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'De Literatuur is het Beloofde Land waar de taal haar bestemming vindt.'
- I talo Calvino, Zes memo's voor het volgende millennium

Zelden waren gemopper, getreur en gezeur zo... en vogue ... Alles van waarde
wordt beklaagd ... bitterheid en rancune troef wanneer het over cultuur en letteren gaat... deplorabel hier, kaalslag daar... En iedereen krijgt de schuld: het volk,
de politiek, de economie en de media... Zelfs schrijvers en profeten ... Maar zullen
wij nou eens niet mee klagen? Zullen wij het voor de grap & verandering eens omdraaien? Ons geloof in de verbindende kracht van taal en literatuur is namelijk
absoluut ... en dat maakt Tirade tot het tijdschrift dat haar welbegrepen voordeel
gaat doen met die vermaledijde idee van het cultureel ondernemerschap... Want
wat is dat voor gelul dat Literatuur niet zou kunnen verkopen? De markt is een
feeks Cm/v) die zich prima laat temmen en tuchtigen - zolang je maar over een
pittig baton beschikt.
Kijk. .. ze worden al scherper en scherper, de contouren van de waarheid die
achter de regels opdoemt... op ons toetreedt ... inderdaad: ook Tirade gaat falen
of slagen voortaan uitdrukken in het aantal verkochte exemplaren. Onze definitie van kwaliteit? Kwantiteit! Ons program? Lezers, lezers, lezers. Onze doelstellingen? Vijfentwintig miljoen exemplaren per nummer. No shit. Wij zijn pas tevreden als iedere Chinees, iedere Rus, iedere Braziliaan op Nederlandse les gaat
omdat ie dat verdomde blaadje uit Amsterdam wil leren lezen ... World Dominion
voor Tirade!... de hemel is de limiet!... en we stoppen pas met groeien als we de
Herengracht kunnen dempen met smeekbrieven van multinationale mediabedrijven en uitgeverijen waarin we worden opgeroepen onze opmars te stoppen...
Driewerf, driewerf, 0 driewerf schaterlach!... En waarom niet? We gaan de hele
wereld verslaven en verslingeren aan Tirade, en bij uitbreiding aan de hele NEDLIT ... Straks is dat verrukkelijke Nederlands van ons wereldtaal nummer 1... mede mogelijk gemaakt door Tirade ...
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Vijfentwintig miljoen exemplaren per nummer. Bis. We leven niet voor niets
in een global economy ... Bovendien: als we één les kunnen trekken uit de Literatuur, dan is het dat je van de realiteit werkelijk álles kunt verwachten. Sla deze
Tirade open en volg, de chaostheorie indachtig, de wolk van vlinders die eruit opstijgt... welke vleugelslag zaait de zucht die ooit tot storm opsteekt? ... Tirade zou
de politiek, de economie, de media en de zingevingsindustrie weleens serieuze
zorgen kunnen gaan baren ...
Tirade 447 is het eerste nummer dat tot stand is gekomen onder bewind van
de vernieuwde redactie. Lieke Marsman, Martijn Knol, Gilles van der Loo, Merijn de Boer, Menno Hartman. Gevijven gaat het ons lukken, geen twijfel daaraan,
de oplage van Tirade in een korte tijdspanne ernstig op te stuwen, want wij denken, en nu allemaal het gezicht even in de plooi, want wij denken ... want wij denken dat de teksten die we in dit én in de komende nummers aanbieden zo open,
rijk en gastvrij zijn dat ze Tirade tot het Beloofde Land maken waar duizenden
Nederlandse lezers zich thuis zouden moeten kunnen voelen... Er is geen genre
dat we op voorhand uitsluiten, geen literaire gezindte die bij ons niet een plek
zou kunnen vinden ... alles mag, als 't maar goed is ... als 't maar lééft... En deze Tirade barst en wemelt van 't leven: van de hilarische Dialogendialoog die we van
Joost van Oostijmuiden ontvingen tot een ontroerend verhaal van Rosan Hollak... van Stephan Enters geestige dankwoord bij het aanvaarden van de Bordewijkprijs tot de frisse poëzie van debutante Nikki Dekker... Christophe Van Gerrewey en Thomas Heerma van Voss schreven met hun respectievelijke verhalen
prachtige studies naar hechting en onthechting en in de ... nu goed: je gaat het allemaal onmiddellijk zelf lezen, natuurlijk...
Om terug te grijpen op de lepidopterische metafoor die hierboven al opfladderde: Tirade heeft vlinders gezaaid, Tirade blijft vlinders zaaien. Oftewel: storm
op komst. Ik zou dekking zoeken.
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JOOST VAN OOSTIJMUIDEN

De dialogendialoog

'Moet u ze zien liggen! Dat doet Klaasje nooit als er iemand op bezoek is,' zegt
Detlevvan Heest (56) ineens. Op het bed in zijn huiskamer is een zwarte poes boven op een wittige poes gaan liggen. In zijn boeken duiken zijn katten geregeld
op, vooral de oudste, Kootje, die in drie werelddelen woonde en die dit jaar haar
negentiende verjaardag hoopt te vieren.
'Kootje schrijft aan haar autobiografie,' deelt Van Heest droogjes mee, 'maar
omdat ze nogal last heeft van muisarmen dicteert zij mij de tekst. Dat gaat bijna
vanzelf in dialoogvorm.' Hij richt zich tot de poes, die gezeten in een ouderwetse
hoge kinderwagen, naar ons kijkt: 'Kootje, leg dat zelf eens uit.'
De aangesproken corpulente poes, die een opvallend groezelig gezicht heeft,
reageert niet.
'Hebt u gehoord wat deze wijze kat ons uitlegt?' vraagt Van Heest na een pijnlijke stilte.
Ik heb niets gehoord, maar dat ligt misschien aan mij.
'Het oude probleem,' verzucht Van Heest. 'Mensen kunnen niet luisteren als
dieren met hen communiceren. U moet het ook willen horen. Kootje vindt de dialoogvorm de natuurlijkste vorm van schrijven. Schrijft u het wel op?' Hij praat
pas door als ik doe of ik schrijf.
Het verdronken land, het Japanse reisboek van Van Heest dat vorigjaar genomineerd werd voor de Bob den Uylprijs, bevat meesterlijke dialogen. Frans Timmermans, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, in 2012 voorzitter van de
Bob den Uylprijsjury, prees het als volgt: 'Van Heest houdt ervan dialogen "uit
het leven" compleet op papier te kwakken, wat een soms wat vervreemdend,
maar ook meeslepend effect heeft. Je zit als het ware aan tafel bij die mensen, en
dat is een prestatie.'
Van Heests etagewoning in Amsterdam-Zuid is volledig ten dienste van zijn
katten ingericht. De kinderwagen en het met bonte vodden bedekte ledikant in
de huiskamer zijn exclusief voor zijn huisdieren. In het oog springen de met ko-
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kosmatten beklede reusachtige tapijtkokers langs zijn open boekenkasten, met
behulp waarvan zijn katten alle planken kunnen bereiken. 'Ook Kootje,' licht hij
desongevraagd toe, 'die slecht ter been is. Over die schuine tapijtrol kan ze tot de
zoldering komen.' Van Heest staat op uit zijn fauteuil en tikt op een kartonnen
doos op de bovenste plank van de grootste kast. 'Hierin slaapt ze wel eens. U mag
Kootje daar wel naar vragen.'
Ik beperk me liever tot een dialoog met u. U geldt als dé specialist in het genre,
niet uw poes.
Zijn voor de Librisprijs genomineerde De verzopen katten en de Hollander en
de dramatische vervolgroman Pleun zijn aaneenschakelingen van gesprekken.
Waarom kiest u zo vaak voor de dialoog?
'Ik schrijf over het leven en naar het leven.' Hij tilt de poes uit de kinderwagen en neemt weer plaats in zijn fauteuil. Het beest strekt zich uit op zijn schoot.
'Omdat ik het leven als een toneelstuk beschouw, volstaat in mijn boeken de dialoog, met hier en daar een regieaanwijzing ter precizering van de handeling.'
Pardon? U schrijft zegt u altijcL strikt autobiografisch maar het leven is voor u,
zegt u nu, een toneelstuk. En u schrijft de autobiografie van uw kat. Dat lijkt me onrijm baar.
Van Heest glimlacht vermoeid. 'Twee populaire misvattingen: dat toneelstukken de werkelijkheid niet weergeven en dat dieren ons niets te zeggen hebben.
Het levensverhaal van Kootje bestaat voor een groot deel uit gesprekken tussen
haar en mij en tussen haar en een aantal dieren. Deze aanpak biedt haar de mogelijkheid ingewikkelde zaken uit de doeken te doen op een onmenselijke, maar
voor tweevoeters eenvoudig te bevatten manier.'
Onmenselijk?
De poes slaapt inmiddels. Detlev van Heest tilt haar kop op. Getergd opent
ze haar linkeroog, een soepoog. 'Met onmenselijk,' zegt de schrijver, 'bedoel ik
dat ze geen gebruik maakt van het denkpatroon en denkraam van mensen, terwijl ze zich wel bedient van menselijke communicatievormen, zoals het gesprek
en de brief, louter om mensen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van
haar verhaal. Druk ik mij correct uit?' Dit laatste vraagt hij aan zij n kat. Zijn rechterwijs- en middelvinger, die hij onder haar kin duwt, zorgen ervoor dat de poes
knikt.
En als u die gesprekken samenvat ofgewoon beschrijft wat er gebeurt?
Van Heest schenkt een kop rooibosthee in voor zichzelf. 'Toen u daarnet een
kwartier te vroeg binnenkwam, informeerde ik naar uw kinderen. Het antwoord
dat u gaf over uw auto die u niet aan de praat kreeg en de halsbrekende toeren die
u met uw fiets moest uithalen om uw kinderen weg te brengen, tekent u. Als ik u
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in een roman opvoer, schrijf ik bijvoorbeeld: 'De bel! Kwart voor een! De journalist komt godbetert een kwartier te vroeg. Als hij boven is, blijkt hij een stuk
langer en kaler dan ik mij hem herinner. "Ik ben wat eerder in verband met het
weer. Vroeger op weg gegaan, je weet maar nooit. Ik kom liever niet te laat." Hij
houdt zijn schoenen aan, hoewel hij mijn schoenen voor de voordeur moet hebben zien staan. Aan zijn schoenen kleeft modderige sneeuw die in de huiskamer
bruine kringen op het vloerkleed achterlaat. "Hoe is het met uw kinderen?" vraag
ik hem, want ik heug mij dat hij doende was de bevolking van Alkmaar op peil te
houden. Hij antwoordt dat hij er intussen nog een minderjarige ongeletterde bij
heeft weten te maken. En zo voort.'
Niet zo'n sympathiek portret van mij.
'Mijn observaties zijn van minder belang dan uw reacties. Als ik u in een roman laat zeggen "ik kom liever niet te laat", probeer ik de lezer tot een oordeel
over u te verleiden.'
Welk oordeel?
'Dat mag de lezer zelf bepalen.'
Op deze manier is het vast een negatiefoordeel. Dit is trouwens een oud en vies
kleed. Maar dat schrijft u er dan niet bij.
'Nee, want het is een erfstuk waaraan ik gehecht ben.'
Ik zou toch liever hebben dat u me wat positiever neerzet, bijvoorbeeld door op te
schrijven wat ik over de naam van mijn zoontje zei.
Van Heest lacht. 'Dat ik u vroeg naar de naam van uw kind en u mij antwoordde dat u hem geen Engelse voetbalclubnaam geven wou? "Geen Everton, Wembley, Chelsea of Quincy, maar gewoon Jan," zei u.'
Ja. En dat u daar positiefop reageerde.
'Ik zei dat ik "Jan" een originele naam vind.'
Een stoere naam, zei u. Waarom gebruikt u dat dan niet als u mij als personage
neemt?
'Elke keuze is aanvechtbaar. Ik toon één kant van u: de journalist die een
kwartier te vroeg durft te verschijnen en die zijn modderschoenen aanhoudt. Dat
u uw zoontje Jan noemt, is andere een kant van u die ik verkies weg te laten.'
Dat is erg eenzijdig. Ik ga in mijn vraaggesprek met u toch ook niet schrijven dat
dit huis net een uitdragerij is met die kattezooi hier?
'Tuttut, ik laat u slechts zien hoe het werkt met de dialoog bij een autobiografische schrijver. Bovendien kan het u troosten dat de lezer ook met mij als personage en schrijver mag afrekenen. Ik 10k een oordeel over mij uit. Ik heb brieven
gekregen van mensen die me een klootzak vinden en die zich afvragen waarom
mijn vrienden het zo lang met mij uithouden. Dat zijn oordelen gebaseerd op de

7

uitlatingen van de ik-figuur in mijn boeken. Zelf trek ik geen conclusies en generaliseer ik nergens.'
Uw personages hebben meningen en ze generaliseren wel degelijk.
'Binnen de aanhalingstekens. Maar die komen voor rekening van mijn personages, niet van de schrijver.'
De mening van het ik-personage en de schrijver vallen samen.
'Binnen aanhalingstekens verliezen meningen hun categorische waarde. Als
ik u in een roman opvoer en over u slechts meedeel dat ik in u een mengeling van
onzekerheid en lompheid zie, laat ik geen ruimte over voor de lezer. Mijn oordeel
wordt zijn oordeel.'
Lomp?Vanwege mijn schoenen?
'In een dialoog moet het knetteren.'
Kunt u een roman zonder dialogen schrijven?
'Nee, dat kan ik niet. Mijn ex-vrouw vond mijn manier van schrijven veel te
tijdrovend. Elke dag schreef ik urenlang gesprekken op. Ze zei dan: "Doe het nou
beknopt, kernachtig. Schrijf nou gewoon dat het uitzicht hier fantastisch is en
dat het zonnetje schijnt. Maar jij schrijft al dat gelul van die mensen op.'"
Heeft zij niet een beetje gelijk? Een gesprek moet iets kernachtigs hebben. Anders wordt het gebabbel.
'Als ik wat ik te zeggen heb, zou terugbrengen tot de kern, verlies ik de greep
op het kleine en fijne, op het anekdotische, op alles wat het leven smaak, kleur en
geur geeft. De kern is zouteloos.'
Kleven er dan helemaal geen nadelen aan de dialoog?
'Nee. Met de dialoog, de diaboloog, zoals ik hem wel noem, kan een schrijver
alles uitdrukken.'
De dialoog als bewijs van de werkelijkheid?
'Hoe realistischer gesprekken opgeschreven zijn, met de ditjes en datjes erbij,
hoe gemakkelijker een lezer aanneemt dat het beschrevene ook werkelijk is gebeurd.'
Is goede dialogen schrijven te leren?
'Alles is te oefenen. Je moet in geen geval een bandje mee laten lopen en dat
dan uittikken. De werkelijkheid laat zich niet notuleren.'
Op welke dialoog bent u het meest trots?
'Trots? In Het verdronken land heb ik in twaalf of dertien bladzijden een gesprek weergegeven tussen vier steeds beschonkener rakende mensen. Dat is wel
een knappe dialoog.' Van Heest staat op, hevelt de poes weer in de kinderwagen
en trekt het boek uit de kast. 'Hier heb ik het. Begint bij bladzijde 142.' Geamuseerd leest hij een stukje voor over een zekere Heiland, een Japanse schrijver,
met wie hij bevriend is:
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Heiland houdt stil voor een grote bronzen bak met rokende wierookstaafjes.
Groesbeek en Brokken komen naast hem staan. 'U moet de wierook over de
zwakke delen van uw lichaam waaieren!' Heiland wappert wierook tegen zijn
ogen. 'Niet dat het helpt. Maar het is traditie.'
Brokken wappert wierook tegen zijn buik. 'Vanwege mijn maag- en
darmkanker.'
Bergbeklimmer Groesbeek moet grote moeite doen om rook tussen zijn
benen te krijgen. Hij draait zich om. 'Aambeien.'
'Een alpinistenkwaal,' verduidelijkt Heiland.
Ik breng mijn kop boven de bak.
'Hebt u dikwijls hoofdpijn?' vraagt Heiland.
'Nee hoor. Wie weet is het goed tegen haaruitval.'
'Zo gaat het nog een bladzij of tien door.' Van Heest slaat het boek dicht. 'Kootje
en ik zouden u dankbaar zijn als u het vraaggesprek laat eindigen met een opmerking dat Kootje projectsubsidie aanvraagt bij het Nederlandse Letterenfonds
voor haar boek. Ze heeft uitgerekend dat ze kans maakt op € 90.000 voor de zogenaamde oeuvrebouwers.'

Hoe gaat dat boek eigenlijk heten?
'Mag ik dat al verklappen?' Hij kijkt zijn kat aan. Ik meen haar te zien knikken.
'Het mag. Het heet heel eenvoudig Het leven, met als ondertitel De miaumwoires

van Kootje.'
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

Nico Dros
Oorlogsparadij s

@

.

;

'Een roman, Texel, 1945 en 1962, waargebeurd, over de opstand van de Georgische soldaten vlak voor de bevrijding. Romantiek, eeuwige liefde. De tranen krijg
je er op de laatste bladzijde bij cadeau! Het is briljant, bloedspannend, fenomenaal geschreven. Het is vakwerk. Een 10 met een griffel voor Oorlogsparadijs van
Nico Dros.' - Boekhandelaar Monique Burger in De Wereld Draait Door

CHRISTOPHEVAN GERREWEY

De metamorfose van
een plant
Jede Pflanze verkündet dir nun die ew'gen Gesetze

- J.W. Goethe
l.

Niemand wist waar zij vandaan kwam, en alleen haar verdwijning bracht daar
verandering in. Zelfs toen op een ochtend haar naasten met slaapzand in de ogen
voor het raam stonden, naar buiten keken, zich geeuwend uitrekten, naar koffie
verlangden, en hun hoofd draaiden in de richting van haar verblijfplaats - zelfs op
dat moment hing de herinnering aan haar in een wolk van niet weten, en duurde
het een tijdje voordat iedereen besefte dat ze geen gedaanteverwisseling had ondergaan, maar voorgoed vervangen was.

2.
Als geschenk had zij het appartement bereikt: klein, kwetsbaar, onzeker (zoals
nu nog zichtbaar op foto's) was ze in een hoek gezet, aan de linkerkant van een
brede erker, van het plafond tot veertig centimeter boven de vloer door glas omgeven. In die dagen waren de ramen oud en nauwelijks gelaagd, en door kieren
en onvolmaaktheden waaide de buitenlucht haar tegemoet. Iedere dag, om vier,
vijf uur, klom de zon over het flatgebouwen straalde voluit in haar richting - of
althans in die van de westgevel, die de warmte en de scherpte van het licht enkel
leek te versterken.
3.

Zij was in een ruime ringvormige pot gezet, in verse aarde, die al snel elke herinneringverdreef aan de grond die nog rond haarwortels zat, en die ze uit de winkel
had meegenomen, als zand tussen de tenen. De mensen die haar dankbaar in ontvangst hadden genomen waren zorgzaam en nauwkeurig - ofwel maakten ze een
uitzondering. In elk geval ontbrak het haar nooit aan water, en als ze had kunnen
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klagen zonder meteen met haar eigen aftakeling te communiceren, dan had ze
dat, om de zoveel maanden, alleen gedaan na een al te overvloedige begieting die
de grond waarin zij onbeweeglijk stond drassig maakte, onfris, onaangenaam maar gelukkig nooit voor lang.

4.
Zo werkte iedereen en alles rondom haar in een mijn waaruit de grondstof werd
gedolven, die ze vervolgens tot de draad spon waarmee ze haar organisme steeds
steviger en omvangrijker bij elkaar wist te weven. De lucht en het licht stookten
de hoogoven op waarin de fotosynthese de sintels van het chlorofyl deed gloeien; wortels haalden als grijpende en absorberende vingers minuscule minerale
zouten tussen de aardlagen vandaan. Vandaar de essentiële kwaliteit van dit wezen, bevrijd van alle elementaire (domiciliaire en alimentaire) zorg, door de aanwezigheid van een dubbele bron: haar immobiliteit, en de beredderende beweeglijkheid van de omgeving.
5.
Alles ging goed. Jaren verstreken. De enige uitdrukking die zij gaf, kwam tot
stand door haar houding - door de reikwijdte van takken en de grote hoeveelheid
bladeren, die zowel de armen waren als alles wat er onophoudelijk door werd omhelsd. Hoe verleidelijk was het - als het te vermijden viel- om voorzichtig in haar
voetstappen te treden, om de natuur te volgen in die tocht naar meer, beter, later.
6.
Hoe leesbaar was het boek dat zij te lezen gaf! Niets vroeg om ontcijfering, en
zelfs het zeldzame blad dat geel werd en viel, of dat werd afgebroken zonder de
geringste weerstand - zelfs dit afvallig element leek vanzelfsprekend, en zonder
talent voor dramatiek, op vertrek te hebben aangestuurd.
7.

Zo werd zij het onderwerp van trots (en van de keerzijde daarvan: jaloezie), als de
duurzaamheid van haar krachten en de lengte van haar verblijf in ogenschouw
werden genomen, en als een terecht teken van onbaatzuchtige zorg geprezen. Uit
dankbaarheid verfraaide ze de woning, en van alle mooie dingen in het interieur
had zij het meeste naturel, en was zij het minst behaagziek. Haar schoonheid was
niet alleen de verdienste van de eigenaars of van haarzelf - haar schoonheid was
er door en voor de hele wereld.
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8.

Niets wees op verandering - alleen op groei, maar dat is geen verandering: het is
een logische en biologische bevestiging van wat bestaat; een manier van het bestaande om zich nat te houden als een pas geverfde muur die niemand durft aan
te raken. Want wie zou bewust een plant de dood in jagen, zonder ook zichzelf
in alle eerlijkheid naar het leven te gaan staan? Als er volgende stappen werden
genomen, dan alleen om de pot waarin zij stond groter te maken, haar wortels
ruimte en haar onbeweeglijkheid meer fundament te geven. Iedere verpotting
was spannend, maar probleemloos annexeerde zij alles wat aan haar levensruimte werd toegevoegd.
9.

Hoe lang kon dat blijven duren?Waren er grenzen aan haar groei? Zou de woonkamer op een dag te klein zijn, zodat ze, als ze nog door de deur kon, zou moeten
vertrekken - of zodat ze verkleind zou moeten worden? Of zou de groei bescheidener worden, cyclisch en gedetailleerd, ieder jaar opnieuw, zodat ze samen met
de seizoenen niet van omvang maar van aard, kleur en temperament kon wisselen? Op een dag zou ze volwassen zijn, en binnen de ruimte die ze met takken
en bladeren had uitgemeten een oneindig aantal variaties op zichzelf realiseren.
Het komt overigens vaak voor dat planten najaren, zonder dat iemand er ooit rekening mee had gehouden, plots bloemen dragen - niet veel, maar genoeg om het
leven en het verblijf in andermans leven voort te zetten.
10.

Niemand wenste haar enig kwaad toe, en toch is zij op één voorjaar tijd te gronde gegaan. Even traag als toen ze nog groeide, nam haar omvang af. Haar silhouet kromp, en zelfs als het een paar weken hetzelfde bleef, vielen er gaten in, als in
een verschoten keukenhanddoek, zodat zij steeds meer licht en zicht doorliet, en
uiteindelijk nog slechts met dikke bruine lijnen een web spon tussen de ramen
die haar hoek afbakenden. Wie naar haar keek, zag steeds meer van de wereld buiten, als door een bril met gebarsten glazen: auto's, huizen en mensen op straat
zijn in stukjes gebroken, die gelukkig op hun plaats blijven. Elke dag een nieuwe
fase in de voortslepende aftakeling, als letter na letter die een zin vormt - en een
taal spreekt die wel ontcijferd moet worden. Zo was zij voor het eerst een raadsel
- pijnlijk, onoplosbaar, treurig. Ook getooid met dit geheim bleef zij uiterlijk onaantastbaar.
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Wekelijks werd zij sindsdien aan de bladeren getrokken, en altijd was er minstens een tiental dat zonder moeite losliet. Deze bladeren waren niet geel: er leek
hen van binnenuit niets ontzegd, zodat het de buitenlucht moest zijn die voor de
aantasting zorgde. Een matbruine kleur had zich van hen meester gemaakt, alsof
zij in onzuiver frituurvet waren ondergedompeld, en nu als onsmakelijke maar
krokante aardappelchips hingen te wachten tot er in hen gebeten werd. De metamorfose voltrok zich in zones. Het was opmerkelijk hoe de kruin voorlopig gespaard bleef, alsof er iets was - gif, droogte, ziekte - wat de top nog niet had bereikt.
12.

Als haren op een hoofd vielen ze uit, en pas door af te vallen werd duidelijk met
hoeveel de bladeren waren, en hoe beperkt haar voorkomen veranderde, hoewel er weer eens een handvol werd weggegooid. Het proces sleepte maandenlang
aan, en omdat het zo traag verliep, stond het geen conclusies toe. Weet de natuur
niet altijd wat het beste is? Waarom zou een afname, een besluit om het kalmer
aan te doen, het begin van het einde inluiden? En had de plant in vorige voorjaren
niet evenzeer een deel van haar bladerdek losgelaten, in de hoop een gepaste aanloop te nemen naar de zomer? Het liet zich niet herinneren, zodat (naast medelij den, onzekerheid en treurnis) ook schaamte terechtkwam op het palet van emoties dat het stilleven van de stervende plant aanreikte.
13.

De zoektocht naar oorzaken begon, als naar verbanden waarmee de zieke plant
steriel kon worden ingepakt. Er was haast bij: voor het point ofno return zich aandiende, moest het begin van de malaise in gedachten bereikt zijn, en in daden ongedaan worden gemaakt. Wat was haar ontzegd? Welk verlangen was veronachtzaamd?Welk geweld was haar aangedaan? Wat had haar doen besluiten - of wat
had haar verplicht -langzaam uit het leven te stappen?

14.
Het ware handig geweest te weten wat zij was - tot welke soort zij behoorde, wat
haar voorkeuren waren, welke taboes ze gerespecteerd wilde zien. In het begin
had zij aan een koordje een kartonnen etiket gedragen, cirkelvormig als de zon.
Op de voorzijde: een foto van haar ideale uiterlijk, en haar soortnaam. Op de achterzijde: drie symbolen (een doorkruiste zon, een halve maan, een druppelende
gieter) boven de tekst 'Veel licht - géén direkt [sic] zonlicht - potgrond vochtig
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houden - regelmatig bijmesten - houdt van besproeien. Bestemd voor decoratie
en niet voor consumptie.' Omdat dit etiket geen sieraad was volgens de mensen
die in haar plaats moesten denken, en omdat het afbreuk deed aan haar wild en
ongerept uiterlijk, was het volledig, aan de rand van de pot, in de grond naar binnen geschoven, waar het nu, samen met alle biografische en levensnoodzakelijke
informatie, was vergeten.
15.

De zoektocht naar oorzaken werd een zoektocht naar identiteit. Langzaam werd
Het grote tuin en kamer planten boek van Rob Herwig doorbladerd, in 1982 verschenen bij Zomer & Keuning Boeken. Dertig jaar oud, de rug verkleurd van
groen naar blauw, de stofwikkel gescheurd zodat van de ondertitel op de kaft het
laatste woord verdwenen was: 'Toepassing en verzorging van meer dan 2000 verschillende -'. Zij was echter niet geschapen naar de gelijkenis van een van de talloze beelden in dit boek.
16.

Misschien was haar soort recent ontstaan of tijdens de afgelopen dertig jaar
naar het Westen gebracht. Daar zou het internet toch van op de hoogte moeten
zijn! Maar wie kan met lege handen bij het web aan komen zetten? Het internet heeft geen ogen: het kan niet kijken - het heeft alleen oren om te luisteren,
om woorden in te drukken, die zonder zinsverband het slakkenhuis van GoogIe penetreren, en zich daar echoënd en onachterhaalbaar voortplanten. 'Kamerplant', 'groen', 'bladverlies', 'metamorfose van planten' - het haalde niets uit, een
oorsprong werd niet gevonden, geen vinger om op haar en haar wonde te leggen
strekte zich uit.
17.

Ze kreeg mest (groen, doorzichtig, stralend, geconcentreerd en vloeibaar spul);
ze werd begoten met gedemineraliseerd water; haar bladeren werden met bewaarde regen beneveld; de ramen werden op een kier gezet; de grond werd als
een hoofdkussen opgeschud; ze werd voorgelezen uit optimistische, idealistische, horticulturele traktaten; haar oriëntatie werd 45, 90, 180 en uiteindelijk
360 graden gewijzigd. Wie kon echter met zekerheid zeggen dat deze maatregelen geen overdrijving waren van de oorzaak van haar verval?
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18.

Er werd over haar gesproken en geroddeld - weifelend, kritisch, emfatisch, fatalistisch, intuïtief, maar ook met overtuiging (zoals dat gaat wanneer mensen
praten). Het gebeurt dat planten sterven op onrechtvaardig jonge leeftijd, zei
een vriend. Het lijkt een plant die weinig water verdraagt, en jullie kunnen nooit
maat houden, beweerde een buurvrouw. Het blijft normaal dat een plant moeilijke tijden doormaakt - alles komt goed, susten de familieden die ook de klassieker
van Herwig hadden uitgeleend. En dan wezen haar verzorgers op een dag met een
vinger naar buiten, terwijl ze eigenlijk op de lucht doelden, en op het glas waarmee die werd omhuld. Wat was er immers echt veranderd? Niet de plant, niet de
grond, niet het water, niet de zon - maar de vensters, het glas, de schil en de huid
van het appartement - die was een half jaar geleden vervangen door gesubsidieerde, dubbellagige, geïsoleerde en gekleurde hoogrendementsbeglazing. Een
half jaar geleden...
19.

De onzekerheid werd niet verwijderd, maar met een sluier van vermoedens verdrongen. Aan het begin van dat jaar waren de ramen inderdaad vervangen. Waren
het licht en de lucht sindsdien anders samengesteld, hermetischer van de buitenwereld gescheiden, en minder frequent ververst? Of was het de kou geweest
die tijdens de plaatsing begin februari in het appartement zonder voorgevel naar
binnen was gedrongen, haar kort maar intens had omgeven, en een essentieel
deel van haar had bevroren?
20.

Nu kon het snel gaan. Beterschap was uitgesloten, voor wie zich nog de intense
vrieskou in het appartement herinnerde waaraan ook zij onbarmhartig, onnadenkend en zelfs wraakroepend was blootgesteld tijdens de installatie van die
technocratische, luchtdichte en ondertussen flink gehate ramen. Tot min 10 graden was de temperatuur gedaald - zo snijdend was de wind komen aanzetten, dat
de werklui een warmtekanon op aardgas hadden meegebracht, om de pijn uit hun
handen weg te blazen. Verlangend moet zij die hittegolven hebben aangestaard,
verkild tot op het bot, aan haar lot overgelaten, alsof de paar meter die ze voor de
gelegenheid dieper in de woonkamer was geschoven, haar gevoeligheid afdoende
had gerespecteerd. Wie wist wat zij had doorgemaakt, kon een half jaar later niet
anders dan gelaten op de vloer een plastic zeil uitspreiden, waarop zij uit de vorm
van de bloempot, de vorm van haar skelet en de vorm van haar bestaan werd weggesneden.
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2l.

Een vuilniszak stond klaar. Al het resterende groen werd weggeknipt - toch nog
een vijftigtal bladeren. Vervolgens werd de bamboestok uit de grond gehaald die
haar kunstmatige ruggengraat was geweest. Dunne, korte, knapperige takken
werden afgebroken; bleke, lange, taaie takken afgezaagd met een broodmes. Een
kern van een viertal stammen bleef achter, die heen en weer kon worden gesjord,
maar nog niet samen met de wortels uit de grond tevoorschijn te halen viel. Met
een schepje werd het zand afgegraven: als een schat werden haar onzichtbare
delen in de lucht getild, en getoond aan de atmosfeer die haar dood was geworden. De wortels bleken geen netwerk van lijnen maar een zwerm van onderdelen,
die zich over de halve kubieke meter aarde hadden verspreid, vaak (zo leek het)
zonder nog met elkaar in contact te staan. Of was precies deze disintegratie van
haar fundering de ziekte en de oorzaak van haar verdwijning? In elk geval was het
onmogelijk om al haar onderdelen uit het zand weg te filteren, zodat zij nu nog
steeds rondhangt in de gerecupereerde aarde.
22.

Wat ook tevoorschijn kwam, was het naamkaartje.Verstoken van licht was het opmerkelijk goed bewaard. Een paar minuten vooraleer haar stoffelijk overschot in
een vuilniszak verdween; een paar uur vooraleer ze naar het containerpark werd
afgevoerd; een dag vooraleer ze tot vruchtbare pulp werd verhakseld; en een paar
weken vooraleer ze tot grondstof van verre of nabije verwanten werd uitgestort,
kwam haar soortnaam weer aan het licht: Clusia Rosea. 'Clusia Rosea,' zo werd er
gezegd, kijkend naar de hartverscheurende helderheid van de foto op het etiketvan een perfectie die ook zij bijna bezeten had, maar waarvan nu slechts versneden kadaverstukken restten.
23.

Het kaartje werd op de schoorsteenmantel gelegd. De afbraak werd voltooid. Een
nieuwe plant werd meteen aangerukt - niet als geschenk, maar doelbewust en
oordeelkundig uitgekozen, op basis van gespecialiseerd advies, zoals dat van Rob
Herwig: 'Overbekende, sterke kamerplant met zeer diep ingesneden bladeren,
ook wel echte gaten in de bladeren, en lange hechtwortels. In de gestookte kamer
voelt deze plant zich aardig thuis, maar wanneer u hem wel eens in een kas hebt
zien groeien, zult u weten dat de hogere luchtvochtigheid voor enorm grote bladeren verantwoordelijk is. Deze planten zijn zo sterk dat ze vaak té donker gezet
worden en dan staat de groei op een bepaald moment vrijwel stil. Maar meestal
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toeren de lange scheuten vrolijk het hele kozijn of een toog af. Een gatenplant
kan werkelijk uw leven lang mee.' En dat was de bedoeling.
24.

Op een half uurtje werd zij door een gatenplant vervangen. Gatenplant - Araceae
- of Monstera, waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse monstrum (voor misbaksel), een indruk die deze nieuwe plant kon wekken voor wie niet vertrouwd was
met het natuurlijke, verwonderlijke en zelfs esthetische fenomeen van de zichzelf met gaten of lobben insnijdende bladeren.
25.

De Clusia Rosea was weg. Maar - zoals gezegd gebeurde het wel eens dat er slaperig of verstrooid naar de Monstera werd gekeken, dat het hart van de beschouwer
opsprong: al haar bladeren zijn aan het rotten! Het was met geruststelling dat de
nieuwe plant werd verwelkomd; met vanzelfsprekendheid dat zij de rol van haar
voorgangster op zich nam; met precisie dat zij die rol met een ander uiterlijk vervulde -; en met melancholie dat er nu en dan nog naar het kaartje van de Clusia
Rosea werd gekeken.
26.

Contactgegevens werden er niet op vermeld. En toch: hoe glanzend, hoe perfect
olieachtig was het ononderbroken oppervlak van haar bladeren geweest! Hoe solide en uitgestrekt de geschiedenis van haar verblijf! Hoe ontroerend de zachte
glooiing van haar groei! En hoe wreed en onvergeeflijk de omstandigheden van
haar vernietiging...
27.

Wat toen niet kon, kon nu wel. Dus hoewel zij elders op aarde was uitgestrooid,
werd haar soortnaam, als gecomprimeerd symptoom, nog eens voorgelegd aan
dokter GoogIe, alsof die aan de poort van de hemel stond waarin zij nu verbleef.
28.

Na 27 milliseconden presenteerde hij 59600 resultaten. Haar Nederlandse soortnaam wasVarkensboom (waarom dat zo was, viel niet te achterhalen), afkomstig
uit de tropische gebieden van Centraal- en Zuid-Amerika. 'De plant is genoemd,'
zo vermelde www.groen.net. 'naar de Fransman De L'Ecluse (1525-1609).'
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29.

'Bij goede verzorging' verzekerde dezelfde website, 'gaat de plant jaren mee.' En
dan - daar was het, als een pijl met verwijt als gif, en met spijt en schuld als gevolg: 'In de winter minimaal 16°C. Vermijd grote temperatuurschommelingen
om bladval te voorkomen.'
30.

Clusia Rosea, Varkensplant. In het Engels: Autograph Tree, omdat de bladeren zo
dik zijn dat erop geschreven kan worden met een stompe naald. Inheemse volksstammen krassen er religieuze tekens in; Spaanse conquistadores gebruikten ze
als speelkaarten, getooid met de symbolen voor koning, koningin en boer; tieners
schrijven er de naam van hun geliefde op, vereeuwigd in de huid van het blad, als
onuitwisbare inkt op papier. Haar bladeren zijn enkel nog aangeraakt op weg
naar de vuilnisbak - de bladeren van de gatenplant hebben genoeg aan het spel
dat ze met zichzelf spelen.
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JANWIM DERKS

De pamfletten van
Louis-Ferdinand Céline
In september 2012 heeft er een belangrijke literaire gebeurtenis plaatsgevonden
die de meeste lezers in Nederland zal zijn ontgaan. Onder de titel Écrits polémiques heeft de kleine Canadese uitgeverij Éditions Huit de beruchte antisemitische pamfletten van Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) heruitgegeven in een
dikke bundel van duizend pagina's. Het is de eerste kritische uitgave van de drie
belangrijkste pamfletten van Céline, verzorgd en geannoteerd door Régis Tettamanzi, professor in de Franse literatuur aan de Universiteit van Nantes. Op
verzoek van Céline zelf, en na zijn dood werd diens wens door zijn weduwe Lucette Almanzor (die inmiddels de 100 is gepasseerd) gerespecteerd, zijn de omstreden boeken na de Tweede Wereldoorlog niet meer herdrukt.
Hoewel Ecrits polémiques officieel niet buiten Canada mag worden verkocht,
kan een geïnteresseerde Nederlandse lezer het boek met enige moeite toch via
een Canadese boekhandel bemachtigen. De prijs van C$ 63 (ca. € 50) is heel wat
schappelijker dan de door hun schaarste kostbare tweedehands exemplaren van
de oorspronkelijke uitgaven. Overigens circuleren de teksten ook op internet en
zijn de oorspronkelijke edities in veel openbare bibliotheken in Frankrijk te vinden. Dat het boek heruitgegeven is in Canada en niet in Frankrijk heeft te maken
met een auteursrechtkwestie. In Canada valt na vijftig jaar een oeuvre in het publieke domein, in Frankrijk, net als in Nederland, pas na zeventigjaar. Omdat Céline in 1961 is overleden, stond in Canada niets een heruitgave van de polemieken
in de weg.
In de nieuwe uitgave worden de omstreden pamfletten Bagatelles pour un
massacre (1937), L'École des cadavres (1938) en Les Beaux Draps (1941) voorafgegaan door het minder omstreden Mea Culpa (1936), dat al eerder integraal in
Cahiers Céline 7 (1986) was herdrukt. Ook zijn als appendix opgenomen de korte polemische stukken Hommage à Zola (1933), À l'agité du bocal (1948) en Vive
l'amnistie monsieur! (1957). De vaak gebruikte term 'antisemitische pamfletten'
dekt overigens de lading niet, althans niet volledig. Hoewel vooral anti-joods en
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racistisch, zijn de pamfletten ook anticommunistisch, anti-Frans, pro-Duits, pacifistisch en bevatten ze complete balletscenario's en ideeën over een ideale samenleving. Dat mengelmoesje van onderwerpen wordt beschreven in een fascinerende stijl vol neologismen en argot (de Franse volkstaal), is doorspekt met
historische en actuele gebeurtenissen,
statistieken, met van anderen gekopi- Hoewel vooral anti-joods en
eerde anti-joodse teksten, en wemelt racistisch, zijn de pamfletten
van de herhalingen en uitroeptekens.
ook anticommunistisch,
Het is precies zoals Tettamanzi anti-Frans, pro-Duits,
schrijft: 'In de literaire historie van pacifistisch en bevatten ze
de twintigste eeuw, en in de historie complete balletscenario's
in het algemeen, vormen de pamfletten van Louis-Ferdinand Céline een fenomeen zonder precedent. Het is door de
pamfletten dat het imago van de schrijver honderdtachtig graden is gedraaid, en
onherstelbaar beschadigd. Het heftige racisme dat ze bevatten, vooral gericht tegen de joden, heeft het positieve beeld van de schrijver van Voyage au bout de la
nuit in de publieke opinie definitief doen omslaan.'
De directeur van Éditions Huit, Rémi Ferland, wil met deze publicatie de omstreden teksten demystificeren. Hoe meer de teksten verborgen blijven, hoe aantrekkelijker ze voor sommigen zijn, volgens hem. Het zijn zeer haatdragende teksten, maar wel gedateerd en verschaald.
Al heel lang wordt er binnen de literaire wereld gesoebat over een heruitgave
van de pamfletten. Een van de tegenstanders is François Gibault, advocaat van
de familie Destouches (Céline heette eigenlijk Louis Ferdinand Destouches) en
schrijver van een biografie. Hij stelde nog in 2011: 'Net als mevrouw Céline ben ik
tegen een heruitgave van de pamfletten. Het zou zelfs als provocatie gezien kunnen worden want het zijn boeken die je alleen kunt zien tegen de achtergrond
van toen. De meerderheid van de Fransen en veel andere schrijvers waren antisemitisch en het was heel gangbaar er dergelijke opvattingen op na te houden.
Toen Céline ze opschreef wist hij niet van het bestaan van de concentratiekam pen. Daar nam hij pas na de oorlog kennis van, net als het merendeel van de Fransen.'
Een van de vurigste pleitbezorgers voor heruitgave is altijd Eric Séebold geweest, die in zijnEssai de situation des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline (1985)
in het slothoofdstuk concludeert: 'Uiteindelijk komt het eisen van een heruitgave van de pamfletten neer op het uitdrukking geven aan de behoefte aan recht
op informatie. De geschiedenis die ons heeft voortgebracht, behoort ons toe. Een
schrijver is een publiek persoon. Zijn werk behoort tot het publieke domein.'
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In het uitgebreide voorwoord wijst Tettamanzi op het belang van een goede
annotatie. De teksten moeten in het juiste perspectief worden gezien. Zo zegt hij
dat, hoe schokkend dat vandaag de dag ook mag over komen: 'ilfaut la rappeler:
avant la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme est perçu moins comme un délit
que comme une opinion', ofwel: men moet bedenken dat voor de Tweede Wereldoorlog het antisemitisme meer als een mening, een opvatting, dan als een delict,
een strafbaar feit, werd gezien. Antisemitisch was zoiets als anticommunistisch,
anti-Engels of anti-Duits. Céline is ook nooit formeel aangeklaagd vanwege zijn
racistische teksten. Hij werd na de oorlog aangeklaagd voor verraad en collaboratie, niet voor racisme, al heeft dit wel als verzwarende omstandigheid gewerkt.
Tettamanzi zegt dat je Céline's antisemitisme wel kunt verklaren maar niet
begrijpen. Er is het bekende rijtje met verklaringen: het milieu van middenstanders waarin hij is opgegroeid, de Dreyfus-affaire, zijn ervaringen met joden bij de
Volkerenbond en in de artsenpraktijk op Clichy, het afwijzen van de opvoering
van een van zijn toneelstukken en het verliezen van zijn vriendin Elizabeth Craig
aan een jood.
Het zijn allemaal verklaringen, maar het blijft uiteindelijk een mysterie hoe
hij tot zijn racistische pamfletten is gekomen. In de woorden van Tettamanzi:
'Het lijkt erop dat bepaalde kanten van het racisme in het werk van Céline onherleidbaar zijn, dat wil zeggen onbegrijpelijk in de strikte zin van het woord.' Hij is
ook van mening dat Céline nooit pro genocide is geweest. In de pamfletten wordt
wel meermaals over deportatie gesproken, naar Palestina of naar de Caraïben.
Het meest schokkend vindt Tettamanzi dat Céline na de oorlog nooit spijt
heeft betuigd tegenover de slachtoffers, terwijl hij maar bleef zwelgen in zelfmedelijden: 'Het schokkendste is zonder twijfel zijn onverschilligheid tegenover de
uitroeiing van de Joden. Céline heeft nooit de minste spijt getoond, noch medeleven betuigd met de slachtoffers. Het ontbreken daarvan, gekoppeld aan het overdreven zelfmedelijden, geeft aan hoe verfoeilijk zijn houding en publieke optreden waren.' Tettamanzi wijst er nog eens op dat de morbide titels Bagatelles pour
un massacre en L'École des cadavres niet slaan op de joden maar op de Fransen
zelf.
De pamfletten maken onlosmakelijk deel uit van Céline's oeuvre. De kale opruiende teksten, zonder toelichting, die op internet circuleren zijn nog altijd 'gevaarlijk', licht ontvlambaar materiaal en om die reden was een kritische uitgave
zoals Écrits polémiques dringend gewenst. Afgezien van de informatieve, zevenendertig pagina's lange introductie bevat het boek bijna tweehonderdvijftig pagina's met annotaties. In de annexen is verder onder andere nog een zeer gestructureerde synopsis van de pamfletten gegeven, alsmede twintig pagina's met toe-
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lichting van woorden en uitdrukkingen afkomstig uit het argot, waar Céline veelvuldig uit putte. Tettamanzi gebruikt in Écrits polémiques de eerste drukken, en
niet, zoals W.F. Hermans altijd bepleitte, de laatste druk. Tettamanzi's argument
is dat de herdrukken gedurende de oorlogsjaren plaatsvonden en daardoor gebreken vertonen.
Opvallend is dat van Céline's pamfletten maar één oerversie bestaat, terwijl
hij zijn romans steeds herschreef en bleef polijsten tot het gewenste effect van
gesproken taal was bereikt. Ook heeft hij bij het schrijven van de pamfletten veel
met schaar en lijmpot gewerkt. Hele fragmenten werden overgenomen uit andere bladen, vooral antisemitische ideeën. Hij was als antisemiet geen erg originele
denker en meer een volger.
Céline's pamfletten zijn om meerdere redenen opvallend. Ten eerste omdat
ze zo volkomen anders werden ontvangen dan zijn romans. Heel bewust heeft
Céline na het succes van Voyage au bout de la nuit (1932), en in mindere mate
Mort à credit (1936), de voorbereiding
van nieuwe romans onderbroken voor De pamfletten maken
het schrijven van polemieken. Met al- onlosmakelijk deel uit van
Ie consequenties van dien: hij was niet Céline's oeuvre
meer alleen de gevierde romanschrijver die vanuit de relatieve luwte kon opereren. Ten tweede is de extreem felle, bijna gewelddadige manier van polemiseren opvallend. En ten derde zijn Céline's
pamfletten opmerkelijk lang: 380 bladzijden in Bagatelles, 305 in L'École en 222
in Les Beaux Draps. Dit is te meer opvallend omdat Céline zelf in de aanloop naar
zijn eerste pamflet had gesproken van een entracte en un petit mélange.
Als belangrijk kenmerk van de pamfletten noemt Tettamonzi het feit dat de
lezer een impliciet personage wordt. Heel handig weet Céline namelijk de lezer
in zijn betoog te betrekken, door hem voortdurend aan te spreken en naar zijn
mening te vragen. En dat honderden pagina's lang. Daarnaast vervaagt in de pamfletten de grens tussen de auteur en de verteller. Deze lopen door elkaar. Naast de
eigennaam Destouches komen we zowel het pseudoniem Céline als de romannamen Ferdinand en Fernand in de pamfletten tegen.
In de annexen zijn ook de vijfendertig illustraties samengebracht die Céline
bij elkaar zocht voor de eerste en tweede druk van L'École des cadavres en de vierde druk van Bagatelles pour un massacre. Wie door deze plaatjes heen bladert,
weet meteen waar W.F. Hermans het lumineuze idee vandaan haalde om met
vreemdsoortige knipsels en foto's zijn Mandarijnen op zwavelzuur te verluchtigen.
Mea Culpa is strikt genomen het eerste pamflet van Céline. Hij is dan net te-

