het van jongs af aan had gekend. De affectie die zij hem altijd had getoond was de lucht die hij ademde en de grond waarop
hij liep. Ze deed elastiek in zijn onderbroeken, naaide, aaide, stopte en schrobde;
als enige in de wereld was zij in staat gele geleipudding te maken waarin groene
schijfjes appel zweefden in strijd met de wetten van de zwaartekracht. Zonder
haar, dacht hij terwijl hij zijn fiets wegzette in de tuinschuur achter het huis aan
de Eeuwige Laan, was er überhaupt geen leven. Tot zijn derde levensjaar had ze
hem de borst gegeven; tijdens de maandenlange uitzendmissies van zijn vader
naar het Midden Oosten had ze alleen voor hem gezorgd. Zo nauw waren ze met
elkaar verbonden geraakt dat er een woordeloze, intieme kennis was ontstaan,
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een intuïtief begrip dat hen soms zelfs in staat stelde elkaars gedachten woord
voor woord te lezen. En terwijl hij over het tuinpad liep en door het raam zijn vader in de woonkeuken zag zitten, had hij er dan ook alle vertrouwen in dat hij na
het avondeten, als zijn vader zich zoals gebruikelijk had teruggetrokken op zolder, weinig woorden nodig zou hebben om zijn moeder duidelijk te maken dat hij
niets liever wilde dan dat zij het weer goed zou maken met zijn vader en dat zij, als
ze echt van hem hield, haar best daarvoor zou doen.
`Deze is voor jou', had zijn vader zonder op te kijken gezegd toen hij de hordeur achter zich dichtdeed; een rode envelop, waarop zijn naam stond geschreven in het vertrouwde, enigszins gehaaste handschrift van zijn moeder, werd
hem over het blad van de keukentafel toegeschoven. Zonder zijn jas uit te doen
was hij tegenover zijn vader gaan zitten. Meerdere malen achter elkaar had hij
de brief gelezen, in een waas van ongeloof. Het allerergste was niet geweest dat
zijn moeder tijd voor zichzelf nodig had en dat er tot die tijd geen mogelijkheid
was om met haar in contact te komen (ze was naar een onbekend adres vertrokken om zich, zo schreef ze, te beraden op haar toekomst); de jonge Percy geloofde nog steeds dat ze van hem hield: in haar brief schreef ze dat ze hem nooit pijn
had willen doen, dat haar vertrek niks met hem te maken had en niets afdeed aan
haar liefde voor hem en hij kon, ongeacht het feit dat hij zich door haar vreselijk
in de steek gelaten voelde, geen redenen bedenken om daaraan te twijfelen. Nee,
het ergste was dat hij zich in zichzelf had vergist; hij had het plotselinge vertrek
van zijn moeder niet zien aankomen; zijn verbintenis met haar waarvan hij gemeend had dat het een continuïteit bezat zonder begin en zonder einde, berustte
op een vergissing; kennelijk, dacht hij, had hij niet voldoende van haar gehouden
om haar te doen besluiten te blijven.
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SEBASTIENE POSTMA

Gedichten

HULP II
Jane Carlyle's dienstmeid bakte brood en stopte sokken
terwijl haar bazin de trap opliep.
Die stapte langs haar heen op de door
haar gedweilde treden en verdween uit zicht
na eerst nog talloze kritische opmerkingen te hebben gemaakt.
Het werk was nooit goed genoeg.
Het was haar schuld dat muizen het behang
van de trapmuur wegvraten
en bedwantsen achter de plinten
en onder het kleed op de overloop waren gevonden.
Ze kon nog net haar ontevreden voeten tussen
de balusters van een hogere traparm zien.
Ze hield dat tempo niet bij. De planken
moesten regelmatig worden geschrobd
of geschuurd of opnieuwworden gevernist.
Schimmel en termieten moesten worden aangepakt,
de spijlen en de dekstukken moesten in de was
worden gezet, de loper moest worden uitgeklopt,
ontluisd en waar nodig versteld, de koperen loperpennen
en traproeden moesten worden gepoetst.
Na een tijd hoorde ze alleen nog haar voetstappen.
Zij moest beneden blijven om te zorgen
dat alles niet te hard versleet of wegrotte.
Om niet krankzinnig te worden bedacht ze dat
van een afstand bezien
zij misschien...nee.
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De neerwaartse hamertrap of axe kick is ook effectief.
Er zijn meer traptechnieken of chagi.
Het been wordt gestrekt gehouden en omhoog
gezwaaid tot het bijna loodrecht in omgekeerde richting staat,
delict daalt met een boog van boven af neer
op het hoofd van de tegenstander
als het blad van een bijl.
Zoals Cusanus al opmerkte, is er bij oneindigheid
geen verschil tussen een rechte steektrap of een wenteltrap.
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DE JAKOBSLADDER
William Blake voerde diepgaande gesprekken
met aartsengelen en zijn dode broer.
Hij liep vaak met hen van gedachten te wisselen
zonder echt goed op de vloer te letten.
Zijn tijdgenoten meenden dat hij een rare gek was,
maar de prerafaëlieten besloten dat het geen
gekte was maar genialiteit.
Blake bond de strijd aan met de lagere treden.
Men ontdekte door hem de onderen overschrijding, allemaal mogelijkheden.
De visioenen hingen bij Blake gewichtloos boven
zijn hoofd, trappelend om op te stijgen als ballonnen aan touwtjes.
De ruimte tussen zijn schoenen en de grond
was groter te krijgen. Hij ging steeds naar buiten om te kijken.
Kijk. Door het kleine gat in het laaghangende dichte wolkendek
boort zich een kurkentrekker van zon schuin naar een pas gemaaid veld.
Balen hooi in plastic liggen verspreid over een paar hectaren.
Al het licht verzamelt zich in die ene wenteling.
De rest van de akkers, de heggen, de sloten,
wordt in de schaduw onwaarneembaar. De bundel zonnestralen die zich speurend
door de dekking heen wurmt is zo intens
(als een zoeklicht vanuit een politiehelikopter)
dat hij een schacht van boven naar beneden vormt.
Een opening die moet zijn gedacht.
Wil men naar het hoogste
dan is de ladder de baar.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

In het beklemmende De vlek eert een uitermate begaafd schrijver
niet alleen zijn helden [...], hij laat vooral zien hoe broos een
particuliere levensfilosofie kan zijn wanneer het noodlot toeslaat.
- Sebastiaan Kort in NRC Handelsblad

MARIJKE SCHERMER

Willem en Louise

Ik had de indruk dat Louise al dronken was toen we binnen kwamen. In elk geval was ze meteen vanaf het allereerste moment al enigszins onsamenhangend
en sluimerde er onder alles wat ze zei het verlangen naar ruzie. Willem had de
hele middag geklust en zag eruit alsof hij aangekleed was voor een fotoreportage over klussen, met een hamer in zijn hand en verfspatten die in een onwaarschijnlijk patroon over zijn versleten overhemd waren gestrooid. Zijn haar was
stug van het stof en dat stond hem echt ontzettend goed. Eigenlijk zouden ze
bouwstof in potjes moeten doen, dacht ik terwijl ik hem gedag kuste, en dat verkopen naast alle soorten gel en haarlak. Wij hadden een onooglijk boeket van
een tankstation bij ons en twee flessen champagne uit onze kelderkast. Willem hield op een nogal gênante manier niet op over mijn stralendheid en mijn
schoonheid en op het laatst had ik zin om hem een schop te geven. Had hij niet
in de gaten hoe Louise met een spoortje spuug in haar mondhoek zwaar stond
te ademen in de keukendeur? Of deed hij het juist daarom? Herman duwde ons
opzij en liep dwars door het huis naar de tuindeuren. `Geweldig!' riep hij en rekte zich uit. In de tuin lag overal speelgoed van de kinderen van Willem en Louise. Ik vergat altijd hoe oud ze nou waren maar in elk geval wist ik vrij zeker dat
ze ouder waren dan dat speelgoed suggereerde. Louise wilde weten wat er zo
geweldig was. `Die tuin,' zei Herman, `die tuin, die tuin, die is elke keer weer geweldig.' Hij gebaarde voor zijn doen overdreven weids met zijn armen en uit zijn
hele houding sprak het stellige voornemen er een levendige avond uit te slepen.
Herman is een georganiseerd mens die zijn uitspattingen zorgvuldig plant. Ik
kijk met een mengeling van bewondering en afschuw naar hoe hij zijn voornemens tot vrolijkheid altijd weet in te lossen en op alle momenten die tussen die
hoogtepunten gelegen zijn, stoïcijns is en hard werkt en zich niet laat verleiden
tot iets onverwachts. We stonden nu alle vier voor de tuindeuren en keken naar
de tuin. In de zandbak lag een oranje gietertje dat mij heel even met weemoed
vervulde.