23

rug uit Rusland, waar hij de opbrengsten van de vertaling van Voyage is gaan incasseren. Het is de zomer van 1936. Mea Culpa is een kort, puur anticommunistisch pamflet, onvergelijkbaar met de drie latere, veel langere en fel racistische pamfletten. Het pamflet bevat geen antisemitische of persoonlijke aanvallen. Céline wilde alleen zijn gal spuwen over Rusland en de domme aanhangers in
Frankrijk, die dachten dat in Rusaland een nieuwe heilstaat geboren was. Frédéric Vitoux schrijft in zijn biografie Het leven van Céline: 'Het was de tijd waarin de
pamfletten van de journalist Henri Béraud veel stof deden opwaaien. Op een dag
wendde Céline zich tot Pulcani (een vriend van hem) en vroeg: "Denkje dat ik net
zo fel zal kunnen worden als Béraud?" Vervolgens trakteerde hij zijn vrienden op
het verhaal van zijn verblijf in Leningrad. Zij n sarcastische en woeste toon maakte dit epos een reis naar het einde van het groteske en de verschrikking.'
De bovengenoemde Henri Béraud is, naast de ras-antisemiet Édouard Drumont, van grote invloed geweest op de polemist Céline. Béraud publiceerde naast
verhalen vooral polemische artikelen tegen het parlement, de overheid, de Académie Française en de nationalistische politieke stroming Action Française.
W.F. Hermans heeft in 1981 het boek vertaald waarmee Béraud in 1922 de
Prix Goncourt won. In het nawoord bij De martelgang van de dikzak schrijft hij:
'Le Martyre de fobèse is trouwens
Voor antisemieten zoals Céline nooit zijn meest gelezen boek gekon Hermans uit principe
weest. Z'n pamfletten en zijn reweinig sympathie opbrengen
portages over politieke gebeurtenissen in Ierland, Rome, Moskou,
Berlijn, Spanje, bereikten daarentegen soms oplagen van honderdduizenden
exemplaren.'
Nederlands grootste twintigste-eeuwse polemist stond ambivalent tegenover
de pamfletten van de door hem bewonderde Céline. Hij vond het ronduit smakeloos dat diens derde pamflet werd gepubliceerd terwijl de deportaties van de joden al in volle gang waren: 'Hij heeft niet de goede smaak gehad tijdens de Duitse bezetting tenminste te zwijgen.' Dat nam niet weg dat hij in bijna lyrische bewoordingen sprak over Céline's vooroorlogse romans Voyage au bout de la nuit en
Mort à credit.
Voor antisemieten zoals Céline kon Hermans uit principe weinig sympathie
opbrengen. Dat blijkt uit een passage in Het grote medelijden (1962), waarin hij
schrijft: 'Mensen die ik luidkeels hoor kankeren op joden of negers kan ik ter
plaatse doodtrappen, spontaan. Maar dat is iets anders, dat is alleen omdat ik niet
in groepen denk, hoeveel individuen ik ook haat. Het gebeurt dat bepaalde individuen iemand in de weg zitten. Maar hoe kan een heel ras iemand in de weg zitten?
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Wie scheldt op joden, negers, enz. die is niet alleen een imbeciel die in groepen
denkt, maar verwacht bovendien zijn redding van zijn eigen groep.'
Toch schreef Hermans in Het Vaderland over Bagatelles pour un massacre:
'Want zelfs een boek als diens Bagatelles pour un massacre [...] kan men alleen
maar geniaal noemen, hoe groot de krankzinnigheid van het leit-motiv (de wereldsamenzwering van joden en vrijmetselaars) ook moge zijn.' Hij vindt het eigene van Céline 'diep essentieel' en noemt Bagatelles geniaal, maar vindt het moment van (her)publicatie van de pamfletten tijdens de oorlog smakeloos.
Dankzij de heruitgave door Éditions Huit kan iedereen nu zijn mening vormen over Céline's smaadschriften. De eerste druk van Écrits polémiques, in een
oplage van 400 exemplaren, was binnen twee weken uitverkocht. Een tweede
druk van 600 exemplaren is ook bijna op en een derde druk wordt verwacht om
aan de nog bestaande vraag te voldoen.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot
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Zuidenwind

'Zuidenwind is een merkwaardige maar fascinerende roman. In de eerste
plaats omdat de natuur van een mediterraan eiland en de tradities van de
autochtone bevolking er prachtig in worden beschreven. Maar nog meer is het
een ideeënroman waarin de in verval verkerende Westerse beschaving aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog onder de
loep wordt genomen, zoals ook gebeurt in Thomas Manns
Der Zauberberg.' - NR C Handelsblad.

THOMAS HEERMA VANVOSS

Geduld

We geven hem het grijze pak. Hij trekt het langzaam aan. Zijn spieren zijn stijf, hij
heeft ze al maanden nauwelijks meer hoeven te gebruiken. Met moeite wurmt hij
zijn benen in de broekspijpen. Eerst de linker, dan de rechter. Hij valt bijna om.
Zijn ellebogen zoeken ondersteuning tegen de muur. Dan trekt hij het pak traag
en hortend omhoog, tot over zijn schouders, en een voor een doet hij de knopen
dicht.
Wij staan op drie, maximaal vier meter afstand. Hij weet dat we er zijn, maar
kan ons niet zien. Als hij onze kant uit zou kijken, zou hij alleen een reflectie van
zichzelf tegenkomen. Waarschijnlijk houdt hij zijn blik daarom omlaag gericht.
Hij staart naar zijn vingers, blank en licht behaard, de vingers van een doorsnee
vijftigjarige, niets vreemds aan te zien.
Het geluid van de zoemer, de deur gaat open. Wij lopen met zijn drieën naar
binnen. Alleen mij kijkt hij even aan. Ik zeg: Het is tijd, en zie hoe de bewakers
hem boeien omdoen. Zijn polsen, zijn nek, zijn enkels, alles wordt vastgemaakt.
Hij stribbelt niet tegen. Dat heeft hij de afgelopenjaren geen enkele keer gedaan.
Anderen proberen te vluchten, smeken vroeg of laat in tranen om een advocaat
ofhun moeder, zweren bij hun onschuld ofbekennenjuist zoveel mogelijk in ruil
voor strafvermindering. Hij zweeg. Dagen, maanden, jaren. Ik heb het nog op allerlei manieren geprobeerd, de ene keer nam ik luxueuze sandwiches mee en verzekerde ik hem ervan dat ik het beste met hem voor had, de andere keer dreigde ik
dat hij bij aanhoudende stilte nooit meer vrij zou mogen ademen. Precies zoals ik
het altijd doe, zoals me bij de opleiding geleerd is. Maar hij zei niets. Geen woord,
gedurende al die uren dat ik tegenover hem zat. Meestal keek hij me niet eens
aan. Ogen omlaag, armen over elkaar en wachten maar, zonder te weten waarop.
Hij dronk en at zo min mogelijk. Pas na maanden, toen ik hem geen vragen meer
stelde en alle bewijzen waren verzameld, realiseerde ik me dat hij zijn ogen vooral afwendde als hij tegenover een spiegel werd gezet.
Zijn door de staat ingeschakelde advocaat hield het op zelfverdediging, maar
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dat was een kansloos verhaal, dat wist iedereen, de advocaat zelf ook. Na een langgerekt en voorspelbaar proces werd het vonnis uitgesproken. Geen hoger beroep,
zelfs geen obligaat protest. Zoiets heb ik in al die jaren nog niet meegemaakt. Anderen laten uiteindelijk altijd wel wat merken, desnoods vragen ze alleen om een
glas water of kijken ze verongelijkt naar de rechter. Hij niet. Misschien ging het
allemaal langs hem heen, misschien had hij gewoon niets te zeggen. In doodse
stilte verliet hij de rechtszaal. Zijn stappen zette hij mechanisch, het leek of iemand anders hem voortduwde. Maar toen ik hem met twee bewakers terug zijn
cel in begeleidde, en vlak voor hem stond om zijn handboeien af te doen, keek hij
me uit het niets aan - grote, helderblauwe ogen schenen me toe.
Ik verloor mijn geduld, zei hij.
Volgens mij was ik de enige die het hoorde. Hij praatte zacht en zakelijk, zonder een spoor van emotie, alsof hij de tekst lang geleden uit zijn hoofd had geleerd en nu niet meer wist of hij er nog in geloofde. Hooguit twee seconden keken
we elkaar aan, toen draaide hij zich om en ging op bed zitten. In zijn houding zag
ik niets wat wees op verdriet. Eerder verslagenheid, berusting wellicht. Het was
duidelijk dat hij geen antwoord van me verlangde. Dat dit geen opmaat was voor
een verhaal of verklaring - waarom zou hij ook praten, de schade was toch onherstelbaar, woorden konden het leed niet verzachten. Ik bleef iets langer dan bij ande re gevangenen, in de krappe, nauwelijks verlichte cel die al maanden zijn thuis
was. Tot een van de bewakers me voorzichtig op mijn schouder tikte en vroeg of ik
meekwam.
Toen ik die avond thuis voor de badkamerspiegel stond, en mijn gerimpelde
gezicht bekeek, zag ik hem weer voor me en ik hoorde een echo van zijn raspende,
bijna versleten stem.
Ik.Verloor. Mijn. Geduld.
Dit was me nog nooit overkomen. Alles wat lijkt op een band met de gevangene is onwenselijk, potentieel gevaarlijk zelfs. Dat was de voornaamste regel die ik
moest leren voor ik deze baan kreeg en ik had nooit problemen me eraan te houden. Hoe vriendelijk verdachten zich soms ook gedroegen, als ik eenmaal thuiskwam dacht ik niet meer aan ze. Maar deze dook op de meest onverwachte momenten weer op, tijdens het avondeten, in de rij bij de bakker, gister zelfs toen ik
vrijde met mijn vrouw - juist omdat hij niets losliet, omdat die ene zin alles was
wat ik van hem kreeg. Er was geen motief, geen rode draad, geen context die zijn
daad verklaarbaar maakte.
We begeleiden hem de gangen door. Links een betonnen muur, rechts witte
celdeuren met een klein plastic raampje bovenin. We praten niet. De bewakers
zijn alert, ik zie het aan hun trillende handen, de gehaaste manier waarop ze elkaar steeds opnieuw aankijken.
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Waarom weet ik niet, maar ik ben ervan overtuigd dat hij niets zal proberen.
Dat hij zelfs als we nu een lunchpauze inlassen of verse koffie gaan halen, gewoon
keurig blijft wachten.
Het voornaamste geluid komt van onze voetstappen. Constant en hard, de
echo van zijn schoenen is niet te onderscheiden van die van de mijne. Enkele cellen verderop hoor ik gesmoord geschreeuw. Help me, alsjeblieft. En: Mama, kom
je me bevrijden? En: Ik ben onschuldig, geloofme toch. Het zijn teksten die ik aljaren elke middag hoor; de stemmen veranderen, maar de kreten blijven hetzelfde.
We gaan kamer 7 binnen. Ik raak zijn arm aan en wijs met mijn hoofd naar de
tafel naast ons. Daarop staat een dienblad. Eergisteren moest hij twee keuzes maken: wat hij wilde eten en wat hij liever had, de stoel of de naald.
Het werd de stoel.
De stoel en een kort gebakken biefstuk met patat.
Met zijn drieën kijken we toe terwijl hij begint te eten. Hij heeft alleen een
plastic vork tot zijn beschikking. In laag tempo werkt hij de voorgesneden stukjes
biefstuk naar binnen. Hij lijkt geen moment bang of zenuwachtig. Hij zweet niet,
hij zucht niet, hij rilt niet, hij kijkt niet om zich heen.
Al honderden keren heb ik hier gestaan, naast een in grijs gehesen gevangene die zijn laatste maaltijd naar binnen werkt. Maar vandaag kan ik mijn ogen er
nauwelijks vanaf houden. Bij elke hap die hij neemt probeer ik iets te ontdekken.
Een aanwijzing, een verklaring. Misschien iets wat hem anders maakt dan mijzelf, meer een moordenaar of zoiets abstracts. Maar hij eet heel netjes, zonder gesmak, zijn vork in de hand en zijn servet op schoot. In een gemiddeld restaurant
zou hij waarschijnlijk niet opvallen, gewoon een man op leeftijd met een avond
voor zichzelf.
Vanochtend vroeg heb ik zijn dossier opnieuw doorgebladerd. Ik kon toch
niet slapen. Al bijna dertig jaar was hij een gerespecteerd begeleider op zomerkampen. Vrienden en collega's omschreven hem als betrouwbaar en een tikkeltje
zwijgzaam. In het bijzijn vanjongeren leek hij altijd op te leven. Hij maakte grappen, vertelde avontuurlijke verhalen, nam kinderen apart als ze hun ouders misten, stopte ze 's avonds in bed, en bij ook maar de kleinste dreiging van gevaar, een
naderende onweersbui, een uitgevallen lichtmast, zorgde hij ervoor dat iedereen
zich veilig voelde. Meelevend, geduldig en beschermend, dat zijn de woorden die
het vaakst in de dossiers opduiken. Maar wie beschermde hem? Het moet toch
verschrikkelijk zijn, altijd maar begrip tonen, troosten en luisteren, altijd maar
geven en nooit kunnen nemen.
De bewijzen lieten geen ruimte voor twijfel. DNA, vingerafdrukken, videocamera's, zelfs de getuigenis van een zwaargewond I3-jarig meisje dat had weten te
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ontkomen. Ze zei: Het ene moment was hij bezig een huilendjongetje te troosten,
het volgende moment begon hij te brullen dat hij er genoeg van had en viel hij ons
aan. Achteraf had hij geen poging gedaan de sporen te wissen. Toen hij werd opgepakt, hield hij het bebloede keukenmes nog vast. Hij deed niets toen hij werd
gearresteerd, één agent meldde zelfs dat hij vrijwillig meewerkte. Alsof hij zelf
ook vond dat hij opgepakt diende te worden, alsof hij een vergissing had begaan
waarvan hij meteen wist: hiervoor kan ik niet vluchten, dit zal ik voor altijd met
me mee dragen. De man die zijn geduld verloor.
Is de biefstuk rood genoeg? vraag ik.
Ja, zegt hij nadat hij zijn mond heeft leeg gegeten. Deze biefstuk is perfect.
Ik vraag me af wat er nu door zijn hoofd gaat. Of hij denkt aan die laatste middag, daar met al die kinderen om hem heen. Of hij geniet van de smaak van het
vlees en de patat, of dat überhaupt kan op zo'n moment: genieten van iets simpels
als eten. Misschien kan het nu juist wel meer dan ooit, misschien denkt hij terug
aan de keren dat hij als jongen biefstuk en patat at, dat zijn moeder het voor hem
maakte en van onderaan de trap riep: Lieverd, komje eten?
Zo, zegt een van de bewakers, zijn adem is een waas van koffie. Het is tijd om te
vertrekken.
Ze tillen hem overeind en duwen hem de kamer uit, langs donkere cellen,
langs het geschreeuw van gevangenen. We gaan een deur door, de laatste meters
van mijn werkdag, de laatste meters van zijn leven.
In deze ruimte ruikt het naar spruitjes die te lang op het vuur hebben gestaan.
De gevangene wordt op de stoel gedrukt. Handen gaan over zijn schouders,
zijn armen worden vastgegespt. De riem om zijn polsen zit te strak. Ik zie het aan
de rimpels boven zijn wenkbrauwen, het snijdt in zijn vlees, hij heeft pijn maar
hij wil het niet laten merken, niet op deze laatste middag opeens emotie tonen,
dat zou niet passen.
De bewakers halen vochtige sponzen tevoorschijn, allebei een, ze wrijven ermee over het pak zonder de gevangene aan te kijken. Het maakt een zompig geluid, hetzelfde als wanneer ik thuis het aanrecht schrob of een vlek van de vloer
verwijder.
Verder is het volkomen stil. Wat valt er ook te zeggen? De discussie over de
doodstraf doet hier niet ter zake. Het hoort bij de regels, de wetten van de staat.
Dat wist ik toen ik deze baan kreeg, dat weet ik al helemaal nu ik hier voor de veertiende keer sta.
Meer dan een paar minuten zal het nu niet meer duren. Dan wordt de hendel overgehaald, met hetzelfde gemak als waarmee de bewakers vanochtend de
zoveelste kop koffie zetten. Flits. Klaar. In documentaires en speelfilms hoor je
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agenten en soldaten vaak zeggen dat het nemen van een leven een van die dingen
is die nooit went. Onzin natuurlijk. Elke keer dat ik in deze ruimte sta, gaat het
meer vanzelf, bij sommige stervenden hoor ik alleen nog een schok, of zie ik alleen de naald in een arm verdwijnen en daarna denk ik nooit meer aan ze.
Maar nu kijk ik niet naar de hendel, ik kijk naar de gevangene.
Nog laatste woorden? vraagt een van de bewakers.
Dit is het moment voor spijt, voor bezinning, voor - ja, waarvoor eigenlijk? Ik
kijk naar de gevangene en op het gezicht van de gevangene zie ik niets wat wijst
op verdriet, rechtvaardiging, teleurstelling. Het enige wat ik zie is de licht gepijnigde frons boven zijn wenkbrauwen, en in zijn ogen dezelfde gelaten blik als op
alle andere dagen: de blik die voor mij ondoordringbaar zal blijven, wat ik ook zal
zeggen of doen.
Hij zwijgt.
Wacht even, hoor ik mezelf zeggen.
De bewakers kijken verbaasd, maar durven niet tegen me in te gaan.
Ik loop naar de gevangene toe en maak het touw om zijn polsen iets losser.
Zo beter? vraag ik.
Hij fluistert: Bedankt.
We weten allebei dat het de laatste keer is dat iemand hem in levenden lijve
aanraakt.
Ik loop naar achter en leun tegen de muur. Als ik zo meteen weer in beweging
kom, zal hij daar niets meer van merken. Hij zal me niet zien en niet horen en niet
ruiken en hij zal nooit meer kunnen verklaren hoe hij tot zijn gedrag kwam.
Nog laatste woorden? herhaalt de bewaker, terwijl hij zijn hand op de hendel
legt.
De gevangene kijkt naar mij. Hij zegt: Nee, ik heb niets te zeggen.
Een half uur later parkeer ik mijn Ford voor mijn huis. Het is een warme zomeravond, de lucht oogt helder en er staat een licht, aangenaam voorjaarsbriesje. In
de achtertuin zitten mijn kinderen en mijn vrouw al klaar rondom de eettafel. Als
ze me zien, schieten ze overeind om me te begroeten. De hond komt naar me toe
gerend en begint van opwinding mijn benen te likken.
Mijn vrouw haalt de pannen van het vuur en schept onze borden vol met aardappels en kippenpootjes en worstjes, voor iedereen genoeg, misschien wel net te
veel, we eten tot we niet meer kunnen. Halverwege de maaltijd komt Peter bij me
op schoot zitten. Hij vertelt wat hij vandaag op school heeft geleerd, ik doe alsof
ik luister en glimlach tevreden. Daarna zegt mijn vrouw dat ze het lekkere weer
zo fijn vindt en dat ze vanmiddag een lang gesprek heeft gehad met de nieuwe bu-
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ren, eenjong echtpaar met twee kinderen en een hypotheek waarmee ze hun vrijstaande huis hebben betaald.
Joeyvraagt: Papa, zullen we morgen voetballen in het park?
Mijn vrouw zegt: Papa moet morgen werken, liefje.
Dat is alles. Ze vraagt niet hoe mijn werkdag was, daar is ze al jaren geleden
mee gestopt.
Na het eten drinken we koffie, de kinderen krijgen chocolademelk met slagroom. We kijken met zijn allen toe hoe de zon ondergaat en er een lichtrode gloed
over de tuin neerdaalt. Peter valt in slaap terwijl hij op mijn schoot zit. Ik til hem
naar zijn kamer, waar ik hem voorzichtig in bed leg en door zijn blonde haren aai.
Met Joey kijk ik nog het staartje van een actiefilm op televisie, dan moet hij ook
naar bed. Zoals iedere avond loop ik met hem mee naar boven en kijk hoe hij zijn
tanden poetst. Ik geef hem een zoen op beide wangen en trek zijn dekbed over
hem heen, een paars landschap met oranje dinosaurussen erop.
Hij vraagt of ik nog even bij hem wil blijven.
Natuurlijk, zeg ik. Ik ga op een kruk naast het bed zitten. Natuurlijk blijf ikje.
Hadje een leuke dag, papa?
Ik knik en vraag: Zal ik iets voorlezen?
Zonder zijn reactie af te wachten pak ik een strip van de stapel naast zijn bed.
Niet die, zegt Joey. Die zijn veel te kinderachtig. Wil je zelf een verhaal vertellen? Jouw verhalen vind ik altijd het leukst.
Ik denk na. Goed, zeg ik. Waar wilje een verhaal over horen?
Over een held. Een heel sterke held van wie iedereen houdt.
Ik schraap mijn keel, kijk achterom en begin aarzelend te praten. Een vijftig
jaar oude, vriendelijke man die zomerkampen organiseert. Elkjaar weer, samen
met tientallen kinderen in een herberg. En hij weet precies hoe hij het leuk moet
maken. Hij neemt veel snoep mee, hij organiseert speurtochten en vertelt mooie
verhalen, natuurlijk heeft hij ook mindere dagen, dat hebben we allemaal, soms
kan hij het nauwelijks nog opbrengen te luisteren en staat hij op het punt weg te
lopen, maar uiteindelijk blijft hij altijd bij de kinderen, en 's avonds beschermt
hij ze tegen gevaren. Hagelbuien, bliksem, maar ook wolven uit het bos, aanvallen van piraten, de man houdt alles tegen, in zijn eentje, en hij is heel geliefd, dat
blijft hij ook, tot hij op een dag... Om een of andere reden merk ik dat het me geruststelt, de man een verhaal geven, een kans die hij in werkelijkheid niet meer
zal krijgen. Maar voor ik heb verzonnen hoe het afloopt, is Joey in slaap gevallen. Ik hoor het aan zijn vredige ademhaling. Op zijn gezicht staat een zorgeloze
glimlach. Ik blijf een tijdje naar hem kijken. Dan knip ik het bedlampje uit en loop
naar beneden.
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ANTONIO PEREIRA

Drie verhalen
Vertaald door Hendrik Hutter

DE DRAAD VAN DE VLIEGER
Dit verhaal had geschreven kunnen zijn door een romancier, ofvoor een film. Het
begint 's nachts op vliegveld Barajas. Een man die we Juan zullen noemen en een
vrouw die vanzelfsprekend Liliana heet, zitten aan de bar van het internationale
café met elkaar te praten, en alles lijkt één groot feest. Op vliegvelden zorgen de
lichten en luidsprekers tijdens het wachten voor veel leven. De roltrappen gaan
omhoog en omlaag. Op de lopende band bewegen anonieme koffers zich voort
naast koffers met stickers van hotels erop, alsof het eretekens zijn. Er hangt een
klok die duidt op andere levens, mensen die op dit moment werken, of overspel
plegen, of in een trein zitten. Hieris het twee uur veertig, in Tokio tien uur veertig
en in Buenos Aires bijna middernacht.
Dan klinkt er een zoetgevooisde stem die tot in de kleinste hoekjes van het
vliegveld doordringt. We zullen de mededeling herhalen.
Passagiers van Iberia met bestemming Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos
Aires, Santiago de Chile worden vriendelijk verzocht om zich naar de paspoortcontrole in de vertrekhal te begeven, gate nummer twee.
Pauze.

Iberia passengersflying to Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago
de Chile are kindly requested to proceed to the out going customs hall, gate number
two.
En meteen daarna:

Messieurs les passagers d'Iberia à destination Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, sont bien priés de se présenter à la douane de sortie,
porte numéro deux.
Door het gezag van de woorden wordt kosmopolitisme en vermetelheid gestimuleerd, alle personages vergeten de identiteit in hun paspoort en voelen zich
even een ander personage. Ze worden ergens heen geleid en zweven rond, alsof
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iemand vanuit een toren 'Actie!' heeft geschreeuwd. Een paar kapucijner monniken gaan als eerste; ze laten geen enkele omhelzing achter. Kinderen drukken
zich tegen hun begeleiders aan. Een paar grijze mannen lopen naar gate nummer
2 met hun aktetassen, een aantal vrouwen begeeft zich naar gate nummer 2 met
hun vele en noodzakelijk armen.
Nu is Liliana aan de beurt.
Ze is een mooie, lange vrouw. Het is niet moeilijk om te bedenken hoe de mannen in de scène naar haar kijken, maar ook de vrouwen, want als Liliana op een
feest verschijnt of op straat loopt, richten alle blikken zich op haar. Juan vleit zich
met die gedachte, die inmiddels, door de tijd die ze nu met elkaar getrouwd zijn,
een zekerheid is geworden. Hij prijst zich gelukkig dat die beeldschone vrouw
van hem is, dat hij daarom benijd wordt. Juan kust haar en Liliana laat zich kussen, een kus die je kunt verwachten bij een afscheid in de schijnwerpers. Zij gaat
zo vliegen en hij blijft achter op de grond. Hij blijft staan met zijn hand in de
lucht, maar wat kan een man ook anders, nu zijn vrouw er opeens beter en mooier
uitziet dan ooit. De vrouw staat op het punt te verdwijnen door het gat dat naar
de nacht leidt, naar een deel van de atmosfeer hoger dan de hoogste bergketens.
In de wereld van de luchtvaart zorgt het overvloedige licht ervoor dat alles veiligheid uitstraalt, en Liliana loopt verder, vol zelfvertrouwen, zoals ze is geboren en
zoals ze altijd heeft geleefd. Slechts een toevallige botsing (of het lot, dat is niet te
zeggen), en de hele waaier van tijdschriften valt uit die zo goed verzorgde en zekere handen van Liliana.
'Ik zal u wel even helpen.'
'Oh, het spijt me, maar laat u zich door mij niet ophouden.' Dat soort beleefdheden.
De reisgenoot van Liliana heet misschien Gerardo, of Alberto, ofbeter nog Roberto. Na die haastig geboden hulp draait Roberto zich nog één keer om voor een
vluchtige groet. Vanuit het solidaire groepje achterblijvers wordt Roberto's gebaar beantwoord door een onopvallende vrouw die een zakdoek omhoog houdt,
net zo onbeduidend als zijzelf, laten we haar Maria noemen.
De gate gaat definitief dicht. Gate ofporte nummer 2 is dicht. De achterblijvers hebben even het gevoel van afwijzing en ervaren een vreemd soort vermoeidheid, de kater na het feest. Langzaam lopen ze de vertrekhal uit en al snel
zijn ze elkaar weer vergeten. Buiten klinkt het gebulder van een straalvliegtuig in
de nacht.
De auto's stonden op de grote parkeerplaats en waren inmiddels met een laagje rijp bedekt. In een oogwenk waren de taxi's verdwenen.
'Als u wilt, kunt u met mij meerijden naar het centrum .. .'
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De onopvallende, onbeduidende vrouw was niet al te verbaasd. Ze ging voorin zitten en kroop ineen tegen het portier, zodat er tussen haar lichaam en de bestuurder zoveel mogelijk ruimte zat.
'Ik ben zo vrij geweest u een lift aan te bieden... Het is net of we aan elkaar zijn
voorgesteld, mijn vrouw gaat naar Rio, en ik geloof dat uw man dezelfde vlucht
heeft.. .'
Het moet haar zijn opgevallen dat er een sterke parfumlucht in de wagen hing.
Vrouwen houden ervan om parfums te raden, het parfum van de andere vrouw.
De auto rook naar het nieuwe leer van de bekleding, naar sigaretten, maar vooral
naar Arpège. Het leek of ze haar rok ging gladstrijken, maar ze bedacht zich. Daarna kroop ze langzaam uit haar schulp en ging op een meer natuurlijke manier zitten die geen wantrouwen meer uitstraalde.
De wagen is een tweezitter met veel pk's, maar reed langzaam over de snelweg.
Bescheiden auto's haalden hem moeiteloos in, ongetwijfeld met een gevoel van
triomf. Vanuit haar ooghoeken, die ze met een eyeliner had doorgetrokken, observeerde de passagier het onverstoorbare gezicht van de bestuurder en de aantrekkelijke behaarde handen (ze zijn prachtig!) die uit de witte boorden van zijn
overhemd staken.
Op zeker moment, toen de bestuurder de versnellingspook bediende, beroerde de ervaren hand even het linkerbeen van de vrouw. Een onbekend lichaam,
maar toch zo dichtbij. En waarom zou het geen warmbloedig en vurig lichaam
zijn? Toen het nog een keer gebeurde, draaide de man zich ongegeneerd naar
haar toe. De vrouw werd steeds belangrijker. Ze was een klein cadeautje, maar
wel 'ingepakt door LouisVuitton', dacht de eigenaar van de rode MG met nummerbord uit Bilbao.
Ze reden langs grote kantoorgebouwen en het leek net of de geheel verlichte, maar waarschijnlijk lege verdiepingen onder de grote stralende letters van de
lichtreclame ook alleen maar waren bedoeld om klanten te lokken. De borden boven de snelweg sorteerden de voertuigen en leidden ze naar de belangrijkste punten van de stad. Maar Madrid bestaat uit vele steden. Tussen de vestigingen van
legendarische fabrieksmerken lag er opeens een terrein met schroot en metaalslakken. Het strekte zich over een groot gebied uit en besmeurde de wereld met
zijn lelijkheid. De man met de witte boorden drukte op een knop en uit de rechthoek van de autoradio begon gladde muziek te stromen. Hij trapte het gaspedaal
in en de wagen schoot als een woest dier vooruit. De steeds schaarser wordende
bomen kwamen de auto snel tegemoet en waren in een oogwenk weer verdwenen. Vrouwen hoef je nooit iets uitte leggen. De vrouw gaf zich aan hem over, niet
met woorden, maar door zich te ontspannen en subtiel wat onderuit te zakken.
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Toen ze Calle Maria de Molina insloegen, zei de man: 'Zullen we wat gaan
drinken? Een whisky'tje?'
'Ach, waarom niet.'
De bestuurder sloeg op het juiste moment af, hij wist waar hij moest zijn. Even
later bracht hij de auto op een sportieve en enigszins arrogante manier tot stilstand, zoals sommige wat rijpere versierders doen. Het was niet te zeggen of de
zaak net was opengegaan of die nacht helemaal niet was gesloten. Juan bood de
vrouw zijn hand aan. De hand van de vrouw was net een klein vogeltje. Ze werden
met elkaar verbonden door hun lichaamswarmte, die in de kille ochtend zo goed
te voelen en aangenaam was.
Als een romancier of een scenarioschrijver dit verhaal zou schrijven, zou het
anders aflopen. Maar ik ben Juan en ik weet hoe de avontuurtjes in mijn leven
eindigen. Toen we elkaar in de ogen keken, lieten we ons gaan. We richtten onze
blik op de vlekkerige hemel boven de stad en een onzichtbare draad verbond ons
met de wolken, de draad van de vlieger.
'Ze zullen nu wel boven de oceaan vliegen.'
'Ja, ze zullen nu wel boven de oceaan zijn.'
We gingen naar binnen. Allebei bestelden we koffie met melk en schoten in de
lach.
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TRAAG IS HET LICHT VAN DE DAGERAAD OP VERBODEN
VLIEGVELDEN
Op een dag zat de geïnspireerde dichter Pep in Ramos aan een ruwe tafel in een
kroeg die De Senaat wordt genoemd, en hij speelde daar zijn rol van geïnspireerd
dichter. Wanneer hij op die mysterieuze stem wacht, bejegenen we hem met het
grootste respect, hoewel niemand ooit een voltooide pagina van hem heeft gezien. Een stamgast van de kroeg, vrolijk en lucide door de eerste glazen, liep naar
hem toe en wierp een blik op de regel die op het vel papier prijkte:

Traag is het licht van de dageraad op verboden vliegvelden
Het prachtige vers waarmee het gedicht zou beginnen, was nog het enige.
De stamgast zuchtte: 'Dat is een goed begin, Pep in. Maar wat nu?'
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DE VIOLISTE

Soms komt het symfonieorkest van Bratislava, of een andere plaats ver hiervandaan, naar de provincie.
Dat is een bijzondere gebeurtenis, maar het bijzondere zit hem niet alleen in
de muziek.
Die jonge vrouw daar in het orkest, met haar viool en haar sluike haar, die misschien Maria heet of Claudia en die is opgeleid om bijna hemelse trillingen te
produceren, tremolo's, pizzicato's, dat meisje gekleed in satijn zou nooit kunnen
bedenken dat er in de zaal mannen zitten die haar met begerige ogen van de rest
afzonderen en fantaseren over liefdesspelletjes voor hun handen, hun vingers.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

'Krachtige metaforen in vaak sublieme verzen. In de nieuwe bundel van
Marjoleine de Vos komje ze weer tegen. Heuse poëzie, zonder dwangmatige
versmaat, van een taalsmid.' - NRC Handelsblad.

NIKKI DEKKER

Zeven gedichten

ZELFPORTRET IN BLAUWALG

Met die slierten haar inje wenkbrauw geklit
valt nog te bezien welk deel vanjou
jou is, en welk deel het drab van de zomer.
Je hinkelt door het gras met je voeten bloot,
negeert blaren, het brandende asfalt dat als kneedgum
aanje plakt, en tussen sprieten verstopte wespen.
Wie zegt dat jij de infiltrant niet bent,
geklampttegen watje maar wil houden: de schaduw,
een muur - je volgt gekoelde winkelcentra
als een zonnebloem de stralen van haar meester,
als mos dat, tegen boomstammen geleund,
onder kiezelvlies, het Oosten weet.
Bij 38 graden verdampt elke weerstand,
gewiegd in een bloedbaan buitenje
aders. Men noemt het hittegolf.
Wie heeft longen nodig in het vruchtwater van zomer?
Zalig turquoise. Ondergedompeld in cyaanblauwe
draden, baadje door fotosynthese in slaap.
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AMERIKAANS INHALEREN

De uren tellen tot de trog gevuld mag, de nacht
laten beginnen wanneer de dag dooft, de kast
gesloten laten in het donker. Het geloof
in de driehonderdzestiggradenblik,
in de tweezijdige spiegel en haar Droste-effect:
dat er geen einde komt aan dit stellig verlangen
om met al het gewicht van gazellen, van nagellak,
in een etalage te passen. Afvallen, afslaan,
tot de dag dat tellen vergaat in een waas van wezen enje,
duizelig en high van niet beter weten, denkt:
ja. Dit is Dasein,
een sigaret opsteekt
in een verlaten Kalverstraat,je afvraagt waarom
de HEMA niet open is. Je zou wel een espresso lusten.
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HET KOMT ALLEMAAL HIER OP NEER:

kijkje
hoe het buiten de stad uitkleedt
tot aan haar behoeftige bot
met op elke uitgestoken hand een moord:
tussen knokkels gestoken sleutels
niet naar gezichten, zoals je moeder altijd zei,
zelfs niet wanneer de stoep vraagt om een kaak
eneen trap
en de advertenties, afgewezen
sletjes waar niemand behalve
de ander naar kijkt, waar donker
versluiert wat niet wordt verkocht
een nachtwinkel- aan de andere kant
van het glas vraagje je afvoorwat
of
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in het gebroken licht, wit
geaderde verleiding, kijkje
hoe het gat versmalt, verwijdt?

OMEN

vijf jaar oud
en een eigen schaakspel
(een set magnetische mannen)
drukte ik de stukken
die elkaar afstootten
driftig tezamen.
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BUITENSPEL

We moesten er niet aan denken hem
te zijn (er was geen twijfel over mogelijk
dat hij een hij was)
dus het grootste deel van de tijd,
als het enige meisje op het plein,
was ik dat. Afgescheiden
van de rest van de groep stond ik
in de hoek van het veld op de strijd
uit te kijken. Zelfs sprinkhanen
zouden hem eerder grijpen. Niemand
hoorde mijn aanmoedigingen die moesten
herinneren aan mijn bestaan. Zij speelden, ik hield
me op tussen de palen, een gevangenis
met uitzicht in iedere richting.
Hem te zijn betekende
te weten wat het was
dat hij wou: niet de bal, maar zichzelf
tegen te houden.
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BLAUW GEVAARTE

Daar staat het opgeblazen:
fel plastic blauwe bank
onenig piepend
wanneer ze in haar stoel wiebelt
(het maakt haar gewaar hoe vaak ze dit doet).
Ze paradeert
er trots omheen.
Het is geweldig. Echt.
Staat haar niet toe te vergeten
wat het is dat ze is: gezeten.
Niet borsten kwekend
of charme telend
de gebogen perfectie
van een schuifeldans.
Dit ding kan haar het ongemak
van een leven dat zijn doel niet past
leren. Het lonkt maar wil haar niet nemen,
de volgroeide vrouw in een schooluniform.
Een buiktruitjeskind op een luchtkasteel,
huid die langzaam leegloopt.
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STEREOTYPETHEMANUMMER

voor Justin White

Er zijn twee soorten films:
die waarin vrouwen niet bestaan
en die waarvoor we de kaartjes kopen.
Een meisje dat ik ken kreeg een
borstvergroting. Haar ouders kochten
ze voor haar verjaardag.
En toen mijn moeder een bankrekening
wilde openen, hadden ze mijn vaders
handtekening nodig.
Dus vertel nog eens over hoe
je in gelijkwaardigheid gelooft terwijl
je naar mijn borst staart, hoopt
dat ikje blik niet onderbreek.
Mijn hakken op de winkelstraattegels,
mijn bijl tegen het bedframe.
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ROSAN HOL LAK

Hongaarse worst

Zachtjes dein ik heen en weer op de schommelbank. Het is snikheet. Een druppel
zweet sijpelt over mijn rug en eindigt in mijn bilnaad. De radio kraakt. Blauwroze
libellen scheren boven de grassprieten. De boer hier spreekt geen woord Engels.
Elke dag komt hij op bezoek. Dan schudt hij onze handen en wijst met zijn wijsvinger op zijn borst. 'Halluk. Jozef Halluk.' Wij knikken en lachen en herhalen
zijn naam. 'Jozef Halluk.' De boer neemt stukken bloedworst voor ons mee. In
een papieren zakje. Al drie dagen. Gisteren hebben we de worst achter de schuur
begraven. Stiekem. 'Als ik varken eet, krijg ik pukkels op mijn billen,' zegt Hagar.
Iedere dag gaan we met het boemeltreintje naar het restaurant in het dorp.
Daar serveren ze twee gerechten. Goulash met brood en kaasschnitzels met tomaat. We eten kaasschnitzels. De tomaat laten we staan. 'Te waterig,' zegt Hagar.
Meestal doen we boodschappen in de lokale supermarkt. Raizel kickt op treurige zelfbedieningszaken. 'Beter dan de lidI,' zegt ze. In de supermarkt halen we
brood, eieren en appels. Soms een stukje kaas.
Drie dagen geleden stopte onze trein midden in het veld. De conducteur liet
ons uitstappen. We wandelden met onze boodschappentassen langs het spoor.
Het was snikheet. Ik verlangde naar de rivier bij ons huisje. Om ons heen waren
omgeploegde akkers. Kraaien pikten zaadjes uit de omgewroete aarde. Het spoor
leidde ons naar een dorp met een plein en een stadhuis. Onder de boom op het
plein zaten twee vrouwen op een bankje. We noemden de naam van boer Halluk. Ze wapperden met hun handen in de lucht en draaiden met hun ogen van
links naar rechts. Een van de vrouwen peuterde in haar neus. Ze had grote, zwarte mee-eters op haar wangen. Vier mensen kwamen bij ons staan. Daarna nog zes.
We noemden opnieuw de naam van onze boer. 'Jozef, Jozef!' gilde een dametje
met twee tanden. Ze nam ons mee. We wandelden door een smal steegje dat uitkwam op een weiland. Iedereen liep achter ons aan. We hadden een optocht, de
heuvel op. Een kleinjongetje met blond haar hield mijn hand vast. Hij kneep. Boven op de berg stond Jozef. Hij bracht ons in een Skoda terug naar ons verblijf.
'Onze spinnenschuur,' zei Hagar en trok een vies gezicht.
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Wij wonen op het land van Jozef, in een oude barak. Het is ons vakantieverblijf. 'Goedkoop en antroposofisch,' adverteerde de folder in de natuurwinkel.
Dat leek ons een prima deal. De barak bestaat uit vijf schuren, wij slapen in de
middelste. Er staan twee stapelbedden, een stoel en een tafel. Buiten is de veranda, de schommelbank en het grasveld. Daar wast Hagar haar kleren in een teiltje
met sop. Ze heeft een blauw bikinitopje aan. Ik staar naar haar borsten. Stevig,
niet te groot, een perfecte C. Ik zucht en krab aan mijn neus. Ik heb A. Daar heb je
niks aan. Als ik in slow motion door het veld zou rennen, zie je nog niks op en neer
deinen.
Gisteren had Hagar in het treintje twee eieren tussen haar benen geplet. Het
plakte aan haar jurk en kleefde aan de bank. 'Eierstruif,' giechelde Raizel. We hebben het in onze haren gesmeerd. 'Gezond voor het haar,' zei Hagar. In onze coupé
zat een dronken man met een warrige baard. Hij zong Hongaarse liedjes. 'Het is
vast een dichter,' fluisterde Hagar. Op een landkaart wees hij ons mooie plekjes
aan die we konden bezoeken. En hij leerde mij de naam van een Hongaars dorp
uit te spreken. Sha-to-ral-jou-hoe-li-ei. Een mooie naam. De man zei dat alle mensen in Hongarije werkloos zijn. En dat veertig procent van de mensen aan de alcohol is. Toen liet hij zijn fles wijn zien. 'Dit is maar zes procent.' Hij barstte in lachen uit. 'Ik ben goed geschapen.' Hij knipoogde naar Hagar.
Vanochtend aten we ontbijt op de veranda. Raizel had gedroomd dat onze planeet door buitenaardse wezens werd overgenomen. De koningin van deze wezens leefde op moederkoeken van aardse vrouwen. Raizel moest die van haar afstaan. De koek had ze met een tang uit haar lichaam getrokken. Ik verslikte me in
mijn kopje thee. Hagar schoof haar bord met gebakken ei naar mij. 'Ik hoef niet
meer,' zei ze.
Gisteren, op het zandpad naast de barak, kwamen twee boswachters langs in
groene pakken met gouden knopen. Ze vroegen ons in het Duits waar we vandaan
kwamen. 'India,' zei Raizel. 'Marokko,' zei Hagar. 'Zweden,' fluisterde ik. Dat kan
ook niet anders. Ik ben blond. Een saaie goj. Een van de boswachters had brede
kaken en bakkebaarden. Hij was knap. De ander was dik. Hij stonk naar zweet. Ze
vroegen of we mee uit gingen in het dorp. Ik had geen zin. Hagar en Raizel vonden het grappig. 'Gaan we Unicum drinken,' zei Hagar. Dat is een smerig kruidendrankje met alcohol.
Raizel staat achter me op de veranda. Ze wurmt zich in een rubberen stretchjurk. De bovenkant zit vol witte tule. Ze doet me denken aan een zwaan. Onder
de jurk draagt ze witte pumps met hoge hakken. Ze heeft met zwarte eyeliner
een lijntje boven haar ogen getrokken. 'Lekker seventies,' zegt Hagar die keurend naar haar kijkt. Ik vind het meer Amy Winehouse. Hagar draagt een korte
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spijkerbroek met gaten, een roze topje en sandalen. Haar teennagels zijn groen.
De boswachters arriveren in een oude jeep. Nu dragen ze geen uniform meer
maar gebleekte spijkerbroeken en witte T-shirts. Raizel en Hagar giechelen. Ze
rennen naar de auto. Vanuit de open raampjes wuiven ze naar mij. Ik blijf op de
schommelstoel zitten en zwaai terug. Als het helemaal stil is, doe ik mijn ogen
dicht. Ik voel hoe de libellen de lucht verplaatsen. Zweet broeit in mijn knieholtes. Ik stel me voor dat jij weer bij me bent en zachtjes in mijn oor blaast. Was ik
maar nooit op vakantie gegaan.
Het is pikdonker. De matras kleeft aan mijn rug. Pijnscheuten gaan door mijn
schouder, mijn voeten jeuken. Klotemuggen. Buiten hoor ik een afslaande motor,
voetstappen, het gebrom van een mannenstem. Het geluid van brekend glas. Ik
hoor de hoge stuiplach van Raizel. Naaldhakken op het hout. De deurklink. 'Snel,
snel...' GestruikeI, gerommel, de deur die dichtklapt. Proestend vallen ze op het
stapelbed. Ik knip het licht aan, trek mijn wenkbrauwen op. 'Eikels!' gilt Hagar.
'Het zijn creeps!' giechelt Raizel. 'Ze wilden ons dronken voeren.' 'En ze waren
super bezitterig,' lacht Hagar. 'Echt zo jaloers, we mochten met niemand anders
dansen.' Raizel sjort aan haar witte jurk. Haar eyeliner is uitgelopen. Buiten is geronk. Dan stilte. 'Zijn ze echt weg?' Hagar kijkt ons vragend aan. Raizel knikt en
knippert met haar ogen. Ze schopt haar pumps uit en gaat op bed liggen. 'Kom,'
zegt ze met een slaperige stem. 'Doe het licht uit.'
Ik val weg, in een gat door de matras. Ik ben weer in de kibboets en zit op de
stoep voor mijn kamer en drink warme kamillethee. Ik kijk naar het glas. In het
vocht drijven stukjes vanillebiscuit. Er ligt iets warms op mijn schoot. Een slappe kip. Hij is ziek en rilt. Hij kijkt me aan met dode kippenogen. Vocht druipt
uit zijn snavel. Ik voel iets warms langs mijn benen glijden. Het is een ei zonder
schaal.
Mijn lichaam schokt. Ik ben weer in het duister. Buiten is geluid. Een ronkende auto. En nog een auto en misschien wel nog meer voertuigen. Koplampen
gaan aan en uit. Ik zie lichtbundels voor het raam heen en weer flitsen. 'Raizel...
Hagar!' Mijn stem klinkt hees. 'Raizel!' Ze schrikken wakker. Ik hoor Hagar uit
bed stappen. Haar voeten schuifelen over de vloer. Ze stoot met haar lichaam tegen een tafeltje. Een boek valt op de vloer 'Sjit!' sist Raizel. 'De deur!' 'Het slot!
Doe-het-op-slot!' sis ik. Buiten horen we stemmen. Geronk. Nog een auto. Voetstappen op de houten vloer van de veranda. Verderop wordt aan een deur gerammeld. In het duister zie ik de contouren van Hagar. Ze zit gehurkt voor de deur.
Heel zachtjes draait ze de deur op slot. Raizeljammert zachtjes. O-sjit-o-sjit-osj it-sjit-sjit...We houden onze adem in. Ik bijt in mijn kussen. Er wordt geklopt op
de deur naast ons. Iemand staat stil voor onze deur. De klink gaat naar beneden.
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Gerammel. Zware stemmen dringen door het raamkozijn naar binnen. Weer gerotzooi aan de deur. Dan is het stil.
Ik denk aan mijn vader. Hoe ik bij hem lag, op zondagochtend in bed, mijn
kleine voeten onder zijn warme benen. Hij vertelde sprookjes waarin ik de hoofdrol speelde. Het liep altijd goed af.
Weer voetstappen. De vloer trilt ervan. Een onverstaanbaar gemompel. Auto's starten, er wordt een boer gelaten, motors beginnen te ronken. Dan rijdt er
een voertuig weg. En nog één. Langzaam verdwijnen de voertuigen in het bos, een
voor een, tot er niets over is dan een zacht geluid, ergens ver weg in de duisternis.
'Jezus!' fluistert Hagar. 'Jezus-jezus-jezus!' 'Ga terug in bed!' sis ik. Hagar loopt
naar Raizel en gaat naast haar zitten. We horen haar zachtjes snikken. Ik houd
mijn hand voor mijn gezicht en kijk tussen mijn vingers door.
Buiten begint het licht te worden. Er zitten vochtvlekken op het plafond. In
de hoek zie ik een mot panisch heen en weer fladderen. Onder mij hoor ik Hagar
regelmatig ademen. M en toe maakt ze met haar mond een klein pufgeluidje. Alsof er een fietsband leegloopt. Straks komt boer Halluk aanwandelen. Een grote
glimlach op zijn gezicht. In zijn rechterhand een gevuld papieren zakje. We zullen het aannemen en vriendelijk knikken en glimlachen. Raizel en Hagar zullen
het achterin de tuin willen begraven. Ik zeg dat het niet nodig is. Ik speel wel voor
prullenbak. Als ze even niet kijken, eet ik de worst op. Je moet toch dankbaar zijn
als iemandje een cadeautje geeft.
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LIEKE MARSMAN

Drie vertalingen

JE UITNODIGING VOOR EEN BESCHEIDEN ONTBIJT
Naar: Tour Invitation to a Modest Breakfast' van Hannah Gamble

Het is te koud om buiten te roken, maar als je langskomt,
zal ik mijn handen bij me houden, of zal ik niet.
Ik zouje graag vertellen over de muur die werd opgegeten
door de klimop - het was zo mooi.
Verscheidene dingen zijn me voorgevallen,
allemaal seksueel. De man in de bus
trok zijn broek naar beneden zodat ik hem beter kon zien.
Een andere man zei: 'Negeer hem schatje.
Kom maar gewoon op mijn schoot zitten.' Maar ik behoor niet tot hen
die het hongerigst zijn in de ochtend,
niet zoals de man in de bakkerij
die ei na ei na ei eet.

Luister. Kom langs: de kou heeft de zomer
al opgegeten. Ik heb een nieuw paar oren nodig:
vanuit de keuken kan ik niet zeggen of ik een windgong hoor
of een grijze vrouw met weigerende armen
die een pan met uien en aardappels laat vallen.
Vanochtend heb ik vier handen nodigtwee om groenten te wassen, een om de theepot te tillen,
een om de melk te schenken. Vanochtend zal één
kleine mond niet voldoen. We zouden een spel
kunnen spelen waarbij we over de tegels kruipen, twee gele honden
die koffie uit hun bakjes drinken. We zouden een spel
kunnen spelen waarbij we het ontbijt laten aanbranden.
Buiten is er een wereld waarin elke liefdesscène
begint met een man in de deuropening;
hij loopt naar de vrouw toe en zegt: 'Openje mond.'
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DE UITGESTORVENEN

Naar: The Extinct'van Keetje Kuipers
Stel je voor dat ik de laatste vrouw op aarde ben,
de sneeuwigste goudplevier, de meest eenzame
diepzeezwemmende walvis. Het is mijn schuld niet, maar
misschien wel. Moet ik blijven veranderen totdat
ik iets word dat een ander heeft?
Dat heb ik geprobeerd. Wat kan ik nog meer voor liefde doen?
Nu luisteren zelfs de grijze wolven niet meer
naar mijn lange litanie van mislukkingen. Ze weten
dat ik dit zelfmedelijden slechts in mijn mond stop een ijsbeer die zeehondenbotten verpulvert tussen
haar tanden - om eruit te krijgen wat ik kan.
Ze laten me nog steeds mezelf de schuld niet geven:
wanneer ik ze vertel dat mijn naam geen lied is
om te zingen, roepen ze hem me keer op keer na.
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BLAUWE LIJSTER IN BEUKENHAAG

Naar: 13luebird in cutleafbeech'van Wendy Wilder Larsen
er zit geen pigment in blauwe veren
alle andere kleuren zijn eruit gedreven
blauw is wat overblijft
die precieze tint van ridderspoorblaadjes
die op mijn moeders laktafel vielen
onder de koepel in de zomer
de kleur van verwijdering
de pijn in mijn vaders marineblauwe ogen
op die foto in het leger
blauw
de vervaagde overgooier op een foto van mij
handen gevouwen, zelfde waterige ogen
de kleur waar we het liefst over nadenken
niet omdat ze ons aantrekt
maar omdat ze ons achter zich aansleurt
de blauwe gloed van een dwaallicht
die ons laat verdwalen op de kruising
ons een moeras in lokt
blauw ook
deze afwezigheid
dit uiteenvallen

nog zou ik zoeken
en roepen
daar
moeder
vader
bluebird
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

Onzppeuw

J.L.Heldring en
André Spoor
in gesprek

'Aangename lectuur. Twee oude, erudiete heren, die als journalist getuige zijn geweest
van de naoorlogse geschiedenis, praten er met oordeel en kennis van zaken aangenaam
op los, en de lezer voelt zich bevoorrecht mee te mogen luisteren.' Bart Jan Spruyt op Dagelijkse Standaard

MARTIJN KNOL

Ergens in het zuiden160 hectare eigen grond
Eerste passage - Lucas
En onder de sleedoornstruiken liggen er nog een paar. Oranje, groene, zwarte.
Met één voet schuift hij ze dichter naar zich toe en hurkt dan om ze op te rapen.
De plastic hulzen zijn hard en droog, in sommige zit een snee of een scheur, en als
hij erin knijpt breken ze bijna. De slaghoedjes zijn halfverroest. Hij vraagt zich af
of de verschillende kleuren van de patronen verschillende kalibers representeren. Of verschillende hagelgroottes.
'En het allerverdrietigste?' zegt Ellen. Ze zit een stukje verderop in de zon op
een grote kei vanwaar ze het dal kan overzien. Ze leest een boekje van de broer
van Jeroen Krabbé.
'Verdrietig?' zegt Lucas, 'wat is dat nou voor meisjeswoord?'
'Wat moet ik dan zeggen? Zielig? Treurig?'
'Triest. En het eerste wat ik voor me zie bij het woord triest is een rol kapotte
beschuiten ... Dertien stuks. Allemaal kapot. De hele rol.'
Ellen schiet in de lach. 'Ja... dat is best triest... Het ergste is als je het eerst niet
doorhebt... datje beschuit onderweg van de beschuitbus naar je ontbijtbordje opeens uit elkaar begint te vallen en dat je al die kleine stukjes bijna niet kunt besmeren en beleggen omdat ze daar te klein voor zijn... Datje ze zo tussen duim en
wijsvinger moet vasthouden.'
'Ja.'
'Enjij bedoelt dat dan niet alleen de bovenste beschuit stuk is, maar die daaronder ook. En die dááronder ook.'
'Precies. En zo door tot aan de bodem.'
'Mmm.'

, ,

'Maarrr... zou jij bereid zijn om substantieel méér te betalen voor je beschuiten als je daarmee de garantie kreeg dat de hele inhoud van de verpakking heel
is?'
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'Ja. Zeker: Lucas grinnikt. Ellen studeert rechten, maar bedrijfskunde had
ook bij haar gepast.
'Ook als je dan, in plaats van twee kwartjes, vijf gulden voor één rol zou moeten betalen?'
'Ja. Maar dat is dan wel meteen het absolute maximum. En bij die prijs wil ik
bovendien de garantie dat ik voor iedere beschuit die wél gebroken is een gulden
terugkrijg.'
'Ja, lekker: voor een kapotte rol kun je dan in theorie vijf gulden betalen... om
er misschien wel dertien te incasseren. Dat overleeft niet één bakker... en trouwens: wie zegt dat jij de beschuiten niet zélf stuk hebt gemaakt? Expres... of omdatje bij 't inpakken vanje boodschappen zo snugger was om met je melkpakken
op de beschuiten te lopen stampen:
'Tja,' zegt Lucas terwijl hij de patroonhulzen heen en weer laat rollen in zijn
hand. 'Dan moeten ze in de winkel of supermarkt maar iemand neerzetten die de
rollen vóór verkoop nagaat op gebroken exemplaren.'
'Ja, maar dán hoef je die garantieregeling dus niet in te voeren ... dan kunje net
zo goed afspreken datje samen met de bakker de rol inspecteert en alleen hoeft
te betalen voor de beschuiten die intact zijn... Maar dan ben je, als klant, die vijf
gulden al kwijt aan arbeidsloon ... en zonder dat je ooit de kans krijgt een gulden
terug te verdienen.'
'Daar gaat het me ook helemaal niet om ... ' zegt Lucas terwijl hij zijn blik laat
afdwalen naar de bergen met elektriciteitsmasten aan de overkant van het dal.
'Al worden mijn beschuiten thuisbezorgd in een waardetransportauto... zolang
ze maar niet kapot zijn.'
, ,
Nu verliest ook Ellen haar belangstelling voor hun dagdroom. Ze verdwijnt
weer in het boekje van de broer van Jeroen Krabbé. Lucas kijkt naar haar blanke,
slanke vingers. Mgelopen week hebben ze De Eerste Wet van de Seksualiteit ontdekt: hoe vaker je met elkaar naar bed gaat, hoe vaker je er zin in hebt.
'Ik denk dat hier best veel gejaagd wordt:
'Overal buiten Nederland wordt veel gejaagd,' antwoordt Ellen terwijl ze gewoon doorleest.
Worden ze binnen een uur, binnen vijftig minuten, niet meegenomen, dan lopen ze terug naar de camping waar ze vanmorgen zijn vertrokken en reizen ze
morgen verder met de trein. Dat heeft Lucas Ellen beloofd.
Hij brengt een van de lege patronen heel dicht bij zijn oog - en kijkt in het
schemerige kokertje. Net als hij zich staat af te vragen of het laagje vuil tegen de
binnenkant van de huls fijne zandkorreltjes zijn ofkruitresten of zelfs mos, hoort
hij het gebrom van een benzinemotor.
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'Ellen!'
'Hè?' Ze kijkt op van haar boek.
Lucas gooit de patronen in de struiken, trekt zijn poloshirt recht en gaat in de
berm staan, rechtop. Hij steekt zijn duim op. De auto komt snel dichterbij.
'Het is een cabriolet!'
'Niet onprettig,' zegt Ellen.
Achter het stuur van de sportauto zit een man van middelbare leeftijd. Gebruinde huid, een rond, kalend hoofd. Groot lijf, vlezige handen. Bij het passeren
kijkt hij eerst naar links, naar Ellen, en dan naar rechts, naar Lucas.
Ze kijken de auto na - die stopt. En komt weer in beweging.
'Hij rijdt achteruit,' zegt Ellen. Ze springt overeind, klapt het boek van de
broer van Jeroen Krabbé dicht en rent naar de bagage.

Tweede passage - Bernard
Iedere patiënt die doodgaat verandert de operatiekamer in een plaats delict.
Koelbloedig wordt er schoongemaakt en terwijl daders, helpers en ooggetuigen
zich over het ziekenhuis verspreiden stellen twee tactvolle achterblijvers de familie op de hoogte.
Bernard sloft zijn kamer in en gaat op een stoel zitten. Als hij zijn pieper uit de
borstzak van zijn witte jas trekt en die in één beweging op zijn bureau legt, is het
of hij zijn hart uit zijn borstkas heeft genomen.
Hij zakt onderuit. Hij is moe - doodmoe. Volkomen uitgeput. Minuten later
wekt de zuster die zonder kloppen binnenkomt hem uit zijn doodstrijd. 'Pardon,'
zegt ze, 'ik dacht dat u al weg was.'
'Ik zat een beetje te dromen. Maar doe of je thuis bent.'
Ze giechelt, rommelt wat tussen de ordners in zijn dossierkast, verdwijnt.
Telkens als er iemand onder je scalpel sterft, faal je. Eerst vermoord je je patiënt
en vervolgens verwoest je de levens van drie, vier nabestaanden... steeds opnieuw
zegje tegen jezelf datje moet kijken naar al die levens die je wél redt en verlengt...
maar het weegt niet op tegen de machtelozen die je in het ongeluk hebt gestort
omdat door jóuw falen hun man, hun moeder, hun kind gestorven is... Voorgoed

dood. Het rouwfloers dat over hun ogen valt wanneer je hun vertelt dat ze hun
dierbare niet, nooit, meer levend zullen terugzien: condens op een glas ijskoude
witte wijn.
Bernard staart naar zijn elektrische schrijfmachine. Hij voelt zich zo oud als
de wereld ... zijn ziel is grijs... Dinosaurussen ... hij weet in alle eerlijkheid niet
meer of hij ze alleen van plaatjes kent of dat hij ze vroeger, tijdens logeerpartij-
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tjes bij de moeder van zijn vader, zelfheeft geaaid in de dierentuin van Parijs. Zijn
hand herinnert zich de warmte die uit hun neusgaten kwam als je ze aaide. Ze
liepen ook bij zijn ouders in de tuin en ze knabbelden van de blaadjes in het park
achter de school. Dinosaurussen.
Hij zakt zover onderuit dat zijn achterhoofd tegen de bovenrand van zijn rugleuning rust. Door een knikje in één van de bladen van de neergelaten luxaflex
ziet hij dat het buiten nog steeds stralend mooi weer is. Zoals voorspeld. Hij trapt
zijn bloedbespatte sportschoenen uit.
De jongen die hij vanmorgen onder de snijdlichten heeft zien vertrekken,
spookt hier nog maanden door de gangen. En door zijn eigen hoofd.
Als Bernard zich heeft gedoucht, legt hij het operatielogboek, samen met wat
andere stukken, op de afdelingsbalie, pakt zijn bijgewerkte agenda uit zijn postvak en loopt zonder iemand te groeten, via galerijen en loopbruggen, naar de centrale hal, het ziekenhuis uit.
Het lukt hem nog altijd niet om de schoonheid van de dood in te zien.
Zelfs het vaderschap heeft hem niet geholpen zich met de kringloop van het
aardse leven te verzoenen.
Op de parkeerplaats staat zijn sportauto als een smakeloze grap in het zonlicht. Er staan geen auto's omheen. Alsof zijn voertuig een besmettelijke ziekte
heeft. Eigenlijk stond hij voor vanmiddag niet eens ingeroosterd. Eén van de zusters heeft al naar huis gebeld om te zeggen dat het wat later is geworden.
Hij start zijn auto en rijdt het parkeerterrein af - de radiocassetterecorder die
vrijwel direct begint te blèren, mept hij uit.
De vervallen flats van de buitenwijk waar hij langs zoeft zijn het zieke spiegelbeeld van het spierwitte hospitaal waar hij net vandaan komt. De woonflats lijken
zelf wel patiënten. Ziekenhuizen in een oorlogsgebied. Zieke huizen. Rijp voor de
afdeling dermatologie.
Bernard heeft het altijd heerlijk gevonden om na een dag snijden en hechten
de stad uit te schieten en langs weilanden en beken, door bossen, over bruggen te
rijden en een uur later herboren thuis te komen. Maar successen, handgeschreven brieven en kindertekeningen ten spijt valt het werk hem steeds zwaarder. Alle lijken die hij op zijn geweten ~eeft zweven als zwarte vlokken door zijn bloed ...
hij slibt langzaam, langzaam dicht met eigen fouten en falen ... Soms zit hij zelfs
huilend aan het stuur... zo hard mogelijk de bochten door... luid meeschreeuwend
met de chansons uit zijn jeugd...
Deze sportauto heeft hij zichzelf cadeau gedaan, voorgeschreven moetje misschien zeggen, toen hij vijftig werd; juist in de tijd dat hij begon te kalen, waardoor het net is of hij zijn haar verliest omdát hij zo vaak met open dak rondrijdt.
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Soms overweegt hij, net als zijn vroegere professor, met whisky te gaan experimenteren... tijdens het werk de doses vast afstemmen op de pijn die je later op
de dag verwacht- als medicijn. Maar daarvoor heeft hij toch te veel kapotte levers
gezien. Van de drank verlies je het altijd.
Halverwege de route parkeert hij bij een meertje. Hij staat hier vaak onder
een elektriciteitsmast stenen over het water te gooien of naar de zwanen te kijken.Vandaag rookt hij alleen een Amerikaanse filtersigaret. Het lukt hem voor de
volle duur van de sigaret nergens aan te denken - dan kijkt hij op het polshorloge
dat hij twintig jaar geleden van zijn vader heeft geërfd; de wijzers zeggen dat er
voor een tweede sigaret te weinig tijd is. Hij haalt diep adem, stapt weer in.
Bernard vindt dat hij weer vrolijk en energiek is. Hoewel hij niet eens naar
de waterkant is gelopen, heeft de pauze hem onmiskenbaar goedgedaan. Hij
heeft zin om Juliette en de jongens te zien. En hij verheugt zich op de komst van
Gaston. Terwijl hij zichzelf door vertrouwd terrein chauffeert, kijkt hij naar zijn
handen: ze trillen nooit.
In de laatste kilometers, hij is al bijna op eigen terrein, ziet hij twee lifters
staan. Een meisje en eenjongen. Hij rijdt hen voorbij - en hoewel zijn voet, als hij
na een meter of vijftien in zijn binnenspiegel kijkt, nog onder dezelfde hoek op
het gaspedaal drukt als bij het passeren van het duo, besloot iets in hem, al op het
moment dat hij de twee zag staan (jong, onschuldig, levend), om hen mee te nemen.

Derde passage - Ellen
Een tuin met zwembad. Geelgroene, glooiende paardenweiden, eikenbossen.
Wat zou ze hier gelukkig kunnen zijn! Sterker nog: ze is het! Nu! Hier! Potverdorie zeg, het ene moment zitje nog in een boekje van de broer van Jeroen Krabbé
te lezen en het volgende benje aan het dineren met echte Fransen!
Ze weet niet of ze het Franglais helemáál goed heeft verstaan, maar Bernard
en Juliette hebben iets van 160 hectare eigen grond... een deel ervan is bos, een
deel wordt verpacht... en ze gebruiken het gebied ook als jachtterrein. Hoe groot
een hectare precies is: Ellen heeft geen idee ... maar wat iedereen ook beweert: ge-

luk begint met een Heel Groot Huis, dát weet ze wel.
Nadat ze hier aankwamen, stelde Bernard hen voor aan zijn vrouwen aan zijn
zoontjes en aan een oudere mevrouw die in de keuken aan het helpen was. De
jongetjes hebben Lucas en haar de paardenstallen laten zien en de schuur met
personenauto's en de kamer met kinderspeelgoed. Barbet, een schattige, witte,
pluizige hond liep de hele tijd met de jongens mee en ligt hier nu gezellig op het
bordes.
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Braaf!
Net, voordat ze aan tafel gingen, verscheen Gaston, een lange, slanke, knappe
man in een bruin pak en met een bruinzwart gebit dat hij steeds bloot grijnst. Hij
is een oud-collega of ver familielid van Bernard en een huisvriend. Nadat ze de
soep heeft opgediend komt de mevrouw uit de keuken vertellen dat ze naar huis
gaat.
Aan tafel wordt een welwillend mengsel van Engels en Frans gesproken waarbij de ontoereikende vocabulaires worden gecompenseerd met glimlachjes en
wellevende knikjes. De avond vliegt voorbij! Rundvlees, sperziebonen. Wanneer
ze de kinderen naar bed heeft gebracht, komt Juliette terug met een tableau van
noten, kaas, druiven en een ongesneden brood.
Bernard maakt nog een fles wijn open.
Het begint te schemeren. Juliette ontsteekt eerst de fakkels aan weerszijden
van het bordes en daarna de stormlamp op tafel. Een oom en tante van Ellen hebben een boerderijtje aan de Linge, maar dit is nog veel leuker! Ze weet nu al dat ze
deze avond nooit van haar leven gaat vergeten. Het voelt bijna of Bernard en Juliette haar echte ouders zijn, zo intiem en vertrouwd zitten ze met elkaar te praten.
De avond ruikt naar rozen, bos, vuur en paarden. Aangetipt met het chemische vleugje chloor van het zwembad iets links van het bordes. Ellen is helemaal
dronken van verliefdheid, ze weet niet eens precies op wie of wat of waarom. Een
blik van Lucas of een hapje van haar steak maakt haar dronkener dan tien flessen wijn... ze zou zo op Juliette's vingers willen sabbelen of zich door Lucas in het
zwembad laten gooien ...
En steeds als die Gaston iets zegt, of zijn bruine tanden bloot lacht, kijkt ze gewoon even de andere kant op.
Lucas is aan het hoofd van de tafel beland, recht tegenover Bernard, en zo, als
spiegelbeeld van die franse chirurg, kan ze zich hem opeens voorstellen als gezinshoofd. Wat mooi dat ze dit samen meemaken!Wat goed dat ze samen op avontuur zijn gegaan! Terwijl ze, een paar uur geleden, de tassen op de achterbank
plantten en in de kleine kofferbak van Bernards sportautootje duwden, hadden
ze een blik gewisseld die wederzijds bevestigde dat het niet onverstandig was wat
ze deden. Het was safe.
Dronken, dronken, dronken van geluk is Ellen, helemaal dronken. Ze zucht ...
wat is die Bernard toch vreselijk charmant! Hij is vlezig, zeker, maar op de aantrekkelijke manier van stabiele, volwassen mannen ... De bovenste twee knoopjes van zijn witte overhemd staan open waardoor je zijn grijzende borsthaar kunt
zien. Hij is heel rustig, zoals alle artsen, en als je hem iets vertelt kijkt hij je echt
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aan met die diepbruine ogen van 'm. Tijdens het luisteren houdt hij zijn hoofd
ook een beetj e scheef, zo ... heel lief.
Nu, hier, op dit moment, staat Bernard op om een toespraakje te houden ... Hij
heet hen nogmaals welkom - oude vriend, nieuwe vrienden - en vertelt dat hij als
arts iedere dag zoveel ellende meemaakt dat hij Ellen en Lucas wilde meenemen
om iets van de balans in het universum te herstellen. Ze zijn allemaal heel erg
ontroerd. Bernard praat nog eindeloos lang door, zegt dan iets over Nederland,
begint te stralen, pakt zijn glas en loopt het huis in.
'Wat gaat ie nou doen?'
'Foto's halen,' zegt Lucas. 'Hij is een keer op vakantie geweest in Ereveen.'
Ellen glimlacht. Het is een heerlijk zwoele avond. Ze neemt een grote slok
witte wijn, wrijft even over de gladde huid van haar blote benen en slaat die dan
zwierig over elkaar. Voor anderen lijkt ze misschien kalm en koel- een vrouw van
de wereld - maar ze kan wel gillen van geluk!

Vierde passage - Bernard
Mij n grootmoeder zei vroeger al: zodra j e je voordeur uitstapt, zit j e meteen midden in de ellende ... Nu woonde zij in Clermont-Ferrand, maar... Ik ben... Even.
Kwijt. Waar ik ook alweer. Vergeten. Ben. Deduceren: ik zit in een fauteuil met
leren bekleding. Mijn rechterhand omklemt een whiskyglas. Aan mijn mouwen
en broekspijpen te zien draag ik vrijetijdskleding. Ik ben gewoon thuis ... ik zit in
mijn leesstoel! ik zit gewoon in mijn werkkamer! Langzaam, langzaam komt de
dag... weer terug... We hebben gasten ... Ik kijk over mijn schouder naar het raam
achter me: de hemel is donkerblauw... De jongens! De jongens liggen boven lief te
slapen... daar is het stil... de jongens zijn alles ... de jongens en Juliette ... De stemmen die ik hoor zijn van ... zijn van... Ik herken de stem van: Gaston ... die van: Juliette ... Juliette!... Die nieuwe, jonge, drukke stemmen zijn van de Nederlanders
die ik heb meegenomen ... ik heb het allemaal weer helder... God, die Nederlanders ... God, wat had ik zin om even alleen ...
Ik zit hier vaak. Ik zit hier graag... 's Avonds na het eten, of als we thuiskomen
van een feest of een congres... ik ben graag alleen... Laatst zat er opeens een embryo in m'n whiskykaraf. Dat zijn geen normale verschijnselen. De bleke huid
amberkleurig getint door de whisky. Dat zijn godverdomme geen normale verschijnselen ... het zouden weleens symptomen van iets kunnen zijn, maar aan de
hand is er niets. Want! Na twee snelle glazen was het kindje ... opgelost.
M'n HOOFD - m'n hoo-oofd - zit vol moe ... De lijken opgestapeld tot aan de
nok... al het bloed dat ik tussen mijn handen heb zien weglopen daar zouje god-
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verdomme TIE N van die zwembaden mee kunnen vullen... Nachtmerries over de
mensen die ik heb vermoord... vanonder een berg lijken en ledematen hijgend,
happend, huilend naar het daglicht kruipen ... De onzichtbare wolk van dood en
vergankelijkheid die ik iedere dag mee naar huis neem, heeft de levens van de
jongens misschien al onzichtbaar aangetast en verpest.
Als je kinderen geboren worden, zoons!, zie je het als een nieuw begin, maar
de waarheid is datje ze zelf vanaf de eerste dag al begint te verminken.
Ach ... weer die stemmen ... Wat een vreselijk volk is dat toch, Nederlanders ...
'Jullie Engels is gewéldig,' zei ik tegen ze, 'enjullie Frans is práchtig.' ... begonnen
ze helemaal te stralen... god: de vleesgeworden voorspelbaarheid... Duitsers en
Nederlanders ... ze denken altijd meteen datje alles meent watje zegt... Ze nemen
alles zo let-ter-lijk .. net als Scandinaviërs, trouwens ... Blijkbaar begrijpen ze in
't noorden niks van hoffelijkheid en omgangsvormen ... ze zien zichzelf allemaal
als talenwonders ... Nou, een opgegeven schedelbasisfractuur die na drie jaar uit
coma ontwaakt en met z'n droge bek vol watten en vier lagen gaasverband om z'n
hoofd om wat water probeert te vragen, is beter verstaanbaar dan een Nederlander die je, op een congres, in zijn Fantasiefrans een 'goedemorgen' probeert te
wensen ...
Wacht even...
De wijn heeft mijn wrok los ... wekende, wrekende whisky... Ik weet 't, maar
aangekoekt is erger... zelfhaat... zelfhatende zelfhaat in 't kwadraat... Ik heb in
mijn leven meer slachtoffers gemaakt dan welke godfather dan ook .. En bestaat
er een god daarboven, dan lacht hij zich godverdomme helemaal gek om ons gestuntel...Wacht even... Maar nu begrijp ik opeens ALLES ...
Als een golf halfvergaan vlees slaat de waarheid over me heen.
Het fijne moet me nog dagen, maar dat Iets me Heel Erg Duidelijk is geworden, dat is me wel Duidelijk God wat ben ik opeens opgelucht.
Wacht even.
Tot ik uitgelachen ben, opnieuw.
Ongelooflijk .. je bent er de hele tijd zó dichtbij en dan opeens flits zie je alle
draden tot herleidbare redenen samenkomen in een moment van ultiem inzien.
Exactprecies kan ik de redenering niet overzien, maar die vrolijke stemmen
buiten... Ik trek zonder op te staan de bureaulade open, haal er een sleutel uit. Ik
denk een heleboel tegelijk - allerlei draden die op één punt uitkomen ...
Wacht even. Verdomme. De zwarte vlokken dansen voor m'n ogen.
Dat zwart. Dat zwart!
Hoe zegje dat ook alweer in 't Engels ... Met die stomgrijnzende smoelen van
ze ...
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Het donker zit bij mij ook van binnen... Alle doden zweven als zwarte vlokken ... ze dansen als zwarte vlekken ...
Ik heb even een stukje kwijt... ik ben even een stukje lacune wezen missen,
maar nu dat ik. ..
Hé ... ik herken het liedje dat ik neurie. Waarom ben ik binnen? Rust. Wacht
even. Ik neurie een liedje dat ik van m'n moeder heb geleerd, m'n moeder, en dat
ik nu soms voor m'n zoontjes zing.
Wacht even... Ik heb me gewoon vergist. Zoveel zieken gezien in m'n leven en
toch kon het me ontgaan dat die twee Hollanders die nu op mijn terras zo schijnheilig van mijn wijn zitten te drinken twee levensgevaarlijke geesteszieken zijn
die hier onder doorzichtige voorwendselen naartoe zijn gekomen om mijn jongens HELEMAAL AAN STUKKEN te snijden! Ik heb het Kwaad een lift gegeven
en nu zit het grijnzend en kwebbelend in mijn tuin ...
Een onzichtbare hand trekt me aan mijn hoofd rechtovereind ... Alle belangrijke beslissingen in mijn leven heb ik op gevoel genomen ... zonneklaar dat ik die
sleutel niet toevallig in mijn handje heb. Wacht even. Ik sta voor de open wapenkast, patroontas om ... Ik kies een jachtgeweer en terwijl ik naar buiten begin te
benen, breek ik mijn dubbelloops open en steek er twee patronen in ...

Vijfde passage - Gaston
Ja, zo gaat het dus altijd. Hij is hier alleen welkom om hun bezit te komen bewonderen en hun opschepverhalen aan te horen en als het Bernard gaat vervelen verwijdert ie zich gewoon en mag Gaston de stomvervelende honneurs waarnemen.
Hoeveel uren heeft hij niet hier, op het terras, en binnen aan tafel en bij de haard,
doorgebracht om hun geklaag aan te horen? Over de vergunning die ze moesten
aanvragen om op hun eigen terrein te mogen jagen, over het zwembad dat maar
bleef lekken... Terwijl zij waarschijnlijk niet eens meer weten waar de flat staat
waar hij woont en waar zij zelfs nog nooit gewéést zijn.
Hij is hun kotsbak, maar hij is te zwak om te vertrekken.
Terwijl het Nederlandse meisje heel gedetailleerd ingaat op de geledingen
van het Nederlandse onderwijssysteem, knikt Juliette flauwtjes en geeuwt achter haar hand.
Gaston doet het rustig aan met de wijn. Het Nederlandse meisje heeft mooie,
stevige tietjes. Jongensborsten. Ze draagt een BH, maar als je op een speciale manier kijkt, zou ze ook best niets onder haar bloesje kunnen dragen.
Hij taxeert de andere glazen en schenkt dan voor zichzelf wat water in. Omdat
hij de medische apparatuur verkoopt die ze in het ziekenhuis gebruiken, voelt hij
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zich, ondanks de hitte, verplicht zijn jasje aan te houden. Hij neemt een slok water en kijkt over zijn glas naar Juliette.
Vroeger hoopte hij altijd dat Bernard kanker zou krijgen of een hartaanval en
dat hij dan met Juliette kon trouwen. Of dat ze zich in ieder geval af en toe door
hem zou laten neuken. Maar sinds haar moederschap zijn haar eigen jeugd en
schoonheid verdwenen onder lijnen en rimpels, pancake, oogschaduw en lippenstift. Veroudering is een ongeluk in slow motion.
'Waar blijft Bernard toch?' zegt Juliette alsof ze de koude schaduw van
Gastons gedachten over haar lichaam voelt strijken. Haar woorden zijn slecht
verstaanbaar omdat ze die op de tuindeuren projecteert.
Binnen loopt iemand, Bernard natuurlijk, tegen een stoel of een tafel aan - er
rinkelt serviesgoed, er valt iets aan scherven. Het gesprek buiten valt stil. Ze horen Bernard vloeken en dan staat hij opeens op het terras. De vlammen van de
fakkels vertekenen zijn gezicht tot een horror van oranjerood en teerzwart. Hij
is een stier. Briesend omklemt hij zijn geweer, zoals die tekenfilmfiguur die altijd
achter Bugs Bunny aanzit. Zijn ogen staan zo wijd opengesperd dat zijn gezicht
wel een dubbelloopsgeweer lijkt.
'You nothing,' zegt hij terwijl de loop van het geweer dat hij op Lucas en Ellen
richt trilt als de beschuldigende wijsvinger van een oudtestamentische onheilsprofeet, '[ know everything.'
Hij haalt diep adem, maar precies op het moment dat hij zich aan een nadere verklaring van zijn stelling wil zetten, gaat zijn geweer af. De scheurende knal
reikt tot aan de uiterste grenzen van de 160 hectare eigen grond. Een vuurflits
vlamt uit de mond van het geweer.
'Au!' roept Ellen kwaad en geschrokken - en kijkt naar haar blote bovenarm,
alsof ze is gekrabd door een wispelturige kat.
'Schijt,' roept Bernard. 'Merde.'
'Goddamned he has a shooting gun!' roept Lucas wanhopig naar Gaston. 'Teil
your friend to act normaal man!'
Hoewel Gaston verbaasd waarneemt hoe Lucas zijn vriendin vastgrijpt om
zich achter haar te verschuilen, als achter een schild, negeert hij diens paniekerige geschreeuw, want Barbet, de hond, slaakt een hoge, lange jankkreet: de keiharde, vlijmscherpe hagelkorreltjes hebben zich diep in het weefsel van haar lieve,
zachte hondenogen geslagen.
Dat stuk stront van een Bernard heeft z'n eigen hond blind geschoten! Het
beest kruipt nu onder de tafel, blijft daar trillend liggen. Op de witte pluisvacht
van haar kop groeien grote, rode vlekken. Het dier piept enjankt.
Bernard gooit zijn geweer op tafel- de loop rookt nog - en kruipt over de ter-
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rastegels naar de hond toe ... fluisterend, schreeuwend, huilend... Juliette verontschuldigt zich naar de gasten en probeert Bernard aan de slip van zijn overhemd
onder de tafel vandaan te trekken. Bernard smeekt Barbet om vergeving.
Het liefst zou Gaston een pook in de vuurkorf houden en die gestoorde klootzak van een Bernard beide ogen uitbranden, maar nu staan ook de twee jongetjes
opeens in hun pyjama op het terras - op hun blote voetjes. Juliette laat Bernard
los en stuurt de kinderen, met haar kiezen op elkaar, sissend en met grote ogen
terug naar binnen, naar boven, naar bed. Daarna kijkt ze naar Gaston.
'De gasten,' zegt ze, 'naar een hotel.'
'Onmiddellijk,' zegt Gaston met een buiging, opgelucht dat hij de grond van
Juliette's schaamte kan wegnemen. Hij belooft snel terug te zijn.
'Ik breng jullie naar Clermont-Ferrand,' zegt hij tegen Ellen. Ze heeft een kras
op haar schouder... het is niks ... een druppeltje bloed, een brandwondje ... Die
geschokte vriend van haar staat doodleuk de glazen bij te schenken ... die idioot
denkt zeker dat iedereen straks weer gezellig aan tafel gaat zitten.
De drie lopen via eetkamer en hal naar de auto's die voor het huis staan geparkeerd. Die Lucas lijkt echt in shock. .. zijn vriendin beent rechtstreeks naar de cabrio van Bernard, trekt de portieren en de achterklep open... Gaston helpt haar de
rugtassen in zijn bruine Renault te proppen. Het holle, metalige geluid van klingelende tentbuizen.
Ellen duwt Lucas op de achterbank, zelf stapt ze voor in, gaat op de passagiersstoel zitten. Terwijl Gaston zijn jasje aan een haakje boven de hoedenplank
hangt, klikt Ellen haar veiligheidsriem vast. Met groot licht rijden ze, stapvoets,
over het lange, glooiende slingerpad naar het toegangshek - daarna trapt Gaston
het gas diep in.
De weg leidt door een donker bos (vleermuizen, gebladerte, konijnen) en
daarna langs blaffende boerderijen, door lege dorpen.
Gaston krijgt de slappe lach. Zomaar. 'Schijt hé. Dat was wat hè?' zegt hij tegen
Ellen die onbewogen terugkijkt. Op de achterbank houdt Lucas zich slapende.
Doordat Gastons beide handen op het stuur rusten, kan zijn zweetlucht zich
ongehinderd vanonder zijn oksels in de kleine cabine verspreiden. Zijn raampje
stáát al open - de muren waar ze langs schieten weerkaatsen het geluid van de
motor.
Een leven lang smachten, hunkeren, verlangen heeft Gaston geleerd de tekenen te lezen: op het moment dat die Lucas probeerde om zijn vriendin als schild
te gebruiken, is er iets onherstelbaar stukgegaan in de toekomst van die twee ...
Bernard heeft de roos van hun liefde aan flarden geschoten...
Gaston concentreert zich op de weg. In ieder dorp passeren ze handenvol ver-
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lichte ramen. Slaapkamers. Hij weet zeker dat achter al die vensters mensen liggen te neuken, dat kan haast niet anders. Hij is geil van de wijn en van de warmte ... Het zou een kleine moeite zijn om hier even de berm in te rijden, die slapjanus van een Lucas z'n keel door te snijden en daarna z'n gang te gaan met dat warme, soepele vriendinnetje van 'm.
'Heb je dat boek van de broer van Jeroen Krabbé nog meegenomen,' vraagt
Lucas met dikke tong vanaf de achterbank.
'Zit in m'n tas,' antwoordt Ellen koud.
Gaston kijkt haar vragend aan. Maar ze vertaalt het gesprekje niet.
Het Franse land, een hemel vol sterren. Gaston denkt aan Barbet. Hij vraagt
zich af of het dier de voltreffer zal overleven. Straks, als hij deze twee heeft afgezet
bij Hótel Chevalier, gaat hij snel terug naar het huis van Bernard en Juliette ... misschien valt het allemaal wel heel erg mee ... en wie weet wat er nog kan gebeuren
als Bernard zijn roes ligt uit te slapen...
De koplampen van de Renault werpen twee gele ovalen op het wegdek, twee
gouden eieren die hecht aan het asfalt kleven. Alleen de weg zelf heeft een betere
wegligging.
'Ik heb er zelf nog nooit geslapen,' zegt Gaston in het Engels tegen Ellen, 'maar
ik heb gehoord dat ze in Hótel Chevalier veel werk maken van het ontbijt.'
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STEPHAN ENTER

Dankwoord bij de
aanvaarding van de
F. Bordewijkprijs
Geachte dames en heren,
Toen ik er jongstleden november telefonisch van op de hoogte werd gebracht dat
ik de F. Bordewijkprijs 2012 had gewonnen, voelde ik naast blijdschap ook enige
schaamte. Want het was op die dag minstens een decennium geleden dat ik voor
het laatst iets van Bordewijk had gelezen. Het gaat met geliefde auteurs soms als
met vrienden: je wordt ouder, bent druk met van alles en niets, en voor je het weet
betrap je je erop dat iemand, met wie je het toch altijd goed kon vinden, al lange
tijd nauwelijks inje gedachten is geweest.
Om kort te gaan: diezelfde avond, voor het slapengaan, dacht ik 'ja, ik móet
weer wat van Bordewijk lezen'. Ik trok lukraak twee uitgaven uit mijn kast, sloeg
een halfuur later in bed goedgemutst het bundeltje Vijffantastische vertellingen
op een willekeurige plek open, en begon het mij onbekende verhaal 'Twee proeven genomen op Jos van der Haerden' te lezen. Het volgende moment zat ik recht
overeind. Want wat stond daar? Ik zal het voor u citeren.
'Onze Alpentocht over de daken der Breestraat begon in het vergeetboek te
raken. En toch hadden wij bij die gelegenheid wel van ons doen spreken. Ja, die
klauterpartij! Als ik eraan terugdenk duizelt het me nog. We waren uit een der
dakvensters van de kroeg geklommen, onderling verbonden door een touw om
ons middel, met lange stokken, zware schoenen, hoeden met veertjes en onze
broek op tot de knieën om het Tyroler beeld te volmaken. En daar ging het. Nu
eens te paard op de daknokken gezeten, dan weer op handen en voeten kruipend
door open goten, dan weer om een geweldige schoorsteen heen, die dwars in de
weg stond, voort, voort waar het toeval ons voerde, langs de afgronden van stegen
en sloppen in de diepte.'
De uiting van ontzetting die mij bij het zien van deze laatste woorden ontsnapte zal ik u omwille van de goede smaak besparen, maar ik wil u wel graag een
fragmentje uit mijn eigen, vandaag bekroonde Grip voorschotelen, en dat gaat als
volgt:
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T...] de troep liep een paar straten door, sloeg een smalle hoge steeg in en hield
halverwege stil bij een regenpijp, die werd gekeurd door er uit alle macht aan te
rukken. Vincent, zo bleek, had een alpinistenspelletje bedacht dat "daklopen"
werd genoemd: ze beklommen 's avonds gevels in het centrum van de stad en liepen door dakgoten en sprongen van huis op huis; wie ergens niet verder durfde of
kon viel af, winnaar was degene die het laatst overbleef. Vaak ging het bijna mis,
nooit helemaal.'
Deze scène uit Grip, over het 'daklopen', is honderd procent autobiografisch.
Ik heb dit zelf gedaan, jaren geleden, precies zoals beschreven in mijn roman, en
ik had nog nooit van een vergelijkbaar verhaal gehoord. Het was mijn anekdote,
helemaal van mij en alleen van mij - tot de dag waarop ik hoorde dat ik de Bordewijkprij s zou krijgen.
Ik heb de rest van het verhaal 'Twee proeven genomen op Jos van der Haerden' gelezen. Een spannend, griezelig verhaal, kan ik u zeggen. Desondanks bladerde ik steeds weer terug naar die eerste regels. Het stond er echt.
Hoewel ik altijd meende tot in mijn vezels een professioneel atheïst, rationalist en skepticus te zijn, is het mij zonneklaar: de geest van Bordewijk waart rond,
en dat niet alleen: hij houdt kennelijk een oogje op auteurs die het euvele lef hebben deze naar hem genoemde prijs te winnen. Want wat kan het anders betekenen dat ikjuist op die dag precies dát boek uit de kast trek, het precies op die pagina opensla, en precies dáár begin te lezen? Het is alsof Bordewijk me van gene zijde toevoegt:jij kunt nu wel die prijs winnen mannetje, maar denk maar niet datje
iets nieuws te melden hebt. Je kunt het zo gek niet bedenken, of ik benje voor geweest. En het is dan ook met voorzichtigheid en bescheidenheid dat ik hierbij de
jury wil bedanken voor haar keuze, de Jan Campert-stichtingvoor de organisatie
rondom deze prijs, u aanwezigen voor uw aandacht, en de naamgever Bordewijk,
vanwaar hij me ook beloert, voor zijn prachtige oeuvre. Ik dank u wel.
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JULIADECK