73

Ik keek naar mijn man en naar onze vrienden en kon me niet voorstellen dat
wij ooit kinderen waren geweest.
We begonnen met literflessen bier van een locale brouwerij. Willem en Louise
zweren bij streekproducten. Het is het slag mensen wier snobisme een moralistisch randje heeft. Behalve het lekkerste van het lekkerste willen ze ook het beste
van het beste en alles zo verantwoord mogelijk en als dat dan het allerduurste is
wat ze kunnen vinden, dan draagt dat alleen maar bij aan de gedachte dat ze een
goede keus hebben gemaakt. Het was een soort abdijbier, sterk, frisbitter. Ze serveerden er sesamkoekjes en olijven bij.
Willem en ik kennen elkaar van een televisiefilm. Ik had een roman van hem
bewerkt tot een scenario en we hadden het goed met elkaar kunnen vinden. De
film was een flop geworden maar dat had niet aan één van ons gelegen. Herman
en Willem mochten elkaar ook, al zei Herman bijna altijd als Willem ter sprake
kwam dingen als: `tussen ons gezegd en gezwegen, die boeken van hem die zijn
niet bepaald goed: Of: 'je moet het niet tegen hem zeggen, maar eigenlijk kan
Willem Pfister helemaal niet schrijven: `Jaha!!' schreeuwde ik dan inwendig, `dat
heb je al minstens dertig keer eerder gezegd.' Maar ik hield me goed en speelde
de verstrooide kritiekloze geliefde - de rol waar ik inmiddels bijna helemaal mee
samenviel - en zuchtte of mompelde iets als: `ja? Vind je dat?' of: `maar het is wel
een heel aardige man.' En met mijn hoofd afgewend playbackte ik zijn antwoord
mee: `Met aardige mensen demp je de gracht: Ik heb er een ontzettende hekel
aan om over de kwaliteit van Willems werk te discussiëren met Herman. Hij is
zo geoccupeerd door zijn eigen denkbeelden dat hij niet echt serieus te nemen
is in zijn mening over die van anderen. `Dat hij die kerel in De eerste steen Schopenhauer laat lezen is gewoon pedant,' riep hij bijvoorbeeld. `Schopenhauer! Nou
vraag ikje?' Maar hij vroeg me verder niets. En ik deed alsof ik het maar zo'n beetje half had gehoord en bezig was.
Louise hadden we pas later leren kennen want tijdens die fi lm en ook nog
een behoorlijke tijd daarna waren ze op proef uit elkaar. Willem had een heleboel vriendinnen die niet bij hem pasten en uiteindelijkwas hij terug naar Louise
gegaan en leerden wij zijn vrouw kennen alsof het zijn nieuwe vriendin was. Ik
vond haar verbijsterend. Ze was ontzettend mooi, met een verlopenheid die haar
alleen maar aantrekkelijker maakte. Ze had ooit les gegeven aan de universiteit
maar nu werkte ze niet meer en handelde ze in groene aandelen of zoiets en daar
was ze blijkbaar heel goed in. Eerst dacht ik dat ze elke ochtend zomaar wat aantrok omdat ik nu eenmaal geen oog heb voor die dingen maar later begreep ik dat
haar nonchalante verschijning het resultaat was van een heleboel werk.
Tijdens het bier spraken we over het nieuwe boek van Willem. Die begon altijd
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met te zeggen dat hij er niets over kwijt wou omdat dat de magie verstoorde maar
hij genoot ervan dat we aandrongen en uiteindelijk vertelde hij het toch. Hij was
er al een jaar of twee mee bezig en de update onthulde in elk geval dat het een totaal andere kant op aan het gaan was dan de laatste keer dat we hem erover hadden gehoord. Hij vertelde ook dat hij een heel stuk tekst van zichzelf geplagieerd
had en dat zijn redactrice daar niets van had gezegd. Die was zogenaamd deskundig waar het zij n werk betrof maar dat hij één van de sleutelpassages uit Nachttij
had hergebruikt was haar niet opgevallen. Hij dacht erover van uitgever te veranderen. Het leek hem dat hij daar net succesvol genoegvoor was. Het viel me op dat
Louise zich meer dan gewoonlijk zat te ergeren en bovendien geen enkele moeite
deed om dat te verbergen. Ze zuchtte en steunde tijdens Willems verhaal en soms
klakte ze zelfs met haar tong of siste ze zacht door haar tanden. Willem negeerde
het en toen het bier op was ging de champagne open. Tijdens de tweede fles begon Louise over de dikke man die haar eerste huis had gekocht. Het was een verhaal dat ze wel vaker had verteld en het werd steeds erger. Ik vroeg me af of het in
de loop der tijd gewoon was aangedikt of dat ze met elke keer dat ze het vertelde
meer prijs durfde te geven van de nachtmerries die ze eraan over had gehouden.
Ze had toen ze eenjaar of twintig was een appartement in de Leidsestraat gehad.
Eenentwintig vierkante meter, inclusief badkamer en keuken en een piepklein
inpandig balkonnetje. Na een paar jaar had ze het verkocht aan een man die zo
dik was dat hij - en ik lieg niet, voegde ze er op dit punt altijd aan toe - `allebei de
kanten van het deurkozijn raakte als hij binnenkwam en dan stond hij al enigszins diagonaal om überhaupt binnen te kunnen komen: Ze moest er heel vaak
aan denken hoe klein het appartement was en hoe dik die man. Haar huis was
meer een soort kledingstuk voor hem dan een huis. Hij had hoogstwaarschijnlijk de wastafel moeten laten weghalen om op de wc te kunnen zitten. En ze wist
niet of hij in een eenpersoonsbed paste maar wel dat er absoluut geen plaats was
voor een tweepersoonsbed. Ze droomde van hem in haar huis. En ze droomde dat
ze het niet aan hem verkocht had, maar dat hij bij haar ingetrokken was en dat ze
steeds moest zien te voorkomen dat hij haar verpletterde. Ze kon niet meer aan
het huis denken zonder het benauwd te krijgen en ze had door de hele geschiedenis zelfs in zijn algemeenheid een soort claustrofobie ontwikkeld. Als ze een
kleine ruimte in moest, dacht ze altijd aan hem; ze nam nooit meer een lift als het
niet absoluut noodzakelijk was. `En nu tegenwoordig,' zei ze deze avond, `nu Willem zo ontzettend zwaar begint te worden, moet ik steeds aan die man denken als
ik naar Willem kijk.' Willem liet het passeren, rukte ham, chips en rode wijn aan
vanuit de keuken en maakte een of andere opmerking over de magere yoghurt
die hij van Louise moest eten na elke maaltijd omdat onderzoek had aangetoond
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dat je dan vijfentwintig procent van het vet ongebruikt uitpoepte. En dat, zei hij
terwijl hij haar niet aankeek, terwijl ze ooit hadden afgesproken en ook ooit opnieuw hadden afgesproken, bij hun hereniging, dat ze nooit zouden zeuren over
elkaars slaap- en eetgewoontes, omdat je die moest kunnen hebben zonder gêne en zonder commentaar om je gelukkig en veilig te kunnen voelen bij iemand.
Maar Louise ging gewoon door. Zei dat ze tegenwoordig 's nachts wakker schrok
uit dromen over die dikke man die het hoofd van Willem had en terwijl ze haar
koele hand op mijn arm legde en er steeds harder, steeds drenkelingachtiger in
kneep voegde ze daar nog aan toe: `niet een beetje dik, hè Veertje, niet gewoon
dik, die man was zo dik dat hij alle vorm verloren had: zijn onderarmen vielen
over zijn handen en zijn buik hing op zijn dijbenen en zijn gezicht ging nekloos
over in de bultige rest van zijn lichaam: Haar ogen waren een beetje vochtig en er
had zich zwarte kohl opgehoopt in de hoekjes. `En nu denk ik dat Willem ook zo
dik zal worden. Op een bepaald geestelijk niveau' - dat zei ze echt - `is hij al net
zo vormeloos geworden als die man: Willem zette nu met een klap de fles die hij
ontkurkt had op tafel en zei dat ze op moest houden. Dat ze Herman mee moest
nemen naar buiten om de tuin te laten zien en ergens een ei te rapen dat hij nodig
had voor het eten. `En Vera dan?' vroeg ze. Hij keek haar woedend aan. `Die moet
wat dingetjes voor mij snijden.'
Herman en Louise gingen naar buiten en vanuit de kamer zag ik ze af en toe
opduiken tussen de struiken. Willem had mij inderdaad een plank gegeven en
een zak champignons en een mesje. Zelf stond hij met zijn glas naast mij op tafel te leunen terwijl hij af en toe in het kookboek keek dat voor hem lag. Hij vroeg
hoe het tussen mij en Herman ging en zonder mijn antwoord af te wachten zei hij
dat hij het zo bewonderde hoe wij dat deden samen. Ik sneed de champignons in
vieren en zag Louise en Herman bij de schommel staan en in de verte wijzen en
rook de niet onaangename vermenging van Willems lichaamsgeur en de geur van
gebraden vlees. `Waarom hebben wij het nou eigenlijk nooit met elkaar gedaan?'
vroeg Willem, `hoe kan dat?' `Ik ga niet vreemd,' zei ik en Willem moest lachen
op die bulderende aanstekelijke manier van hem en zei dat iedereen wist dat dat
niet waar was. `Louise gaat dood,' zei hij toen. 'ik heb moeten zweren dat ik het
tegen niemand zou zeggen, maar ze heeft kanker en het is niet te behandelen en
het is eerder een kwestie van weken dan maanden: Willem schonk mijn glas tot
de rand vol. `Het is nog een wonder dat ik het weet. Ze gedroeg zich vreemd, was
zo ongeloofwaardig in haar verhalen waar ze geweest was of waar ze naar toe ging
- om half acht 's ochtends bijvoorbeeld - dat ik haar gevolgd heb. Ik heb godbetert nog een week gedacht dat ze een verhouding met een oncoloog had!' Het was
niet zo dat Willem vaak tegen mij gelogen had en al helemaal niet over grote dingen, maar ik geloofde hem niet. Ik voelde heel sterk dat hij zat te liegen. Die toe-
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voeging van die verhouding met die arts leek me bovendien een al te romaneske vondst en ik kreeg het gevoel dat ik hier in een heel macaber spel betrokken
werd. Buiten zat Louise inmiddels op de schommel en stond Herman met zijn
benen gebogen en zijn lange armen omhoog, te hangen aan de rekstok. `Ik denk
dat ze zich zo onhebbelijk gedraagt omdat ze wil dat ik ondanks alles ook iets van
opluchting voel als het zover is.' Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik schaamde
me min of meer voor mijn ongeloof en zou die in elk geval niet uitspreken. Maar
een echte meelevende, gepaste reactie kreeg ik er ook niet uit. `Jezus Willem,' zei
ik dan maar. Daarna waren we stil, dronken we wijn, staarde ik naar de kwartjes
champignon voor me, wenste ik dat ik het lef had om te vragen uit welke roman
deze zogenaamde onthulling, een geplagieerde sleutelpassage was. Als ik dat zou
durven en als dat dan waar zou zijn, zou onze vriendschap naar een werkelijk duizelingwekkend plan worden getild. Willem mompelde iets over everzwijn uit het
bos om de hoek en aardappeltjes van een boerderij uit de buurt en verdween de
keuken in. Ik was dronken. Niet liederlijk of zwalkend dronken maar het soort
dronkenschap waarbij de kater zich al aankondigt, waarbij het voelt of er een
stollingsproces plaats heeft gevonden in je humeur en waarbij je zeker weet dat
er voorlopig niets in je meer in beweging gaat komen. Ik probeerde te bedenken
waar Nachttij ook alweer over ging. Ik wist nog dat ik het met een enorme gretigheid gelezen had, dat ik erin gezocht had naar intimiteiten over zijn gevoelsleven
en geprobeerd had hem erin te vinden. Ik herinnerde me vreemd genoeg zelfs
dat die zoektocht ook bevredigd was maar ik had geen flauw idee meer waarover
het boek ging. En ik dacht dat een onbekende lezer een betere vriend was dan een
vriend die je boek leest. Ik vroeg me af of ik van Willem hield, als een vriend en of
ik van mijn man hield als een geliefde en welk deel van mij zij eigenlijk zagen.
Herman en Louise kwamen binnen. Louise zag eruit of ze gehuild had en liep
rechtdoor de kamer uit. Herman keek een beetje moeilijk. Wij waren alleen in de
eetkamer, onder de lamp. Hij draaide zijn ogen omhoog en trok zijn mondhoeken
omlaag. Ik vormde de woorden `nog een paar uurtjes' met mijn mond en grijnsde. Herman trok de krant naar zich toe en las daar een beetje halfslachtig in en ik
ging door met naar buiten staren en nadenken over mijn staat van dronkenschap
en de wonderlijke leugen die me zojuist was verteld. Willem kwam met dampende schalen uit de keuken, zette nieuwe wijn op tafel en klingelde in de hal met
een belletje waarop Louise, opgeknapt en bijgeschminkt ook weer verscheen. We
spraken over de kwaliteit van het vlees en daarna over de houdbaarheidsdatum
van ons economische systeem. Louise was behalve aandelenhandelaar iemand
die elke dag alle kranten las en alle actualiteitsprogramma's bekeek en haar vermogen om actueel te citeren en feilloos alle hoofdrolspelers en bijbehorende po-
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sities in de binnenlandse en buitenlandse politiek te benoemen indrukwekkend
encyclopedisch. Intussen zat ze fl ink te eten wat mij bevestigde in mijn gelijk. Iemand die doodging kon onmogelijk met zoveel smaak zoveel voedsel verstouwen.
Tijdens het dessert ging het dan uiteindelijk mis. Willem, die tijdens het hele
gesprek over economie en politiek een beetje in de wachtkamer had gezeten - hij
wist er niet zoveel van en wilde er ook niets van weten - probeerde het gesprek te
heroveren door tegen mij te zeggen dat we weer eens iets samen moesten doen en
dat ie wel een paar ideetjes had liggen. Tegen elke verwachting in begon Herman.
`Maak een fi lm over een middelmatige schrijver die zijn mooie vrouw verwaarloost en zonder aanzien des persoons met elke vrouw flirt die in zijn buurt komt.'
Ik viel een beetje over dat `zonder aanzien des persoons' want ik nam toch aan dat
Willem met mij flirtte om mij en niet alleen maar omdat ik een vrouw was, maar
ik ben er altijd goed in geweest mijn kleinzerigheid te verbergen en zei niks. `Of
een absurdistisch werkje over een dikke man die zijn vrouw verplettert: Louise
moest daar heel erg om lachen en daar werd Herman door aangemoedigd. `Of een
fi lm noir over een everzwijntje dat op de tafel van vier tot in hun merg decadente
eikels belandt' Louise hinnikte nu en Willem zat met open mond naar Herman te
staren en ik voelde me ontzettend ver weg van wat er onder mijn ogen gebeurde.
Het werd allemaal nog veel onsmakelijker en op een goed moment wilde Willem met Herman op de vuist, wat Herman - in de grond van de zaak een bangerik
- niet wilde. Louise riep: `pas op de dikke man!' en liet haar glas stuk vallen op de
plavuizen. Ik besloot dat de aard van mijn dronkenschap de rijvaardigheid niet
verregaand beïnvloedde, pakte de autosleutels uit de broekzak van Herman terwijl die met zijn vuisten op de tafel geleund als een gorilla, met rood aangelopen
kop en kwijl uit zijn mond, stond te brullen tegen Willem en verliet het huis. `Dag
jongens,' zei ik en liep heel licht slingerend richting de auto. Toen ik achter het
stuur was gaan zitten, zag ik in de achteruitkijkspiegel Herman aan komen lopen,
struikelen in het grind van de oprijlaan en overeind krabbelen. Hij ging naast me
zitten en zweeg. Ik probeerde in te schatten hoe lang het zou duren voor ik het
beeld van dat rood aangelopen gezicht dat niks van de van binnen aanwezige lelijkheid wist te verbergen, vergeten zou zijn.
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JAN KRUIZINGA