,

Viviane Elisabetb
Fauville
Vertaling Lidewij van den Berg en Katrien Vandenberghe
Sinds ik ben ben ik hier; mijn verschijningen elders komen voor rekening van
derden.
Samuel Beckett, Onnoembaar
1

Het kind is twaalf weken oud, en haar adem wiegt u op het rustige, regelmatige ritme van een metronoom. U zit beiden in een schommelstoel midden in een
volkomen leeg vertrek. De door de verhuizers opgestapelde dozen staan tegen
de rechtermuur. Drie daarvan, boven op de stapel, zijn opengemaakt om er het
hoogstnodige uit te halen: keukengerei, toiletartikelen, wat kleren en de spullen
van de baby, die talrijker zijn dan de uwe. Het raam heeft geen gordijn. Het lijkt
aan de muur gespijkerd als een schets, een zuivere perspectiefstudie, waarin de
uit de Gare de l'Est weglopende rails en bovenleidingen de vluchtlijnen vormen.
U bent er niet helemaal zeker van, maar het komt u voor dat u vier of vijf uur
geleden iets hebt gedaan wat u niet had mogen doen. U probeert zich uw opeenvolgende handelingen weer voor de geest te halen, er de draad van te reconstrueren, maar telkens als u een stukje te pakken hebt, hangt daar niet vanzelf de volgende herinnering aan vast, maar valt het als een los eindje neer in het gat dat uw
geheugen is geworden.
Om eerlijk te zijn weet u niet eens meer zeker of u daarstraks wel bent teruggegaan naar dat andere appartement, dat u al jaren in het geheim bezoekt. De
omtrekken en de vormen, de kleuren en de stijl vervagen in de verte. Heeft de
man die u daar ontving eigenlijk wel bestaan? En bovendien zou u hier niet zitten nietsdoen als u zichzelf iets te verwijten had. Dan zou u lopen te ijsberen, aan
uw nagelranden peuteren, en uw besluitvorming zou door schuldgevoel worden
verlamd. Nou, niets van dat alles. Ondanks het waas dat over uw herinneringen
hangt, voelt u zich heel vrij.
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Uw heupen komen tot stilstand, brengen geen beweging meer op de schommelstoelover. U draagt de baby naar de naastgelegen slaapkamer. Die ruimte is
iets meer ingericht. Een eenpersoonsbed, met de deken strak gespannen onder
het omgeslagen laken, en de wieg staan aan weerskanten van het raam. Het kind
protesteert nauwelijks als u het op haar rug neerlegt en valt weer in een diepe
slaap. U werpt een blik om u heen, herschikt de stapels kleren die een houten kist
onder het raam aan het zicht onttrekken, strijkt de jurk aan de voorkant van een
metalen kledingrek glad, waar ook al uw jassen en winterbroeken hangen. De
truien liggen opgetast op het rooster boven de stang, per paar staan de pumps en
de laarzen geduldig tussen de wieltjes te wachten.
Een gang verbindt de twee kamers en de keuken. Aan het eind ervan ligt de
badkamer, een piepklein hokje waar u, als u op de wc zit, uw knieën tegen de wastafel stoot en uw linkervoet tegen de rand van de douchebak. Op het plafond bladderen langzaam reepjes verf af. Eigenlijk had het appartement een opfrisbeurt
moeten krijgen, maar u wilde er zo snel mogelijk in, u hebt de eigenaar gezegd dat
u de werkzaamheden eenmaal ter plekke zelf zou laten uitvoeren, hij hoefde alleen maar een maand huur in mindering te brengen. Wat betreft de keuken, daar
valt niets op aan te merken. De allernieuwste inbouwapparatuur onder een imitatiegranieten werkblad, de fonkelende kranen en de glanzende tegelvloer rechtvaardigen op zich al de torenhoge huur.
U pakt twee eieren uit de koelkast en een kom uit het kastje boven de gootsteen om een omelet te kloppen. Mensen denken dat een omelet glad moet zijn,
maar ze hebben het mis. De kunst is om het eiwit mondjesmaat met de dooier
te mengen en dat net gaar te bakken. U hebt dikwijls toegekeken hoe uw moeder een omelet klopte. Haar aanwijzingen staan in uw geheugen gegrift, en dat is
maar goed ook want daartoe beperken zich uw huishoudelijke talenten. U hebt
gestudeerd, een mooie professionele loopbaan. Die bezigheden laten weinig tijd
over om een perfecte huisvrouw te worden. U betreurt dat want in uw momenten
van ontreddering zou u naar de eerste de beste luisteren en er zijn nog altijd mensen die beweren datje daarmee een man aanje bindt.
Terwijl u de eieren met een vork losklopt, probeert u zich te herinneren wat
u vandaag hebt gedaan. De baby heeft u om zes uur gewekt. Een zwak gekerm
stijgt op in de slaapkamer, die ondanks het ontbreken van luiken nog donker is.
U opent een oog, murmelt een onnozel wijsje, een van die popliedjes die u op uw
vijftiende hebt geleerd, de enige wiegeliedjes die u kent. Daarna warmt u de fles
op en terwijl die op de juiste temperatuur komt schiet u snel onder de douche.
Nu ligt het kind in de keuken in uw armen, het drinkt en u denkt beiden nergens
meer aan. U legt het meisje een paar minuten terug in de wieg om haar spullen te
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pakken, uw haar te borstelen en uw ogen met eyeliner groter te laten lijken. Samen gaat u de deur uit.
De oppas woont aan de rue Chaudron. Vanaf het gebouw waar u woont, op de
hoek van de rue Cail en de rue Louis Blanc, is het rechtdoor, links, rechts. De oppas beperkt zich tot de minimale dienstverlening. Ze ziet scrupuleus toe op de
plaatselijke hygiëne, verschaft het kind onberispelijke verzorging en put zich
niet uit in nutteloze beleefdheden. Dat bevalt u uitstekend. Over een maand begint u weer met werken en de kleine moet er een beetje aan gewend raken zonder
u te leven.
Tot twee uur 's middags verricht u de administratieve formaliteiten die te
maken hebben met de verhuizing, de scheiding, de eenoudertoelage. Ook koopt
u wat kleren, gaat naar de kapper, laat u verzorgen door de manicure. Vroeger
mochten uw vriendinnen die al moeder waren graag herhalen dat u, die waarschijnlijk kinderloos zou blijven, bofte dat u tijd voor uzelf had. Ook al zou het tij
keren, u hebt besloten dat uw nageslacht uw verdorde schoonheid niet op het geweten hoeft te hebben.
De omelet is nu bijna gaar. Met de spatel rolt u hem op en laat hem op een plastic bord glijden, terwijl u tegen de rand tikt om dit bizarre materiaal, zo'n goede
imitatie van porselein, te laten resoneren. U hebt het bord gekocht bij de Monoprix van de Gare du Nord. Zonder het goed te bekijken, want u had het te druk met
het begluren van een andere klant op de afdeling. Hij was ongeveer uw leeftijd
en bestudeerde dezelfde modellen. U trachtte te raden of ook hij uit dwingende
noodzaak het gezinsservies had moeten achterlaten. U had niet het lef het hem te
vragen.
In het midden van de opgerolde omelet giet u de inhoud van een blik erwtjes
met worteltjes en dit alles zet u in de magnetron, een lichte inbreuk op de kunst
van het omelet bakken, terwijl u uw gedachten weer richt op wat u die ochtend
hebt gedaan. Het lijkt erop dat u bij uw man bent langsgegaan, juist ja: u hebt de
sleutel nog, en er zijn een paar dingen waarvan u hebt gemerkt dat u ze miste.
In het appartement aan de rue Louis Braille is al een maand niets veranderd.
Julien zegt dat hij gaat verhuizen maar dat laat op zich wachten. Overigens maakt
hij niet de indruk hier veel tijd door te brengen. De gootsteen en het afdruiprekje zijn leeg, er zit geen zak in de vuilnisbak en de tv-gids is nog van voor uw vertrek. U legt weer beslag op een rechthoekig dienblad, een paar handdoeken en
de broodrooster. Terwijl u in de wandkast van de tweede slaapkamer - die de babykamer had moeten worden - naar een boodschappentas zoekt om alles in te
stoppen, stuit u op uw huwelijksgeschenken. Er is geen enkele reden waarom deze man, die u zo gebrekkig heeft liefgehad, naar wie u zo hebt verlangd en die u
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zo heeft teleurgesteld, de set van acht keukenmessen zou mogen houden die uw
moeder bij die gelegenheid had geschonken. U hebt de messen in uw handtas gemoffeld, en het is al heel wat dat u zich dat nog herinnert. U slikt de laatste hap
omelet door en gaat naar bed.
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GILLES VAN DER LOO

Bijna thuis

Na een dag op de rivier, met stops bij alle nederzettingen onderweg, was ik de
laatste die van boord ging. Het diepe groen van de jungle dat me de eerste uren zo
gefascineerd had, was me bij het smaller worden van de rivier gaan benauwen tot
ik de indruk kreeg me op de bodem van een groen ravijn te bevinden; het strookje blauwe lucht erboven zó smal dat het elk moment verdwijnen kon. Zandoever,
zei de kapitein, was nu niet ver meer.
De eerste plantage liet evengoed meer dan een uur op zich wachten, waardoor
ik mezelf vervloekte niet eerder van boord te zijn gegaan om een toilet te zoeken.
Hoe de andere vrouwen het al die tijd hadden uitgehouden was me een raadsel.
Toen ik na een bocht in de rivier het witte huis van Nandines foto's zag liggen,
hield ik het bijna niet meer.
De kapitein zette mijn bagage op de steiger. Na een reis van meer dan drie weken was hier mijn nieuwe thuis. Ooit moest het een statige planterswoning zijn
geweest, maar de verf hing in vellen van de gevel. Bijna alle ramen misten luiken en de golfplaten boven de veranda zagen bruin van de roest. Het grasveld was
slecht onderhouden en het grindpad naar de veranda, waarover een keurig geklede neger aan kwam lopen, was bezaaid met onkruid.
De man stelde zich voor als RonaId Smitty en excuseerde zich namens mijn
zus en haar man. Vanachter het huis kwamen twee vrouwen en een jongen van
een jaar of zestien aangerend, die haastig hun kleren fatsoeneerden.
'De bedienden,' zei Smitty, alsof hij dat zelf niet was, 'spreken geen Nederlands, maar ze begrijpen het wel. Mevrouw Compernolle heeft mij gevraagd u
naar uw kamer te brengen.'
Mevrouw Compernolle. Dat was Nandine.
'Dan zal ik u maar volgen,' zei ik.
Smitty liet mij voorgaan, waardoor hij me de weg moest wijzen terwijl hij achter me liep. Op de treden naar de veranda gleed ik uit en alleen zijn handen, die hij
als stalen grijpers om mijn bovenarmen klemde, konden verhinderen dat ik viel.
Smitty's lichaamsgeurwas sterk, indringend.
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'Excuseert u mij,' zei hij, en zette me rechtop. De rest van de dag zou ik die
handen om mijn armen voelen.
In de woonkamer, die met zijn openslaande deuren op de veranda ooit een
fraaie salon moest zijn geweest, stond een sleets bankstel. Ik herkende de vleugel
die bij mijn grootouders gestaan had en stapte er meteen op af, maar de C die ik
aansloegjankte vals door de ruimte en stierf een vroege dood. Twee kleine papegaaien in een kooi bij het raam schrokken op en krij sten als kraaien.
'Miss,' zei Smitty, 'als u mij wilt volgen?'
De treden van de trap, die naar een donkere bovenverdieping leidden, waren
uitgesleten. Boven de lambrisering hingen twee schilderijtjes uit mijn ouderlijk
huis. Hoe had ons leven zo'n afslag kunnen nemen dat deze landschappen hier
hingen; dat ik hier was?
In mijn kamer herkende ik de hand van mijn grote zus: hij was schoon en zonder enige warmte. Er stonden een garderobe, een bureau met stoel en een smal
bed met een muskietennet erboven. Ik duwde de luiken open en keek naar het gazon, waar de jongen die ik eerder had gezien takjes en bladeren op een hoop veegde aan de voet van een op sterven na dode palm.
'Waar is mijn zus,' vroeg ik aan Smitty, die in de deuropening was blijven staan,
zijn handen gevouwen als een predikant. Hij keek naar het plafond alsof hij diep
moest nadenken en zei: 'Mevrouw Compernolle is met meneer naar de kerk.'
'N aar de kerk?'
'Ja,miss.'
'En wanneer worden ze terug verwacht?'
'Ik zal informeren en dan zeg ik het u direct, miss. Kan ik verder nog iets voor
u doen?' Hij vroeg het alsof ik alles ter wereld kon wensen. Bijna zei ik: je kunt de
tijd achttien jaar terugdraaien tot het moment van mijn verwekking en zeggen:
STOP.

Smitty kwam niet meer terug, maar toen ik eindelijk naar de wc was geweest
en mijn koffers had uitgepakt, hoorde ik het geluid van een buitenboordmotor.
Een klein bootje meerde aan en ondanks de flinke afstand en de jaren dat ik haar
niet gezien had, herkende ik mijn zus meteen.
Martin, van wie ik alleen een vage foto had gezien, bleek een kleine Spaans
ogende man in een blauw linnen kostuum. Hij hielp mijn zus van de steiger en
keek met een hand op zijn heup toe terwijl we elkaar omhelsden. Op slag was duidelijk hoe Smitty aan zijn manieren kwam.
'Dag lieve zus,' zei Nandine, en wreef over mijn rug ten teken dat het tijd was
om los te laten. Haar jurk was van dezelfde stof als het kostuum van Martin. De
lichte huid waarop ze altijd zo trots geweest was, had ze weten te behouden. Op
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haar decolleté rustte een zilveren crucifix. Ze knikte in de richting van haar man,
die een kleine buiging maakte. 'Dit is Martin.'
'Ik hoop dat Smitty u op uw gemak gesteld heeft, Emma?' Zijn stem was dieper danje zou verwachten en had de korreligheid van een zware roker.
'Smitty heeft me heel goed opgevangen,' zei ik. 'Hij is een heer.'
Martin lachte, maakte de knoop van zijn stropdas los. 'Hoe was uw reis?'
Ik keek naar mijn zus. 'Lang. Het was verder dan ik dacht.'
'Kom,' zei Nandine, 'dan zet ik thee.' Ze verdween in het huis en liet me alleen met Martin, die op een van de schommelstoelen plaatsnam en het bovenste
knoopje van zijn overhemd openmaakte. Dit was de man waarmee mijn zus een
bed deelde. Nandine zou zijn geslacht iedere nacht tegen zich aan voelen. Ze zou
hem als een bronstig dier tussen haar benen laten stoten.
'Mooi, vindt u niet?'
Ik schrok, keek op. Martin knikte naar de rivier.
'Ja,' zei ik. 'Heel mooi.'
De temperatuur leek tien graden te stijgen, en toen mijn zus met een dienblad
naar buiten kwam donderde het. De hemel brak open en liet een hevige regen los,
die op de golfplaten roffelde alsof er knikkers naar beneden kwamen. Nu viel ook
de chaotische plaatsing van het meubilair op zijn plek: het dak van de veranda
lekte overal waar geen stoelen stonden.
'Jullie waren in de kerk?' vroeg ik toen we zaten, theekopjes op de tafel tussen
ons in.
'We wisten niet wanneer je aan zou komen,' zei Nandine.
'Benje christelijk geworden?'
Martin pakte zijn thee en leunde weer achterover in zijn stoel. N andine zuchtte; legde haar hand op de crucifix.
'De gemeenschap hier is klein,' zei ze.
Na de thee hield het op met regenen, en liet Martin me de plantage zien. We
volgden een grindpad langs suikerriet en peperstruiken, tot we bij een kleine
kampong kwamen die aan de rand van de jungle lag. De mensen waren vriendelijk en nodigden ons uit om thee met hen te drinken, maar Martin sloeg het aanbod af. Het viel me op dat hij steeds in de berm liep, waardoor hij even groot leek
als ik. Toen we weer bij het huis kwamen zei hij: 'Zie ik u bij het avondeten?'
'Graag,' zei ik, alsof ik ergens anders heen had kunnen gaan. Ik wilde hem vragen me te tutoyeren, maar hij had zich alweer omgedraaid.
In de woonkamer trof ik N andine, die was begonnen aan de stapel boeken die
mijn moeder me mee had gegeven. Toen ik zei dat Martin weer aan het werk was
gegaan reageerde ze niet. Vanuit een stoel bij het raam keek ik naar mijn zus, die
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na twee jaar in de tropen kennelijk niets van thuis wilde weten. Ik wachtte tot het
donker als een doek over het huis viel en zwermen muskieten schijnbaar uit de
grond omhoog kwamen, maar de tuinjongen die de olielampen bracht was de eerste die mijn aanwezigheid op leek te merken. In de vogelkooi vielen de papegaaien zij aan zij in slaap
Martin kwam niet thuis voor het avondeten, dat bestond uit droge vis met
rijst. De gesprekken die ik met Nandine begon strandden steeds op haar gesloten,
kauwende mond. Toen we eenmaal aan de koffie zaten was het tikken van de pendule het enige geluid.
Na de koffie liep ik over het grindpad naar de steiger. De slangen en kaaimannen waarvoor Martin me gewaarschuwd had beangstigden me minder dan nog
langer alleen te zijn met de stille plantersvrouw die me aan mijn zus deed denken.
Uitkijkend over de rivier dacht ik aan thuis en vroeg me afwaarom het hier zoveel
beter zou zijn.
Met papa in kamp Vught stonden mama en ik er alleen voor. Dezelfde mensen die in de oorlog aan de deur kwamen om hulp te vragen, schreven nu lelijke
woorden op de schutting. Toen ik op een dag met afgeknipte lokken en een blauw
oog uit school kwam, zei mijn moeder dat het afgelopen moest zijn. Ze schreef
een brief aan Nandine en een maand later zwaaide ze me uit in de haven van Rotterdam. Vanaf de achtersteven van de Willem van Oranje zag ik hoe mijn moeder
kromp, een stipje werd en met de kade aan de horizon verdween.
Nog geen meter van waar ik zat zwom traag een grote vis voorbij. Hij had een
platte kop met heldere ogen en tijgerstrepen op zijn flank. Even hield hij stil, als
om er zeker van te zijn dat ik hem zag. Zo keken we elkaar aan, dit vreemde wezen
en ik, voor het met een slag van zijn staart in de diepte verdween.
Hoe klein de gemeenschap was, werd duidelijk toen ik die zondag meeging naar
de kerk, die een houten kapel met louvredeuren bleek. Alle ogen waren op me
gericht, en ik was dankbaar toen de dienst begon. Die dankbaarheid duurde niet
lang, door de intense hitte in de kerk. De bank waarop ik zat leek recent vernieuwd en de geur van vochtig hardhout was zo verstikkend dat zelfs de mannen
waaiers gebruikten.
De bebaarde pastoor werkte zich op hoog tempo door een nauwelijks verstaanbare mis en werd na de afsluiting meteen verlaten voor de schaduw van een
grote amandelboom op het zandplaatsje voor de kerk.
Mijn zus nam me bij de arm; stelde me voor aan mannen met gerimpelde bruine koppen en vrouwen die even bleek waren als zij. Ik schudde hun handen en
vergat de namen die erbij hoorden, liet Nandine praten en keek met verbazing
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naar wat er geworden was van het meisje waarmee ik zestien jaar een kamer had
gedeeld. Op het eerste onbewaakte ogenblik vluchtte ik naar de kleine begraafplaats naast de kerk.
De familienamen op de stenen waren steeds dezelfde. Niemand was hier geboren. Twee stenen waren nieuw: een meisje en eenjongen van dezelfde familie.
Matilde had geleefd van 1931 tot 1946 en Thomas van 1939 tot 1946.
'TB,' zei een stem achter me. 'Tom overleed drie maanden na Mattie.'
Op het lage hek van de begraafplaats zat een meisje van mijn leeftijd. Ze droeg
een witte jurk die afstak bij haar gebruinde huid, en helblauwe ogen fonkelden in
haar fijne, bijna kinderlijke gezicht. Toen ik haar een hand gaf kneep ze er zó hard
in dat ik kreunde. 'Jij bent het zusje van Compernolle,' zei ze. 'De zus van mevrouw.'
'Emma,' zei ik.
'Dat weet ik. Iedereen heeft het over je.'
'Wat zeggen ze dan?'
'Wat ze altijd zeggen. Iedere nieuwe blanke houdt de planters weer een tijdje
bezig. Ze hebben niets anders te doen.' Ze trapte tegen een van de witgeschilderde planken aan de zijgevel van de kerk. 'Behalve op zondag dan.'
'Die kinderen,' zei ik en wees naar de graven.
Ze knikte. 'Ze waren allang ziek. Toen de regen begon werd het erger, tot je
ze aan de andere kant van de rivier kon horen hoesten. In oktober ging Matilde.
Thomas hield het tot nieuwjaarsdag uit.'
'Maar waren ze dan gewoon thuis?'
'Waar denkje datje bent? De dichtstbijzijnde kliniek is in Rivesville, dat is vijf
dagen over de rivier.'
Ik staarde naar de grafstenen. In Nederland zouden de kinderen nog geleefd
hebben, er was nu zelfs een medicijn voor TB. Toen ik opkeek was het meisje verdwenen.
Op zee had ik gefantaseerd over jungletochten, over de ontdekkingen die ik zou
doen, maar het oerwoud bleek iets waar je niet doorheen kon komen zonder een
man met een kapmes. Toen ik Smitty vroeg of hij me wilde helpen, zei hij: 'Als u
me dat vraagt, miss. Zeker. Waar, als ik vragen mag, wilt u precies heen?'
'Nou gewoon,' zei ik. 'Het oerwoud in.'
Smitty grinnikte, trok meteen zijn gezicht weer strak en knikte naar de dichte
begroeiing aan het einde van het grasveld. 'U weet dat er achter die jungle alleen
maar meer jungle is?'
Ik liep rondjes over de paden; over het land en door de kampong waar de men-
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sen me vriendelijk bejegenden, maar een gesprek onmogelijk bleek omdat we elkaar niet verstonden. Naarmate de dagen voorbijgingen merkte ik dat het meisje
dat ik bij de kerk ontmoet had steeds in mijn gedachten terugkwam. Ik beschreef
haar aan Martin; wilde weten wie ze was, maar hij had geen tijd om me te helpen.
Bij mijn zus had ik meer succes, zij vertelde dat ze Kathleen Kops heette en dat
haar familie het huis bij de stroomversnelling bezat, de laatste plantage voor het
begin van de wildernis. 'Het zijn goede mensen,' zei Nandine. 'Ze hebben het niet
makkelijk.'
Drie weken kwam het meisje niet naar de kerk en in die tijd werd ik bijna gek
van verveling. Ik deed navraag bij een van de vrouwen en hoorde dat Kathleen
ziek was.
'Altijd wat met dat kind,' zei de vrouw, die met haar twee zoontjes naar de kerk
gekomen was. Nandine vertelde later dat haar man haar verlaten had voor een
meisje uit zijn kampong. Toen Kathleen de zondag daarop weer verscheen leek ze
vermagerd, maar niet in slechte doen.
'Benje weer beter?' vroeg ik.
Zittend op het hek van de begraafplaats staarde ze naar de bosrand, haar pupillen groot en glanzend als die van de vis die ik op mijn eerste avond voorbij had
zien zwemmen. Ze knipperde, leek langzaam boven water te komen.
'Weetje nog?' zei ik. 'Emma. De zus van Nandine Compernolle?'
'Soms bewegen de bladeren. Ook als het niet waait.'
'Dat zijn toch de dieren? Vogels en apen?'
Traag schudde ze haar hoofd. In een vloeiende beweging kwam ze van het
hek af en begon op de begroeiing af te lopen. Een vrouw in een witkatoenen jurk
beende langs me; pakte het meisje bij haar schouders. Met een ruk draaide ze
haar om en marcheerde haar terug naar de schaduw van de amandelboom. Hoewel het duidelijk niet het beste moment was, stapte ik op de vrouwafen stelde me
voor. Ze bleek de moeder van Kathleen te zijn. Met de arm die ze over de schouders van haar dochter had gelegd leek ze haar meer tegen te houden dan te omarmen. Ik zei dat ik graag eens op visite zou komen. De vrouw leek te ontspannen.
'Het is wat vroeg voor bezoek,' zei ze, 'maar volgende week ben je van harte
welkom.'
Op weg naar huis moest ik mijn best doen om niet te huppelen.
Die week dacht ik lang na over een verhaal waarmee ik mijn komst naar de kolonie kon verklaren. Een getrouwde man was verliefd op me geworden. Hij had
groene ogen, die me het eerst waren opgevallen toen ik hem ontmoette in zijn
winkel, waar ik kwam om een portretfoto te laten maken. Terwijl ik muskieten

79

doodde, perfectioneerde ik onze toenadering, een eerste kus en een avond in het
park waarop hij me zijn liefde verklaarde. Uiteindelijk zou hij, terwijl de hele stad
er schande van sprak, voor ons huis hebben gepost tot het mijn ouders beter leek
mij tijdelijk bij mijn zus onder te brengen.
Op woensdag kreeg ik een brief van mama, die schreef dat papa snel vrijgelaten zou worden. Ze meldde niets over gebeurtenissen in en om het huis, waardoor ik wist dat de pesterijen nog lang niet voorbij waren.
Die zondag was Kathleen niet in de kerk. Ik kneedde het handvat van mijn tas
en wachtte op het einde van de dienst. Buiten vertelde haar moeder dat Kat niet
mee was gekomen, maar zich verheugde op mijn komst.
Ik nam afscheid van Nandine en Martin en liep met Kathleens ouders mee
naar hun plantage, een wandeling van een half uur die mevrouw Kops vulde door
aan één stuk te praten terwijl haar man ons zwijgend volgde.
We liepen door cacaogaarden en suikerrietvelden tot we langs een kampong
met een houten kerkje kwamen, waarvoor de arbeiders op bankjes in de schaduw zaten. De mensen zwaaiden toen we langsliepen en het verbaasde me te zien
dat Kathleen van een van de bankjes opstond. Ze groette een forse zwarte vrouw
naast wie ze gezeten had en liep ons tegemoet.
'Emma!' Haar glimlach leek te groot voor haar gezicht. Kat omhelsde me
en nam me mee voor een rondleiding. Overal waar we arbeiders tegenkwamen
maakte ze een praatje in hun vreemde, onuitspreekbare taal. De mensen lachten, noemden haar Mskat. Ik dacht aan Nandine, die in al die tijd eerder een porseleinen aandenken aan Nederland leek geworden dan iemand die hier thuishoorde.
Het huis van de familie Kops bleek kleiner dan dat van Martin en was in uitstekende staat, zelfs het golfplatendak was witgeschilderd. Op de veranda wachtte Kathleens moeder met koele limonade. Ik ging zitten op een stoel die ze me
aanbood en vroeg hoelang ze hier al woonden.
'Mijn man is hier sinds '31,' zei mevrouw Kops. 'Ik kwam hem in '32 achterna
met Kathleen. Het eerste jaar woonden we in die hutten daar.'
Ze wees naar twee kleine barakken die tegen de bosrand stonden, en in gebruik leken als machineopslag. Overal hing en stond materieel. De verbazing
moet op mijn gezicht te lezen zijn geweest. Kathleens moeder knikte. 'Toch hebben we daar eenjaar gewoond, en mijn man wel twee. Toen hij begon was er niets,
hij heeft de hele plantage uit de jungle moeten hakken.'
Ik probeerde me die eerste jaren voor te stellen: het kleine gezin in die benauwde ruimte, omringd door bos. Geen buren, geen geheimen. Het leek me
heerlijk.
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'We wasten ons in de rivier,' zei mevrouw Kops. Ze wees naar de stroomversnelling aan het einde van het gazon. 'Daar bij de soela'.
'Er zitten toch piranha's in de rivier?'
Kathleen keek op. 'Zwemjij niet? Hoe houdje het hier dan uit?'
Daar had ik geen antwoord op.
'Na de lunch gaan we zwemmen,' zei Kat. 'Ik sta erop.'
Haar moeder kwam overeind. 'Zolang piranha's geen bloed ruiken doen ze
niets. Benje ongesteld?'
Mijn wangen gloeiden. Ik keek; naar mijn knieën en schudde mijn hoofd.
'Ik zal eens kijken ofwe een badpak voor je hebben.'
Een half uur later stapte ik, aan de hand van Kathleen om niet uit te glijden
op de gladde stenen, voor het eerst in de rivier. Ik droeg een blauw badpak dat me
te ruim was, waardoor de mouwtjes steeds van mijn schouders gleden. Kathleen
leidde me naar een van de ondiepe poelen en ging zitten. Het duurde even voor
ik over mijn angst voor roofvissen heen was en kon genieten van het koele water,
dat langs mijn rug en benen raasde.
'De indianen zeggen,' zei Kathleen, 'dat de rivier uit het midden van de aarde
komt en dat het water aan het einde van de wereld over de rand valt als een gigantische waterval.'
'Enjij gelooft dat?'
Kathleen knikte. Toen glimlachte ze en schudde haar hoofd. Met een hand op
een grote steen en de andere op mijn schouder hees ze zich overeind. Het bandje van mijn badpak verschoof. Kathleen drukte haar duim in de huid van mijn
schouder en zei: 'Je verbrandt.'
Ik volgde haar naar de kant, waar ze me een handdoek voorhield. Ik droogde
me met badpak en al af, sloeg de handdoek om me heen en knoopte hem dicht.
Kat stroopte haar badpak af tot ze naakt voor me stond. Over haar hele lichaam
had ze dezelfde kleur: het zachte roodbruin van het rivierzand.
'Jij hebt grotere borsten dan ik,' zei ze terwijl ze bukte om tussen haar tenen te
drogen. Pas toen ze helemaal klaar was sloeg ze de handdoek om haar lijf. 'Kom,
dan gaan we eten.'
Voor de lunch was er rijst, met een bladgroente die ik nog nooit had gezien.
Aan de kleine tafel in de keuken at ik meer dan in alle weken sinds mijn aankomst.
Mevrouw Kops glimlachte; schepte me extra op. Haar vader bleek stil, maar niet
zwijgzaam. Geduldig gaf hij antwoord op al mijn vragen over zijn plantage.
Die avond, toen Kats vader zich terugtrok in zijn studeerkamer, kaartten Kat
en ik met haar moeder op de veranda terwijl vuurvliegjes aan en uit flikkerden
boven het gazon. Op de achtergrond klonk het ruisen van de soela.
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De twijfelaar die ik met Kat moest delen bleek ruim genoeg, en eenmaal onder
de klamboe viel ik meteen in slaap. Toen ik laat 's nachts wakker werd stond ze
voor het raam, haar handen op de vensterbank. Losse krullen reikten tot halverwege haar rug. Ik zei haar naam, maar ze reageerde niet. De volgende ochtend lag
ze weer naast me.
Nu kostte het me geen moeite een opgewekte toon te vinden voor de brieven die
ik mama schreef. Ik schreef over de natuur en de mensen en besteedde twee kantjes aan mijn nieuwe vriendin en haar familie. Over het leven op de plantage van
mijn zus schreef ik niets. De sfeer in huis leek met de dag te verergeren. Martin
at nog wel met ons, maar verliet zo gauw zijn bord leeg was de tafel. Met een kort
'goedenavond' dat eerder aan de kamer dan aan mijn zus gericht leek, vluchtte hij
de deur uit in de richting van de kampong. Midden in de nacht keerde hij slingerend over het pad terug, zijn lantaarn als een dwaallicht voor zich uit.
Door de kieren in de vloer van mijn kamer hoorde ik mijn zus opstaan uit haar
stoel in de woonkamer; het begin van hard gefluister.
Op vrijdag kwam er een brief van mijn moeder, waarin ze schreef dat papa was
vrijgelaten en een baan had gevonden in de stad. Ze zouden gaan verhuizen, en
mama had goede hoop op een normaal leven in een nieuwe stad. 'Heel binnenkort,' schreef ze, 'kunje weer naar huis komen!'
Ik vouwde de brief op, stopte hem terug in de envelop en zuchtte. Oude leugens voor nieuwe buren: elke kennismaking zou beginnen met bedrog. De leugen
die ik had ingestudeerd voor Kat was onnodig gebleken, zij had niets gevraagd
over mijn verleden en voor het eerst was ik ergens welkom geweest, als een normaal meisje.
De middagen brachten Kat en ik altijd aan de rivier door, waar we in de schaduw van overhangende takken keken naar de kinderen van de arbeiders die visten op piranha's, krobba en munti, hun kleuren onwerkelijk, fluorescent. Bij de
soela kwam het water met zo'n kracht tussen de rotsblokken door dat overal kleine regenbogen ontstonden, alsof de stroomversnelling de kweekvijver was vanwaar ze zouden uitzwerven over de wereld.
Op een middag vroeg Kat me of ik al eens eenjongen gekust.
'Natuurlijk,' loog ik.
'Hoe was het?'
'Nou ... ,' begon ik. 'Hij .. .'
Ze leunde naar me toe en tuitte haar lippen.
'Doe dan,' zei ze, met haar ogen dicht. Ik keek om me heen, boog voorover en
drukte mijn lippen op de hare. Het was een korte kus, meer een begroeting. Kat
zei: 'Doe nog eens.'
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Ik kuste haar wang, haar andere wang en toen haar lippen. Ze waren zacht
maar stevig. Te midden van de zonlichtvlekjes die door het bladerdek vielen kuste ze me terug, met open mond. Ik schrok van haar tong, stond op en deed alsof ik
kramp in mijn tenen had.
'Enjij dan,' vroeg ik.
'Wat ik dan?'
'Heb jij wel eens met eenjongen gezoend?'
Ze knikte zonder haar blik van de mijne te halen.
'En wat nog meer?'
Heel even leek ze antwoord te gaan geven. Toen stond ze ook op. Arm in arm
liepen we over het gras naar haar huis. Daarna volgden we de zandweg langs de
suikervelden. Terwijl de zon boven het riet zakte bedacht ik dat dit de gelukkigste
dag van mijn leven was.
Die week schreef ik haar naam op al het papier dat ik kon vinden. Toen het papier
op was, schreef ik hem in het grind van de paden en het zand van de oever. Zondag, nam ik me voor, zou ik zeggen dat ik bij haar wilde blijven. Bij haar en bij haar
ouders.
Die zaterdagnacht kwam Martin niet thuis, tot hij in de vroege ochtend van
zondag opeens in mijn kamer stond. Ik staarde hem aan, de lakens opgetrokken
tot onder mijn kin. Onhandig liet hij zich op de rand van mijn bed zakken. Hij wasemde rum en sigaren en zijn vingers trilden toen hij zijn hand naar mijn wang
bracht. Er zat wit speeksel in zijn mondhoeken; zijn ogen waren vochtig.
'Zo ver van huis .. .' zei hij hoofdschuddend. 'Zo ver.'
Hij stond op, draaide zich om en zwalkte mijn kamer uit. Een luide bonk volgde, en toen ik ging kijken vond ik hem op de vloer in de gang. Nu pas kwam Nandi ne uit haar kamer.
'Laat hem,' zei ze. 'Hij slaapt maar hier.'
Martin rolde zich op zijn zij en trok zijn benen op; zijn gesnurk zou me de rest
van de ochtend wakker houden.
Die dag zag ik Kat niet in de kerk. Ik ging ervan uit dat ze op me wachtte bij haar
thuis, maar na de mis zocht haar moeder me op. Het zou, zei ze, niet zo'n goed
idee zijn als ik op bezoek kwam. 'Kat heeft slecht geslapen, deze week. En dan is
het altijd oppassen.'
'Maar we kunnen toch rustig aan doen?'
'Het is beter van niet, Emma. Volgende week kunje mee.'
Mevrouw Kops glimlachte, maar haar ogen stonden droevig. 'Maak je geen
zorgen. Het komt altijd weer goed.'
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Die week was de regen het ergst. Het huis, de grindpaden en de kampong leken
steeds meer op een onderwaterwereld, een aquarium ter vermaak van een familie reuzen. Hoe ver zou ik het bos in moeten lopen voor ik een glaswand tegenkwam?
Op woensdag kreeg ik koorts en bleef drie dagen in bed. Een gunstig bijverschijnsel hiervan was dat de tijd voorbijvloog, en hoewel het leek alsof Nandine
elke vijf minuten in mijn kamer stond met koel water en lappen, vertelde ze me
naderhand dat ik aan één stuk door geslapen had.
Met uiterste wilskracht hees ik me die zondag uit bed, ik moest en zou beter
zijn zodat ik mee kon naar Kat. Toen ik haar in de kerk zag zitten, bleek en met
diepe wallen onder haar ogen, leek ze me mooier dan ooit.
Onderweg naar de plantage was ze stil. Ik nam haar hand en kreeg een klein
lachje terug. Wat er ook was: nu ze mij had zou ze gauw weer de oude zijn.
Haar moeder bleef in de buurt, die middag. We kaartten, maar als het Kats
beurt was moest ik voor haar leggen. Vlak voor de laatste slag stond ze op en zei
dat ze even ging liggen.
'Is dat wel een goed idee, Kathleen?'
Zonder om te kijken liep ze naar de trap. Toen ik haar wilde volgen hield
mevrouw Kops me tegen. 'Emma. Wacht even.' Ze zette me terug in mijn stoel,
schoof de hare dichterbij. 'Mijn man en ik zijn heel blij datje zo'n goede vriendin
voor Kat bent. We hadden niet beter kunnen wensen.'
Nu, dacht ik, komt het. Kat was stervende.
'Kat.. .' vervolgde haar moeder, ' ... als we zeggen dat ze ziek is, dan bedoelen we
dat ze bang is voor dingen die er misschien niet zijn.'
Kats vader kwam voorrijden in een jeep die ik nog nooit had gezien. Hij stapte
uit, liep om en opende het portier.
'Ik weet zeker dat je bezoek haar goed heeft gedaan,' zei mevrouw Kops.
Toen meneer Kops me op de plantage van Martin afzette keek hij me voor het
eerst recht aan. Nu zag ik dat Kat haar blauwe ogen van hem had. Even vroeg ik
me af of hij ook dingen zag die er niet waren, maar voor ik iets kon vragen stapte
hij uit. Hij opende mijn portier en sloot het achter me.
Nandine kwam uit de salon terwijl ik de trap op sloop. Haar zondagse jurk was
gekreukt; een van de kammetjes op haar hoofd was losgekomen en nu schenen
grijze strengen haar door het ravenzwart. Een mascaraveeg verbond haar ooghoek met haar slaap.
'Is het dat meisje van Kops? Wat is er gebeurd?'
Naast me hing het winterlandschap dat van mijn opa geweest was: de bevroren vijver en besneeuwde bomen. Ik zei: 'Waarom heb je niets gezegd?'
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'Emma.. .' Ze zuchtte. 'Het zijn goede mensen. Luister.. .'
Maar ik luisterde niet meer. Met een arm voor mijn ogen rende ik de trap op
naar mijn kamer. Die avond schreef ik een lange brief aan mijn moeder, die ik
meteen weer verscheurde.
De koorts kwam terug; ik verloor veel gewicht. De dokter keek zorgelijk en zei dat
hij snel weer langs zou komen. Daarna begon het hoesten. Ik kon niet slapen door
de eindeloze aanvallen, die het diepste uit mijn longen leken te halen en me hevige rugpijn bezorgden.
De tijd werd vloeibaar en verloor haar vaste ijkpunten. Van de weken die
voorbijgingen herinner ik me niets, tot na drie maanden het hoesten, even onverwacht als het gekomen was, ophield.
'We hebben geluk,' zei de dokter. 'Het lijkt in remissie.'
Op de gang praatte hij langdurig met Nandine. Toen hij vertrokken was kwam
ze mijn kamer in. Ze ging op de rand van het bed zitten en legde een hand op mijn
wang. Nu ik geen koorts meer had moest ik mijn best doen mijn hoofd niet weg te
trekken. Ze zei: 'Volgens de dokter kunje nu weer reizen. In Holland kunnen ze je
verder behandelen. Als het hier terugkomt, kunnen we alleen maar hopen dat je
het overleeft.'
'Nee,' zei ik. 'Ik wil blijven.'
'Je hebt geen keus, Emma.'
Ik huilde tot zelfs mijn zus het niet meer aan kon zien en haar armen om me
heen sloeg. Even dacht ik dat zij ook huilde.
'Nandine. Laat me los.'
Onmiddellijk liet ze me alleen. Ik droogde mijn ogen en begreep dat Kats ouders haar nooit bij me in de buurt zouden laten nu ze wisten dat ik TB had. Niemand zou bij me in de buurt willen komen, niet eens om mijn haar af te knippen
of me een blauw oog te slaan. Ik gooide de lakens van me af, overwon mijn duizeligheid en kleedde me aan.
Zo stil als ik kon daalde ik de trap af. Eenmaal buiten sloop ik onder de ramen
door langs de achterkant van het huis. Een hoestaanval drong zich op, maar ik
hield hem binnen. Pas op de zandweg durfde ik mijn hand van mijn mond te halen. Er kwam slijm uit mijn longen, dat ik kokhalzend in de bosjes spoog.
De weg was bijna onbegaanbaar geworden door de vele diepe plassen, en het
kostte me grote moeite vooruit te komen. Soms reikte de modder tot aan mijn
knieën. Het leek een eeuwigheid te duren tot ik bij de plantage aankwam. Een
smal pad met een irrigatiegeul erlangs leidde me door de rietvelden naar de soela.
Vlak voor ik de rivier bereikte ritselde er iets in het riet, en opeens stapte
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Smitty over de geul om me de weg te versperren. Als een onmogelijk zware deur
stond zijn lichaam tussen mij en de stroomversnelling in.
'Miss Emma,' zei hij, 'u moet hier niet lopen, alleen.'
Ik balde mijn vuisten. 'Wat doe jij hier?'
'Ik ben u gevolgd.' Hij kwam een stap dichterbij. 'Voor uw veiligheid. U bent
ziek, miss Emma.'
'Smitty,' zei ik, 'ik heb hier geen tijd voor. Laat me erlangs.'
Na een stap naar links te hebben gezet, sprintte ik rechts langs hem heen. Ik
bereikte de soela voor Smitty me inhaalde, maar Kat was er niet.
Ik schreeuwde haar naam. Niemand riep terug.
'Miss Emma,' zei Smitty. 'Komt u met mij mee.'
Met mijn handen in mijn zij krijste ik een aantal van de ergste scheldwoorden
die ik kende naar Smitty. Daarna begon het hoesten weer. Na een tijdje probeerde
ik op te staan, maar het werd zwart voor mijn ogen en ik moest meteen weer zitten. Smitty zette me overeind en hielp me een paar passen op weg. Toen ik door
mijn knieën zakte tilde hij me op alsof ik geen gewicht had. Alsof ik niet bestond.
Vanuit zijn armen staarde ik naar de blauwgrijze lucht, waarin de regendruppels
stil leken te hangen, alsof het oerwoud zijn adem inhield.
'We zijn zó thuis, miss Emma,' zei Smitty. 'U bent bijna thuis.'
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Kroniek van de roman