Lied

Heb jij ooit wel eens gefloten
van een kat met de gewoonte
om te springen in de sneeuw
die was gevallen bij het wisselen
van eeuwen
maar die hetzelfde leek te zijn
als de sneeuw die was gevallen
op het Alexanderplein
net voordat de lente kwam
die bloemen bracht en levens nam
waarvan wij ook genoten
uit de macht van de gewoonte
in de naam van grote goden
die met dochters en met zonen
in ons huisje kwamen wonen
wij verzachten onze pijn
en drinken op de witte kat
die muizen vrat
We zingen en we drinken
laten houten boten zinken
laten houten kruisen staan
die ons herinneren aan tijden
waar we lang voor zullen strijden
waar de goden met hun zonen
ons bevrijden van het leven

Heilig zij de kat
met goud bekleed
omdat zij weet
wat sterven is
en muizen vrat
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met de doden en de katten
en de muizen
het wisselen van eeuwen
waar het nu en dan gaat sneeuwen
en geen muis zich veilig weet
de bomen blijven langer staan dan mensen
waar geen god zich heilig weet
vele bomen worden boten
vele bomen blijven staan
om de mensen, met hun goden
om de mensen, met verlangen
om de mensen, met hun zonen
zich te laten hangen aan een strop
waar wachten ze nog op
Nu leven we het leven
door de katten ons gegeven
we zingen, dansen, drinken
laten houten kruisen zinken
varen tot het einde van de tijd
want de dood is om het even
we verzagen onze huizen
onze dagen, onze spijt
tot een schip met zeven masten
tot we man en muis verrassen
en de maan schijnt op het water
we leven nu
en drinken niet voor later
voor de katten in hun slaap
voor de katten met hun muizen
voor de katten met een witte vacht
drinken we als we niet slapen
en we eten schapen
Heb jij ooit mijn mooie vriend
geluisterd hoewel nooit gehoord
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Heilig zij de kat
met goud bekleed
omdat zij weet
wat sterven is
en muizen vrat

Heilig zij de kat
met goud bekleed
omdat zij weet
wat sterven is
en muizen vrat

begrepen hoewel nooit gezien
gebeden hoewel nooit verhoord
dat net voordat de lente kwam
die bloemen bracht en levens nam
het leven als een gladde slang
haar eigen staart afbeet
heb jij ooit een man gekend
met volle baard en luide stem
die nadat hij gesproken had
op zee
fluisterde tot zijn publiek
wat u nu ziet bestaat dus niet
nu leeft u nog als man, als kat, als muis
maar ik verzeker u, geloof mij toch
pas na dit leven bent u thuis
u hoort hier niet
maar fluisteren op volle zee
daar doet de storm haar voordeel mee
zijn stem was als de wind gelijk
wellicht verkracht u thans zijn woord
wat gek dat u dit hoort
u woont al in zijn rijk
Leve de bloemen
zij schikken het lot
heilig de katten
zij lijken op god
we prijzen de woorden
van elk dronken lied
de mens op zijn boot
pas later de dood
en wij kennen haar niet

Heilig zij de kat
met goud bekleed
omdat zij weet
wat leven is
en muizen vreet
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MICHIEL HEIJUNGS

Geintje

Laten we hem Herman noemen, rockmuzikant van beroep en als je hem zelf mag
geloven, aankomend superster. Hoe hij ooit de tijd vindt om op te treden is onduidelijk want dag en nacht zwerft hij door de stad, van teennagels tot haren doordrenkt met alcohol en farmaceutica. De Wandelende Junk, op een eeuwigdurende tocht langs kroegen, hotels, opvangcentra, gebruikersruimtes en bordelen.
Er lopen in het centrum wel vreemdere figuren rond en achter de toonbank
van de seksshop waar ik twee avonden per week werk, ligt altijd een ijzeren staaf
binnen handbereik. Niet voor Herman, want hoewel we later serieus overwegen
zijn kop er af te trekken, beschouwen we die voorlopig als grotendeels onschadelijk. Bovendien komt hij regelmatig met de meest krankzinnige verhalen aanzetten, afleiding die we bijzonder kunnen waarderen omdat we ons verder wezenloos vervelen tussen de genitaliën. Soms neem ik zelfs studieboeken mee. Voor
het eigen liefdesleven is de overdaad aan geslachtsdelen funest. Twee avonden
in de week gaat nog net, maar mijn collega Gustavo werkt voltijd en klaagt dat hij
zich onderhand voelt als een liefhebber van lekkere biefstuk na een uitgebreide
rondleiding door het abattoir. In praktijk is hij vrijwel vegetariër geworden.
Die bewuste avond komt Herman tegen achten binnen waaien met een papieren
zak in zijn hand. Gustavo staat op het punt naar huis te gaan en ik heb me net achter de toonbank verschanst. We kijken elkaar licht verontrust aan. Onschadelijk
of niet, met Herman weet je het nooit, er kan evengoed een hondendrol als een
komkommersandwich in die zak zitten.
`Hasjkoekjes jongens,' roept Herman, jullie hebben mazzel, de hasjkoekjes
van mijn moeder zijn wereldberoemd en ik heb er nog precies twee:
Ik heb nog een lange saaie avond voor de boeg en Gustavo heeft weinig anders
te doen dan straks thuis op de bank een videootje bekijken. Een excuus om high
te worden is nooit moeilijk te vinden.
`Zeg Herman, het is toch wel gewoon hasj, geen amfetamine of zoiets?'
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`Dacht jij dat ik mijn goede Speed aan jullie zou geven, nee hoor onschuldige
hasjkoekjes, maar wel hele goede, mijn moeder..:
We stoppen hem voordat hij echt over zijn moeder kan beginnen en nemen
ieder een koekje. Heerlijke koekjes inderdaad. Herman blijft nog een kwartiertje hangen en stelt zich op de hoogte van wat er zoal nieuw binnen is gekomen op
het gebied van sadomasochisme, bondage en kinderporno. Vervolgens vertrekt
hij naar het volgende station op zijn kruisweg.
Meestal duurt het wel even voordat hasjkoekjes gaan werken, twee uur is geen
uitzondering. Dit keer komen de eerste effecten al na een half uur op, een eerste
teken dat er iets fout zit. Bovendien voelt het niet als hasj. De roes wordt in een
razend tempo sterker. Beslist geen hasj.
`Die vuile klootzak heeft ons acid gegeven,' vat Gustavo de situatie samen.
Dat is mij intussen ook duidelijk, lichte misselijkheid, zwetende vingertoppen, pulserende kleuren, snel voortschrijdende chaos: LSD, en een behoorlijke
dosis ook zo te voelen. Dit is pas het begin.
De winkel bestaat uit een rechthoekige ruimte met een toonbank naast de uitgang. Langs drie wanden en in het midden zijn artikelen uitgestald. Geslachtsdelen in alle soorten en maten staren ons aan. Dildo's, tepelklemmen, kettingen,
handboeien en opblaaspoppen bungelen heen en weer. Schaduwen kruipen uit
de hoeken via het plafond in onze richting. Een reusachtige fel roze dildo werpt
zich op als leider van de onderworpen massa's. Penissen en vagina's bevrijden
zich van hun ketenen en vormen een oproerige menigte. Ze vliegen door de winkel en scheren agressief langs mijn hoofd.
Gemompel en gevloek van Gustavo in drie talen door elkaar brengt me even
terug bij de relatieve werkelijkheid. `Dit is niet de time or the place voor acid puta
mag ik dat even zelf bepalen that guy is loco hoe kom ik naar huis fuck je kent die
straat toch die ik moet oversteken zoiets doe je toch niet merda ken je dat met al
die trams en auto's en fietsers peligrosa man en dan die trappen licht ook nog kapot que pena en die sleutel krijg ik nooit erin asshole..:
Gustavo bevindt zich duidelijk in een heel ander universum dan ik.
Lyserginezuurdίëtylamide, ofwel LSD, is een substantie die met gepast respect behandeld dient te worden. De effecten zijn onvoorspelbaar en de dosis luistert bijzonder nauw. Een paar microgram te veel en de vertrouwde werkelijkheid
lost op als een suikerklontje in hete thee. Een ongewenste trip, met een onbekende dosis, in een overvolle seksshop, is vragen om moeilijkheden.
De aanval is in volle gang: borsten, billen, spleten en fallussen maken zich los
van de wanden en trekken ten strijde, tegen mij, tegen elkaar, tegen het menselijke ras, tegen alles op hun weg. Kettingen en handboeien rinkelen driftig maar
kiezen voorlopig geen partij. De winkelbel. Een klant. Oh shit.
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De man mompelt een groet, loopt rechtstreeks naar de afdeling Dieren en gaat
daar staan grasduinen. Als hij echt iets koopt, moet ik straks misschien een videi voorspelen. Paarden, ezels, honden, draken, hydra's en griffioenen zullen de
ruimte bevolken. Dat kunnen we er nu niet bij hebben. Bovendien zal ik moeten
afrekenen en de kassa bedienen. Geen schijn van kans. Aan Gustavo heb ik niets,
die houdt zijn mond stijf dicht en staart voor zich uit. Ik moet ingrijpen voor het
te laat is: `Hallo, winkel dicht, wilde net afsluiten:
Tot mijn verbazing kan ik normale zinnen vormen. Mijn stem klinkt gewoon,
alleen de woorden blijven wat langer hangen dan normaal.
De klant kijkt schichtig op: `maar het is pas half negen...'
`Ja, sorry hoor, noodgeval, vreselijke rampen, familieomstandigheden, medische urgentie. Aanwezigheid elders dringend vereist, in het ergste geval kan mijn
afwezigheid elders en dat is hetzelfde als mijn aanwezigheid hier, ja, in het ergste
geval kan die afwezigheid daar mensenlevens kosten doordat ik hier niet afwezig,
maar aanwezig ben snap je...'
De klant heeft het volste recht op een verklaring en ik ben bereid aan die verplichting te voldoen, maar hij kijkt me onrustig aan en vertrekt haastig zonder
verder commentaar. Ik loop achter hem aan om de winkeldeur op slot te doen,
maar bedenk me als ik vanuit mijn ooghoeken twee pelotons glazen dildo's een
omtrekkende beweging zie maken. Met dat pornoleger op de hielen is het onverstandig de enige vluchtweg af te sluiten. Uit alle macht negeer ik draaikolken,
lichtexplosies, vlammen en golvende muren en baan me een weg terug naar de
toonbank.
'Gustavo,' fluister ik, `als de sodemieter hier vandaan. Geen aandacht trekken,
straks wordt het allemaal nog veel erger.'
`Taxi,' antwoordt hij, `taxi, weg, huis, weg, huis, taxi:
Het lukt ons het pand ongedeerd te verlaten. We doen zelfs het licht uit en
sluiten de deur af. De rebelse geslachtsdelen zitten veilig achter slot en grendel.
Nu nog een taxi vinden of eigenlijk twee taxi's. Gustavo wil naar huis en ik wil
naar het strand, naar het zand, naar de ruimte, naar de rand, naar eindeloze vergezichten... het mag ook een bos of een bankje in het park zijn.
Op straat proberen twee blonde agentes tevergeefs een groep luidruchtige
jongeren tot de orde te roepen. Geduw, getrek, geschreeuw, een langstaart makaak slingert zich via de lantaarnpaal naar beneden. De dames voelen zich bedreigd en de gummiknuppel komt eraan te pas. Politieagenten springen uit alle portieken en mengen zich onder de feestvierende menigte. Instinctief maken