CARELPEETERS

Gedeserteerd uit het
pandemonium
De architect in Christiaan Weijts' roman Euforie is een allegorische figuur, hoe
gewoon hij op het eerste gezicht ook lijkt. Hij is de moderne, intelligente, enigszins door de wol geverfde mens, gesitueerd in het pandemonium van mediacratie, terrorisme, neo-liberalisme, corruptie, concurrentie en pragmatisme aan het
begin van het tweede decennium van de nieuwe eeuw. Deze Johan Verrneer is
niet iemand die van deze verwarrende tijd de dupe wil worden, maar het labyrint
waarin hij - en hij niet alleen - zich bevindt maakt dat hij de touwtjes niet volledig
in handen kan nemen. Hij is van te veel afhankelijk, van alles en iedereen eigenlijk. Wanneer hij een gebouw ontwerpt is het derhalve de vraag in hoeverre het
uiteindelijk nog 'van hem' is en niet van iedereen die zich er al dan niet democratisch mee is gaan bemoeien, van de gemeenteambtenaren tot de projectontwikkelaars.
Verrneer raakt in dit moderne pandemonium verzeild wanneer hij onderdeel wordt van een reddingsactie na een terroristische aanslag op een tramtunnel in Den Haag. Dat hij geholpen heeft een man te redden vertelt hij niet aan zijn
collega's, en ook niet aan zijn vrouw.
Hij weet zelf niet goed waarom, waar- Deze Johan Vermeer is
schijnlijk omdat hij bang is voor een niet iemand die van deze
mogelijk te publieke heldenrol. Die verwarrende tijd de dupe wil
zwijgzaamheid wordt pijnlijk wan- worden
neer hij en zijn architectenbureau mee
gaan doen aan de prijsvraag voor de nieuwe inrichting van de opgeblazen tunnel.
Verrneer wordt de maker van het ontwerp, zijn collega's houden zich bezig met
het lobbyen voor hun inzending. Ze krijgen daarbij te maken met projectontwikkelaars die zo hun eigen ideeën hebben over het invullen van de ruimte. Ze hebben ook te maken met de crisis in het algemeen en de crisis in de bouw in het bijzonder. De financiële positie van het bureau is niet rooskleurig. De acceptatie van
het ontwerp zou het bureau heel goed uitkomen.
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Ook al wordt over Vermeer in de derde persoon geschreven, Weijts laat de gespannen en geërgerde gemoedstoestand van Vermeer de toon van de roman lang
bepalen. Hij is er de tolk van. Vermeer (midden dertig) is permanent in de contramine, staat dwars op ongeveer alles, er deugt niets, van de wijn tot de vergadercultuur, van vastgoedjongens tot de gebouwde omgeving, alles krijgt te maken met zijn ongeremde klachtenmachine. De flatgebouwen die hij op weg naar
een afspraak ziet beschouwt hij als 'de meest zichtbare, de meest confronterende manifestatie van hoe een scala aan gevoelens, opvattingen, mentaliteiten de
mensheid verlaten heeft'. Het is een en al 'vulgariteit, wanstaltigheid, lompheid,
gevoelloosheid' .
Maar Weijts weet van Vermeer geen vermoeiende kankeraar te maken. Er zit
muziek in zijn litanie. Hij geeft Vermeer een vloed aan goedgebekte sarcasmen
om te zeggen wat hem wel en niet bevalt, in de samenleving, en in de architectuur.
Die sarcasmen blijven niet in de lucht hangen omdat ze afgezet worden tegen architecten die hem wel bevallen. Hij is voor de 'eerlijke' Berlage, de fantasierijke
Vasari, de 'zuivere Boullée', de klassieke Vitruvius. Hij is tegen de ornamentloze
Adolf Loos, en de bloedeloze Le Corbusier.
Vermeer is een wroeter, op zoek naar de correspondentie tussen emotie en architectuur ('Verbeter het innerlijk, begin buiten'). Maar er correspondeert nog
weinig om hem heen. In zijn gedachteleven spelen de persoon en de gedichten
van de Franse dichter Rimbaud een grote rol. Met Rimbaud heeft hij ooit kennis gemaakt op het gymnasium tijdens de Franse les van monsieur Zwaard. Dat
gymnasium staat centraal in de tweede, veel rustiger verhaallijn van Euforie. De
hoofdstukken rond het architectenbureau en het ontwerp worden afgewisseld
met herinneringen aan het winterkamp dat ze in derde klas hadden, de verliefdheden, de lessen Latijn en natuurkunde. Vermeer werd toen niet als enige verliefd op Isa Verstuijven, maar hij is misschien wel de enige die haar niet is vergeten.
Rimbaud was het voor Vermeer: 'Vermeer hield van Rimbaud, zowel van zijn
gedichten als van de verhalen die Zwaard over hem vertelde. Hoe hij zoop en tierde tussen de schilders en dichters in Parijs. Hoe hij "merde" riep na elke regel die
een collega voordroeg tijdens een diner.' En hoe Rimbaud een 'ziener' wilde worden die alle zintuigen wilde ontregelen en daartoe experimenteerde met hallucinogene middelen. En de 'onverbiddelijkheid' waarmee Rimbaud weigerde mee
te doen intrigeerde Vermeer. 'Maintenant, je m'en crapule Ie plus possible: op het
moment leef ik er zoveel mogelijk op los. Wat moest het heerlijk zijn om de hele
zooi naast je neer te leggen, radicaal nee te zeggen. De tyfus konden ze krijgen. En
tegelijk was er bij Rimbaud ascetische verstilling, melancholie en lyriek.'
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Het allegorische in Verrneer is het precaire evenwicht dat hij zoekt tussen
zichzelf, zijn authenticiteit, zijn ideeën, de corrupte tijd en de concessies die hij
vreest te moeten doen aan zijn Baudelaire-achtige correspondentietheorie. Hij
staat onder hoogspanning, is op z'n Rimbauds opgefokt. Hij is de moderne mens
die met zijn ziel in de verdrukking komt doordat er te veel op hem inwerkt. Die
wil wel eens 'nee!' zeggen.
Afgezien van Vermeers doorlopende sarcastische commentaar op alles, weeft
Weijts door de hele roman ook nog cursief gedrukte zinnen die rechtstreeks uit
Vermeers onderbewuste omhoog komen: alsof hij een gilles-de-Ia-tourette-patiënt is die lucht geeft aan zijn gemoed, maar dan geluidloos, van binnen vloekend, in gedachten. Het is dan alsof het 'merde' van Rimbaud in hem loskomt, 'radicaal nee' zegt en hij 'de hele zooi' erbij neer wil gooien.
Euforie is een roman waarin de tijd waarin hij is geschreven nadrukkelijk aanwezig is, zoals dat ook het geval is in Casino van Marja Brouwers', Bonita Avenue
van Peter Buwalda of de cyclus De tandeloze tijdvanAF.Th. van der Heijden. Speciaal Van der Heijden is hier relevant omdat het cursief gedrukte getier van Vermeer de sublieme peroratie over het gilles-de-Ia-tourette-syndroom van Albert
Egberts in herinnering roept in het hoofdstuk 'Tourette' van Onder het plaveisel
het moeras. Dat een beschaafd iemand zomaar ineens obscene taal gaat uitslaan,
is volgens Egberts helemaal geen ziekte. Hij vindt het zelfs 'een misdaad om het
gezondste, het meest vitale aan de mens' zo te noemen. Dit 'syndroom' zou juist
'een tweede natuur, een vorm van ademhalen moeten zijn: we zouden alle bederf,
smerigheden en verschrikkingen van het leven spontaan uit moeten kramen.' 'Je
moet het zo zien,' zegt Albert tegen zijn vriend Gidi, 'het beschaafde, sociaal en
intellectueel aanvaarde taalgebruik is de uiterste vorm die het (door iedereen,
min of meer) onderdrukte syndroom van Gilles de la Tourette weet aan te nemen.
Het verstikt ons bidden tot de God-van-de-Wrijving. We zijn de juiste woorden
voor onze Griekse klaagzang kwijt.'
Het is alsof Christiaan Weijts dit heeft herkend. Speciaal als Verrneer met andere mensen aan het praten is begint zijn duivelse onderbewuste te vloeken en
te tieren. In gesprek met de louche projectontwikkelaar Paul Teijmen over het
complex gebouwen dat moet komen op de plaats waar de terroristische aanslag
de verwoesting heeft aangericht, zegt zijn geluidloze alter ego: 'Het is een gedenkplaats, smerige klootzak. Daar kwakje geen hamburgertent neer.' Wanneer hij op
weg naar een afspraak in de stad flatgebouwen ziet die veel weg hebben van ladekasten, spuit hij zijn innerlijk vuur: 'Neermaaien die hap. Dat hebben die klootzak-

ken van Al-Qaida dan weer wel begrepen.'
Op deze emotionele ondergrond speelt zich heel wat af in Euforie, misschien
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wel te veel. Vermeers collega Kasper blijkt onder een hoedje te spelen met de
frauduleuze projectontwikkelaarTeijmen. Er hebben arrestaties plaats.Vermeer
wordt met de dood bedreigd door de man die hij heeft gered. Zijn vrouwen dochter keren zich van hem af. De concurrentie doet het even goed in het referendum
over het ontwerp. Wanneer Isa opOp deze emotionele
duikt als directeur van een bedrijf dat
ondergrond speelt zich heel
speciaal beton kan leveren gaat hij onwat af in Euforie, misschien
handig met zijn emoties om en bederft
het weerzien. Verrneer stort zich op de
wel te veel
verbeteringvan zijn ontwerp en als het
af is wordt hij heen en weer geslingerd tussen 'kinderlijke verrukking en dierlijke
paniek', niet ongelijk aan wat men euforie noemt. Maar het is voor niets, of alleen
voor hemzelf, want het hele project gaat niet door.
Weijts weet in Euforie leven, emoties en ideeën soepel op elkaar te betrekken.
Door de verschillende technische trucs die hij toepast krijgt de roman een artificiële kant die heel goed contrasteert met de emotionele lading waar Verrneer
voor staat: de truc van het terugkerende Tourette-getier, en het 'kom mee' van
een politieagent als hij moet helpen bij de ramp. Dat 'kom mee' herhaalt Weijts
te pas en te onpas en dat trekt de lezer mee het verhaal in. Ook het steeds terugkeren van Vitruvius geeft structuur: hij is de klassieke moreel hoogstaande architect die in zijn handboek de 'temperantia' predikte om de hybris van de architect
te temperen. En dan zijn er nog de fragmenten uit de lezingen die Verrneer door
de jaren heen heeft gegeven.
Verrneer is een creatieve blaaskaak met goede ideeën, met kwetsbare kanten,
uitgesproken voorkeuren en de passie om zo aan zijn ideeën vast te houden dat
hij uiteindelijk buiten de reguliere wereld van de architecten terecht komt. Wanneer het niets wordt met het tramtunnelproject trekt hij zich helemaal terug. Hij
wil alleen nog maar tekenen wat hij wil: 'Alleen nog vrij zijn, zonder in de clinch te
liggen met magistraten en aannemers. Zonder alles aan te moeten passen aan de
eisen van z'n klanten.' Hij wil 'eerlijke architectuur' zoals die van Berlage. Architectuur moet 'niet door techniek en logica worden beheerst, maar door intuïtie
en instinct - en overmoed'. Hij wil metafysische architectuur: religieuze bouwprincipes toegepast in seculiere gebouwen. Sinds de Romereis met school op zijn
zestiende weet hij het: 'Er sprak een toewijding uit die hem beviel, alle details in
deze stad leken gemaakt door mensen die zich ervan bewust waren in een groter
verband te leven, passant te zijn in iets wat hun persoonlijke leven oversteeg.'
Weijts maakt van Verrneer geen evenwichtige, volwassen architect. Verrneer
moet zijn puber-zuiverheid behouden, de Rimbaud in hem mag niet afsterven.
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Maar dat betekent wel dat hij zich niet meer kan begeven in het moderne streetwise pandemonium van prijsvragen, projectontwikkelaars, concurrenten, naijver, fraude en hoogmoed. Hij kiest voor de zuiverheid van de ascese, een keuze
die menigeen in het moderne pandemonium ook wel zou willen maken, vandaar
het allegorische in zijn figuur. Door die ascese kanVermeer trouw blijven aan zijn
ideale bouwkunst (altijd daglicht, altijd natuurlijke materialen), zoals ooit in een
lezing uiteengezet. Daarmee eindigt de roman: bouwkunst moet' de belofte tot geluk' in zich hebben, zegt hij met een verborgen citaat van Stendhal in De l'Amour.
Alles in de architectuur moet meehelpen om gevoelens op te wekken die samenvallen, corresponderen, met de omgeving. Om daarmee het gevloek en getier van
het onderbewuste onnodig te maken.
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Lidewij van den Berg studeerde Vertaalwetenschap aan de UvA. Ze nam deel aan
verscheidene cursussen en vertaalateliers van het Expertisecentrum Literair
Vertalen. Ze vertaalde enkele kinderboeken en werkt momenteel mee aan de Nederlandse vertaling van Les archives Tintin.
Julia Deck (1974, Parijs) studeerde Franse letteren aan de Sorbonne. Ze was lectrice voor uitgevers in New Vork en Parijs, werkte in de bedrijfscommunicatie en
als freelancejournaliste. Het in dit nummer opgenomen fragment is het eerste
hoofdstuk uit haar debuutroman Viviane Élisabeth Fauville, die verscheen bij de
prestigieuze uitgeverij Minuit.
Nikki Dekker (1989) schrijft proza en poëzie. Ze is werkzaam als webredacteur
voor de VPRO.
Jan Wim Derks (1956) is econoom. In het verleden heeft hij enkele artikelen gepubliceerd over W.F. Hermans, waaronder 'Hermans en Céline, een talent dat uit
stelen gaat wordt nooit een epigoon'. Momenteel doet hij onderzoek naar de invloed van 1. - F. Céline op W.F. Hermans.
Stephan Enter is schrijver. Sinds zijn debuut, de verhalenbundel Winterhanden
(1999), verschenen de romans Lichtjaren (2004), Spel (2007) en, meest recent,
Grip (2011). Enter sleepte talloze nominaties voor literaire prijzen in de wacht en
won de Gouden Boekenuil Lezersjuryprijs en de F. Bordewijkprijs voor Grip en
de c.C.S. Croneprijs voor zijn hele oeuvre. Enters werk is en wordt vertaald in het
Engels, Duits, Noors, Deens en Italiaans.
Christophe Van Gerrewey debuteerde in 2012 met de roman Op de hoogte. In september 2013 verschijnt Trein met vertraging. Aan de universiteit Gent werkt hij
aan een dissertatie met als titel De architectuur, een gebruiksaanwijzing.
Thomas Heerma van Voss (1990) debuteerde in 2009 met De Allestafel. Sindsdien studeert hij Nederlands aan de UvA, schrijft hij voor onder meer Vrij Nederland en NRCjNext, en zijn nieuwe roman Stern verschijnt aankomende april.

Rosan Hollak (1971) studeerde filosofie en politicologie en is redacteur van NRC
Handelsblad. Ze publiceerde eerder korte verhalen in Bunker Hil! en Lava, haar
moza'iekroman Scherptediepte kwam vorigjaar uit bij De Bezige Bij.
Hendrik Hutter (1968) is sinds 2008 vertaler Spaans, Engels en Frans. Onlangs
is hij afgestudeerd aan de VertalersVakschool in Amsterdam. In 2012 verscheen
zijn vertaling van La aventura del pensamiento van de Spaanse filosoof Fernando
Savater onder de titel Het avontuurfilosofie.
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GILLES VAN DER LOO

Editoriaal-Guinea
Ter inleiding van dit nummer

We vergaderen wat af, hier aan de Herengracht. Nu dit schitterende en alweer
tweede nummer van de nieuwe redactie inje handen ligt, kan ik zeggen dat de onderlinge verhoudingen zich beginnen af te tekenen in ons redactionele kerngezin. Menno Hartman en Merijn de Boer zijn de papa's, zij zitten er het langst. Dan
zijn er de kinderen: Lieke Marsman en Martijn Knol, sinds 1 april aangevuld met
Simone van Saarloos. Last and arguably least is er de Editoriaal-Guinese adoptiezoon: ik.
Vaak lijk ik niet dezelfde taal te spreken als de rest van het gezin.
Ik schijn een leerachterstand te hebben.
De jaren waarin ik vrijwel uitsluitend Engelstalige fictie las, bezorgen me nu
monden vol tanden. Aan de grond geklonken staar ik omhoog, als Lieke en Martijn weer eens arm in arm opstijgen over het werk van een Grote Nederlandse
Schrijver.
Een tijdje terug schreef ik op Tirade.nu over het Nederlandschtalig Leeschoffensiefdat ik ben begonnen om: a. een deel van mijn achterstand in te halen, en b.
Nederlandstalige schrijvers te vinden van wie ik het hele oeuvre lezen wil.
Vroeger werd er meer gelezen dan nu. Laat ik mijn steentje bijdragen aan de
discussie over het waarom, door te zeggen dat lezen in mijn jeugd nog een vrij
grote taartpunt van de diagram recreatie uitmaakte, terwijl het tegenwoordig
niet meer dan een kers op de enorme Schwarzwalder Kirschtorte van mogelijke
vrijetijdsbestedingen is. En elk van die kirschgedrenkte chocoladelagen is toegankelijker dan de kers. Ik begrijp het wel, die teruglopende boekverkoop. Lezen
moet toegankelijk gemaakt worden; een plezier zijn. Zo'n boek, gedicht of verhaal moet meteen werken. Anders pakken ze hun Ipad weer.
Nu, eenjaar na aanvang van het Nederlandschtalig Leeschoffensief, ben ik tot
over mijn oren verliefd op William Walls This is the country. Waarom toch weer
iets Engelstaligs? Omdat ik vind dat je plezier niet in de bek moet kijken. Het fijnste boek dat ik in het afgelopen jaar las, was trouwens GustaafPeeks Ik was Amerika.
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Met veel plezier en grote trots presenteert de nu complete redactie (welkom
Simone!) Tirade nummer 448, met daarin (onder veel-en-veel meer) het begin
van een serie liefdesverklaringen aan boeken. Renate Dorrestein trapt af, door
ons te vertellen waarom Slaughterhouse-Five mee mag naar een onbewoond eiland.
Met vriendelijke groet uit Editoriaal- Guinea,
Gilles van der Loo
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DE AMBASSADEUR ~ RENATE DORRESTEIN

Kurt Vonnegut's

Slaughterhouse-Five
Een roman als een fragmentatiebom

Op het schutblad van mijn vergeelde exemplaarvanSlaughterhouse-Fivevan Kurt
Vonnegut Jr. staat genoteerd dat ikhet in 1972 op Sinterklaasavond cadeau kreeg.
Ik was toen achttien. Een paar maanden daarvoor had ik eindexamen gedaan. Ik
had nog nooit van Kurt Vonnegut gehoord. Ik had geen idee wat me te wachten
stond. Maar al tijdens het lezen van de allereerste pagina van dit geschenk van de
Sint puilden mijn ogen uit. Wat was hier voor buitenissigs aan de hand?
'All this happened, more or less,' steekt Vonnegut van wal, om vervolgens een
heel hoofdstuk lang op een kletserige en springerige manier herinneringen op te
halen aan de bijna kwart eeuw die het hem kostte om 'this lousy little book' te
schrijven. Hij zet al zijn mislukte pogingen uiteen, culminerend in het besef dat
hij zijn onderwerp nooit uit de verf zal krijgen zolang hij het in de mal van een
vooropgezet schema probeert te persen. Zijn hele betoog lijkt bedrieglijk op een
inleiding, maar dat is het niet, anders zou het niet het eerste hoofdstuk heten. Het
lijkt eerder alsofVonnegut zichzelf op deze manier tot een personage in zijn eigen roman maakt. Hij sluit af met de mededeling dat het verhaal zometeen zal
beginnen met de zinsnede 'Listen: Billy Pilgrim has co me unstuck in time' en zal
eindigen met 'Poo-tee-weet?'.
Pas in het tweede hoofdstuk maken we kennis met hoofdpersoon Billy Pilgrim. In anderhalve pagina razen we langs de belangrijkste gebeurtenissen uit
zijn leven, tot aan het moment waarop Billy, de veertig al voorbij, belt met een
radioprogramma dat luisteraars oproept in de uitzending hun bijzonderste ervaring te vertellen. Hij gaat er eens goed voor zitten en en doet verslag van hoe
hij op de dag na de bruiloft van zijn dochter werd ontvoerd door buitenaardse
wezens, de bewoners van de planeet Tralfamadore, die er voor het menselijk oog
uitzien als wc-ontstoppers. En daarna is er geen houden meer aan en schiet het
verhaal als een fontein van vuurwerk alle kanten op.
'All this happened, more or less.' Ik was betoverd. Ik was beland in een universum dat spotte met alle literaire wetmatigheden en narratieve conventies die er
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op school bij mij waren ingestampt. Ik had nog nooit iets gelezen wat naar inhoud
én vorm zo uitgesproken subversief en baldadig was, iets wat zich zo onttrok aan
categorisatie of indeling, iets wat
alleen maar zichzelf was, plompOp slag verdiepte
verloren en uitdagend.
mijn kalverliefde voor
Een jaar of acht later had ik tijSlaughterhouse-Five zich tot
dens een verhuizing het boek weer
een liefde voor het leven
in mijn handen. Ik herinnerde me
het plezier dat ik eraan had beleefd, ik herlas het en op slag verdiepte mijn kalverliefde voor Slaughterhouse-Five zich tot een liefde voor het leven. Het drong toen
pas ten volle tot me door wat een onuitputtelijk boek het is. Sedertdien herlees ik
het jaarlijks. En iedere keer heb ik tot mijn verrassing weer een compleet nieuwe
roman te pakken en ontdek ik dingen die ik voordien over het hoofd zag. Dit is het
enige boek op aarde dat ik nooit uit zal hebben, dat durf ik na ruim veertig jaar
inmiddels wel te beweren. Zet mij met louter Slaughterhouse-Five op een onbewoond eiland, en ik zal er niet aan toekomen een vlot te bouwen of een kokosnoot
te oogsten. Ik zal zielsgelukkig zijn.
HET MENSELIJK VERSTAND TE BOVEN
Slaughterhouse-Five, or The Children's Crusade: A Duty-Dance with Death, zoals
de volledige titel luidt, gaat over Billy Pilgrim, die in de Tweede Wereldoorlog als
eenentwintigjarige zijn dienstplicht overzee vervult als assistent van de aalmoezenier, aangezien hij niet geschikt is voor martialere taken. Hij heeft het figuur
van een Coca-Colafiesje en is iemand die nog liever zinkt dan zwemt. Hij is ongetraind, bang en zachtaardig. Tijdens de Slag om de Ardennen wordt hij door de
Duitsers krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd in Dresden. Daar maakt hij het
bombardement mee dat in 1945 door de geallieerde troepen wordt uitgevoerd een historische tragedie waarbij de doden onder de burgerbevolking niet te tellen waren. Hij overleeft het doordat hij is ondergebracht in de goed geïsoleerde
kelder van een slachthuis. Als hij na het uitwoeden van alle branden weer bovengronds komt, is de stad veranderd in een maanlandschap.
Billy keert uiteindelijk huiswaarts, maar zijn wereld ligt zonder dat hij dat nog
beseft, in scherven. Hij kan niet bevatten wat hij heeft meegemaakt. Hij heeft dingen gezien en beleefd die hij nooit voor mogelijk zou hebben gehouden. Ofschoon
hij zal trouwen en een gezin zal stichten, succesvol wordt als optometrist en het
schopt tot voorzitter van de Lions Club, slaagt hij er niet echt in de draad van het
bestaan weer op te pakken. Hij heeft levenslang op gezette tijden de vreemde gewaarwording dat hij als het ware in en uit de tijd schiet. Zijn grootste troost vindt
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hij in het lezen van science-fictionverhalen, die zich immers ook vaak in een gefragmenteerd universum afspelen en waarin het onmogelijke eveneens doodgewoon is. Het verbaast hemzelf dan ook geenszins als hij op een dag door de bewoners van de planeet Tralfamadore wordt gekidnapt en aldaar in een dierentuin
tentoon wordt gesteld, samen met het aardse pornosterretje Montana Wildhack,
met de bedoeling dat zij gezamenlijk een kind zullen produceren.
De Tralfamadorians onderscheiden zich van de aardbewoners doordat zij
niet in de vrije wil geloven en doordat zij de tijd in de vierde dimensie beleven.
Dat laatste betekent dat als iemand bijvoorbeeld dood is, hij alleen maar ergens
op een bepaald moment is overleden, maar elders gewoon nog doorleeft. Het betekent dus dat de tijd een cyclisch continuüm is waarin niets definitiefs of onomkeerbaars kan gebeuren. Het verklaart ook wat er al vanaf zijn diensttijd met Billy aan de hand is: zonder dat hij daar zelf op uit is, reist hij voortdurend heen en
weer door de onbegrensde tijd waarin het kleinste detail en de grootste gebeurtenis van gelijkwaardig belang zijn.
Nadat de Tralfamadorians hem terug naar de aarde hebben gestuurd, verslijt zijn dochter Barbara hem voor gek en ook anderen geloven hem niet als hij,
dankzij zijn 'tijdreizen', zelfs tot in detail kan voorspellen hoe hij aan zijn einde
zal komen. Maar Billy heeft geen greep op zijn eigen pelgrimages door verleden,
heden en toekomst, net zo min als hij greep heeft op zijn onderdrukte emoties
en herinneringen. Het nachtmerrieachtige resultaat is dat hij keer op keer ongewild terugkeert naar de belangrijkste episode uit zijn leven, het bombardement
op Dresden.
'All this happened, more or less': Vonnegut putte voor Slaughterhouse-Five
uit zijn eigen ervaringen. Evenals Billy Pilgrim overleefde hij als Amerikaans
krijgsgevangene in de kelder van een slachthuis het bombardement op Dresden. Nadien werd hij tewerkgesteld bij het ruimen en bergen van de lichamen
van de omgekomen burgers. Zoals gezegd zou het schrijven van zijn gefictionaliseerde 'verslag' hem zowat vijfentwintigjaar kosten: hij moest een verbeelding
zien te vinden voor iets dat het menselijk verstand te boven ging. Die vond hij in
de hoogst ongewone vermenging van historische en autobiografische feiten met
fantastische science-fictionelementen, opgedist in korte, montere passages in
een opmerkelijk lichtvoetige stijl.

HET ONTWAPENENDE WAPEN VAN DE LACH
Met mijn samenvatting van de verhaallijn doe ik Slaughterhouse-Five beslist
geen recht. Een van de merkwaardigste charmes van deze roman is namelijk dat
de lezer, net zoals Billy, unstuck in time raakt doordat er geen sprake is van chro-
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nologie ofvan een lineaire vertelling. Op bijna iedere bladzijde wordt op aanstekelijke wijze heen en weer gesprongen in de tijd. Doelbewust wordt er niet naar
een traditionale climax of ontknoping toegewerkt. In plaats daarvan laat Vonnegut de hele zaak als een fragmentatiebom uiteen spatten, waardoor alles min of
meer tegelijk gebeurt. Het effect is lichtelijk knetter en dat is ook de bedoeling,
want Vonnegut probeert de krankzinnigheid van de werkelijkheid te evenaren,
een werkelijkheid waarin oorlogen op het slagveld door twintigjarige jongens
worden uitgevochten, kinderen nog.
In het eerste hoofdstuk doet hij uit de doeken hoe hij op het idee werd gebracht dat dit het centrale uitgangspunt moest zijn en daarmee na decennia
tobben eindelijk de vorm voor zijn verhaal vond. In 1967 was hem een Guggenheimbeurs toegekend om Dresden te bezoeken. Tijdens die reis hoopte hij zijn
herinneringen op te frissen en nieuwe inspiratie op te doen. Zijn old war buddy
Bernard V. O'Hare zou hem vergezellen. Vóór hun vertrek raakte Bernards vrouw
Mary geagiteerd toen ze de mannen in de keuken John Wayne-achtige teksten
over de oorlog hoorde uitslaan. Ze stormde naar binnen en riep: 'You were just
babies then.'
Ondanks het zware onderwerp is Slaughterhouse-Five een bijna gênant grappig boek: ik ken geen andere roman waarbij ik zo vaak en zo onstuitbaar in de lach
schiet en die me tegelijkertijd zo diep aangrijpt. Niet door middel van het opdissen van gruwelijkheden vermurwt
Ik ken geen andere roman
Vonnegut de lezer tot het openen
waarbij ik zo vaak en zo
van zijn hart en het voelen van meonstuitbaar in de lach schiet
dedogen, maar met het ontwapeen die me tegelijkertijd zo diep nende wapen van de lach. De situaangrijpt
aties zijn vaak kolderiek, het tempo
is hoog, blunders stapelen zich op
elkaar, het heeft iets weg van ouderwetse slapstick, alsof je naar Charlie Chaplin
kijkt. De schepping is imperfect en wij zijn dat ook, maar wie kan lachen is tenminste nog mens.
De bekendste 'grap' uit het boek is ongetwijfeld de lakonieke opmerking 'So
it goes', telkens wanneer er een dode valt. Een mens, een paard of een vlieg, dat
maakt niet uit. Over dat ene zinnetje is een halve bibliotheek aan literatuurduiding volgeschreven. Volgens sommigen getuigt het van Vonneguts goddeloosheid en zijn gebrek aan respect voor het leven. Om die reden is zijn werk ook vaak
verboden geweest op Amerikaanse scholen en werd het geweerd uit bibliotheken. Een verstandiger oordeel is waarschijnlijk dit: '''So it goes" lends an equalizing dignity to all death', zoals ik ooit las en nooit meer ben vergeten. Ik moet er
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in dit verband vaak aan denken dat Vonneguts moeder in 1944 zelfmoord pleegde (hij was toen 22) en vraag me af of de impact daarvan niet óók in zijn meesterwerk is doorgesijpeld. Het kunnen niet alleen de Tralfamadorians zijn geweest
die Billy Pilgrim hebben geleerd dat je de dood niet als definitief hoeft op te opvatten aangezien je in een parallel universum gewoon doorgaat te bestaan. Het
hele idee van 'de tijd in de vierde dimensie' kan zijn ingegeven door Vonneguts
verlangen tot het bezweren van een niet te accepteren levensfeit. Hoe dan ook,
hij troost ons, zijn lezers, met een frisse kijk op de menselijke eindigheid. En dat
hij dat uitgerekend doet in een roman over de ontwrichtingen die oorlogen teweegbrengen, is een wapenfeit op zich.
MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Slaughterhouse-Five, ondermeer opgedragen aan Mary Q'Hare, verscheen in
1969, toen het verzet tegen de Amerikaanse inmenging in het conflict tussen
Noord en Zuid-Vietnam op z'n hoogtepunt was. Het werd hét grote cultboek van
de anti-oorlogsbeweging. In Vonneguts eigen woorden, wederom in het eerste
hoofdstuk: 'U's so short and jumbled and jangled, because there is nothing intelligent to say about a massacre.' Daarmee is dit óók een roman die de maatschappelijke relevantie van literatuur laat zien. 'Mooie' boeken hebben maar een
beperkt nut, maar romans die literaire schoonheid paren aan maatschappelijke
impact, daar hebben we echt iets aan, dat is mijn hartstochtelijke overtuiging.
Slaughterhouse-Five wordt vaak een sociale satire genoemd. Maar ook aan dat
etiket onttrekt de roman zich naar mijn gevoel. Vonnegut mist het cynisme van
de satiricus, hij is boven alles een humanist die hamert op het belang van menselijk fatsoen in een wereld die zich kenmerkt door chaos, pijn, gekte eenzaamheid
en vervreemding. Gevraagd naar de inzet van zijn schrijverschap zei hij eens dat
hij maar één doel heeft: 'To make people appreciate being alive a bit.'
Ik kan me geen mooier credo voorstellen.
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ROB VERSCHUREN

Al die tijd

Ik heb het graf zelf gegraven. De eerste meter was zwaar werk. Daarna ging het
makkelijker. Kleine Louis wilde het niet doen. Niet met twee weken vorst in de
grond, zei hij. In Lauze kon een graafmachine het kerkhof op. Daar lag ze even
goed, of niet dan? Maar ik wilde dat ze hier zou liggen, achter de muur met het
mos. In de schaduw van het oude kerkje op de heuvel, waar je de camping in het
dal kon zien. 'U gaat uw gang maar, monsieur Robert,' zei kleine Louis. 'Ik begin
er niet aan, maar u gaat uw gang maar.'
Daarna was ik een tijd het noorden kwijt. Ongewassen kleren, zwarte tanden,
ongeknipte teennagels, dat soort kwijt. En drinken. Soms dronk ik met andere
mannen. Ze zeiden dat ik een nieuwe vrouw moest nemen. Zelf hadden ze een
vrouw. Ergens. Thuis. Ze zouden eens voor me kijken.
Gaston kwam op een avond. Het vroor. Er waren bloemen geweest, ze waren
dood. Ik had vlinders gezien en bijen. Ze waren weg. Ze deden maar. De winter
was vroeg dit jaar, zei Gaston. Waar hij voor kwam, zei Gaston. Hij had thuis drie
dochters die oud aan het worden waren zonder man. Als ik eens kennis wilde maken.
Een van de drie was niet lelijk of randdebiel. Het was zondagmiddag. Ze zaten
naast elkaar op de bank in de keuken van Gaston zijn boerderij. Zo kwam Fabienne. Een familiecamping heeft een vrouw nodig. Ik hakte bramen en sleedoorn
van een jaar weg. Ik schilderde nieuwe borden. De camping had nu de naam die
in de grafsteen was gebeiteld. In mei begonnen de gasten te komen. Ze waren oninteressant die zomer. Het eerste jaar hadden we vrienden gemaakt. We hadden
tot diep in de kristallen nachten rode wijn gedronken op het terras onder de sterren, waarover de geur van de kamperfoelie dreef als het parfum van eenfemme
fatale. Nu waren het vooral Franse families. Fabienne was populair bij de ouders
en de kinderen. Ik hoorde ze de hele dag ratelen. Ik zag ze kijken. Wie is die man?
Ik liet haar doen. Ik was goed voor haar en haar familie. Ik kocht Gastons wijn al
kon ik dezelfde kwaliteit goedkoper bij de coöperatie halen. Ik liet haar zusters
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glazen spoelen en de wc's schoonmaken en betaalde ze het officiële minimumloon. Gaston kwam langs in een nieuwe Peugeot. Zakelijk was het een goed seizoen. Toen waren we weer alleen. Fabienne wilde mijn lievelingsgerechten maken. Nu had ze de tijd, zei ze. Ik vertelde hoe zij ze gemaakt had. Het was te zout of
te gaar of niet op de juiste manier gekruid. Ik at uit medelijden. Fabienne was stil.
Ze nam weinig plaats in. Het enige opvallende aan haar was haar haar. Het had de
kleur en de glans van kastanjes in het natte gras. Ik had een keer gezegd dat het
leuk stond als ze het opstak. Zoals je soms dingen zegt. Daarna droeg ze het altijd
opgestoken. Ze hield het huis schoon en deed de tuin. Ik had haar heel duidelijk
gemaakt dat ze daar niks mocht veranderen. Zij had hem aangelegd. Ik zat vaak
op het bankje in de kruidenhoek. Als de zon scheen zat ik op het bankje en dacht
aan ons jaar. En al de jaren dat we hadden gespaard. Gefantaseerd. Gedroomd. Ik
ging vroeg naar bed. Als Fabienne vroeg naar bed ging bleef ik op tot ik dacht dat
ze sliep. Ze sliep op haar plaats. Het bed was nog van haar grootmoeder geweest.
De bloemmahonie kast ook. Daar hingen haar kleren. Fabienne had haar eigen
kast op de gang. Ze gaf niet zoveel om kleren, geloof ik. De winter kwam vroeg.
Na drie jaar wist ik dat de winter altijd vroeg kwam. Bijna elke dag ging ik het bos
in. 's Ochtends, als ik terugkwam van het kerkhof, pakte ik de kettingzaag en een
5-liter jerrycan benzine en startte de tractor. Het was een antiek model met een
smalle wielbasis. De Zelfmoordenaar, noemden de oude boeren dit type. Daar
ging ik mee het bos in. Ik velde de dunne eiken en zaagde ze in blokken. Lange
voor de open haard en korte voor het fornuis. De blokken stapelde ik op langs het
pad om te drogen. Ze waren voor de volgende winter. Als de zaag gromde en beet,
dacht ik aan niets. Soms zat ik een tijdje op een stronk te roken, tot ik weer begon
te denken. Of ik liep door de varens en zag hoe kleine zachte zwammen bezig waren volwassen bomen te doden. Op een dag vond ik een wild zwijn bij de beek. In
een oogkas kronkelden witte wormpjes. Ik wist waarom het naar deze plek was
gekomen om te sterven. Als een dier is aangeschoten gaat het op zoek naar water.
Bloedverlies maakt dorstig. Ik keek een tijdje naar het karkas. Water kan bloed
niet vervangen, dacht ik. Water is geen bloed. De dag dat ze begraven werd begon
het te dooien.
Het werd eind november. Gaston slachtte zijn varken. Buren en familie kwamen helpen. Dat is traditie. Zo kan het in een dag. Van varken tot worst en ham en
paté. We kwamen om negen uur. Het varken was al geslacht en over de lengte in
tweeën gezaagd. Elke helft had een oor en een oog en een neusgat. Gaston zat in
de tuin de darmen te wassen voor de worst. Naast de druivenpers in de cave stond
een grote tafel. Het waren planken op schragen met een plastic tafelzeil. Hier gingen we met zijn allen het varken van Gaston verwerken. De zussen waren er, twee
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buurvrouwen, Alain van La Grénouillère en een dikke man die ik niet kende maar
die het slachten had gedaan. Die hakte grote stukken van een half varken. Fabienne sneed karbonaden. Ze draaide vlees door de gehaktmolen. Ze maakte worsten. De anderen vroegen haar hoe dit moest en dat. Of er meer zout in het mengsel voor de worst moest. Hoeveel cognac er in de paté ging. Fabienne was overal.
Ze praatte en lachte. Ze maakte grapjes met de dikke man. Ze had een doek om
haar haar. Daaronder was haar gezicht blij en warm. Ik mocht de eieren breken
voor in de paté. Daarna was er niets meer voor me te doen. Ik ging buiten zitten
roken. Om twaalf uur gingen we aan tafel. De zussen hadden varkenshaas gebraden. Ik at weinig. Er was veel lawaai onder het eten. Verhalen die duizend keer
waren verteld. Verhalen waar ik niet in voorkwam. Gelach. Ik schonk mezelf bij
uit de literflessen die op de tafel stonden. Er kwam cognac en eau de vie. Toen we
opstonden zei ik dat ik naar huis ging. Fabienne keek naar me. Zo kijkt een moeder naar een kind met koorts, dacht ik. Ze wilde blijven, dat kon ik zien. 'Kan hij
wel rijden?' vroeg een zus. 'Natuurlijk kan hij rijden,' zei Fabienne. Ik ging in de
auto zitten wachten tot ze afscheid had genomen. Toen het te lang duurde toeterde ik. 'Zal ik rijden?' vroeg ze. Ik startte en reed het erf af. Bij de boerderij van
Mastboeuf draaide ik de departementale weg op. 'Er is een kloof tussen ons,' zei
Fabienne. 'Ik weet niet hoe ik die kan overbruggen. Ik weet het niet.' Ik keek even
opzij. Ze had haar handen in haar schoot. Daar keek ze naar. Ze wilde dat ik het
wist en het haar vertelde. Ik zette de radio aan. Muziek afgewisseld met gebazel,
krakend ijs waar het signaal achter een heuvel verdween. Toen we thuiskwamen
ging ik in de kruidentuin zitten. Waar de zon scheen was het nog geen winter. Ik
bladerde in Les FabZes de Za Fontaine. Het was haar lievelingsboek. In de kaft zaten allemaal barstjes. Haar naam stond op het schutblad, in verbleekte blauwe
letters. Er was een vlekje waar haar vulpen had gelekt. Ze had er een zonnetje
van gemaakt. De bladzijden krulden. Sommige plakten een beetje aan elkaar. Ze
had woorden onderstreept. In de kantlijn stonden vraagtekens en uitroeptekens.
Met Les FabZes open op mijn schoot sloot ik mijn ogen. Ik liet de zon op mijn gezicht schijnen en voelde de de kalmte optrekken uit haar boek. Toen verdween
de zon. Ik wilde mijn ogen niet opendoen maar ik deed ze open. Fabienne stond
voor me. Ze droeg haar jurk en ze had haar zonnehoed op. Ze had ze uit de kast in
de slaapkamer gehaald waar ze niks te zoeken had. Ik wist dat ik haar ging slaan
en dat niets me tegen kon houden. Toen deed ze de hoed af. Ze had haar hoofd geschoren. Ze was kaal als een ei. Kaal zoals zij de laatste maand was geweest. De
bovenkant van haar schedel glansde van het zonlicht maar haar gezicht was in de
schaduw. Ze sprak. 'Ik weet dat jij niet over de kloof kunt stappen, daarom ben ik
naar jouw kant gekomen.' Dat was wat ze zei en ik keek naar haar kale hoofd dat
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vreemd was en vertrouwd. Toen vond ik woorden. 'Dat is wat,' zei ik. 'Dat is wat.'
En ik pakte haar hand die ze al die tijd uitgestoken hield.
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Thomas Rosenboom
over het schrijfproces

Het taalgebruik in uw vroegere boeken is veel plechtstatiger dan dat in uw latere
boeken. Heeft u dat archaische bewust losgelaten?

In oktober vorig jaar verscheen
De Rode Loper, de zesde roman van
Thomas Rosenboom. Aan de hand van
dit boek vertelt de schrijver over de
totstandkoming van zijn werk.

"Ik bedenk niet van tevoren
dat ik een bepaalde stijl wil
hanteren. In mijn meer historische boeken - Gewassen Vlees,
Publieke Wfffken - vond ik die
plechtige stijl aansluiten bij het
onderwerp. Soms ook vond ik
dat het bijdroeg aan een sfeer
van beklemming of vervreemding. Dat archaïsche, dat komt
tamelijk 'knap' over, dacht ik
toen. En op een gegeven moment had ik geen zin meer om
knappe dingen te doen."

Een Volkskrant-recensente
noemde De Rode Loper 'een
verrassend project'. Had u er
bewust voor gekozen om
een nieuwe weg in te slaan?
"Ik weet niet of De Rode Lopfff
een heel ander boek is dan mijn
vorige boeken. Misschien is het
iets minder extreem - minder
extreem qua gebeurtenissen,
minder extreem qua isolement
van de hoofdpersoon. Maar ik
denk vooral dat ik het boek
minder heb 'dichtgeschreven'.
-Zo komen er figuren in voor van
wie ik het uiterlijk nauwelijks
beschrijf. Wethouder Vonk
bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk
geen uiterlijk. Die voelt alleen
even aan zijn stropdas. De lezer
weet dan genoeg: wethouder,
stropdas en hij vult het uiterlijk
van die man zelf verder in met
een overhemd, colbert en leren
schoenen. Maar wat voor

gezicht de wethouder heeft, of
hij krullend haar heeft of kalend
is, dat laat ik in het midden. "

Had wethouder Vonk in uw
vorige boeken een nauwkeuriger beschreven uiterlijk
gekregen?
"Ja, dat denk ik wel. Verder zitten er een paar tijdssprongen in
De Rode Lopfff, sprongen van
wel tien jaar. Ook dat deed ik
eerder nooit. En ergens maak ik
een klein tijdssprongetje. Op een
zeker moment loopt wethouder
Vonk door een lege garage, waar
hij een pin-up kalender op het
toilet vindt. Punt. En de volgende alinea begint met: 'Toen
wethouder Vonk twintig minuten
later weer naar buiten kwam .. .'."
Lachend: "Daar laat ik ook iets
weg wat ik in vorige romans
waarschijnlijk wel beschreven
had."

Koos u voor dat plechtstatige
taalgebruik vanuit een soort
bewijsdrang?
"Toen ik jong was had ik wel een
zekere geldingsdrang, ja. Dat
heeft elke normale jongeman.
Het is lekker als dat van je af
valt, als je genoeg bijval hebt
gekregen."

Publieke werken zou u nu
niet meer schrijven?
"Nee. Dat taalgebruik, die complexe structuur, dat staat me nu
tegen." Lachend: "Dat je denkt:
'God, knap boek'. Dat ligt achter
me. De Rode Loper is overigens
stilistisch gezien niet minder
'knap', het doet alleen minder
ingewikkeld aan."