Gustavo en ik rechtsomkeert. Via de rode buurt lopen we in de richting van de
taxistandplaats.
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Een dichte menigte toeristen, hoerenlopers en junks dringt zich door nauwe
straten. Een olifant ijlt voorbij, de slurf geheven, guerrilla meeuwen krijsen boven de daken. Voorzichtig schuifelen we langs de ramen. Schaars geklede negerinnen op leeftijd met het postuur van zwaargewicht worstelaars lonken en lokken. Pas op, kom niet te dichtbij. Laat af van alle hoop gij die hier binnentreedt
want wie in hun klauwen valt wordt genadeloos opgeslokt. Geef die overmaatse
hoeren een baan bij de politie en laat de blonde agentes voor hoer spelen en iedereen gaat erop vooruit.
Aan de overkant zwemt de gracht, neonlicht weerspiegelt in het water,
zeemonsters krioelen net onder de oppervlakte. Ook daar moet ik uit de buurt
blijven. Al mijn concentratie is vereist voor het smalle pad tussen Scylla en
Charybdis en ik verlies Gustavo uit het oog. Geen reden voor ongerustheid, hij
spreekt zeven talen en heeft ooit nog diergeneeskunde gestudeerd in Moskou.
Die redt zich wel.
Om de standplaats te bereiken moet ik de beschutting van de bebouwing verlaten. Wind fluit woest door kale bomen, verpakkingsmateriaal jaagt dwarrelend
over de keien. Alle tekenen wijzen erop dat de bevolking hier spoedig geëvacueerd zal worden. Ik adem diep in, adem langzaam uit, tel tot tien en houd een taxi
aan.
De chauffeur vertrekt geen spier als ik hem vraag mij naar de dichtstbijzijnde
grote open ruimte te brengen.
`Park of industrieterrein, wat heb je liever?'
`Park.'
`Tientje:
We zijn er al voor ik me herinner dat het vlak om de hoek is.
Onder de bomen heerst rust. Schimmen wandelen beschaafd converserend
langs grasvelden en heesters. Een watergeest leest het avondblad bij de booglichten van de fontein. Op een bank bij de vijver zit ik de rit uit. Schoonheid en gruwelen spelen haasje over op het gazon, monsters en goden fluisteren in mijn neus en
oren, maar het pornoleger laat zich niet meer zien.
Na uren verdrijft de ochtendmist de laatste spookbeelden en hallucinaties.
Het is koud, ik verrek van de honger en straks mag ik mijn werkgever gaan uitleggen waarom ik zonder enig overleg de tent heb dichtgegooid. Die Herman met
zijn rotgeintjes kan me voorlopig beter niet onder ogen komen. Hij moet hoe dan
ook uitkijken, één dezer dagen komt hij de verkeerde tegen, of anders wel zichzelf. Met die jongen loopt het gegarandeerd slecht af, daar heeft hij mijn hulp niet
bij nodig.
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De dood op Corsica
In de mythologie van Jeroen Brouwers' schrijverschap heeft de grootvader de
rol van een verre beschermheer. Ver, omdat hij niet tot het dagelijks leven van de
hoofdpersonen behoort, een beschermheer omdat hij een belangrijke rol speelt
in hun schaarse gelukkige herinneringen. Emblematisch is de grootvader in Het
verzonkene, op wie Brouwers zegt als twee druppels water te lijken. Voor de grootvader maakt hij een uitzondering wanneer hij schrijft dat hij er niet om staat te
springen zijn familie in de oorden van de dood tegen te komen. Behalve de grootvader: `hem zal ik omhelzen als ik hem terugzie'.
De grootvader is dan ook verbonden met een bepaalde herinnering en emotie
die regelmatig uit de coulissen van Brouwers' schrijverschap opduikt. Die gaat
over de tropenhelm van zijn grootvader. In Het verzonkene herinnert hij zich dat
de grootvader hem voor het eerst het verhaal van het lelijke eendje vertelde. Hij
ziet hem voor zich in Indië, gekleed in wit pak, en hij kijkt als peutervan twee jaar
naar hem op: `Hij neemt de tropenhelm van zijn hoofd, - terwijl hij door zijn knieen zakt bewaaiert hij er zijn gezicht mee, op zijn hurken voor mij gezeten kust hij
mij op mijn mond, ik ben opa's eigen manneke, zal ik altijd flink zijn, altijd flink?
Daarna mag ik zijn helmhoed op, er zakt een hittewolk over mijn hoofd.'
Die tropenhelm is veel te groot, maar juist daardoor biedt hij een enorme bescherming, het is bijna alsof hij een dak op zijn hoofd heeft gekregen waaronder
hij kan schuilen, tegen alles. Het is een veilig onderkomen, ook omdat de helm geassocieerd wordt met de arm die de grootvader `als een vesting' om hem heen kon
slaan.
Wanneer in Brouwers' nieuwe roman Bittere bloemen opa Oldorff ter sprake
komt, de vader van de moeder van de hoofdpersoon Julius Hammer, is het duidelijk dat die ook verbonden wordt met een gelukkige, maar voorgoed voorbije
tijd: de tijd dat de moeder van de eenentachtigjarige jurist, voormalig minister en
schrijver Hammer nog leefde. De moeder van Hammer kwam in de oorlog om bij
de inslag van een granaatbom op hun huis. Hij zag zijn moeder voor zijn ogen in
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stukken vliegen. Alles verwoest, ook geen foto's meer. Alleen zijn grootvader had
in zijn album nog foto's van zijn moeder, zij het uit de tijd dat ze nog een meisje
was.
De grootvader staat voor een verloren soliditeit in de allerminst solide wereld
van Brouwers' werk. De kleine Brouwers weet zich in Het verzonkene nog goed te
herinneren dat hij `altijd flink' moest zijn. Maar geen van zijn hoofdpersonen (die
altijd dicht bij Brouwers staan) heeft daar later ooit aan kunnen voldoen. Wat de
hoofdpersoon van De zondvloed (1988) zegt is min of meer op al Brouwers' protagonisten van toepassing: `Gemis, verlangen, spijt, heimwee, haat, wrok, het besef
het onbereikbare nooit zelfs maar te zullen benaderen, het besef mislukt te zijn
vanaf de seconde van mijn conceptie..: Flinkheid komt er niet in voor omdat ze
allemaal aangetast zijn door `vergeefsheid en wanhoop'.
Dat gemis, die spijt en die wrok krijgen in de Julius Hammer van Bittere bloemen een geduchte vertolker. De polemist Brouwers heeft zich aan de romanschrijver uitgeleend om Hammer aan
het einde van zijn leven zijn gal te la- De polemist Brouwers heeft
ten spuien over zijn gestorven vrouw zich aan de romanschrijver
Helga, over zijn nog levende zestigjari- uitgeleend
ge bazige en bedilzuchtige dochter Eva
en over alle mensen op de Carta Mundi. Dat is een cruiseschip waarop zijn dochter hem tegen zijn zin heeft gestald om hem te laten bekomen van de nasleep van
een herseninfarct. Voor hem betekent de boottocht dat hij een ontluisterende
balans opmaakt van zijn leven en werk, beheerst door vergeefsheid en `snijdend
verdriet'.
De fysieke toestand van Hammer is belabberd. Het cruiseschip legt aan op een
smoorheet Corsica, waar Hammer in doodsnood voordurend naar lucht hapt, `als
een karper in een schepnet'. Zijn dochter, die in Chantilly een antiekzaak heeft,
wil dat haar vader zijn grote huis verlaat nu hij er zo slecht aan toe is. Geleidelijk
aan onttakelt ze het huis onder zijn ogen. Hij kan haar niet luchten of zien omdat
ze hem aan zijn gehate vrouw doet denken. Ze lijkt zo sprekend op haar dat hij
haar soms Helga noemt.
Brouwers laat de fragiele lichamelijke toestand van Hammer spiegelen in zijn
mentale staat. Op dezelfde manier geeft de vorm van Bittere bloemen de algehele toestand van Hammers neergang weer: Hammer bevindt zich bijna voortdurend in een `buitenbewustzijns bewustzijn', waardoor hij in elk hoofdstuk voor
de helft in zijn pijnlijke verleden verkeert. Hij is ten prooi aan traumatische herinneringen. Terwijl hij worstelt om adem te krijgen wordt hij door die herinneringen besprongen. Ze doen hem nog steeds opschrikken. Zoals de herinnering
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aan de granaatinslag waarbij hij zijn moeder voor zijn ogen in stukken ziet vliegen. Deze herinnering heeft voor een `worgend gemis' gezorgd en zijn verhouding met alle vrouwen in zijn leven bedorven: `Kervend besef van dood en voorbij, dat niet luwt. Na zijn moeder nooit meer een vrouw voor wie hij nog affectie
heeft gevoeld:
Deze brakke lichamelijke en geestelijke toestand zorgt ervoor dat Hammer
als een `zwetend karkas' op zijn laatste benen loopt. Hoewel hij een succesvol jurist was, twee kabinetsperioden minister was en schrijver van een groot oeuvre,
beschouwt hij zijn leven als een mislukking. Dat leven is als de vieze smaak van
gal die hij in zijn mond heeft: die gal staat voor `de wrangheid van een heel leven
dat uiteindelijk is tegengevallen, eigenlijk, de stinkende smaak van verdorring.
Als van verwaarloosde orchideeën. Als van bittere bloemen:
Hammers neergangwordt door Brouwers erg zwaar aangezet. Hij presenteert
hem als voortdurend kletsnat van het zweet, snakkend naar adem en maar half bij
bewustzijn. Hij moet steeds door anderen op de been gehouden worden, reden
waarom hij aan de lopende band, als een mantra, `dank u, dank u' moet zeggen.
Maar er is een lichtpuntje. De afwezige moeder heeft in de mythologie van
Brouwers' schrijverschap gezorgd voor het `gedroomde meisje'. Dat komt vanaf
Zonder trommels en trompetten (1973) in bijna elke roman voor, tot en met Bittere
bloemen. Het gedroomde, maar nu echt bestaande meisje vormt in Bittere bloemen een fel contrast met Hammers desillusionerende gedachten en gevoelens. In
de zwaarmoedige sfeer van deze roman is zij een oplichtende verschijning, wellicht het levendigste en origineelste vrouwelijke personage in Brouwers' werk.
Deze Pearlene, door Hammer consequent tegen haar zin Leentje genoemd, is
een ongeveer vijfentwintigjarig meisje dat Hammer een jaar of tien eerder in een
schrijfklasje had gehad. Nadat hij haar
De afwezige moeder heeft in
gedichten belabberd had genoemd,
de mythologie van Brouwers'
werd hij hevig verliefd op haar. Dat
schrijverschap gezorgd voor
zegt hij haar niet (het leeftijdsverschil
het `gedroomde meisje'
is al te groot), maar hij bezoekt haar
wel geregeld in een winkeltje waar ze
werkt als een leerling clairvoyante die met bol, pendel, tarot en handlijnen iets
over de toekomst van mensen zegt. Nadat hij haar daarna jaren uit het oog is verloren (een ander pijnlijk gemis) loopt hij haar op het cruiseschip letterlijk tegen
het lijf. Zij is niets veranderd, nog net zo springerig, ontspannen en daadkrachtig. Ze werkt in het variété van het schip en leest de handlijnen van de passagiers.
Terwijl Pearlene niets van zijn hevige verliefdheid weet kan de geplaagde Hammer zijn geheim geluk niet op. Hij noemt haar zijn `late, laatste troost' en `deze
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laatste flonker van zijn hart'. Zij is levendig, vrolijk en ondernemend en `zo ongedroomd dat hij van haar droomt'.
De rol van Pearlene, die met een hevig naar adem happende Hammer achterop haar lespa aan de wal door de stad en de Corsicaanse velden rijdt, wordt door
Brouwers niet beperkt tot haar jeugdige uitstraling. Ze krijgt als het gedroomde
meisje de noodzakelijke mythische proporties, waarbij Hammer een van de Orpheusen in Brouwers' werk wordt. Zijn moeder wordt door hem in de gedaante
van Pearlene, die sprekend op haar lijkt op de foto die Hammer van zijn grootvader kreeg, uit het dodenrijk bevrijd. Pearlene wordt de reïncarnatie van zijn
moeder. Toen Pearlene er nog niet was werd die rol vervuld door een schilderijtje van een meisjesgezicht door Lucas Cranach. Dat had Hammer met `een dreun
van ontroering' gezien in een kasteelmuseum in Gotha.
Brouwers schrikt er niet voor terug om de eenentachtigjarige voormalige jurist, excellentie en schrijver Hammer terug te brengen tot iemand die alleen nog
bestaat in zoverre hij naar de jonge Pearlene mag kijken en in haar buurt mag
zijn. Door haar korte rokje kan hij ook regelmatig naar haar kruis kijken, waarbij hij zijn hoofd niet afwendt. Gecombineerd met `zijn kleffe zweet en oudemannenadem' wordt Hammer wel tot heel weinig teruggebracht. Ecce homo, zie de
resten van de mens Hammer. Bittere bloemen is Brouwers' Dood in Venetië.
Met Hammers tragi-komische en pathetische liefde voor Pearlene bevindt
Brouwers zich op de rand van kitsch, goed geschreven kitsch. Maar soms gaat hij
te ver, en moet hij zelf ingrijpen door het `een armetierig geëxalteerd zelfzielig
betoog' te noemen dat Hammer weer eens ter ere van Pearlene afsteekt.
Brouwers portretteert Hammer als iemand die uit de tijd is gevallen, niet alleen vanwege zijn leeftijd of omdat zijn werk vergeten is (`alles thans in de vergeetput'), maar als iets dat inherent is
aan zijn leven. Het leven wordt voor- Brouwers portretteert
gesteld als een onvermijdelijke neer- Hammer als iemand die uit
gang. Daar stuurt Brouwers ook op de tijd is gevallen
aan door de mist in Hammers hoofd
steeds dikker te maken, tot hij verongelukt/verdrinkt in het zwembad van het
cruiseschip. Maar er blijft één lichtpunt: dat Hammer ondanks alles in staat is
om een Goetheeanse `hoogromantische liefdesvertedering' te voelen voor Pearlene. Daarmee redt hij voor even de schoonheid en de illusie, ook al wordt ook die
hem ontnomen wanneer Pearlene van vrouwen blijkt te houden. `Zoals bederf
deel uitmaakt van alles, is er het besef van de vergeefsheid en de wanhoop die zich
over zijn tedere gevoelens heen werpt: Flink zijn, het is ook voor Julius Hammer
niet weggelegd. Geen beschermende tropenhelm te bekennen.
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Menin de Boer (1982) is redacteur van Tirade en uitgeverij Van Oorschot. Onlangs verscheen zijn verhalenbundel Nestvlieders. Wie geïnteresseerd is om ook
de `Heiman-reis' te maken, kan contact opnemen met Sensi Majokko van Sang
Foi Jungle Expedities (www.sangfoo.com).
Joop Goudsblom (1932) was een van de oprichters van Tirade in 1957 en heeft
de naam van het tijdschrift voorgesteld. Hij was van 1968 tot 1997 hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast werk op zijn vakgebied publiceerde hij Reserves (1998), een bundel aforismen, notities en korte gedichten,
waarin opgenomen het eerder verschenen Pasmunt (1958, uitgebreid in 1976).
Lisette Graswinkel (1979) is cultuurwetenschapper (Universiteit Maastricht)
en literair vertaler (VertalersVakschool Amsterdam). Op dit moment vertaalt ze
verhalen van Edith Wharton.
Michiel Heijungs (1957) was onder andere journalist, musicus en entrepreneur
en schrijft tegenwoordig korte verhalen. Hij publiceerde eerder in Tirade en Kort
Verhaal.
Julien Ignacio (1969) studeerde Culturele Studies en Literatuurwetenschappen
(Universiteit van Amsterdam) en is medeoprichter van theatergroep tgDakota.
Zijn theatertekst Motel Atlantis won in 2008 de El Hizjra prijs. Zijn debuutroman verschijnt volgend jaar bij Van Oorschot.
Jeroen van Kan (1968 ) is redacteur van Tirade en De avonden. Hij publiceerde
verhalen en artikelen in verschillende literaire tijdschriften.
Jan Kruizinga (1984) studeerde aan de kunstacademie te Kampen. Is werkzaam
als beeldend kunstenaar en schrijver.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland.
Zijn laatste bundel essays is Genieten voor miljoenen. Overpopulaire cultuur. Wekelijks schrijft hij in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de website vn.nl/Boeken.