Het volledige interview lezen?
Neem voor donderdag 23 mei een abonnement op Schrijven Magazine.
www.schrijvenonline.orgJabonnement

HANNAH VAN BINSBERGEN

Zeven gedichten

NAAR PURMEREND

ik heb een kathedraal gezien op weg naar Purmerend
ik zie altijd een buizerd op de weg naar Vloerzegem
een slaperige buizerd op een hekje
ik vroegje hoe je dacht dat ik eruit zou zien als kerk
en was bij jou toen we iets zagen als een polder
en aan het einde van de weg
het huis waar je geboren bent
in Purmerend, in Purmerend
en met jou op de waterwinplaats van
de brandweer aan de Zaan
ik at met jou een boterham met kaas uit zilverfolie
ik was met jou op weg naar Purmerend waar je geboren bent
vroom geknield hebt voor de altaarstukken van de keuken
een dode kat gevist zag worden uit het Noord -Hollands kanaal
dat voor je deur liep waar je later
overheen moest met de pont
dat niet ontstaan is maar bedacht
zoals jij enje twee zusjes door je ouders zijn bedacht
vanwege het café naast jullie huis
dat heet Drie Zwaantjes.
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HET FEEST VERGEET MIJ

veel lichter is vergeven leegte dan
het rijkgevulde krentenbrood de krantenkop
van mijn bezwaren
ik ben achttien jaar en niet in staat tot zoveel moois
met de russische resten van mijn eenvoud
begeef ik me in het publiek en zie al snel
mijn bondgenoten hier zijn vrienden van het kerkhof
ik dacht een feest dat mij vergeet zal mijn verwijten niet begrijpen
voor ik een overhaaste stap zet moet ik
uitgaan met een rel
de wat? hand op de baard, begrepen
de wat? de lezer als oase
gemene vlees in nieuwe hazennamen
ik draag u op handen, uw verhalen
doen mij denken aan mijn jeugd.
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VROEGER HAD IK IETS

het was niet groot maar groot genoeg om niet verwacht te worden
het was taai en zorgde dat ik met een schoon geweten
die rooie op zijn bek kon slaan
niemand die het zag
hij zou het nooit vertellen en niemand zou mij ooit geloven
(zo onwaarschijnlijk was het niet, ik was een half hoofd groter
en duizend keer slechter opgevoed)
ik kies julia
ik kies ervoor om op te staan om 9 uur hoewel ik weet dat dat niet enkel in mijn
handen ligt
mijn voorkeur hebben mannen die op apen lijken boven
mannen die op honden lijken
ik kies ervoor om terug te gaan naar voorhistorische debatten
ik kies de dood die mij voorspeld is door een sticker
te aanvaarden met een beetje waardigheid
ik kies ervoor om daarna op te staan om 9 uur hoewel ik weet dat dat niet enkel
in mijn handen ligt
het was mijn eerste vuistgevecht
een dag tevoren had ik wel een jongen voor zijn scheen geschopt
ik was niet trots
nu wel
ik kijk hem aan - het is nu zes jaar lateren zie dat hij het meer verdient dan ooit maar vroeger had ik iets
wat net buiten mijn handen lag en dingen voor me deed die niemand zag
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Dit zijn de regels voor een goed begin.
Kies je spel met zorg en zorg datje maar één spel tegelijk speelt.
Laat menigten met rust; dit is voor jou alleen
en als het toch moet zoek de hulp van wat maar klein is
de zwakken en misvormden zijnje vrienden, dit begin.
Speel niet voor jezelf.
Speel niet uit liefde
en als het toch moet uit de wanhoop die ten slotte leidt tot liefde
van de anderen voor jou. Je vraagt je af: is het de angst? Is het de - BINGO - is
het angst?
Ik ben niet bang toch, nooit geweest
voor de auto die je geld brengt
of de vogel die het wegkaapt
Bang om wat ik weten kan
en de angst wat moet ik doen!
En de ergste, in de overgave
wat mag ik alsjeblieft nog hopen.
Eris een schema om te kijken of je bang bent
voor iets wat 's avonds op je bed zit of iets watje zelf doet
in de toekomst als je ouder bent en het niet meer dit begin is
of om ergens in te vallen en, echt zó stom, alles te verliezen
of eigenlijk zelf de idioot te zijn waarvoor je iedereen steeds uitmaakt
want je weet niets van natuur, bijvoorbeeld, en dat kan best nog eens belangrijk
worden
in de toekomst als de samenleving stilvalt
en mensen dronken zijn van spijt, niet angst
wat doe je dan.
Wat kan je doen behalve zeggen in de hoop dat het ook waar is
ik word beter? Ik heb ergens nog iets liggen wat je niet van mij verwacht
en ik kom langzaam af van mijn gevoeligheid voor onzin.
Ik word al beter in de zin dat ik steeds meer van mij geheim houd
dat ik de vaagheid word die nooit van mij gevraagd is
zodat uiteindelijk haast alles komt als een verrassing.
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EEN HUIS STAAT ONDER WATER

een ding vertelt me wat ik zag
en vouwt me open een verleden dag
en zegt me wat ik zag.
ik zeg: dit is orakeltaal
maar volg het door de kast de kamer
waar de meisjes emmers dragen
waar zo wreed veel water is
het toont me kijk, hier lag de la, de lepel
hier de bronzen waterkraan
en dit is onderaan de trap en dit is
bovenaan de trap
en sinds de wereld is begonnen
is dit altijd onze nis geweest
en waren wij veel langer dan de weg
van wildernis naar werkbaarheid
want dit is woud en dit is vlees geweest
maar ik heb in dit huis geslapen
bij het krieken van de dag gebeefd
de deur geopend en gebeefd
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NUISOOKNU

ik weet nog niet waar ik aan werk
ik hoop dat het iets nuttigs is.
soms wed ik op honden
en mijn werk is mijn leven
u vraagt me wat vrijheid is? vakantie.
soms komt het voor dat dieren mensen blijken
enjaren in een dierentuin zich voegen naar hun rol
- iemand weet het, rost ze 's avonds af en brengt ze in verwarring
totdat ze langzaam gaan geloven in hun leven als gorilla.
ik weet nu dat door een uitval, echte wassen kaarsen
of de plastic novenen van mijn jeugd we gaan geloven
dat alles mogelijk is
je zou bijvoorbeeld nuje vingers kunnen steken
tussen de ventilatorvanje leven
in de supermarkt gaan werken en dan jong en mooije graf in rollen
je kan voorgoed het bos in rennen
een leven onder de waterval
als Caspar David Friedrich
terwijl je eigenlijk nooit vrijer bent dan op een goed gelukte foto
een duidelijk moment met helder weer en hoge bomen
soms valt er iets te winnen
(ik hoop dat het iets nuttigs is)
soms laat ik mensen proeven van mijn zweet
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ARBEIDSTRILOGIE

Nieuw Handboek
je loopt geen gevaar meer voor dichte deuren
een gebod dat zich niet vormt naar scholing
kier of geen kier is hier niet wat van belang is
je stelt je geen zeer grote voorwerpen voor
de tijgers achter je slaapkamerramen
ontkenje
je zetje aan de zaken
aanje centraal geplaatste tafel
het valt nog niet mee, fred
enjij zegt: nee
het valt nog niet mee, annehilde
maar achter je griekse gordijnen wat
voltrekt zich daar
alsnog schrikbarend verticaal
wat richt zich op wie zegt het
gek was je dus niet toenje vorige week
een sarcofaag in de salon zag staan
enje gezicht geschilderd op de gevel
van een fabriek voor schrootverwerking
zo zoujij jezelf niet geschilderd hebben
maar toch 0 god
publieke werken
hoe kun je jezelf een weg voorleggen
die nog waarschijnlijker is dan deze
I.

In de stijl
u hoopt zich te ontwikkelen
veel verder in de lege richting
die zo stijlvast is waarin moord en dood
gevleugeld zijn
hebt nooit een zwak verlangen in uzelfverpleegd
of stil gebeden in het lamplicht om een opening in de sequentie
ofhet nu gebouwen zijn of vruchten in een marktkraam
niet veel anders dan een rijm
I I.
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omdat alle chinezen zo op elkaar lijken
omdat u uw huis niet terug kan vinden
in een oogopslag een ander leven
in een traphoek of een dicht portiek
dit is redelijk serieus.
wat ik diep in mijn gedachten weet
als ik ophoud steeds aan die vulkaan te denken
aan degene die geen naam mag hebben
ik kan verhulling niet verhelpen, geen uitdrukking
bedenken zonder me onsterfelijk
belachelijk te maken.
ik heb een smakelijke lijst gevonden spullen aangelegd
je kan het pluis van mijn gedachten kloppen en het nog
met winst verkopen ook
ik overdrijf niet
je verpleegt een kleinverdriet -plantage
watje hebt aan wereld is perfect
het respecteert je
en als er dan een honderdste oneigen als een kogel
slechts een splijtsel vanje zegt
'dit is de wereld niet'
geloof het niet zoek
lachend naar een uitvlucht
I I I.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

'Krachtige metaforen in vaak sublieme verzen. In de nieuwe bundel van
Marjoleine de Vos komje ze weer tegen. Heuse poëzie, zonder dwangmatige
versmaat, van een taalsmid.' - N Re Handelsblad.

A.H.J. DAUTZENBERG

Lotusbloemen

1

Ik kweek een melanoom op de rug van mijn vrouw. Zo'n echt gevaarlijke: bruinzwart met een roze rand. De dood draagt vaak een jolig aureool; je zou bijna gaan
denken dat dit komt door het nauwelijks ingehouden plezier waarmee hij te werk
gaat - prachtig zijn de kleurrijke manifestaties van het einde, een waaier van oogstrelende ellende.
Het roze front verkent nieuwsgierig de expansiemogelijkheden en doet daar
enthousiast verslag van aan de opperbevelhebber in het centrum van de macht.
Wanneer er een stevige basis is gelegd, zal hij enkele troepen de opdracht geven
om ondergronds op verkenningstocht te gaan, om vooral ook daar dood en verderf te zaaien.
Zover is het volgens mij nog niet; de moedervlek bloedt en groeit, dat wel, maar
de roze rand is nog niet geboren. Zo lang ben ik ook nog niet bezig, een maand of
drie, hooguit vier. Een kwestie van regelmatig krabben en pulken, de wond onder
het strelen openschuren met de ruwe stof van haar sweater of T-shirt: resultaat
kan op termijn niet uitblijven.
Mijn vrouw heeft niets in de gaten, ze vindt het fijn dat ik me om haar wondje bekommer, een teken dat ik na drieëntwintig jaar nog altijd van haar hou. Na
mijn gepluk krijg ik een lief dankjewel kusje, dat ik minzaam in ontvangst neem.
In het begin beantwoordde ik haar gebaar iets te enthousiast, waarschijnlijk een
poging om het schuldgevoel op afstand te houden. Daar ben ik mee gestopt, want
zij zag daarin een uitnodiging tot seks. Bovendien kwam ik erachter dat schuldgevoel een christelijke aangelegenheid is.
God heeft hier natuurlijk geen bal mee te maken, ik ben geen zeloot. Dit is iets
tussen mij en mijn vrouw, tussen mij en het leven dat ik leid. Tussen mij en het leven dat ik niet leid, om maar meteen tot de kern te komen. De voorafschaduwin gen van dat andere leven smaken naar meer en daar is qua metafysica wat mij betreft alles mee gezegd.
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Ook mijn vrouw is niet gelovig, ze hecht aan feitelijkheden. Naar onze dokter
zal ze daarentegen niet snel gaan, ze is doodsbang dat hij een ernstige kwaal ontdekt. Liever laat ze zich door mij geruststellen, haar geduldige echtgenoot. En terecht.
Ik ben benieuwd in welke organen de uitzaaiingen zich straks als eerste openbaren. De longen? Ik verheug me nu al op haar ademnood; terwijl ik doe alsof ik slaap luister ik aandachtig naar het angstige gepiep, heerlijk dat hese iehieh-ieh ... De kanker kan zich natuurlijk ook openbaren in de lever; dan wordt ze
langzaam geel, een vet kuikentje op weg naar de slacht... Ergens hoop ik dat haar
hersenen als eerste worden aangetast: hevige hoofdpijnen, daarna uitval van lichaamsfuncties en uiteindelijk niet meer weten hoe een koe een haas vangt.
Misschien wordt ze blind, ook leuk.
Aan de rechterkant verschijnt voorzichtigjes een witroze moulure. Een goed teken, de zon komt immers in het oosten op, de bron die ons allen doet leven. Ook
wordt de moedervlek dikker en harder; gisteravond heb ik er een aantal korrels
uitgepulkt en onder mijn kussen bewaard. Nu ik ze zo bij daglicht zie, denk ik dat
ik goed op weg ben. Gestold bloed is het niet, eerder een soort gruis, steenkoolachtig. Zou het spul branden? Ik leg de korrels op een theelepeltje en houd de
vlam van de gasaansteker erboven. De korrels schroeien snel weg, dat is jammer.
Ik ruik aan de overgebleven resten: een lichtzoete geur, hij doet mij denken aan
wierook van lotusbloemen.
Straks is ze dood en begraven, of gecremeerd ... Ik blaas de as weg en bekijk
mezelf in de blinkende lepelschep. Ik hang in de lucht, omgekeerd. Een vleermuis
die uit zijn winterslaap is ontwaakt en wacht op zijn eerste vlucht. Hoe verder ik
de lepel van me afhoud hoe absurder mijn verschijning op mij overkomt: ik hang
nu ondersteboven aan de vloer. Als ik spring, laat ik in feite los ... Eigenlijk geeft
een lepel een veel eerlijker beeld van de werkelijkheid dan een spiegel. En dan
te bedenken dat het gereedschap oorspronkelijk diende als nabootsing van de
hand ... Ik sla zachtjes met de lepel tegen mijn wang; met mijn tong probeer ik de
klapjes te dempen.
Voorlopig is mijn vrouw er nog. Op zich is dat niet erg, ze is er al zo lang, maar
het moet geen jaren meer duren. Ik ken uiteraard mijn plichten, zo lang ze er is
zal ik voor haar zorgen - en voor haar melanoom.
Ze heeft pijn in de buik, steken links, rechts, nee, toch links, ja links en dan schieten ze door naar binnen. De maag? Maagkanker is niet echt spectaculair. Overgeven, minder eten, niet meer eten, vermageren, opgesodemieterd. Het gaat om
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het resultaat kunt u tegenwerpen, maar daar ben ik het niet mee eens. Zo'n stervensproces moet wel wat amusement brengen, als tegenwicht voor de jaren die
mij zijn afgenomen. De napret is de wind onder mijn vleugels, de stuwende bries
die mij vergezelt wanneer ik het nieuwe leven binnenzweef als een boerenzwaluw het lentebos.
Boerenzwaluw, vleermuis, ik wil blijkbaar vliegen, in de dag en in de nacht...
Ik moet niet overdrijven, het nieuwe leven zal niet eenvoudig zijn. Dat laatste zeg
ik alleen maar om de euforie te dempen, uiteraard, ik moet mijn geduld niet verliezen.
Met mijn hand streel ik over haar buik, dat verlicht de pijn. Mijn vrouw huilt
een beetje en zegt dat ze ongerust is. Ik prevel enkele geruststellende woordjes en
aai haar in slaap. Wanneer ze slaapt wrijf ik met de knokkels van mijn vuist over
de wond op haar rug, terwijl ik denk aan de vergooide jaren.
Scheiden is niet aan de orde, duurzame ontwrichting vind ik een te juridische
verklaring voor mijn gemoedstoestand, te onromantisch ook. Dat wil ik mijn
vrouw niet aandoen, ze kan volgens mij niet op eigen benen staan - ze heeft haar
leven afhankelijk gemaakt van dat van mij en dat heb ik laten gebeuren. Het loskoppelen moet dus een natuurlijke oorzaak hebben, overmacht waar niets tegen te beginnen valt. En zo komt de melanoom om de hoek kijken, met reebruine
oogjes en een roze kapje.
Mijn vrouwen ik zijn niet gelijkaardig, het is niet anders.
De pijn in de buik is weer verdwenen. Waarschijnlijk had mijn vrouw iets verkeerds gegeten. Ik moet meer geduld hebben; voor zo'n melanoom aan zijn zegetocht begint, kunnen blijkbaar jaren verstrijken. Nog meer verloren tijd, waarom ook niet. Zijn er daarentegen eenmaal uitzaaiingen geconstateerd, veel te
laat natuurlijk, er is niets meer aan te doen, wat erg, dan gaat het opeens snel.
Misschien moet ik een of ander gif in de wond smeren, om het proces te versnellen?
Hoe zou Hitchcock dit probleem aanpakken? Vast en zeker zou hij een vreemdeling ten tonele voeren, een man (nee, geen vrouw) met wie een schimmige afspraak wordt gemaakt over het een en ander. Succes onverzekerd, ik ken de afloop van zijn films. Volgens mij ben ik op de goede weg, het is even wachten op de
verlossing, maar verdachte sporen zullen er straks niet zijn.
Kinderen hebben we gelukkig niet, dus ik kan ongestoord mijn gang gaan.
Mijn vrouw wilde ze eerst wel, daarna weer niet, toen moesten ze er absoluut komen en uiteindelijk legde ze zich neer bij haar falen. Wellicht heb ik een windfluit, zou kunnen, maar dat het aan haar lag vond en vind ik een prima aanname.
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Sindsdien ben ik haar meester, dat zijn haar impliciete woorden, al is de leukigheid er inmiddels van af. We zijn niet gelijkaardig, ik zei het al.
Het melanoom, ik ga ervan uit dat ik de uit de kluiten gewassen moedervlek
nu onderhand zo mag noemen, ziet er onsmakelijk uit. Op de roze ring groeien
vreemde bobbeltjes, vlezige uitstulpinkjes met gelige pitjes. Het pigment van de
vlek is keihard geworden en groeit in lagen omhoog, als kruiend ij s; aan de linkerkant hangt het over het roze heen, als een uitkragend vleesbalkonnetje. Dit moet
toch effect sorteren?
Mijn echtgenote is gelukkig geen spiegelvrouw, nooit geweest ook. Haar rug
zal ze in geen twintigjaar hebben bekeken. Dat doe ik voor haar, met grote toewijding. Ik ben haar spiegel, ik laat haar de harde realiteit zien, inclusief de leugens
die daar bijhoren.
Ik vind het verleden zo groot worden. Mijn jeugd drijft steeds verder van
mij af en ik heb de kracht niet meer om er naartoe te zwemmen. Gelukkig heb ik
een tweede jeugd voor de boeg, al kan ik dit cliché niet verdragen. Zo gauw mijn
vrouw er niet meer is, zal ik me daar overheen moeten zetten, anders is het snel
voorbij met de pret.
Met virale snelheid zal ik het leven consumeren, geloof me maar.
Ole!
2

Mijn vrouw wordt definitief niet begraven. Te vaak heb ik gehoord dat de geest
van de overledene het keurig bebloemde graf verlaat en in het hoofd van een nabestaande onbestemde reizen gaat maken. Daar zit ik uiteraard niet op te wachten. Het devies: cremeren en het deksel van de urn nooit lichten. Een kwestie van
de nieuwsgierigheid bedwingen. As = as. Amen.
Zo ver is het nog niet, nog lang niet. Helaas. De melanoom ziet er behoorlijk
ongezond uit, daar niet van, maar ik heb nog geen aanwijzingen dat onder haar
huid dood en verderf heersen. De blik in haar ogen zegt eigenlijk genoeg: de pupillen schetsen te veel toekomstperspectief; het zwart ziet er tevreden uit, alsof
het zijn connotatie niet kent en alles, ja alles, wil bestrijken met bestaan.
Om mijn frustraties kwijt te raken sla ik regelmatig met mijn hand tegen het
keukenplafond. Een kleine hup is voldoende om enkele castagnetten een oplawaai te geven. Castagnetten,ja. Mijn vrouw spaart die kitscherige kleppers. Tientallen heeft ze er inmiddels verzameld tijdens onze reizen naar Spanje. Een fetisj
die mij mateloos irriteert, maar die ik altijd heb gedoogd, dus ik moet niet zeiken.
Af en toe sla ik er een paar naar beneden, dat wel, en mijn vrouw bevestigt ze vervolgens weer aan het plafond, met een toepasselijk gekleurd touwtje.
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Klikkerdeklikklikklik.
Waar ik mijn energie vandaan haal? Ik lees veel boeken over kanker. Oflezen,
ik bekijk de foto's en illustraties en probeer ze op het lichaam van mijn vrouw te
plakken. Fantasie houdt mijn toekomst levend.
Klikkerdeklikklikklik.
Die vakanties vielen eigenlijk best mee. Mijn vrouw is geen onprettig gezelschap; ze bereidt zich bovendien altijd goed voor, maanden van tevoren is ze al
druk bezig met allerlei reisgidsen en beduimelde bibliotheekboeken. Dat ik weinig interesse toon interpreteert ze vreemd genoeg als een aanmoediging.
Het is niet dat ze tijdens de uitjes achter me aan loopt. Soms houden we zelfs
elkaars hand even vast... Wist u trouwens dat een moslimvrouw het helemaal niet
erg vindt om op straat tegen de achterkant van haar man aan te kijken? Arabische
mannen schijnen een lekkere kont te hebben: stevig, een tikkeltje wulps, maar
toch ook vastberaden. Het is een genoegen om daar al slenterend naar te gluren,
vanonder de hidjaab. In het gebedshuis is het helemaal een feest.
Klikkerdeklikklikklik.
Cremeren schijnt pijn te doen. Althans dat beweren enkele spiritisten en helderzienden die met overledenen hebben gebabbeld. Het zal me aan mijn reet
roesten. Van een beetje pijn is nog niemand slechter geworden. Bovendien geloof
ik niet in die onzin. Nu kunt u tegenwerpen: en die ontsnappende geesten dan,
waar u zich zo druk om maakt? Mijn antwoord: ik kan het mij niet permitteren
om risico's te nemen, die urn blijft dus dicht, punt. De vrije jaren die voor mij liggen moeten niet opgeleukt worden met tegen deuren bonkend ectoplasma. Alleen ik laat afscheiding kloppen, als u begrijpt wat ik bedoel.
Ik dwaal af. Hoe kom ik eigenlijk op deze kinderachtige constructies?
Mijn vrouw heeft steken in haar linkerbeen. Volgens haar is er iets mis met haar
rug, het voelt alsof er iets bekneld zit. Ik masseer haar onderrug en inderdaad, ik
constateer een zwelling. Als ik er op druk vergaat ze van de pijn. Een spierverrekking, stel ik zelfverzekerd vast, niets omje ongerust over te maken, kom op zeg. Ik
smeer de plek in met tijgerbalsem en ga in de badkamer mijn handen wassen. In
de spiegel zie ik hoop.
Even later lees ik in de krant dat de zonnedauw vliegjes met zijn tentakels in
zijn mond schiet - 'als een katapult, razendsnel'. Zo'n tentakel doet het maar één
keer. Na een paar maanden zijn ze allemaal opgebruikt en is het plantje uitgezwiept. Wanneer is mijn vrouw uitgezwiept? Die zwelling moet ik koesteren als
een worgengel.
De pijn verdwijnt niet, ondanks mijn vele massages. De knobbel is nu duide-

28

lijk te zien. Telkens wanneer ik er naar kijk zie ik de dood die even hallo komt zeggen. Ik knipoog vriendelijk terug, ik ben keurig opgevoed.
Op internet ontdek ik dat metastasen, uitzaaiingen dus, in de wervels meestal
afkomstig zijn van een tumor in een orgaan. Dat begint ergens op te lijken. Yes!
Ik ben lang genoeg voor gaas gegaan. Al die jaren dacht ik dat geketend door
het leven gaan beter was dan vrij zijn. De onvrijheid geeft mijn leven juist betekenis, was de drogreden die ik hanteerde. Uit lafheid, luidt mijn verklaring. Uit pure
lafheid. Prikkeldraad maken leek me veiliger dan het leven als een vriend te begroeten. Wat heeft me dat opgeleverd?
Genoeg retorische vragen, genoeg pathetiek, ik ga me concentreren op overmorgen, op de dag dat de kersverse weduwnaar zijn leven opnieuw gaat inrichten. Ik neem in elk geval een bijtslaaf. Eenjong ding dat niet vies is van een beet in
haar billen... Over billen gesproken. Gisteren bukte mijn naakte vrouw zich in de
slaapkamer, terwijl ik daar niet op voorbereid was. Haar aars keek mij pruilend
aan. Snel wendde ik mijn hoofd af, maar het kwaad was al geschied: de uitstulpende plooien stonden op mijn netvlies gestanst. Waarom heeft een mens geen
staart, zoals een ezel of een paard? Een gordijn dat die afstotende lelijkheid stijlvol bedekt?
Sommige mensen raken in extase bij de aanblik van een met poepkruimels
versierde krent en steken er hun tong in. De aars schijnt bitter te smaken. Nou,
geef mij dan maar een stevig biertje.
Tijd voor een helende massage. Mijn vrouw ligt al de hele middag in bed, de
pijn is niet te harden. Ze heeft haar slip uitgedaan en haar T-shirt gedeeltelijk
omhoog gestroopt - de melanoom blijft bedekt. Ik ga geknield op haar blote kont
zitten, met mijn gespreide benen druk ik de billen tegen elkaar, voor de zekerheid. Geduldig glijden mijn handen over haar onderrug en verkennen de omgeving van de bult. Ik hoor hoe mijn vrouw zachtjes kreunt onder mijn strelingen.
Voorzichtig nader ik Mount Doom.
'Auw!' Mijn vrouw duwt haar kont omhoog zodat ik van haar afglijd en kijkt
mij boos aan. Ik heb blijkbaar te hard gedrukt.
Ter dood veroordeelde vrouwen worden aantrekkelijker, las ik in de memoires
van een Koreaanse seriemoordenaar; zijn naam ben ik vergeten, iets met Chin of
Chul, ofSeung, wat maakt het ook uit. The eye ofthe beholder, denkje dan, maar
nee, op internet wordt dit fenomeen bevestigd. Ter dood veroordeelde vrouwen
die wachten op executie schijnen fysiek op te bloeien. Hun gezichten ademen
vaak pure schoonheid, meldt een Amerikaanse site. 'Vogue, on your way to death
row.' Amerikanen overdrijven natuurlijk altijd en een sluitende verklaring ontbreekt, maar toch, het gegeven intrigeert mij.
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Haar liplijn deugt, dat is het eerste wat mij opvalt nu ik haar met deze nieuwe
informatie bekijk. De jeugdige, zwoele vorm van de mond is niet verdwenen. Ook
haar hoogopstaande jukbeenderen mogen er zijn; ze geven haar een zekere statigheid. Mijn vrouw is eigenlijk best mooi.
Ze heeft zich net gewassen, op een nonchalante manier zo te zien. De natte
plekjes op haar witte T-shirt plakken tegen haar huid. Door een van die lijfraampjes zie ik haar tepel. Een tikje brutaal kijkt die de wereld in. Wanneer heb ik haar
tepel voor het laatst in mijn mond gehad? Ik weet het al niet meer, zo lang is het
geleden.
Schuldgevoel.
Godverdomme.
Alsof er geen gekaapte jaren bestaan.
3
Laat ik wat meer over mezelf vertellen. Ik ontwerp organisch ogende gebouwen
gemaakt van beton en staal. Organisch ogend, daar ligt de uitdaging. Voor mijn
opdrachtgevers dan, mij interesseert de uitstraling geen bal meer. Tijdgebonden
flauwekul. In het begin van mijn carrière kon ook ik bevlogen vertellen over het
spectaculair kleur- en materiaalgebruik in relatie tot de gestroomlijnde vormen;
dat geouwehoer laat ik tegenwoordig aan mijn meer ambitieuze collega's over. Ik
concentreer me op de functionaliteiten, licht en schaduw zijn me eender.
Tot zover ik buiten de tralies.
Mijn vrouw zit sinds enkele dagen thuis. Ziek. De rug. Morgen moet ze van
haar baas, een makelaar in kantoorpanden, naar de bedrijfsarts. Gaat de bal wellicht wat sneller rollen. Wanneer de geest eenmaal weet dat de kanker welig tiert,
krijgen de woekerende cellen ruimbaan.
Gisteravond ben ik voor het eerst in maanden met mijn vrouw naar bed geweest. Onder het masseren kreeg ik opeens zin, hupte naar achteren, trok mijn
broek uit en hop. Als vanouds duwde ze haar kont omhoog en begon de stoten met
volle kracht op te vangen. De blinkende aars stoorde me niet, wond me zelfs op. Ik
liet mijn duim erin glijden en bereed haar als een volleerd cowboy. Pas na de ontlading realiseerde ik me wat er was gebeurd. Te laat, de ogen van mijn vrouw waren al veranderd in een bioscoopscherm met daarop in chocoladeletters: eindelijk, dat moeten we vaker doen!
Vandaag heb ik mezelfweer onder controle. Ik doe mijn best om haar te negeren. Desondanks vang ik sporadisch haar blik op en die bevalt mij allerminst. Gelukkig krijgt ze morgen slecht nieuws van de bedrijfsarts, dat zal haar afkoelen.
Mijn duim ruikt na twee douchebeurten nog altijd naar haar aars: geperste
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knoflook en natte hond. Mijn nagel is wel weer schoon. Laat ik de wip maar impregneren met nostalgie, ons lichamelijk afscheid is vanaf nu een feit. Het was
geen slecht afscheid, laat dat gezegd zijn, een waardige afsluiting van ons seksleven. Ik ruik nog eens aan mijn duim. Aars.
De diagnose valt tegen: een ontsteking, rust houden. Nu weet zo'n bedrijfsarts
niet al te veel, anders zou hij wel een bloeiende praktijk leiden en niet ergens op
de derde etage van een tweederangs verzamelgebouw met een abominabele klimaatbeheersing 'zieke' werknemers beoordelen. Een uitzaaiing valt dus niet uit
te sluiten, maar toch voelt het slecht. Mijn vrouw straalt. Ze is gerustgesteld en
verheugt zich op een paar weken thuisblijven. Dat betekent dat ik vaker naar kantoor moet, het is hier gedaan met de rust.
Een ontsteking.
Godverdomme.
Zou hij het melanoom hebben ontdekt? Aan de opluchting van mijn vrouw te
zien niet. Haar kennende heeft ze haar hemd aangehouden en alleen de onderrug
vrijgemaakt. Heel goed.
De moedervlek jeukt niet meer, maar ziet er wel behoorlijk ongezond uit:
alsof een gelooide donkerbruine moerbeiachtige vleesiglo een dikke meikever
probeert te baren, het gitzwarte schild is al voor tweederde zichtbaar. Op het internet trof ik vergelijkbare plaatjes aan. Het geruststellende onderschrift: een
melanoom. Ik moet dus meer geduld hebben, die uitzaaiingen komen vanzelf.
De zwelling verdwijnt niet, dat is goed. De pijn is zelfs erger geworden, ook fijn,
haar ogen staan weer dof, de seksdrive is verdwenen. De laatste dagen eet ze ook
minder, er drukt iets op haar maag. 'Een ontsteking, rust houden.' Zo'n afgekeurde huisarts is alleen maar geschikt om krabbels te zetten onder met grote tegenzin door uitkeringsinstanties ingevulde formulieren. En dat weet hij natuurlijk
ook, zodat hij voor de schijn soms een diagnose probeert te stellen. Een ontsteking, rust houden. Ha, ha, kanker godverdomme!
Ik stel voor om de huisarts te laten komen; haar geest moet de verkeerde kant
op gaan waaien, optimisme vertraagt en vertroebelt mijn toekomst.
Mijn vrouw stemt uiteindelijk toe.
Een melanoom
Wat verschrikkelijk, schat.
Uitzaaiingen.
Maag.
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Longen.
Ruggenwervel.
Wat erg voor je.
Pijn.
Morfine.
Chemotherapie.
Overgeven.
Overgeven.
Overgeven.
Geen resultaat.
Verschrikkelijk.
Meer pijn.
Meer morfine.
Meer uitzaaiingen.
Waar heb je dit aan verdiend, schat?
Verpleging.
Een dilemma.
Een hospice lijkt me de meest logische oplossing. Dan hoef ik niet meer de hele
dag tegen haar uitgemergelde lichaam aan te kijken, de lol is er inmiddels wel van
af, en kan ik me eindelijk gaan voorbereiden op een nieuw leven. Bovendien kan
ze op die manier sterven in een warme, huiselijke omgeving. U kunt dit egoïstisch
vinden, maar dat kan mij niet zoveel schelen. Ze is niet meer in staat om naar het
toilet te gaan; ze schijt godverdomme in bed! Ik wil in mijn huis geen in bed schijtende vrouwen, zo gek is dat toch niet?
Mijn vrouw wil thuis sterven.
Dat gaat niet gebeuren.
Tegen de verzorgers zeg ik dat ik dat emotioneel niet aankan. Ik moet ook aan
mijn werk denken, mijn leven gaat straks verder.
Het valt niet mee om zo'n beslissing alleen te nemen. De hele verantwoordelijkheid rust op mijn schouders. Ik kan er met niemand over praten.
Mijn vrouw is kwaad op me. Ze begrijpt me niet. Ze noemt me een klootzak.
Jammer dan, in mijn huis sterven geen vrouwen, mijn huis wordt een tempel van
hedonisme en levenslust, geen mortuarium.
Een van de verzorgers raapt de castagnetten op die ik van het plafond heb geslagen en legt ze op de keukentafel. 'Rustig maar, meneer', zegt ze. 'We zullen vast
en zeker een oplossing vinden.' Mijn vrouw moet opsodemieteren, dát is de oplossing.
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Ik geniet overigens minder van de aftakeling dan ik had gehoopt. Ook voel
ik me geen vleermuis, laat staan een zwaluw die de vrijheid tegemoet zweeft. Ik
voel alleen maar afschuw. Met tegenzin ga ik twee, drie keer per dag eventjes naar
haar slaapkamer, meestal blijf ik in de deuropening staan. Wanneer mijn vrouw
niet slaapt kijkt ze me aan alsof de duivel in vol ornaat voor haar staat - gloeiende
hoorns, schoppenaas staart, gespleten slangentong, de hele santenkraam. Praten
doet ze niet meer met me. Ik kijk haar zo neutraal mogelijk aan. Ze ziet er niet uit,
de kanker vreet in hoog tempo haar lijf op - en zo te ruiken kan de dood de snelheid niet aan, hij boert de nodige onwelriekende gassen mijn huis binnen.
Afschuw, ik voel alleen maar afschuw.
4
Mijn vrouw is met een ambulance naar het hospice overgebracht; de situatie
werd volgens de verantwoordelijke arts 'nagenoeg onhoudbaar', voor mij welteverstaan - een kwestie van niet meer scheren, veel drinken en de afwas twee weken laten staan. Mijn collega's willen mij voorlopig niet meer op kantoor zien: zo
heb ik meer tijd om voor mijn vrouw te zorgen, menen ze in alle oprechtheid of
wat ik voor het gemak als oprechtheid classificeer. Ik bedankte ze hartelijk. Als je
het goed aanpakt, kunje menselijke betrokkenheid de goede richting op sturen.
Ik heb het goed aangepakt. Eindelijk tijd voor mezelf. Mijn toekomst is begonnen.
Cimbalen.
Pauken.
Koper.
Tetteretet!

Het einde nadert, mijn vrouw eet en drinkt niet meer; de funderingsproblemen
komen dan vanzelf. De dosis morfine is opgehoogd tot esoterische dimensies.
Met een wezenloze blik kijkt mijn vrouw naar het plafond; contact maken is niet
meer mogelijk. Volgens de minst toegankelijke hospice-medewerkster heeft ze
nog hooguit een week te leven; stugge mensen beschikken over de meest relevante informatie, is mijn ervaring.
De afgelopen twee maanden heb ik mijn neus dagelijks laten zien in het huis
van de stervenden, een steriele villa met veel bloemen. In het begin wilde mijn
vrouw mij niet zien, maar een progressieve ziekte is funest voor overtuigingen en
voornemens, de omgeving neemt het langzamerhand over.
Bezoek van derden houden we zo veel mogelijk af. Dat lukt aardig, we hebben
een kleine, ongemakkelijke familie. Een enkele vriend is sporadisch welkom, col-

33

lega's niet. Zo doe je dat, in eenzaamheid sterven. En zo hoort het ook, doodgaan
is een particulier proces, daar kunje geen aapjeskijkers bij gebruiken.
Nog een week.
Tetteretet!

t
Na een gelukkig en actiefleven is
tot mijn groot verdriet
na een kortstondig ziekbed
overleden mijn lieve vrouw

Feestjes.
Borrels.
Etentjes.
Verjaardagen.
Dates.
Hoeren.
Ik ga een hond kopen.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

David
Smalhout
Daarheen
en weer
terug

'Ik heb Daarheen en weer terug ademloos uitgelezen.'

- Janet Luis in NRC Handelsblad

MARIJKE SCHERMER

Moederliefde

Zodra ik thuis in de wieg lag had mijn moeder geweten dat ze een fout had gemaakt. Ik zou vallen en me bezeren. Ik zou uitgesloten worden van groepjes waar
ik bij wilde horen. Ik zou eenzaam en somber zijn, want dat was erfelijk bepaald.
Ik zou me lelijk, ontoereikend en onmachtig voelen in de liefde. Ik zou gepest
worden. Ik zag er zo klein als ik was nu al uit als iemand die gepest zou gaan worden. Mijn moeder kon niet meer naar de wereld kijken zonder te zien hoe moeilijk het leven was en hoe eenzaam de mensen. Alles greep haar aan. Als ze een
kleuter zag huppelen aan de hand van zijn moeder, dacht ze aan het moment - dat
niet ver meer verwijderd was in de tijd -dat dit kind zou leren dat het een kern bezat waar niemand bij kon komen; dat hij geheel en voorgoed was afgesloten van
de wereld rondom hem. Als ze oude mensen zag, dacht ze aan hun voorbije levens
en de zinloosheid daarvan. Als ze Arabieren met gewatteerde winterjassen over
hun djellaba zag lopen door de vochtige grijze Nederlandse straten, ofpuberkinderen zag fietsen met te korte spijkerbroeken om hun te snel gegroeide benen,
moest ze huilen. Er was ook nog de waarschijnlijkheid van een oorlog, die in de
bijna tachtigjaar die ervoor mij volgens de statistiek beschikbaar waren, zou uitbreken en die mij zou veroordelen tot gevangenschap of marteling, die mij zou
maken tot dader of slachtoffer van geweld. Bovenal dacht ze: hoe kan ik, met zo'n
teer hart, met zoveel intolerantie voor pijn, met zo'n meedogenloos inzicht in de
troosteloosheid van dit bestaan een kind op de aarde hebben gezet? Ik, die niets
goed kan doen? Ik die de vader van dit kind zelfs minder lang bij me kon houden
dan de duur van een zwangerschap. Ze schreef het allemaal op in een brief die ze
verzegelde en voorzag van de tekst: 'Voor Otto, als hij tien is.'
Blijkbaar had ze bedacht dat dat de leeftijd is waarop je zoiets kunt begrijpen.
Ze deed me weg. Vierenhalve week heb ik me in moederlijk warmte mogen koesteren. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik heb in de loop der jaren baby's en
hun moeders gezien en die hebben de meest onuitsprekelijke, onvoorwaardelijke, ondoorgrondelijke en begeerlijke band die er bestaat. Ook als de moeder aan
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een stuk door bedrukt is of aan andere dingen denkt. Ook als de baby aan een stuk
door huilt en zijn draai niet kan vinden. Mijn moeder heeft iets gewelddadigs gedaan. Ik bedoel dat uit haar brief aan mij blijkt dat ze vol bezorgdheid was om mij
en vol emoties. Ze moet zichzelf dus geweld hebben aangedaan door me weg te
geven en het is ook raar dat ze in haar brief - waarin ze al die vreselijke dingen opsomt - de ramp vergeet die het is om wees te worden. Dat ik van mijn moeder, die
nog voelt en smaakt en ruikt als ikzelf, zal worden gescheiden en in pleeggezinnen of tehuizen zal moeten opgroeien waar het nog maar de vraag is of er bovenop de professionele liefde ergens een vonk ontstaat. Mijn moeder had me in elk
geval overschat. Ik begreep er toen ik tien was helemaal niets van. Ik voelde me
wel alleen, maar dat kwam niet omdat ik een mens was maar omdat ik geen moeder had. Ik was jaloers op iedereen die wel een moeder had. Ik had liever gewild
dat ze dood was dan dat ze mij met deze verklaring van haar keus had opgezadeld.
Toen ik volwassen was en overwoog om zelf een kind te maken, besloot ik haar
te zoeken. Achteraf zouje kunnen zeggen dat het stom was om me te laten verleiden door de gedachte dat je in het reine moet komen met het verleden om klaar
te zijn voor de toekomst. Het idee van in het reine komen is een idiote illusie. In
elk geval heeft het bij mij averechts uitgepakt. Ik zal nooit een kind maken. Althans niet met Rosa die dat met mij wilde, want die zie ik niet meer. Ze vond me
toch te eenzaam, zei ze, voor zoiets als een gezin. Dat zei ze toen ze me nog goedgezind was. Later zei ze dat ik een klootzak was en een kille man en dat ik niet in
staat was tot intimiteit. Na de ontmoeting met mijn moeder was ik geïmplodeerd
en helemaal niet meer in staat tot levenslust en toekomstplannen. Maar je zou
net zo goed kunnen zeggen dat Rosa een kille vrouw was die dat niet kon accepteren, die geen geduld had, die haar pogingen mij in beweging te krijgen al na vier
maanden staakte. Je weet natuurlijk nooit hoe het leven was gegaan als bepaalde
dingen anders waren gelopen. Misschien was die implosie al in mijn genen vastgelegd als iets dat op een zeker moment zou gebeuren. Misschien had de ontmoeting met mijn moeder daar niets mee te maken, had de scheiding van mijn moeder er zelfs niets mee te maken, was het een lotsbestemming die hoe het leven
ook gelopen was ergens een ontsteking had gevonden. Maar dit zijn gedachtes die
al het denken zinloos maken. Als elk verhaal met causale verbanden wordt afgewezen als een gemakzuchtige leugen, is je brein uitgespeeld.
Het was belachelijk eenvoudig om haar te vinden en in de hiërarchie van mijn
desillusies komt direct na het afgestaan worden toen ik dertig dagen oud was, het
feit dat ze bij wijze van spreken alleen maar achter het muurtje daar stond. Ze
woonde vier straten bij me vandaan! Misschien had ik wel eens achter haar gestaan bij een kassa of naast haar gezeten in de bus. Het heeft een week of zes ge-
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duurd toen ik haar adres had voor ik daar aanbelde. In die weken overwoog ik
om te verhuizen. Een moeder kan op deze leeftijd alleen maar tegenvallen. Als
ze verschrikkelijk is, zal ze al dat verdriet met terugwerkende kracht niet waard
geweest zijn en als ze geweldig is dan is het zo pijnlijk en onbegrijpelijk en misschien zelfs wel aan jou te wijten dat ze je weg heeft gedaan. Ik kwam ook maar
niet los van allerlei filmische versies van mijn verhaal. Van dat ze de deur open
zou doen en dat we allebei zouden huilen, dat we elkaar zouden herkennen, in de
armen zouden vallen, of dat we meteen een fantastische, spetterende, louterende ruzie zouden krijgen. Bij de meest alledaagse dingen is het al ingewikkeld om
jouw eigen versie te beleven en niet zo half en half een van de versies die je hebt
gelezen en gezien, maar probeer van zoiets als de hereniging met je moeder na
vierendertig jaar maar eens een authentieke ervaring te maken. Dat was ik me allemaal bewust toen ik voor haar deur stond. En ook dat de herhaling van ervaringen, het plagiaat op emoties, de manier was om ze überhaupt te voelen, om via al
die anderen deel te zijn van de mensensoort en al haar neigingen en eigenschappen. Dat je al die emoties pas kan voelen als je weet dat ze bestaan en passen bij de
situatie. Later ben ik ook het vermogen tot deze cynische relativering nog verloren en komt alles me even zinloos en onbegrijpelijk voor.
Ze had het gezicht van iemand die al een tijd geleden is opgestaan en maar
niet echt wakker wil worden. De gezichtshuid strak en onbeweeglijk. De ogen
flets en de zwarte lijntjes die getrokken zijn hebben daar niets aan kunnen veranderen. Iets intiems heeft het om zo'n gezicht te zien. Iets afstotelijks ook. Ze
had mijn haar of moet ik zeggen dat ik haar haar had? Bruine een beetje hangerige krullen. Zachte wangen. 'Ik ben Dtto,' zei ik. 'jouw kind.' Een kleine flikkering
van paniek, een snelle blik over haar schouder. Er was iemand in het huis die niet
mocht weten wie ik was. Ze zei dat ik had moeten bellen. En daarna dat ik over
een uur moest terug komen. Ik zei dat een uur na vierendertig jaar te lang is; dat
dat niet op te brengen viel. Ik zette één been in haar huis. Ik wilde laten zien hoe
onopgevoed en onaangepast een kind is dat zonder moeder groot geworden is. Ik
wilde ruzie maken. Ik wilde haar aan het huilen maken. Ik wilde haar een klap geven. Ik was opgetogen over het feit dat ik zulke primitieve dingen dacht. Kijk mij
al die primitieve dingen denken, dacht ik nog. Ik bedacht dat ik er een nummer
over zou schrijven. Iets met gierende gitaren.
'Er kan best nog één uur bij Dtto,' zei ze. Ze had mijn naam uitgesproken en ik
stelde me voor hoe ik, net geboren, nog helemaal bloederig in haar armen werd
gelegd en de vroedvrouw die vroeg hoe ik heten zou en zij die 'Dtto' zei en nog niet
wist dat ze me weg zou geven. En weggeven klinkt te veel als een vriendelijk gebaar.
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'Ik ben een boemerang. Jij hebt me weggegooid en ik ben teruggekomen.' Jezus wat klonk dat pathetisch.
'Je bent geen boemerang,' zei ze terwijl ze voor het eerst glimlachte 'je bent
een palindroom.' Ik wilde niet dat het feit dat mijn naam een palindroom is, verzachtend zou werken voor haar vergrijp. Dat het feit dat ik omgekeerd hetzelfde
was, zou maken dat terugkomen het weggeven zou opheffen.
'Verzin maar iets voor je bezoek,' zei ik terwijl ik langs haar de smalle gang
in liep. Ik had meteen spijt. Maar ik wilde per se nu ik deze beslissing had genomen, weten wie ze was, hoe ze was, wat wij gemeen hadden. Ik liep de openstaande deur aan het einde van de gang in en kwam in een eenvoudige, wat armoedige
kamer terecht. Op de bank zat een jonge man. Mijn moeder kwam nu ook binnen
en zei dat ik haar pianoleraar was en dat ik boeken kwam ophalen. De jongen zei
niets een draaide een sjekkie. In de hoek van de kamer stond inderdaad een piano. Er bovenop was allemaal slordig opgevouwen was gestapeld. Ik stond daar
in die kamer en mijn moeder stond naast me en ze was een beetje kleiner dan ik
waardoor ik kon zien dat ze grijs werd en het moment duurde eindeloos. Toen
stond die jongen op en kwam naar me toe.
'Hoi,' zei hij terwijl hij zijn hand uitstak. 'Ik ben Otto, Miekes zoon.' Ik had
ervaring met vele vormen van schaamte maar wat er nu over me heen daalde, of
vanuit de grond in mij trok en mij doorweekte alsof ik een velletje keukenpapier
in een enorme plas water was, was van een geheel andere orde. Het was alsof de
hele wereld vergeelde. Ik was er altijd vanuit gegaan dat mijn afwezigheid een
krater in het leven van mijn moeder had geslagen. Dat ze labiel of ziek ofwanhopig was geweest. Niet dat het gat dat veroorzaakt was door mijn vertrek opvulbaar zou zijn. Niet dat ik vervangbaar was. Ik had er geen rekening mee gehouden
dat ze een ander kind zou kunnen hebben gekregen en dat kunje stom noemen,
dat had ik moeten bedenken, maar ik had nooit kunnen bedenken dat ze had proberen uit te wissen wat ze gedaan had door een nieuwe Otto op de wereld te zetten
en te houden. Dat ze het beter gevonden had om opnieuw te beginnen dan haar
daad te herstellen door me terug te nemen. Die jongen was een jaar of vijf jonger
dan ik, hooguit. Toen ik vijf was ging ik weg bij het gezin waar ik twee jaar had gewoond. Omdat het niet ging. Waarschijnlijk viel het allemaal precies samen met
de geboorte van de nieuwe Otto. Zijn geboorte wiste mij uit. Maakte het mogelijk
mij opnieuw weg te doen. Was mijn definitieve vogelvrijverklaring. Maakte het
voor mij onmogelijk om er te zijn, om ergens te zijn, om mezelf te zijn. Ik was onhandelbaar, toen, dat weet ik wel. Maar ik was vijf.
'Zo, dus u bent de man die mijn moeder geen piano leert spelen,' zei de Otto
tegenover me.
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'Pardon?' vroeg ik. Dat ze nog steeds zo vreselijk slecht speelde en zo onritmisch. Dat het een wonder was hoe zij een metronoom wist te negeren. Ik staarde
hem aan.
'Do you speak Dutch?' vroeg hij. 'U bent toch Pools? Polski?' Mijn moeder
duwde een boek in mijn handen en bedankte me. Als je een hart hebt, denk ik,
dan gaje nu huilen. Niet om een fictief kind, of om de onbekende mensen die je op
straat ziet en waar je niemand aan toe wilt voegen, of hoe ik het ook precies had
moeten begrijpen wat ze me had geschreven. In het echte leven werpen mensen
zich niet vaak op de grond aan iemands voeten. Maar dit zou een heel goede gelegenheid zijn om het wel te doen. Mijn moeder pakte in plaats daarvan een kam
van de vensterbank en begon haar haar te kammen. Ik stond daar in de kamer te
kijken naar mijn opvolger, mijn stand-in en meteen op het woord stand-in in mijn
gedachte, volgde de realisatie dat niet hij maar ik de schaduw was. Dat hij de echte
Otto was en ik een spook. Ik deed het boek onder mijn trui en liep het huis uit.
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On7P PPl W

J. L. Heldring en
AndréSpoor
in gesprek

'De Nederlandse journalistiek kent een handvol briljante scribenten die, als hun artikelen
in de Angelsaksische pers waren gepubliceerd, wereldberoemd zouden zijn. Ik raak daar

opnieuw van overtuigd bij het lezen van Onze eeuw, waarin de twee oud-hoofdredacteuren
van deze krant zich als The Wise Men van de Lage Landen manifesteren, zo breed en
diepgaand is hun kennis van de internationale politiek: - NRC Handelsblad

PETER SWANBORN

Twee gedichten

VEILING

Op weg naar huis neem ik een afslag verkeerd, tuimel
een stelsel van gangen door en beland als ouderwetse
buizenpost in een open mand. Geroezemoes stopt.
Eenjongen tilt me bij de haren op, wijst op rimpels, trekt
aan oren, opent wijd mijn ingekeerde ogen. Grijp uw kans,
een mooi exemplaar. Toch klinkt nergens een eerste bod.
De meester houdt zijn hamer hoog, als achter in de zaal
mijn lichaam verschijnt. In goed humeur, eindelijk verlost,
wanneer de knecht mij routineus het magazijn in rolt.
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NOOIT ALLEEN

Meermaals heb ik hem weggegooid, op straat gezet,
telkens keert hij terug. In een verre hoek van de zolder
neemt hij plaats, rokend, de benen over elkaar geslagen.
Beslist wij s ik hem de deur, ook deze keer. Hij lacht, pakt
hoed en j as, verdwijnt in het gat. Ik draai sleutels, schuif
grendels. In het duister van de zolder gloeit een sigaret.
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MARTEKAAN

Lieve Stad

Eerst is er je geur. Verbrand rubber. Verschroeide aarde, het einde der tijden. Ik
kijk om me heen maar iedereen gedraagt zich zoals te verwachten valt op een
vliegveld. Wachtend op passagiers die de luchtgezuiverde hal uit worden gebraakt, een kartonnetje in de hand met een naam erop. Ms. Casserly, Mr. Kumar.
Ook mijn naam staat op een bordje. Ik vind het een vreemde gewaarwording
mijn eigen naam aan te treffen op een kartonnetje in New Delhi, acht uur vliegen
van mijn thuisland, alsof mijn leven me vooruit is gesneld en mijn bestaan in deze
vreemde omgeving al begonnen is zonder mij.
De taxichauffeur, eenjongen met een matbruine huid en een regelmatig gebit,
trekt mijn rolkoffer achter zich aan en leidt me naar de parkeergarage. De geur
wordt sterker als we de overkapping van de aankomsthal verlaten en nu pas zie ik
de mist. Dan weet ik nog niet dat dit bij je hoort, deze grondwolken dieje omhullen enje ondoordringbare karakter versterken.
Onderweg naar de passeren we gebouwen in aanbouw van tankerachtige
grootte. Ze zijn omkleed met een fijnmazig raster van bamboesteigers en baden
in het zachtgele licht van bouwlampen. Er zijn mannen aan het werk, mieren die
zich op grote hoogte bewegen. Ik weet nog niet dat ze niet gezekerd zijn. Jouw
mannen mogen vallen. Ook ik zal er een paar zien breken als ik al een tijdje bij je
ben. Er valt een man van mijn dak en ik krijg er een onder de wielen van mijn auto. Ze zullen beschadigd zijn maar niet onherstelbaar kapot. Toen ikje meer dan
tien jaar terug bezocht reed ik iemand dood. Een vrouw. Ik reed niet zelf. En de
vrouw sprong. Dat maakt niet uit. Je leert me dat er op het gebied van doodgaan
en niet doodgaan van alles mogelijk is.
We rijden door een tunnel van mist. Ik onderscheid viaducten, af en toe passeren we een vrachtwagen, beschilderd met wilde patronen, gekleurde flikkerlichtjes op het dak, de cabine versierd met gIittersIingers en op het dashboard een
tempeltje met goden. De voertuigen ogen als soevereine nachtmonsters met wielen tot borsthoogte, provisorisch herstelde beschadigingen, spijkers en schroe-
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ven en plankjes die doorgesleten ijzer zo dun als vloeipapier en opengescheurde
lasnaden moeten dichten, het wemelt van de kluwens loshangende draden. Ze
zijn meestal beladen met een huiveringwekkende vracht: metalen palen, zakken
cement of tonnen gevuld met een chemische substantie. De chauffeur, mondhoeken rood van de paan, is ternauwernood zestien.
Onze eerst nacht samen slaap ik onder een saffraankleurige sprei en zijn mijn
dromen gekruid met de geur van zeep. Als ik wakker word kruipt de zon door de
kieren van het rietgordijn. Je geluiden dringen door tot in deze geborgen ruimte
die warm en oranje is. Beneden wordt thee gezet en fruit gesneden.
Jij bent al lang wakker, er zijn kranten in voortuinen gegooid en te dikke honden met jasjes aan uitgelaten. Bussen en auto's volgestouwd met mensen die naar
hun werk en school moeten. In je sloppen vegen vrouwen de grond en krabben
kinderen de slaap uit hun ogen en de korsten uit hun neus. Zij hoeven nergens
heen.
Hun mannen worden wakker, ergens. Ze zoeken een plek waar ze hun behoefte kunnen doen, langs de weg, in het open veld. Vertel me, wenje er ooit aan om
mensen zich in het openbaar te zien ontlasten? Het scheelt denk ik dat jij geen
mens bent. Al wil ik daarmee niet zeggen dat jij niet lijdt.
We ontmoeten elkaar als ik me van de ene plek naar andere beweeg. Ik vind het
een fijne manier om samen te zijn. Jammer genoeg zit ik meestal in een auto en
dat zorgt voor afstand, vooral omdat ik steevast in een staat van bevroren paniek
verkeer vanwege de doodsverachting waarmee jouw mensen hun voertuigen
over je wegen jagen. Als murw gestreden krijgers die niet meer weten waarom ze
vechten maar gedreven worden door het verlangen in het harnas te sterven. De
Indiase Jeet Thayik dichtte: 'In your streets, death, in saffron or green, / rode a
cycle rickshaw slung / with megaphones.'
De enige manier om mijn geestelijke gezondheid te behouden is me te verdiepen in een boek. Ik volg de tevergeefs onderdrukte gedachten over wat had
kunnen zijn van Virginia Woolfs Mrs. Dalloway, huiver over het masochistische
vasten van Kafka's hongerpatiënt en raas met de gekwelde nachtrijder van Ita10 Calvino midden in de nacht over een snelweg. De thema's laten zich naadloos
vertalen naar mijn werkelijkheid. Dalloways gedachten worden mijn gedachten
- mijn leven had er makkelijk anders uit kunnen zien -, de honger klampt zich
voor elk stoplicht met groezelige kinderhanden aan me vast en het zinloze razen
over de snelweg is een dagelijkse realiteit. Deze verhalen geven elke dodenrit betekenis omdat de menselijke oerangsten - voor dood, mislukking, pijn en hon-
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ger, voor zinloosheid en waanzin - worden uitgediept. En vanaf dat moment zijn
ze onlosmakelijk met jou verbonden: Mrs. Dalloway, The Hungerpatient, The
Nightrider - Delhi style.
Ik doe het boek dicht, stap de auto uit. De hitte is zo alarmerend dat mijn lichaam allerlei functies op sluimerstand zet. Ademen gaat moeilijk en er dansen
vlekken voor mijn ogen. Ik kenje nu een paar maanden en herkenje niet meer terug. De mist is verdwenen enje bent nu permanent laaiend heet als een pas afgeslagen motor. Als de zon onder is sis je door,je koelt niet meer af. Verkoeling is alleen kunstmatig te bereiken.
Ik schiet naar een dun strookje schaduw op de stoep, vier panden verder is de
winkel waar ik moet zijn. Ik bedwing deze twintig meter van koele auto naar koele winkel met dezelfde verbetenheid als wanneer ik door een sneeuwstorm met
hagel en rukwinden zou moeten. Daardoor heb ik geen oog voor de mensen en
dingen die ik passeer, de kleermaker met zijn elegante handen, de tandeloze bedelaarster, de stalletjes waar brutale rotjochies allerhande plastic verkopen. De
hitte ontneemt me de wilje goed te bekijken, ik heb al mijn energie nodig om niet
krankzinnig te worden. Bovendien zie ikje met al mijn andere zintuigen, mijn te
blanke huid wordt aangevallen door een bombardement uv, het stof infiltreert
mijn lijf, kruipt onder mijn nagels, in mijn neus, oren, ooghoeken, poriën - mijn
voetzolen zijn zwart, ik krijg ze nooit meer schoon. Het is of de hitte alles harder
maakt: niet alleen het licht is onbarmhartig, ook geluid wordt versterkt. Getoeter
vermengd met een kakofonie van verschillende soorten motoren dendert mijn
gehoorgangen binnen, regelrecht naar het midden van mijn hoofd vanwaar het
uitwaaiert naar alle hoeken van mijn lijf.
Ik stap de winkel binnen, een soort buurt super die me doet denken aan de
achterkant van een decor of de binnenkant van het menselijke lichaam. Dat wat
je niet zou moeten zien. Die notie is jou niet bekend, denk ik,je kent geen schaamte, zowel je armoede alsje rijkdom spreid je openlijk tentoon. Geen tekst en uitleg, geen verdoezeling, ironie of nuance. De creperende leproos en weldoorvoede
miljonair in zijn Rolls Royce zijn als broers die elkaar nauwelijks spreken ofkennen, maar zij aan zij leven.
Ik groet, de mannen rondom de toonbank - altijd die kluwen mannen, misschien kun je me een keer uitleggen wat dat is - groeten terug. In hun blik geen
spoor van verbazing over mijn blanke verschijning. Je bent een internationale
stad en mensen kijken niet op van een witte. Los van die gewenning heeft de roerloze uitstralingvanje inwoners misschien ook te maken met de hardheid van hun
bestaan. Je ergens over verbazen of opwinden of ergens iets van vinden is een
luxe.
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Inmiddels weet ik dat de chaos die niet alleen je winkels maar ookje straten,
wijken en pleinen teistert, schijn is. Alles is verkrijgbaar al moetje soms geduld
hebben. Enje moet bereid zijn om genoegen te nemen met watje vindt in plaats
van met wat je zoekt. Wanneer je die geestelijke lenigheid bereikt - en dat is waar
je je inwoners naartoe lijkt te willen bewegen, als een militante yogaleraar - dan
toon je je een gulle en warme leermeester. Op zoek naar een onvindbare winkel
beland ik in een park met tomben van de oude Mughals, architectonische dinosaurussen, op een verloren zondag jagen mannen die doen denken aan adellijke
Indiase prinsen hun polopaarden door een vanje vele groene harten en wanneer
ik aan het eind van een smerige en donkere steeg vier trappen beklim beland ik op
een terras dat zodanig is volgestouwd met planten dat het is alsofik in een regenwoud verzeild ben geraakt.
Nu sta ik in een vanje duizenden grocery shops, op zoek naar bruine rijst, Nutella en Maple Syrup. Een van de mannen helpt me, de meeste producten staan
hoog in de schappen, hij schuift heen en weer met een ladder en toont me de pakken waar ik om vraag. Onvermoeibaar hulpvaardig en zonder ergernis maar ook
zonder enige vrolijkheid of zelfs maar een zweem vriendelijkheid. Ik vind het opvallend hoe weinig emoties ik bij mensen zie. In het verkeer en in oppervlakkige sociale interacties wordt nauwelijks geglimlacht of gescholden maar stoïcijns
langs elkaar heen geleefd. Mensen die ik ken omdat ze voor me werken of omdat
ik met ze samenwerk zijn zachtaardig en warm. Maar in de analyses over de Indier wordt vaak gerept over zijn gewelddadige aard, vooral in het verkeer. Je kranten staan bol van de gruweldaden. Het is de armoede, zegt de een, voortvloeiend
uit en samenhangend met de koloniale geschiedenis, vult een ander aan. Politiek,
religie, de verwrongen verhouding met de andere sekse. Seks. De hitte, denk ik
soms, wanneer mijn brein in mijn schedel sist als een gefrituurde pakora. Bull
shit, zegt een Indiase schrijver. Het zijn de Indiërs. Westerlingen zijn bevangen
door de notie dat mensen in de basis goed zijn en dat omstandigheden ze slecht
maken. Maar wat als mensen zo bruut zijn als ze lijken? In zijn roman laat deze
schrijver zijn hoofdpersoon zeggen: 'The primary choice every man has to make
is whether he wants to be himself or ifhe wants peace.'
Als ik buiten kom regent het, al weet ik niet of regen het goede woord is voor
dit natuurgeweld. In Indiase romans ben ik de metafoor 'sheets of water' een
paar keer tegengekomen. 'Een laken van water' is niet heel mooi in het Nederlands, ook omdat 'laken' minder felheid en kracht bevat dan 'sheet'. Toch moet
het een woord zijn dat de associaties met een groot stuk stof oproept om deze regen-uit-een-stuk te omschrijven. Gordijn oflap misschien. Maar bij een gordijn
gaat het eerder om het verbergende karakter, en lap, dat is nog slapper dan laken.
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Ik ren naar de taxi. Paraplu vergeten dus tot op mijn ondergoed doorweekt.
De weg is een rivier met bruin kolkend water, auto's en riksja's ploegen er als dappere bootjes doorheen, een grote groene stadsbus vaart als een Ark van Noach
door het verkeer. Kinderen zitten in hun blootje in een diepe plas. De zondvloedachtige toestand past je omdat de mayhem op zijn plek valt. De natuur wint.
Soms zien we elkaar 's nachts. Dan bezoek ik clubs met namen als Cocaine en
Shooters. In plaats van op de fiets raas ik in een taxi van de ene uitgaansgelegenheid naar de andere. Er rijdt vrachtverkeer maar omdat ik gedronken heb vind
ik de monsters niet eng. Dat de chauffeur er met een rotgang tussendoor slalomt
ook niet. Integendeel, het is nacht en er golft alcohol door mijn bloed en dan ben
jij een morelefree zone waar ik als een verdorven Assepoester doorheen raas tot
de klok slaat en de regels van het gewone leven weer gelden. Voor de club staan
zilveren Ferrari's en binnen lopen vrouwen van gazelleachtige allure en gebeeldhouwde mannen. Er wordt met grote inzet gedronken.
En dan, als ik wakker word met in mijn hoofd de doffe beat van de avond ervoor, zie ikje mooiste gezicht. De zon schijnt en de lucht is zachtblauw. De temperatuur is zo aangenaam dat je hem niet voelt. Alles kan, niets hoeft. Ik pak de
fiets, naar de groenteboer en de buurtwinkel, naar mijn favoriete koffietentje of
park of boekwinkel. Zelfs de vuilnis en vuiligheid waarmee je rijkelijk behangen en besmeurd bent stoort me niet omdat ik naar je bloesemende bomen kijk,
hardoranje, magenta, zonnebloemgeel.
Het leven voelt als een vrije val. Ik zorg beter voor mezelf dan ik gewend ben
omdat ik niet weet wanneer ik de bodem raak. Het doet me goed. Enje laat minder ruimte voor vuilnis in mijn hoofd - zinloos gepeins over gesprekken en gebeurtenissen die nooit zullen plaatsvinden - omdat het leven vol zit met gebeurtenissen en gesprekken die wél plaatsvinden. Ik zie het bij mensen met wie je al
langer samen bent. Het zijn mensen zonder ruis. Uitgebeende persoonlijkheden, wars van sentiment en sociale tierelantijnen. Misschien komt het omdat ze
zich door van jou te leren houden hebben verzoend met de gebrekkigheid van de
mensheid. Met hun eigen gebrekkigheid.
Dat niet iedereen dit weet te waarderen blijkt uit het feit dat je veelvuldig en
hartgrondig wordt gehaat. Door je eigen mensen, zoals een moeder door haar pubers. En net zoals pubers moeten jouw mensen ontdekken dat ze vechten tegen
een idee. Dat ze hun leed niet op je kunnen blijven afwentelen. Net als een moeder bestaje vooral als een concept. Wie je echt bent weet niemand.
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Kerim Göçmen

De verhalen van Kerim Göçmen spelen zich af in Turkije. Een
dorpsonderwijzer krijgt op een dag te horen dat zijn pensioen is ingegaan.
Een jonge advocate in Ankara blijft maar terugverlangen naar de
omgeving van haar jeugd maar kan niet besluiten om de stad te verlaten.
Een ambtenaar met smetvrees wordt verliefd. Een vader wil zijn zoon
meenemen op de jacht en ziet niet in dat de jongen daar nog niet klaar voor
is. Iemand die ongewild fabrieksdirecteur is geworden, durft zijn leven
niet in eigen hand te nemen. En een getrouwd man raakt op een wanhopige
manier verliefd op de lerares Engels van zijn kinderen.

FLANNERY O'CONNOR

De oogst
Vertaling Astrid Staartjes

Miss Willerton veegde altijd de kruimels van tafel. Die huishoudelijke taak
was haar verantwoordelijkheid en ze beheerste hem tot in de puntjes. Lucia en
Bertha deden de afwas en Garner ging naar de woonkamer en maakte de kruiswoordpuzzel van de Morning Press. Zodoende was Miss Willerton alleen in de
eetkamer en daar had ze niets op tegen. pfoe! Het ontbijt was altijd een beproeving bij hen thuis. Lucia stond erop dat het ontbijt op een vast tijdstip plaatsvond,
net als de andere maaltijden. Lucia zei dat ontbijten op vaste tijden andere vaste
gewoontes uitlokte, en gezien Garners gevoelige maag was het absoluut noodzakelijk dat ze een systeem aanbrachten in hun eetpatroon. Zo kon ze er ook op
toezien dat hij de agaragar door zijn pap deed. Alsof hij, na het vijftig jaar zo gedaan te hebben, tot iets anders in staat zou zijn, dacht Miss Willerton. De ontbijtdiscussie begon altijd met Garners pap en eindigde met haar drie lepels fijngesneden ananas. 'Denk om je maagzuur, Willie,' zei Miss Lucie iedere keer, 'denk
om je maagzuur,' en dan rolde Garner met zijn ogen en plaatste een of andere
misselijke opmerking, waarop Bertha boos werd, Lucia een getergd gezicht trok
en Miss Willerton de ananas proefde die ze net had doorgeslikt.
Het was een verademing om de tafel kruimelvrij te maken. De tafel kruimelvrij maken gaf een mens de tijd om na te denken en als Miss Willerton een verhaal wilde schrijven, moest ze er eerst over nadenken. Dat lukte haar gewoonlijk het best als ze achter de typemachine zat, maar voorlopig kon dit ermee door.
Eerst moest ze een onderwerp bedenken om een verhaal over te schrijven. Erwaren zo veel onderwerpen om een verhaal over te schrijven dat Miss Willerton er
nooit een kon verzinnen. Dat was het moeilijkste aan het schrijven van een verhaal, zei ze altijd. Ze was langer bezig met het bedenken waarover te schrijven
dan met het schrijven zelf. Soms verwierp ze het ene na het andere onderwerp en
het duurde meestal een week of twee voordat ze eindelijk een keuze had gemaakt.
Miss Willerton pakte de zilveren tafelschuier en het blik en begon de tafel
schoon te vegen. Zou een bakker zich goed lenen voor een verhaal? peinsde ze.
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Buitenlandse bakkers waren een lust voor het oog, vond ze. Tante Myrtile Filmer
had haar vier kleurenfoto's nagelaten van Franse bakkers met grote, champignonvormige bakkersrnutsen. Dat waren prachtige, grote mannen - blond en...
'Willie!' riep Miss Lucia terwijl ze met de zoutvaatjes de kamer binnenkwam.
'In hemelsnaam, hou het blik onder de schuier, anders belanden alle kruimels
op het kleed. Ik ben in de afgelopen week wel vier keer met de rolveger over het
kleed gegaan en ik ga het niet nog eens doen.'
'Dat heb je niet gedaan vanwege kruimels die ik heb laten vallen,' zei Miss
Willerton kortaf. 'Ik raap mijn gemorste kruimels altijd op.' Ze voegde eraan toe:
'En dat zijn er relatiefweinig.'
'En spoel de schuier deze keer eerst af voordat je hem opbergt,' antwoordde
Miss Lucia.
Miss Willerton verzamelde de kruimels in haar hand en gooide ze uit het
raam. Ze nam het blik en de tafelschuier mee naar de keuken en hield ze onder de
koudwaterkraan. Ze droogde ze af en borg ze weg in de la. Dat zat erop. Nu kon ze
naar de typemachine. Daar kon ze tot het middagmaal blijven.
Miss Willerton ging achter haar typemachine zitten en ademde diep uit. Nou,
wat had ze ook alweer bedacht? O. Bakkers. Hmmm. Bakkers. Nee, bakkers waren niet geschikt. Dat leverde niets kleurrijks op. Daar waren geen sociale spanningen mee gemoeid. Miss Willerton staarde naar haar typemachine. AS D F G haar blik zwierf over de toetsen. Hmmm. Onderwijzers? peinsde Miss Willerton.
Nee. Hemel, nee. Onderwijzers gaven haar altijd een eigenaardig gevoel. Haar
onderwijzeressen op de kweekschool waren best meegevallen, maar dat waren
vrouwen. Christelijke Meisjeskweekschool Willowpool, dacht Miss Willerton.
Ze hield niet van die uitdrukking, meisjeskweekschool - het klonk zo biologisch.
Ze zei altijd gewoon dat ze haar diploma aan Willowpool had behaald. Mannelijke onderwijzers gaven Miss Willerton het gevoel dat ze iets verkeerd zou zeggen.
Onderwijzers waren hoe dan ook niet geschikt. Ze vormden niet eens een maatschappelijk probleem.
Maatschappelijk probleem. Maatschappelijk probleem. Hmmm. Deelpachters! Miss Willerton had nooit deelpachters van dichtbij gekend, bedacht ze,
maar ze zouden een artistiek onderwerp opleveren en haar die indruk van sociale
betrokkenheid geven die zo waardevol was in de kringen waarin zij zich hoopte
te bewegen! 'Ik kan er altijd nog een mijnworminfectie in verwerken,' mompelde
ze. Nu begon het te komen! Zeker! Haar vingers bewogen opgewonden boven de
toetsen, zonder ze aan te raken. Opeens begon ze razendsnel te typen.
'Lot Motun,' registreerde de typemachine, 'riep zijn hond.' Na 'hond' volgde
een abrupte pauze. Miss Willerton was altijd op haar best in de eerste zin. 'Eerste

51

zinnen,' zei ze altijd, 'schoten haar zomaar te binnen - in een flits!' zei ze dan en
ze knipte met haar vingers. 'In een flits!' En van daaruit bouwde ze haar verhaal
op. 'Lot Motun riep zijn hond,' was vanzelf in Miss Willerton opgekomen en toen
ze de zin nog een keer las, besloot ze niet alleen dat 'Lot Motun' een goede naam
was voor een deelpachter, maar ook dat het roepen van zijn hond precies iets was
wat ze een deelpachter kon laten doen. 'De hond spitste zijn oren en sloop op Lot
af.' Miss Willerton had de zin al neergetypt voordat ze haar fout inzag: twee keer
'Lot' in één alinea. Dat lag niet lekker in het gehoor. De wagen van de typemachine ging knarsend terug en Miss Willerton plaatste driemaal een x over 'Lot.'
Daaroverheen schreef ze met potlood: 'hem.' Nu was ze klaar om verder te gaan.
'Lot Motun riep zijn hond. De hond spitste zijn oren en sloop op hem af.' Ook al
twee honden, dacht Miss Willerton. Mmm. Maar dat lag minder slecht in het gehoor dan twee 'Lotten,' besloot ze.
Miss Willerton was een groot voorstander van wat ze 'fonetische kunst'
noemde. Ze beweerde dat het oor net zo hard meedeed als het oog. Zo drukte ze
het graag uit. 'Het oog vormt een beeld,' had ze een groep van de Verenigde Dochters van de Koloniën voorgehouden, 'dat abstract kan worden weergegeven en
het succes van een literaire onderneming (Miss Willerton hield van die uitdrukking: 'literaire onderneming') hangt afvan de abstractie die in de geest wordt gecreëerd, en van de klankkwaliteit (Miss Willerton hield ook van 'klankkwaliteit')
die door het oor wordt geregistreerd. 'Lot Motun riep zijn hond,' had iets scherps
en abrupts. Gevolgd door: 'De hond spitste zijn oren en sloop op hem af,' kreeg de
alinea precies de benodigde aanzet.
'Hij trok aan de kleine, schurftige oren van het beest en rolde met hem door de
modder.' Misschien was dat een beetje overdreven, peinsde Miss Willerton. Maar
van een deelpachter was redelijkerwij s te verwachten dat hij door de modder rolde, wist ze. Ooit had ze een roman gelezen over dat soort mensen en die hadden
zich net zo misdragen en, gedurende driekwart van het verhaal, nog veel erger.
Lucia was het boek tegengekomen toen ze een van Miss Willertons bureauladen
aan het opruimen was en nadat ze het vluchtig had ingekeken, had ze het tussen
duim en wijsvinger mee naar de kachel genomen en erin geworpen. 'Toen ik je
bureau vanmorgen aan het opruimen was, Willie, kwam ik een boek tegen dat
Garner daar voor de grap moet hebben neergelegd,' had Lucia haar later verteld.
'Het was weerzinwekkend, maar je weet hoe Garner is. Ik heb het in de kachel gegooid.' En daarna voegde ze er met een besmuikt lachje aan toe: 'Ik wist zeker dat
het niet van jou kon zijn.' Miss Willerton wist zeker dat het alleen maar van haar
kon zijn, maar aarzelde om dit hardop uit te spreken. Ze had het bij de uitgever
besteld omdat ze er in de bibliotheek niet naar wilde vragen. Het had haar drie
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dollar vijfenzeventig gekost, inclusief porto, en ze was nog niet aan de laatste vier
hoofdstukken toegekomen. Maar ze had in ieder geval wel genoeg gelezen om te
kunnen zeggen dat Lot Motun redelijkerwijs met zijn hond door de modder zou
kunnen rollen. Dat zou de mijnworminfectie ook meteen verklaren, dacht ze.
'Lot Motun riep zijn hond. De hond spitste zijn oren en sloop op hem af. Hij trok
aan de kleine, schurftige oren van het beest en rolde met hem door de modder.'
Miss Willerton leunde achterover. Dat was een goed begin. Nu kon ze haar
actie plannen. Er moest natuurlijk een vrouw zijn. Misschien zou Lot haar kunnen doden. Dat soort vrouwen veroorzaakte altijd ellende. Ze zou hem ertoe kunnen aanzetten haar te vermoorden vanwege haar losbandigheid en daarna zou hij
wellicht last krijgen van zijn geweten.
Hij zou in dat geval wel principes moeten hebben, maar het zou niet al te
moeilijk zijn om die aan hem te geven. Nou, hoe ging ze dat met alle benodigde
amoureuze verwikkelingen verwerken, vroeg ze zich af. Er moesten een aantal behoorlijk gewelddadige, naturalistische scènes in, met de sadistische inslag
waar je wel over las in verband met dat slag. Dat was een probleem. Maar Miss
Willerton hield van zulke problemen. Het uitdenken van gepassioneerde scènes
vond ze het allerleukst, maar als het op het schrijven aankwam, kreeg ze altijd
een eigenaardig gevoel en begon ze zich af te vragen wat de familie zou zeggen als
zij de scènes lazen. Garner zou met zijn vingers knippen en bij elke gelegenheid
naar haar knipogen; Bertha zou haar verwerpelijk vinden; en Lucia zou op dat
kinderachtige toontje van haar zeggen: 'Wat houd je toch allemaal voor ons verborgen, Willie? Wat houd je toch verborgen?' en nerveus giechelen, zoals altijd.
Maar daar moest Miss Willerton zich nu niet mee bezig houden; ze moest haar
personages uitdenken.
Lot zou lang zijn, met een kromme rug, sterk behaard, maar met verdrietige
ogen die hem het aanzien gaven van een beschaafde heer - ondanks zijn rode nek
en zijn grote handen die hij nooit stil kon houden. Hij zou een gaaf gebit hebben
en, om aan te geven dat hij temperament had, rood haar. Zijn kleren zouden om
hem heen hangen maar hij zou ze nonchalant dragen alsof ze deel uitmaakten
van zijn huid; misschien, peinsde ze, kon hij toch maar beter niet met de hond
over de grond rollen. De vrouw zou min of meer knap zijn: blond haar, stevige
kuiten, moddergroene ogen.
Ze zou hem in hun houten krot eten voorzetten en hij zou de klonterige maÏsbrij - waar ze niet eens zout over had gestrooid - opeten, denkend aan iets groots,
iets mijlenver weg: een tweede koe, een geverfd huis, een schone waterput, een
eigen boerderij zelfs. De vrouw zou tegen hem tekeergaan omdat hij niet genoeg
hout voor het fornuis had gehakt en zoujammeren over de pijn in haar rug. Ze zou
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zitten toekijken hoe hij de smerige brij opat en zeggen dat hij niet eens het lef had
om eten te stelen. 'Je bent een waardeloze klaploper!' zou ze laatdunkend zeggen.
Dan zou hij haar het zwijgen opleggen. 'Houd je smoel!' zou hij roepen, 'Nu ben
ik het zat!' Ze zou tartend met haar ogen rollen en lachen: 'Ik ben echt niet bang
voor jou.' Dan zou hij zijn stoel naar achteren duwen en op haar afkomen. Ze zou
een mes van tafel grissen - Miss Willerton vroeg zich af hoe dom de vrouw wel
niet was - en achteruit lopen terwijl ze het mes voor zich hield. Hij zou naar haar
uitvallen maar ze zou als een wild paard bij hem vandaan springen. Dan zouden
ze met ogen vol haat weer tegenover elkaar komen te staan en heen en weer bewegen. Miss Willerton kon de seconden tegen het zinken dak horen tikken. Hij
zou weer op haar af springen maar ze zou met haar mes in de aanslag staan en die
onmiddellijk tussen zijn ribben planten - Miss Willerton kon het geen minuut
langer verdragen. Ze sloeg de vrouw met een harde klap achter op het hoofd. Het
mes viel uit haar handen en in een mistvlaagverdween ze uit de kamer. Miss Willerton wendde zich tot Lot. 'Ik haal wel even maïspap voor je,' zei ze. Ze liep naar
het fornuis en haalde een schoon bord met gladde witte pap en een klontje boter.
'Bedankt, zeg,' zei Lot en hij lachte zijn mooie tanden bloot. 'Je maakt hem altijd precies goed klaar. Weet je,' zei hij. 'Ik heb eens nagedacht - we zouden uit dit
krot kunnen weggaan. We zouden een fatsoenlijk huis kunnen hebben. Als we dit
jaar geld overhouden, zouden we een koe kunnen kopen en van daaruit langzaam
uitbreiden. Denkje eens in wat dat zou betekenen, Willie. Denkje eens in.'
Ze ging naast hem zitten en legde haar hand op zijn schouder.
'Dat gaan we doen,' zei ze. 'We zullen beter verdienen dan ooit en tegen de lente zullen we die koe hebben.'
'Je voelt me altijd precies aan, Willie,' zei hij. 'Dat is altijd zo geweest.'
Ze zaten daar een hele tijd te denken aan hoe goed ze elkaar begrepen. 'Eet je
bord eens leeg,' zei ze uiteindelijk.
Nadat hij klaar was met eten, hielp hij haar de asresten uit het fornuis te verwijderen en daarna liepen ze in de warme julinacht door de wei naar de beek en
praatten over het huis dat ze op een goede dag zouden hebben.
Toen het eind maart was en het regenseizoen voor de deur stond, hadden ze
meer bereikt dan voor mogelijk werd gehouden. In de afgelopen maand was Lot
iedere ochtend om vijf uur opgestaan en Willie een uur eerder om de oogst zoveel
mogelijk binnen te halen nu het nog helder weer was. Lot zei dat het de komende week zou gaan regenen, en als de oogst tegen die tijd niet binnen was, zou die
verloren gaan - en zou al het werk dat ze in de afgelopen maanden hadden verzet
voor niets zijn geweest. Ze wisten wat dat inhield: weer een jaar moeten rondkomen met hetzelfde schamele beetje als het jaar daarvoor. En er was ook nog eens
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een baby op komst in plaats van een koe. Maar Lot had zijn zinnen op een koe gezet. 'Een kindermond is snel gevuld,' redeneerde hij, 'en een koe kan daarbij helpen,' maar Willie was resoluut geweest: de koe kon wachten - het kind moest een
goede start krijgen. 'Misschien,' had Lot uiteindelijk gezegd, 'kunnen we ons beide veroorloven,' en hij was naar buiten gegaan om naar de versgeploegde aarde te
kijken, alsof hij de oogstopbrengst aan de voren kon aflezen.
Zelfs met het weinige dat ze hadden, was het een goedjaar geweest. Willie had
de hut schoongemaakt en Lot had de schoorsteen gerepareerd. Er stond een overdaad aan petunia's bij de deur en een enorme hoeveelheid leeuwenbekjes onder
het raam. Het was een rustig jaar geweest. Maar nu begonnen ze zich zorgen te
maken over de oogst. Die moesten ze binnenhalen voordat het begon te regenen.
'We hebben nog een week nodig,' mopperde Lot toen hij die avond binnenkwam.
'Nog één week en dan redden we het. Ben jij wel in staat om mee te helpen? Dat
zou eigenlijk niet moeten,' zuchtte hij, 'maar ik kan geen hulp inhuren.'
'Met mij gaat het prima,' zei ze terwijl ze haar trillende handen achter haar
rug verborg. 'Ik help gewoon mee.'
'Het ziet er bewolkt uit,' zei Lot somber.
De volgende dag werkten ze tot het vallen van de avond - tot ze niet meer konden werken, en daarna strompelden ze terug naar hun krot en vielen neer op bed.
Willie werd 's nachts wakker van de pijn. Het was een zachte, groene pijn met
paarse lichtscheuten. Ze vroeg zich af of ze wel wakker was. Haar hoofd rolde van
links naar rechts, terwijl daarbinnen rotsblokken werden vermalen door bonkende schimmen.
Lot ging rechtop zitten. 'Voelje je niet goed?' vroeg hij bevend.
Ze kwam op één elleboog overeind en zakte toen weer achterover. 'Ga Anna
van boven bij de beek halen,' bracht ze moeizaam uit.
Het dreunen werd steeds luider en de schimmen grijzer. De weeën vermengden zich met het gedreun, eerst om de paar seconden, daarna onafgebroken. Ze
bleven maar komen. Het dreunende geluid werd steeds duidelijker en tegen de
ochtend realiseerde ze zich dat het regen was. Later vroeg ze hees: 'Hoe lang regent het al?'
'Bijna twee dagen,' antwoordde Lot.
'Dan zijn we verloren.' Willie keek lusteloos naar de druipende bomen buiten
het raam. 'Het is afgelopen.'
'Het is niet afgelopen,' zei hij zacht. 'We hebben een dochter.'
'Jij wilde een zoon.'
'Nee, ik heb gekregen wat ik wilde: twee Willies in plaats van één, dat is zelfs
nog beter dan een koe,' grijnsde hij. 'Waaraan heb ik dit allemaal te danken? En
wat kan ik nou nog eens voor je doen, Willie?'

55

'En ik dan?' vroeg ze langzaam. 'Wat kan ik doen om jou nog beter terzijde te
staan?'
'Als jij nou eens naar de kruidenier ging, Willie.'
Miss Willerton duwde Lot bij zich vandaan. 'W-wat zei je, Lucia?' stotterde ze.
'Ik zei: als jij nou eens naar de kruidenier ging. Ik ben deze week al elke ochtend gegaan en ik ben nu druk bezig.'
Miss Willerton duwde de typemachine van zich af. 'Goed,' zei ze kortaf. 'Wat
moet ik halen?'
'Een dozijn eieren en een kilo tomaten - rijpe tomaten - enje kunt maar beter
iets aan die verkoudheid doen. Je ogen tranen enje klinkt helemaal schor. Er ligt
aspirine in de badkamer. Schrijf maar een cheque uit voor de boodschappen. En
trek eenjas aan. Het is fris.'
Miss Willerton rolde met haar ogen. 'Ik ben vierenveertig jaar,' verkondigde
ze, 'en kan prima voor mezelf zorgen.'
'En haal rijpe tomaten,' antwoordde Miss Lucia.
Miss Willerton sjokte, met haar jas scheef dichtgeknoopt, over Broad Street
en stapte de kruidenier binnen. 'Wat was het ook alweer?' mompelde ze. 'Twee
dozijn eieren en een pond tomaten, ja.' Ze liep langs de rijen blikgroenten en
crackers naar de kist waar de eieren in lagen. Maar die was leeg. 'Waar zijn de eieren?' vroeg ze aan een jongen die sperziebonen afwoog.
'We hebben alleen eieren vanjonge hennen,' zei hij terwijl hij een handvol bonen opviste.
'Nou, waar liggen ze en wat is het verschil?' wilde Miss Willerton weten.
Hij gooide een paar bonen terug in de krat, slofte naar de kist met eieren en
overhandigde haar een doos.'Er is niet echt een verschil,' zei hij terwijl hij zijn
kauwgom voor zijn tanden schoof, 'een minikip of zo, ik weet 't niet. Wilje ze hebben of niet?'
'Ja, en een kilo tomaten. Rijpe tomaten,' voegde Miss Willerton eraan toe. Ze
deed niet graag boodschappen. Het was nergens voor nodig dat die winkelbediendes zo neerbuigend deden. Die jongen zou bij Lucia niet zo staan te lanterfanten. Ze rekende de eieren en tomaten af en maakte zich snel uit de voeten. De
zaak deprimeerde haar op de een of andere manier.
Gek dat een kruidenierszaak deprimerend kan zijn - er vinden enkel oninteressante handelingen plaats: vrouwen die bonen kochten terwijl ze kinderen in
van die winkelwagentjes voortduwden, en afdongen op de prijs van een pompoen
- wat voor genoegen ontleenden ze daaraan? vroeg Miss Willerton zich af. Waar
was een gelegenheid tot zelfexpressie, tot creëren, tot kunst? Overal om haar
heen was het hetzelfde: trottoirs vol met haastige mensen die allemaal met pak-
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jes sjouwden en aan nog meer pakjes dachten - die vrouw daar die aan dat loopkoord van haar aangelijnde kind trok, eraan rukte, hem bij een etalage met een
uitgeholde pompoen wegsleurde; waarschijnlijk zou ze haar hele verdere leven
aan hem blijven trekken. En daar was er nog een, die haar boodschappentas midden op straat liet vallen, en nog één die een kinderneus afveegde, en verderop in
de straat kwam een oude vrouw aangelopen met drie kleinkinderen aan haar rokken, en achter hen wandelde een stelletje onbetamelijk dicht op elkaar.
Terwijl het stel dichterbij kwam en langsliep keek Miss Willerton ze streng
aan. De vrouw was stevig, met blond haar, stevige kuiten en moddergroene ogen.
Ze droeg hoge naaldhakken en blauwe sokjes, een te korte katoenen jurk en een
jasje met Schotse ruit. Ze had een vlekkerige huid en een vooruitgestoken nek,
alsof ze aan iets wilde ruiken dat voortdurend bij haar vandaan werd gehouden.
Op haar gezicht lag een onnozele glimlach. De man was lang, knokig en behaard.
Hij had gebogen schouders en er zaten gele knobbeltjes in zijn lange, rode hals.
Terwijl ze langsslenterden, plukten zijn handen stompzinnig aan die van het
meisje, en een of twee keer wierp hij haar een weeïge glimlach toe. Miss Willerton kon zien dat hij een gaaf gebit had, verdrietige ogen en rode uitslag op zijn
voorhoofd.
'Jakkes,' huiverde ze.
Miss Willerton legde de boodschappen op de keukentafel en keerde terug
naar haar typemachine. Ze keek naar het papier dat erin zat. 'Lot Motun riep zijn
hond,' stond er. 'De hond spitste zijn oren en sloop op hem af. Hij trok aan de kleine' schurftige oren van het beest en rolde met hem door de modder.'
'Dat klinkt verschrikkelijk!' mompelde Miss Willerton. 'Het is hoe dan ook
geen goed onderwerp,' besloot ze. Ze had iets kleurrijkers nodig, iets kunstzinnigers. Miss Willerton keek lange tijd naar haar typemachine. Opeens sloeg ze
een paar keer opgewonden met haar vuist op het bureaublad. 'De Ieren!' riep ze
uit, 'de Ieren!' Miss Willerton had Ieren altijd bewonderd. Ze vond het Ierse accent zo muzikaal, en hun geschiedenis: grandioos! En het volk, mijmerde ze, de
Ieren! Ze waren zo temperamentvol - roodharig, breedgeschouderd en met van
die mooie, grote hangsnorren.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

'Iemand die elke dag zo'n goeie column schrijft, dat is een wonder!' Maarten 't Hart.