Sebastíene Postma (1957) is afgestudeerd in de wijsbegeerte en studeert mo-

menteel Latijnse taal- en letterkunde. Daarnaast werkt ze als projectleider bij de
Universiteit van Amsterdam. Ze debuteert in Tirade.
Marijke Schermer (1975) is toneelschrijver en regisseur. Haar werk werd door
verschillende gezelschappen gespeeld en is in meerdere talen vertaald. In 2009
ontving ze de Charlotte Köhlerprijs voor haar toneelwerk. In 2012 verschijnt
haar romandebuut bij uitgeverij Prometheus.
Hedwig Selles (1968) publiceerde in onder meer De Gids, Hollands Maandblad

en Awater. Eerder dit jaar verscheen haar bundel Schadenfreude.
Nickie Theunissen (1969) volgde een kunstopleiding en studeerde filosofie. Op

het moment is ze derdejaars op de Schrijversvakschool Amsterdam en werkt ze
aan een kinderboek dat begin 2012 zal verschijnen bij uitgeverij Claus.
Viktor Frölke (1967) was van 1996 tot 2005 correspondent voor Het Parool

en NRC Handelsblad in New York. In 2008 verscheen zijn debuutroman FAKE.
In 2009 werd zijn literaire blog genomineerd voor een Bloggie Award. Thans
schaaft hij aan zijn tweede roman. Om te voorkomen dat het gas wordt afgesloten, recenseert hij boeken voor Het Financieele Dagblad.
Edith Wharton (1862-1937) was een Amerikaans schrijfster en architectonisch
ontwerpster. Ze schreef verhalen en romans, waaronder House ofMirth, The Reef
en The Age ofInnocence. Ze was de eerste vrouw die de Pulitzerprijs won. In 2013
verschijnt bij Van Oorschot een keuze uit haar verhalen.
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e-mail: klantenservice@aboland.nl.
PRIJZEN

€ 12,50 voor dit nummer (recente nummerszijn na te bestellen via www.tirade.nu)
€ 40,00 voor abonnement (vijf nummers)
€ 34,00 voor studenten en cJP-houders (vijf nummers)
€ 49,00 voor abonnees in het buitenland, binnen Europa (vijf nummers)
€ 56,00 voor abonnees buiten Europa (vijf nummers)
OPZEGGINGEN

Opzeggingen dienen schriftelijk uiterlijk vier weken voor het aflopen van de abonnementsperiode in bezit te zijn van Abonnementenland; abonnementen worden aangegaan tot wederopzegging.
ADRESWIJZIGINGEN

Adreswijzigingen, voorzien van oude en nieuwe postcode, zo spoedig mogelijk berichten aan
Klantenservice Abonnementenland.
Tirade verschijnt mede dankzij een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.
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Joop Goudsblom zet zijn memoires in dit nummer voort: 'Als kind deed ik natuurlijk
niet anders dan voorbeelden kiezen, mijn vader in de eerste plaats. Ik volgde hem na in
wat ik hem zag doen en hoorde zeggen; alleen als hij met opzet probeerde me iets bij te
brengen dat hem na aan het hart lag, zoals knutselen of schaken, strandde dat vaak op
ongeduld en frustratie bij ons allebei. Wat ik dan van hem overnam was juist datgene
waarvan het niet de bedoeling was dat ik het zou overnemen: het prikkelbare en het
driftige.'
Verder probeert Jeroen van Kan een brief aan Hans van den Bergh het hiernamaals
binnen te smokkelen, beschrijft Edith Wharton de wederwaardigheden van New Yorkers in Rome, reist Merijn de Boer schrijver Albert Helman achterna door de binnenlanden van Suriname, vervolgt Carel Peeters zijn kroniek, ditmaal over Bittere bloemen
van Jeroen Brouwers, en dragen Viktor Frölke, Julien Ignacio, Marijke Schermer en
Michiel Heijungs verhalen bij en Nickie Theunissen, Hedwig Selles, Sebastiene Postma
en Jan Kruizinga nieuwe gedichten.
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