ANNEKE CLAUS

Vijf gedichten

IK HING WEER EENS
Ik hing weer eens hoog in de boom voor verlicht despoot te spelen, toen de jongens op het idee kwamen om vruchten te rapen. Een kille bries stak op, voor ik het
wist lag ik gekneusd en gistend in het gras. Ze dromden rond mij samen, roepend
in een mij onbekende primitieve taal.
'Dit is een volstrekt normale gang van zaken,' hield ik mezelf voor. 'Een onschuldig spel, ze hebben net gegeten.' Toch kon ik een zekere verontrustende gretigheid onmogelijk ontkennen.
Eén rook alleen, een tweede wreef me zachtjes op, niet lang daarna ging ik van
hand tot hand. De brutaalste zag dat ik bloosde en nam een grote, onherstelbare
hap.
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ONDER DE KLAMME HANEBALKEN

Het was toen we nog in het paleis woonden. De koning was de sterkste man op
aarde, de koningin de mooiste.
Op dagen dat er hoog bezoek kwam mochten de kleine prins en ik samen in de ossebloedrode kamer. We hadden geen idee hoe het in zijn werk ging, we hadden er
over gelezen. In een plaatjesboek. Onder de klamme hanebalken deden we wie
het eerste was. Hij won altijd, dat ging toen ook al zo. Vanuit de eetzaal klonk applaus.
Ik zou met geen mogelijkheid kunnen zeggen hoe oud hij wordt vandaag. Hij
heeft een dochter die op ballet zit en spreekt de taal van de bezetter. Ik kan helemaal niets meer zeggen, alleen als ik zing ben ik vrij. Soldaten vragen altijd om
hetzelfde: drank, tabak, hoeren, moeders, het verloren paradijs.
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HET WOHLTEMPERIERTE KLAVIER

We zaten met zijn allen aan de onberispelijk gedekte tafel, wij van de Tempelberg
en mijn nieuwe vriend Jan. Jan vond het machtig: bij hem thuis hadden ze niet
eens een tafel. Hij rinkelde nerveus met het bestek.
Je kon het zo gek niet verzinnen ofhet was volgens de spijswetten bereid. Ongedesemd brood, halal paté, pastei, gelei, vijf koosjere salades, soep vooraf, kaas en
taart na. Jan kreeg blosjes op zijn wangen. Van louter verrukking dankte hij bijna
de verkeerde Lieve Heer. Niet met volle mond, zoveel nu ook weer niet.
Waarschijnlijk was het iets wat hij zei over het Biedermeierservies of de grootschalige vleesindustrie. We lagen koud handjes vasthoudend in bed of het gevreesde knarsen klonk van de la met de kwartierstaten, gevolgd door het wohltemperierte Klavier.
Hoe wit de morgen. Hoe schoon uw koninkrijk. Een stille heilige Kristallnacht
verder riep moeder zonder haperen bijna al haar kinderen voor het ontbijt.
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EEN OFFICIËLE FUNCTIE

Ik had een officiële functie, het paste slecht bij mij. Jammer genoeg was ik de enige die er zo over dacht. Mijn man was trots op me, maar wist aan het eind van de
dag niet goed wat hij moest vragen. Voor de kinderen was het zoiets als Waterloo.
Medailles bloesemden op mijn uniform. Langzaam maar zeker verslapten mijn
contouren onder invloed van het zittende bestaan. Ik maakte overuren met de lelieblanke secretaris, hij begreep ten minste wat incasseren betekende.
Tegen het eind van de oorlog bleek dat die rat gewoon hetero was. Ik ontsloeg iedereen: de secretaris, de ministers, mijn man, de kinderen en de golden retriever.
Ik heb ze nooit meer teruggezien.
Ik ging weer sporten. De volkstribunalen kregen hoegenaamd geen vat op mij.
Sinds ik een nieuwe markt van pensioengerechtigde vrouwen uit de westerse
middenklasse heb aangeboord, kent mijn succes geen grenzen meer. Pensioengerechtigde vrouwen uit de westerse middenklasse lezen van allemaal misschien
nog wel de meeste poëzie.
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HEEL ERG HETZELFDE

In veel opzichten benje dus toch wel heel erg hetzelfde. Ik wrijf mijn vaders grauwe ogen uit, knijp in mijn moeders appelwang.
Ik richt me tot de man: 'Het was de bedoeling dat ik iets anders werd, iets volkomen nieuws en onomwonden levensvatbaars. Zie je voor je hoe ze erbij stonden
toen ze een tweedehandsje leverden, voorjaar 1979, op de oprit, onder de pergola,
in hun schortjes, braaf braaf braaf, ontgoocheld, beteuterd, voor het blok gezet?'
De man knikt en streelt de borsten van mijn oma. Hij weet allang dat de beste dingen verre van democratisch zijn.
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RENSKEVANENCKEVORT

Zondag

De woonkamer ruikt naar het hout in de kachel. Op de hoekbank zit mijn vader
met de buurman, de buurvrouw zit er op een leunstoel naast. Op het Perzisch tapijt legt mijn moeder een puzzel.
Met de kat op schoot luister ik naar de buurman. Hij houdt een speech over de
theekopjes op tafel. Volgens hem zouden de kopjes, wanneer ze in een rij in het
midden van de rechthoekige tafel zouden staan, de minste kans hebben door een
onverhoeds armgebaar van de tafel geslagen te worden. Ongewild vraag ik me af
of niet juist die rij ervoor zou zorgen, dat als er iets valt, alles valt. Niemand durft
de kopjes nog aan te raken, waarop mijn vader voorstelt over te gaan op Belgisch
bier. De buurman vindt het een fantastisch idee. Hij drinkt graag uit de kelken
die mijn vader er speciaal voor heeft aangeschaft. De tafel wordt een steeds beter
kloppend stilleven.
Misschien zou ik iets moeten gaan doen, series kijken of naar de stad fietsen,
maar dan bedenk ik dat ik hier niet meer woon. Ik hoef niets anders te doen dan
hier te liggen, met de kat op schoot. Zijn haren plakken tegen een steeds dunner
wordend lijf. Met zijn oranje vacht en witte borst was hij ooit de Leeuwenkoning
van de buurt, maar nu is hij oud. Hij heeft altijd korsten, op dit moment vreet iets
de helft van zijn neus weg.
Op het kleed buigt mijn moeder zich nog steeds over de puzzel. Duizend stukjes die samen het kerkplein van een stad in de Duitse deelstaat Beieren moeten
vormen. Ik heb haar nooit eerder een puzzel zien maken, maar ze doet het met
toewijding, gebogen over de plaat alsof ze een dood dier inspecteert. Ze draagt
een beige broek die te hoog in haar middel snijdt en sokken waarin een gat zit bij
de grote teen. De ontblote teen wurmt zich in het tapijt. De kat spint, zet zachtjes
zijn nagels in mijn borsten. Hij voelt niet meer als mijn kat. Hij is van het huis geworden.
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Als voorbereiding op het proosten bewonderen mijn vader en de buurman hun
kelken alsof het trofeeën zijn. De buurvrouw proost met haar glas rosé. Ze kijkt
naar haar man, die een donkerblauwe polo draagt waar grijs krullend haar boven
de knoopjes uitkomt. Ze hebben een verliefde periode. Misschien zijn ze verliefder geworden sinds mijn vader alleen in het huis is komen te wonen. Dat ze dachten, dan hebben wij het toch maar mooi getroffen.
We drinken, en kauwen cashewnoten weg. Mijn moeder murmelt iets over de
blauwe stukjes van de puzzel, dat de lucht zo moeilijk te leggen is.
Langs de gele balken van het plafond loopt een snoer vanaf de lamp de muur
in. Het moet tien jaar geleden zijn geweest dat het huis een grote opknapbeurt
kreeg. Mijn ouders hadden me als vakkundig genoeg ingeschat om over de kleuren te adviseren. Ik was dertien en ervan overtuigd dat ik de kennis en smaak had
van een volwaardig styliste. Tot op de dag van vandaag heeft het huis een oranje
trap en zongele muren.
De buren maken aanstalten om weg te gaan, er is genoeg gezegd. Als ze de deur
uit zijn is het huis stil. De kat ligt nog steeds te slapen op mijn schoot. Ik duw mijn
hoofd tegen mijn vaders schouder en leun er een beetje tegen. Tussen zijn kaken
knarsen de nootjes.
De randen van de puzzel zijn af. Mijn moeder is aan de lage tafel komen zitten. Ze
drinkt bier uit het glas dat mijn vader voor haar heeft ingeschonken, en eet chips
als een knaagdier, met haar voortanden. Ze eet snel en gulzig, alsof ze iets in te halenheeft.
'Je wilt misschien iets weten over de situatie tussen papa en mij.'
Ik neem een hap chips. Ik probeer het fatsoenlijk te doen, met mijn mond
dicht, waardoor de chips zacht worden voordat ik ze door kan slikken. De kat is
wakker. Hij geeuwt zijn kattenlucht in mijn gezicht en stapt van mijn buik als ik
een lauw kopje thee uit de rij op tafel pak.
'Ik wil alleen even zeggen dat ik een sterke overtuiging heb dat het nu goed zit,
tussen papa en mij.'
Ze kijkt naar hem. Hij kijkt naar de tafel. Zijn gezicht staat bedrukter dan je
zou verwachten bij zo'n mededeling. Hij is nog steeds mager. Ik vraag me af hoe
hij over liefdeszaken kan beslissen als hij zich elke dag zorgen maakt of de leveringen wel binnenkomen, of er genoeg klanten in de zaak komen, of het allemaal
wel uit kan.
Ondertussen zit mijn moeder daar, met haar overtuiging. Ik weet niet of ik het
tegen haar zeg of dat ik het denk. Dat ik haar niet vertrouw. Dat ze het huis is bin-
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nengedrongen. Dat er ineens weer biologische kaas in de koelkast ligt en doorgeknipte schuursponsjes op het aanrecht.
Mijn vader praat ineens, met heldere stem. Hij zegt het echt, denk ik.
'Ik wil uiteindelijk niets anders dan samen met haar leven.'
Ik ga liggen en kijk naar het plafond. Naar de zware gele balken en het snoer
dat erlangs loopt en verdwijnt door een klein rond gat in de muur.
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

Babel: door Stalin vermoord maar onsterfelijk in zijn verhalen.
Eindelijk op zijn plaats in de Russische Bibliotheek.
Vertaald door Froukje Slofstra.

ISAAKBABEL

Pan Apolek
Vertaling Froulde Slofstra

Het wonderschone en wijze leven van pan Apolek is me naar het hoofd gestegen
als een oude wijn. In Novograd-Volynsk, die inderhaast verpletterde stad, te midden van de ineengedoken ruïnes, wierp het lot me een voor de wereld verborgen
gebleven evangelie voor de voeten. Omgeven door de argeloze gloed van aureolen heb ik toen de gelofte afgelegd het voorbeeld van pan Apolek te volgen. En de
zoetheid van dromerige wrok, de bittere verachting voor de honden en de zwijnen onder de mensen, het vuur van een zwijgende en bedwelmende wraakzucht
- dat alles heb ik opgeofferd aan deze nieuwe gelofte.
In het huis van een uit Novograd gevluchte priester hing hoog aan de muur een
icoon met het opschrift 'De dood van Johannes de Doper'. Zonder aarzeling herkende ik in Johannes een man die ik eerder gezien had.
Ik herinner me de spinraggen stilte van een zomerochtend die tussen de rechte, lichte muren hing. Aan de voet van het schilderij had de zon een rechte straal
neergelegd, waarin glinsterend stof dwarrelde. Uit de blauwe diepte van een hoge nis kwam de lange figuur van Johannes recht op mij af. Een zwarte cape hing
pontificaal om het onverzettelijke, weerzinwekkend magere lichaam. Druppels
bloed blonken in de ronde gespen van de cape. Johannes' hoofd was schuin van
de ontvelde hals afgehakt. Het lag op een aardewerken schotel, stevig vastgehouden door de grote gele vingers van een krijgsman. Het gezicht van de dode kwam
me bekend voor. Ik werd beroerd door de voorbode van een geheim. Op de aardewerken schotel lag een dood hoofd geschilderd naar pan Romuald, de kapelaan
van de gevluchte priester. Uit zijn grijnzende mond hing het minuscule lijf van
een slang met veelkleurig glanzende schubben. Het teerroze kopje kwam, volleven, haarscherp uit tegen de diepzwarte achtergrond van de cape.
Ik verbaasde me over de vaardigheid van de schilder en zijn duistere verbeelding. Nog verbaasder was ik de volgende dag, toen ik de blozende madonna zag
die boven het echtelijke bed hing van pani Eliza, de huishoudster van de oude
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priester. Beide doeken droegen het stempel van dezelfde hand. Het vlezige gezicht van de madonna was een portret van pani Eliza. En daarmee was ik dicht
bij de oplossing van het raadsel van de iconen van Novograd. Die oplossing voerde me naar pani Eliza in de keuken, waar op geurige avonden de schimmen van
het oude horige Polen bijeenkwamen, onder leiding van een schilder, een heilige
dwaas. Maar was pan Apolek, die de dorpen rond de stad bevolkte met engelen en
de manke joodse bekeerling Janek tot heilige uitriep, wel een dwaas?
Dertig jaar geleden was hij met de blinde Gottfried hiernaartoe gekomen op
een onopmerkelijke zomerdag. De vrienden waren naar de herberg van Schmerl
gegaan, die aan de Rovnenski-weg ligt, op twee werst van de stadsgrens. In zijn
rechterhand droeg Apolek een verfdoos, met zijn linkerhand leidde hij de blinde
harmonicaspeler. In de zangerige voetstappen van hun Duitse spijkerschoenen
weerklonk hoop en kalmte. Om Apoleks dunne nek hing een kanariegele sjaal,
drie chocoladebruine veertjes wuifden op de tirolerhoed van de blinde man.
Aangekomen in de herberg stalden de vreemdelingen de verf en de trekharmonica uit in de vensterbank. De schilder wikkelde zijn sjaal af, eindeloos als het
lint van een goochelaar op de kermis. Daarna liep hij de binnenplaats op, kleedde zich helemaal uit en overgoot zijn roze, smalle, ziekelijke lichaam met ijskoud
water. Schmerls vrouw bracht de gasten rozijnenwodka en een geurige kom gevulde vleesrolletjes. Toen hij zijn honger gestild had, zette Gottfried de trekharmonica op zijn puntige knieën. Hij zuchtte, wierp zijn hoofd in de nek en bewoog zijn magere vingers. De klanken van Heidelbergse liedjes galmden tussen
de doorrookte muren van de joodse kroeg. Met krakende stem zong Apolek met
de blinde mee. Het was alsof het orgel uit de kerk van de Heilige Indegilda naar
Schmerl was gebracht en de muzen in bonte molton sjaals en met Duitse spijkerschoenen in een rijtje op het orgel waren gaan zitten.
De gasten zongen tot zonsondergang, toen stopten ze de trekharmonica en de
verf in linnen zakken, en pan Apolek overhandigde Brajna, de vrouw van de herbergier, met een diepe buiging een vel papier.
'Genadige pani Brajna,' zei hij, 'neem van een rondtrekkend schilder, gedoopt
met de christelijke naam Apollinarius, dit portret van uzelf aan, als blijk van onze onderdanige erkentelijkheid, als bewijs van uw vorstelijke gastvrijheid. Als de
Here Jezus mijn dagen verlengt en kracht geeft aan mijn kunst, zal ik terugkeren
om het portret over te schilderen in kleur. Bij uw haren passen parels en op uw
borst schilderen we een smaragden ketting.. .'
Op een klein vel papier was met rood potlood, potlood rood en zacht als klei,
het lachende gezicht van pani Brajna getekend, omlijst door koperen krullen.
'Mijn geld!' riep Schmerl uit, toen hij het portret van zijn vrouw zag. Hij greep
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een stok en zette de achtervolging op zijn gasten in. Maar onder het rennen moest
Schmerl opeens denken aan het roze lichaam van Apolek, druipend van het water, en aan de zon op zijn binnenplaatsje en de zachte klank van de trekharmonica. De herbergier raakte in verwarring, legde de stok neer en ging terug naar huis.
De volgende ochtend liet Apolek de priester van Novograd zijn diploma van
de Münchener Academie zien en hij spreidde twaalf schilderijen met motieven
uit de Heilige Schrift voor hem uit. De schilderijen waren gemaakt in olieverf op
dunne paneeltjes van cipressehout. De pater zag mantels van gloeiend purper
op zijn tafel liggen, glanzende smaragdgroene velden en bloemenkleden uitgespreid over de vlaktes van Palestina.
Pan Apoleks heiligen, die hele verzamelingjubelende, simpele grijsaards met
hun baarden en rode gezichten, waren ingeklemd tussen stromen zijde en machtige avondluchten.
Diezelfde dag nog kreeg pan Apolek opdracht de nieuwe kerk te beschilderen.
En bij een glas benedictine zei de pater tegen de schilder: 'Sancta Maria!' zei hij,
'waarde pan Apolek, uit welke wondere sferen is uw zo heuglijke zegening over
ons neergedaald... ?'
Apolek werkte ijverig, en een maand later was de nieuwe kerk al gevuld met
blatende kuddes, het stofgoud van zonsondergangen en strokleurige koeietepels.
Buffels met kapotgeschuurd vel zwoegden onder hun juk, honden met roze snuiten draafden voor de schaapskuddes uit en weldoorvoede zuigelingen schommelden in wiegen opgehangen aan de kaarsrechte stammen van palmbomen.
Haveloze bruine pijen van franciscaner monniken dromden rond een wieg. Een
hele troep Wijzen uit het Oosten was doorsneden met glimmende kale schedels
en rimpels rood als wonden. Tussen de troep Wijzen fonkelde de vossegrijns op
het oudevrouwengezichtje van Leo x I I I, en de priester van Novograd zelf liet een
Chinese bewerkte rozenkrans door de vingers van zijn ene hand glijden, terwijl
hij met zijn andere, vrije hand het Christuskind zegende.
Vijf maanden lang kroop Apolek, gekluisterd aan zijn houten zitplaats, langs
de muren, langs de koepel en de koorgalerij.
'U hebt een voorliefde voor bekende gezichten, waarde pan Apolek,' zei de
priester op een dag, toen hij zichzelfherkende in een van de Wijzen en pan RomuaId in het afgehakte hoofd van Johannes de Doper. Hij glimlachte, de oude pater,
en liet de schilder, die onder de koepel aan het werk was, een glas cognac brengen.
Vervolgens voltooide Apolek het Laatste Avondmaal en de Steniging van Maria
Magdalena. Op een zondag onthulde hij de beschilderde muren. De door de priester uitgenodigde notabelen herkenden Janek, de manke bekeerling, in de apostel
Paulus, en in Maria Magdalena het joodse meisje Elka, dochter van onbekende
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ouders en moeder van vele zwerfkinderen. De notabelen gelastten de priester de
godslasterlijke afbeeldingen te bedekken. De priester overlaadde de heiligschenner met dreigementen. Maar Apolek bedekte de beschilderde muren niet.
Zo begon een ongekende oorlog tussen het machtige lichaam van de katholieke kerk aan de ene kant en de zorgeloze iconenschilder aan de andere. Die oorlog heeft drie decennia geduurd. Bijna was de zachtmoedige losbol door het toeval tot de stichter van een nieuwe ketterse leer gemaakt. En dan was hij de meest
grillige en potsierlijke strijder geweest onder de velen die de ongrijpbare en roerige geschiedenis van de Roomse kerk heeft gekend, een strijder die in een gelukzalige roes door de wereld trekt met twee witte muizen op zijn borst en een verzamelingvan de fijnste penseeltjes in zijn zak.
'Vijftien zloty voor een Moeder Gods, vijfentwintig zloty voor een Heilige
Familie en vijftig zloty voor een Laatste Avondmaal met alle familieleden van de
opdrachtgever. De vijand van de opdrachtgever kan als Judas Iskariot worden afgebeeld - dan komt er tien zloty extra bij,' zo liet Apolek de boeren uit de streek
weten, nadat hij was weggejaagd uit de kerk in aanbouw.
Aan opdrachten had hij geen gebrek. En toen de aartsbisschop in Zjitomir een
jaar later gehoor gaf aan de radeloze missives van de priester van Novograd en
een commissie stuurde, trof die de monsterlijke familieportretten, heiligschennend, naïef en pittoresk, aan in de meest sjofele, stinkende boerenhutten. Grijze
Jozefs met een middenscheiding, gepommadeerde Jezussen, kinderrijke dorpse
Maria's met gespreide knieën - die afbeeldingen hingen nu in de iconenhoeken,
omringd door kransen van papieren bloemen.
'Hij heeft jullie bij leven heilig verklaard!' riep de vicaris van Dubno en Novokonstantinov uit tegen de menigte die Apolek verdedigde. 'Hij heeft jullie omringd met de onnoembare attributen van heiligdom, jullie, die driemaal in de
zonde van ongehoorzaamheid zijn vervallen, jullie, clandestiene wodkastokers,
meedogenloze schuldeisers, makers van valse gewichten en verkopers van de onschuld van jullie eigen dochters!'
'Uwe heiligheid,' zei de manke Witold, opkoper van gestolen goed en bewaker
van het kerkhof, toen tegen de vicaris, 'wat is waarheid in de ogen van de allerbarmhartigste pan God? Wie zal dat vertellen aan het onwetende volk? En ligt er
niet meer waarheid in de schilderijen van pan Apolek, die onze trots streelt, dan
in uw woorden vol hoon en hoogmoedige drift?'
De verontwaardiging van de menigte joeg de vicaris op de vlucht. De stemming in de omliggende dorpen was bedreigend voor de veiligheid van de kerkdienaren. De schilder die in Apoleks plaats was gevraagd, durfde Elka en manke Janek niet over te schilderen. Ze zijn nu nog te zien in een zijkapel van de kerk van
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Novograd: Janek als de apostel Paulus, een schuwe mankepoot met een vlokkige
zwarte baard, een dorpse renegaat, en zij, de hoer uit Magdala, ziekelijk en waanzinnig, met een dansend lichaam en ingevallen wangen.
De strijd met de priester heeft drie decennia geduurd. Daarna joeg de vloedgolfvan de kozakken de oude monnik uit zijn geurige stenen nest en Apolek - 0,
grilligheid van het lot - nam zijn intrek in de keuken van pani Eliza. En nu drink
ik, kortstondige gast, 's avonds de wijn van zijn gesprekken.
Gesprekken waarover? Over de romantische tijden van de Poolse landadel,
over het razende fanatisme van vrouwen, over de schilder Luca della Robbia en
over het gezin van de timmerman uit Betlehem.
'Ik moet u iets zeggen, pan schrijver.. .' deelt Apolek me voor het avondeten geheimzinnig mee.
'Gaje gang,' antwoord ik, 'gaje gang, Apolek, ik luister.. .'
Maar de koster, pan Robacki, een strenge, grijze man, knokig en met flaporen,
zit te dichtbij. Hij trekt een verschoten scherm van vijandig zwijgen voor ons op.
'Ik moet u zeggen, pan,' fluistert Apolek, en hij neemt me apart, 'dat Jezus, de
zoon van Maria, getrouwd was met Debora, een meisje van lage afkomst uit Jeruzalem .. .'
'0, ten czlowiek!'** roept pan Robacki wanhopig. 'Ten czlowiek sterft niet in
zijn bed ... Ten czlowiek wordt door het volk vermoord .. .'
'Na het avondeten,' sist Apolek met gesmoorde stem, 'na het avondeten, als
het pan schrijver past.. .'
Het past mij. Geprikkeld door het begin van Apoleks verhaal loop ik heen en
weer in de keuken, in afwachting van het vurig verbeide uur. En buiten staat de
nacht als een zwarte zuil. Buiten is de donkere tuin, vol leven, verstard. Als een
melkachtige, glanzende beek stroomt de weg in het maanlicht naar de kerk. Over
de aarde ligt een sombere gloed, kettingen van glanzende vruchten hangen aan
de struiken. De geur van lelies is zuiver en sterk als alcohol. Dat verse vergif wordt
opgezogen door de vettige, onstuimige ademhaling van het fornuis en het verdelgt de bedompte harslucht van het in de keuken uitgestrooide sparrehout.
Apolek scharrelt, met een roze strikdas en een versleten roze broek, in zijn
hoek als een goedmoedig, gracieus dier. Zijn tafel is volgesmeerd met lijm en verf.
De oude schilder werkt met kleine, vlugge bewegingen. Een heel zacht, melodieus
geroffel klinkt uit zijn hoek; dat zijn de trillende vingers van de oude Gottfried.
De blinde man zit roerloos in het gele, olieachtige schijnsel van de lamp. Het kale

* Pools: '0, die man!'
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hoofd voorovergebogen, luistert hij naar de eindeloze muziek van zijn blindheid
en het gemompel van Apolek, zijn eeuwige vriend.
' ... En wat de priesters en de evangelist Marcus en de evangelist Matteus u vertellen, pan, dat is niet waar... Maar de waarheid kan pan schrijver worden onthuld, van wie ik voor vijftig mark'* bereid ben een portret te maken in de gedaante van de Heilige Franciscus tegen een achtergrond van groen en hemel. Een heel
eenvoudige heilige was dat, pan Franciscus. En als pan schrijver een verloofde
heeft in Rusland ... Vrouwen houden van de Heilige Franciscus, zij het niet alle
vrouwen, pan .. .'
Zo begon in een naar sparrehout ruikende hoek het verhaal over het huwelijk
van Jezus en Debora. Dat meisje had een bruidegom, aldus Apolek. Haar bruidegom was eenjonge Israëliet die in ivoor handelde. Maar Debora's huwelijksnacht
eindigde in onbegrip en tranen. Angst sloeg de vrouw om het hart toen ze haar
echtgenoot naar haar bed zag komen. De hik deed haar keel zwellen. Ze braakte
alles uit wat ze aan de bruidsdis had gegeten. Schande viel Debora ten deel, en
haar vader, haar moeder en haar hele geslacht. Haar bruidegom liet haar in de
steek, met hoon overladen, en riep alle gasten bijeen. Toen, bij het zien van het
lijden van de vrouw die naar haar man verlangde en hem vreesde, hulde Jezus
zich in de kleding van de jonge echtgenoot en vol mededogen verenigde hij zich
met Debora, die in haar braaksel lag. Vervolgens begaf ze zich onder de gasten,
luidruchtig triomferend als een vrouw die trots is op haar zondeval. En alleen Jezus hield zich afzijdig. Doodszweet brak hem uit, de bij der smart stak hem in zijn
hart. Onopgemerkt verliet hij de feestzaal en trok het woestijnland ten oosten
van Judea in, waar Johannes de Doper op hem wachtte. En Debora baarde haar
eerste zoon.'
'Waar is die dan?' riep ik uit.
'De priesters hebben hem verborgen,' verklaarde Apolek gewichtig, en hij
bracht een lichte, verkleumde vinger naar zijn dronkemansneus.
'Pan schilder,' riep Robacki plotseling uit, oprijzend uit het donker en klapperend met zijn grijze oren, 'wat zegt u toch? Onvoorstelbaar is het.. .'
'Ja, ja,' zei Apolek, die ineenkromp en Gottfried vastgreep, 'ja, ja, pan.. .'
Hij trok de blinde man mee naar de deur, maar op de drempel aarzelde hij en
wenkte me met een vinger.
'De Heilige Franciscus,' fluisterde hij knipogend, 'met een vogel op zijn mouw,
een duif of een distelvink, zoals het pan schrijver belieft.'

* In 1918 voerde de nieuwe, onafhankelijke Poolse staat de Poolse mark in, die algauw vrijwel niets meer waard was.
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En hij verdween met zijn blinde en eeuwige vriend. '0 dwaasheid!' zei Robacki
de koster toen. 'Ten czlowiek sterft niet in zijn bed .. .'
Pan Robacki sperde zijn mond wijd open en gaapte als een kat. Ik nam afscheid en ging naar huis, naar mijn bestolen joden, om te slapen.
De dakloze maan zwierf door de stad. En ik liep met haar op, onvervulbare
dromen koesterend, en liederen zonder harmonie.
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WOUTER VAN OORSCHOT

De Tsjechov die ik mis

Van de door mij bewonderde schrijvers en dichters die ik nooit ontmoet heb, zou
ik geen zo graag persoonlijk hebben gekend als Tsjechov. Buiten zijn werk om
weet ik niet veel van hem, behalve dat hij gelukkig geen heilige was, een alleen
maar goed en daarom saai mens dus. Maar over zijn persoon ben ik nog nooit iets
tegengekomen dat me niet bevalt. Ik zal proberen te verklaren waarom ik zijn gezelschap mis.
De laatste zinnen van Karel van het Reves onvolprezen Geschiedenis van de
Russische literatuur, die bij Tsjechov eindigt, luiden, in de tegenwoordige tijd:
'Niemand is zo aardig voor zijn helden als Tsjechov. Niemand ontneemt ze zo meedogenloos alle mogelijkheden tot geWeinig schrijvers verstoppen luk.' Het is de reden waarom ik ook voor
zichzelfzó goed als Tsjechov het gemeenste rotwijf en de grootste
klootzak die hij beschrijft, altijd wel
deed
een greintje sympathie voel, zo van
'achja natuurlijk, ookjij kunt het niet helpen'. Maar wat benjevoor een mens, die
ál zijn helden zónder uitzondering dat meegeeft?
Kijkje in het werk, dan vind je daar het antwoord niet. Weinig schrijvers verstoppen zichzelf zó goed als Tsjechov deed. Héél soms denk je echter dat je een
glimp van hem opvangt. Ik geef een paar voorbeelden.
Een van mijn geliefdste verhalen is het zeer korte 'Op het kerkhof', te vinden in deell van de nieuwe vertaling van Tom Eekman, Aai Prins en Anne Stoffel (2005). Het lijkt geschreven om slechts één zin mogelijk te maken, waarin de
pas 24-jarige Tsjechov iets prijsgeeft van zijn kijk op de mensheid. Enkele mannen komen bij een graf waar een verweerd houten kruis op staat met daarop de
tekst ' ...vergetelijke vriend Moesjkin'. Tsjechov constateert droog: 'De tijd had
het voorvoegsel on uitgewist en een mensenleugen gecorrigeerd.' Je zou erom
schateren, als het niet zo diep waar en treurig was. Maar hijzelf ontbreekt zorgvuldig in die uitspraak.
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Een heel ander voorbeeld is het lange verhaal 'De steppe' uit 1888, hij is dan
pas 28 jaar oud, opgenomen in deel 3 (2006):
Oordelen over de onmetelijke diepte en de bodemloosheid van de hemel kun
je alleen op zee en 's nachts in de steppe, als de maan schijnt.
Je rijdt een uur of wat... een nachtvogel scheert geruisloos over de aarde,
en langzaam maar zeker komenje de steppelegenden voor de geest, verhalen
van passanten, en alles watje zelftotnogtoe hebt gezien en watje ziel begrepen heeft. En in het geknister van de insecten, in de diepe hemel, het maanlicht en de vlucht van een nachtvogel - in alles wat je hoort en ziet begin je
een glimp te ontwaren van schoonheid die overwint, vanjeugd, van bloeiende
krachten en een hartstochtelijke dorst naar het leven, je ziel valt die prachtige, strenge geboortegrond bij, en je zou met die nachtvogel over de steppe
willen scheren. En in die triomferende schoonheid, in die overdaad aan geluk
voelje een spanning en weemoed alsof de steppe beseft dat ze eenzaam is, dat
haar rijkdom en bezieling zomaar, door niemand bezongen en door niemand
begeerd, voor de wereld teloor zullen gaan, en door het vrolijke rumoer heen
hoor je haar weemoedige, wanhopige oproep: bezing me! bezing me!
Het lijkt alsof Tsjechov zich alleen prijsgeeft in dat ene woord 'geboortegrond'.
Of neem het verhaal 'Schoonheden' uit datzelfde jaar. Een 16-jarige gymnasiast
maakt met zijn opa een tocht door de steppe naar Rostov aan de Don. Halverwege houden ze halt bij een Armeniër om de paarden te voederen. Deze man heeft
een beeldschone dochter, even zo oud als de gymnasiast. Tsjechov laat de jongen
zeggen:
Eerst vond ik het kwetsend en beschamend dat Masja geen enkele aandacht
aan me besteedde en aldoor omlaag keek; het leek alsof een speciaal soort
lucht, gelukkig en trots, haar van mij afschermde en haar jaloers aan mijn
blikken onttrok.
Dat komt, dacht ik, doordat ik onder het stof zit en verbrand ben en doordat ik nog een jongetje ben.
Maar daarna vergat ik langzamerhand mezelf en gaf ik me geheel over aan
de schoonheidsbeleving. Ik dacht niet meer aan het stof en de saaiheid van de
steppe, hoorde de vliegen niet meer zoemen, proefde mijn thee niet en voelde
alleen dat aan de andere kant van de tafel een mooi meisje stond.
Ik beleefde haar schoonheid op een wat vreemde manier. Masja wekte bij
mij geen verlangen, geen verrukking en geen genot, maar een diepe, zij het
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ook aangename, droefheid. Die droefheid was onbestemd en vaag als een
droom. Om de een of andere reden had ik medelijden met mezelf, en met opa,
en met de Armeniër, en ook met het Armeense meisje zelf, en ik had een gevoel alsof we alle vier iets belangrijks waren kwijtgeraakt, iets van levensbelang, dat we nooit meer zouden terugvinden. Opa was ook bedroefd. Hij zweeg
en wierp peinzende blikken op Masja.
Ik maak mezelfwijs dat Tsjechov hier,juist omdat hij het aan alle vier de personages, vooral ook aan het meisje zélf toeschrijft, een gevoel weergeeft dat hijzelf als
jonge gymnasiast eens moet hebben gehad. Maar nogmaals; wat voor mens moet
je zijn om zulke dingen te kunnen opschrijven?
Dan is er het verhaal 'De weddenschap', nog geen jaar later ontstaan in het
brein van een pas 29-jarige schrijver, die zijn eigen métier zó volstrekt relativeert, datje je verwonderd afvraagt hoe het mogelijk is dat hij desondanks is blijven doorschrijven. Het is te vinden in deel 4 (2008). Een jonge jurist heeft zich
vijftien jaar geleden vrijwillig laten opsluiten in een tuinhuis om te bewijzen dat
langdurige gevangenschap minder erg is dan de doodstraf. Inzet van de weddenschap: als hij het uithoudt, krijgt hij 2 miljoen roebel van de blasé landheer die uit
is op een verzetje. Vier uur voordat de termijn verloopt, verlaat de jurist vrijwillig
het tuinhuis en verspeelt daarmee zijn twee miljoen, onder achterlating van een
briefwaarin hij zichzelfverklaart, en die deze passage bevat:
Vijftienjaar heb ik het aardse leven aandachtig bestudeerd. Ik zag de wereld en
de mensen weliswaar niet, maar in uw boeken heb ik geurige wijn gedronken,
liederen gezongen, in de bossen op herten en wilde zwijnen gejaagd, vrouwen
bemind ... Schoonheden, ijl als wolken, geschapen door de betovering van uw
geniale dichters, hebben mij 's nachts bezocht en me heerlijke sprookjes toegefluisterd waarvan mijn hoofd bedwelmd raakte. In uw boeken ben ik naar
de toppen van de Elbroes en de Mont Blanc geklommen en heb daarvandaan
gezien hoe de zon 's ochtends opkwam en hoe zij 's avonds de hemel, de oceaan en de bergtoppen met een scharlakengouden gloed overgoot; ik heb vandaar gezien hoe boven mij flitsende bliksemschichten de wolken kliefden; ik
heb groene bossen, velden, rivieren, meren, steden gezien, sirenengezang gehoord en het spel van herdersfluiten; ik heb de vleugels van schitterende duivels beroerd die naar me toe gevlogen kwamen om over God te praten ... In uw
boeken heb ik me in bodemloze afgronden gestort, wonderen verricht, moorden gepleegd, steden verbrand, nieuwe godsdiensten gepredikt, hele keizerrijken veroverd ...
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Uw boeken hebben mij wijsheid geschonken. Alles wat het onvermoeibare menselijk denken door de eeuwen heen geschapen heeft, is in mijn schedel
tot een klompje samengeperst. Ik weet dat ik wijzer ben dan u allemaal.
En ik veracht uw boeken, veracht alle zegeningen van de wereld en alle
wijsheid. Alles is nietig, vergankelijk, onwerkelijk en bedrieglijk als een fata
morgana. Ook al bent u trots, wijs en prachtig, de dood zal u van het aardoppervlak wegvagen tegelijk met de huismuizen; en uw nageslacht, uw geschiedenis, de onsterfelijkheid van uw genieën, het zal met de aardbol bevriezen of
verbranden.
Relativering van het eigen vak, zeker, maar wederom: van Tsjechov zelf geen
spoor...
Toch is er één glimp bekend geworden die ons althans wat dieper inzicht biedt
in Tsjechovs karakter en die maakt waarom ik hem graag zou hebben gekend. Hij
had nogal veel vrouwelijke bewonderaars maar bleef lange tijd vrijgezel, tot hij
aan het eind van zijn korte leven ten slotte trouwde met de actrice Olga Knipper;
het is bekend. Of hij een hartenbreker was, betwijfel ik omdat ik geen Don Juan of
Casanova in hem zie, maar afstand bewaren of nemen als hij dat nodig vond, kon
hij zeer goed. Befaamd werd bijvoorbeeld zijn brief aan Liza Mizinova, een goede
vriendin met wie de verhouding hem te innig werd en die begint met 'Lieve Lika,
je schrijft dat het uur van onze gelukzaligheid zal aanbreken... Ik ben er erg blij
om, maar kunnen we die gelukzaligheid niet nog twee, drie jaar uitstellen? Ik ben
er zo bang voor!'
Een van die bewonderaarsters was de schrijfster Lidia Avilova, vier jaar jonger dan hij. Ze had Tsjechov eens om zijn mening gevraagd op een door haar geschreven verhaal ofboek en die had hij
op een voor hem ongebruikelijk open- Befaamd werd zijn brief
hartige wijze gegeven. In het najaar aan Liza Mizinova, een
van 1896, hij was 36, zij 32 en gezien goede vriendin met wie de
haar leeftijd wat je zou kunnen noe- verhouding hem te innig werd
men 'eraan toe', schonk Avilova hem
een penning waarop ze de titel van zijn verhaal 'Buren' had laten graveren, plus
een paginacijfer en regelnummer van de uitgave waarin dit verhaal voorkwam.
'Buren' gaat over de halfslachtige poging van de landeigenaar Ivasjin om zijnjongere zuster Zina en hun ongelukkig getrouwde buurman Vlasitsj, bij wie zij is ingetrokken, ervan te weerhouden hun relatie voort te zetten. De buurman echter
rechtvaardigt niet alleen hun gedrag maar zet Ivasjin bovendien schaakmat met
de prachtige redenering dat het nu eenmaal een intieme, delicate aangelegen-
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heid betreft en dat het zelfs gênant was om een zo vertrouwd iemand als hem,
Ivasjin, erbij te betrekken 'Maar', zegt Vlasitsj ten slotte, 'het voornaamste is dat
wij in dit alles heel erg op je grootmoedigheid rekenden. Jij bent een allergrootmoedigst, allernobelst mens. Ik benje oneindig dankbaar' - en dan komt de zin
waar Avilova op haar penning naar verwees: 'Als je ooit mijn leven nodig hebt,
kom dan en neem het.'
De vraag is natuurlijk hoe u of ik het zouden aanleggen om zo'n serieus en tegelijk wat geëxalteerd,ja zelfs ietsje wanhopig aanzoek op een elegante manier af
te wijzen? Denkelijk zou ikzelf die elegantie niet hebben tentoongespreid, maar
Tsjechov, die wel meer dames van zich had moeten afschudden, bezat die wel.
En hij creëerde in de werkelijkheid een verhaal waarin hijzelf de hoofdpersoon
bleek. Wat deed hij?
Nadat hij de bewuste zin in zijn verhaal 'Buren' had gevonden, meldde hij Avilova, die hij kort tevoren op een gemaskerd bal had herkend, dat hij vanaf het toneel zou antwoorden. Hij hield woord en deed dat in zijn komedie De meeuw, die
in november 1896 in première ging. Hij pakte dit als volgt aan. In het derde bedrijf schenkt de jonge heldin Nina een medaillon aan de schrijver Trigorin, op
wie zij verliefd is. Zij heeft er zijn initialen in laten graveren, de titel van zijn boek
'Dagen en nachten' plus de woorden 'bladzijde 121, regel 11 en 12'. Na enig zoeken
vindt Trigorin zijn boek en treft daar inderdaad aan de zin: 'Als je ooit mijn leven
nodig hebt, kom dan en neem het.'
Wat echter alleen Lidia Avilova kon weten, is dat Tsjechov met 'bladzijde 121,
regel 11 en 12' verwees naar een boek van haarzelf. En in dát boek stond op die
plaats het even grappige als voor de 32-jarige Avilova dodelijke antwoord: 'Jonge
meisjes behoren niet op gemaskerde bals te zijn.'
Een lieverdje was Tsjechov dus niet, en gelukkig maar. Daarom mis ik zijn gezelschap.

Uitgesproken tijdens de aan Tsjechov gewijde aflevering van het programma 'Wish
you were here' op 16 april 2012, georganiseerd door Toneelgroep Amsterdam.
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YANNICK DANGRE

SOTTOVOCE

I

Er hangt ons iets boven
het hoofd, nieuwe dagen,
een bejaard zwaard, restjes liefde
achtergehouden in onze slaap.
Aarzelend kijken we ernaar
vanuit onze muurvaste stoelen,
verteren nog steeds de tijd
waarin we als konijnen geilden
op het levenslicht en de plooien
die nog niet in ons vel zaten.
Wij wisselen wijsgerige blikken,
genegenheid die knippert
als een kapotte lamp.
Wij denken aan vroeger en vallen
uit de lucht.
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11

Zeeën zijn door jou en mij
heen gestroomd, hebben niets
achtergelaten dan ons
die zoveel zout dragen
naar zee. Wij omcirkelen
elkaar
en verstrijken, tellen het tij
niet meer of de gebroken veren
die waaien in ons hoofd.
Zelfs onze ruzies roesten
aan onze reet. Het blijft stil,
ook al verplaatsen wij soms onze harten
van koelkast naar keel
en weer terug
naar zee.
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111

Het bestek verzwijgt zich dieper
in de borden, ons verlangen
ligt als een vertrouwde barst
op tafel en wij wachten,
wij staren en breken niet
aan.
Herinneringen zijn als kinderen
het huis uit gegaan en toekomst
wordt hier niet meer gegeten.
Er is alleen nog vandaag,
de versleten maag, het heden dat tikt
en rot in onze honingraten.
De twee wijzers veranderen nooit
van naam.
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IV

De tv kweelt, maar wij zwijgen,
breien aan eenjarenlange melodie
van stilzitten.
Wij denken het bij elk kanaal:
doorgaan, doorgaan, onze stof
moet op.
Toch gebeurt het soms nog,
het vitten omdat we al tijden
en minnaars lang niet meer
aan elkaar zitten, niet meer passen
op beloftes als op de kinderen
van vroeger.
Steevast hervatten wij onze spijt.
Zwijgen. De uitbarstingen
rangschikken op zolder en breien,
breien.

84

v
Loden lippen. Weer een avond
op de klippen, want we liggen er
maar wat bij, twee sleetse tapijten,
en kijken naar elkaar als naar vieze,
nog door te spoelen pillen.
Ik enjij en wij, drie stenen aapjes
met toegeknepen billen.
Onze ogen staren naar het monddode
plafond:
Geen horizon. Geen koepel
vol dromen, alleen het wachten
tot we onszelf naar de haaien
slapen, toch weer ontwaken
en rouwen om de geknapte touwen
in ons vel.
De dag verwacht ons
met open mond.
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VI

Soms dromen wij dat wij
elkaar ophangen - precies
tegelijk - dat wij onze gesprekken begraven
in de tuin of iemand
de trekker zal overhalen
van dit huis.
Elke nacht zijn wij hapklaar voor elkaars dood.
Maar alleen de ochtend komt,
het ontbijt, de mond vol
gemiste kansen, de wereld
een betonnen grijns.
Ach, laat het zijn, denken wij
en blijven dromerig zitten in deze jaren
van traag verongelukken in elkaar.
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Kroniek van de roman

CARELPEETERS

De man zonder naam
Wanneer Allard Schröder zijn roman De dode arm als ondertitel 'Een Romantisch leven' meegeeft weet je dat de cultuurgeschiedenis niet ver weg is en dat
de roman zich in een bedding van duurzame literaire motieven bevindt. Wat 'romantisch' ook allemaal mag betekenen, zeker is dat de hoofdpersonen geen uitgesproken rationele wezens zullen zijn. Ze hebben hun drijfveren en emoties
niet strak in de hand, ook al zouden ze er graag de baas over willen zijn.
Wie op die ondertitel stuit na de roman gelezen te hebben, voelt zich enigszins gemanipuleerd en in een literair-historisch keurslijf geregen. Wat hij eerst
als een reeks unieke verwikkelingen, levensperioden en familieconflicten beschouwde krijgt ineens een etiket van buiten de roman aangereikt. De persoonlijke mythologie van de hoofdpersoon Ernst Coltersteen wordt ineens van zijn
uniciteit ontdaan, terwijl de erkenning van de menselijke uniciteit nu juist een
van de kroonjuwelen van de romantiek is.
In De dode arm schijnt het licht van beproefde literaire motieven. Die spelen
in deze roman zowel een natuurlijke als een enigszins kunstmatige rol: ze zijn
uniek voor de betreffende personages en tegelijk zijn ze bekende prototypen,
vertrouwde figuren uit de cultuurgeschiedenis. Zoals Mefisto, de man die altijd
'nee' zegt en altijd de bedoeling heeft om de charmes van het kwaad uit te buiten. Hij verschijnt in de gedaante van de man met de veelzeggende naam Chas
Widergaenger. Hij kiest domicilie in het stadje A*** waar Ernst Coltersteen met
zijn moeder en stiefvader woont. Widergaenger is een Mefisto, en hij speelt hem
ook wanneer hij tegen Coltersteen zegt dat hij 'geheel tot zijn dienst' staat: hij wil
hem 'in het leven laten slagen'. Coltersteen komt onder de indruk van hem. Hij
begint Widergaengers arrogante zelfstandigheid, zijn koude berekening, te bewonderen. Hij wil ook zo koud worden.
Maar ondertussen is Coltersteen al van kindsbeen af het vriendje en de buurjongen van Almi, het meisje dat niet kan praten, slecht kan zien en het verstand
heeft van een driejarige. Hij is met haar opgegroeid, heeft met haar in de zandbak
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gespeeld, met haar gewandeld, haar naar het schooltje gebracht waar ze de hele
dag stil voor zich uit zat te kijken met een stralende glimlach op haar mooie gezicht. 'Almi was de uitzondering op iedereen'. Met Almi wandelde hij bijna dagelijks naar 'de dode arm' van de rivier die vlak bij hun huis stroomt. 'Almi was het
hart van de wereld, zover hij die kende.' Almi is de innocente, de goddelijke onnozele, de schuldeloze die een blanco ziel heeft in een wereld van louter bezoedelde
zielen. Geen wonder dat Widergaenger jaloers op haar is, dat hij Coltersteen van
haar wil weghouden, en dat Almi instinctief niets van hem wil weten. Wanneer ze
'twintig' is loopt Almi op een dag alleen en ongezien naar de dode arm van de rivier en verdrinkt.
De romantiek van De dode arm zit niet alleen in deze romantische personages. Het zit ook in Schröders bij vlagen bezwerende stijl en zijn besluit om Coltersteens terugkerende dromen over Almi een prominente plaats te geven in zijn leven. Maar ook Schröders metaforen en vergelijkingen om de uitstraling van iets
of iemand op te roepen verlenen de wereld een aureool van suggestieve betekenissen, romantisch diepere lagen, onuitgesproken ervaringen. Zoals hij schrijft
over één van de vrouwen in Coltersteens leven die zich eerst aan hem voor had
gedaan als een onbereikbare engel (een soort Almi in andere gedaante) maar
hem ineens nodig heeft: 'Ze was niet langer de blonde engel, die onaanraakbaar
uitsteeg boven de vuile, zondige wereld. Onder die blanke schoonheid had altijd
een duister vuur van koude zwarte vlammen gebrand, die niets verteerden, maar
juist iets koesterden, wat de wereld niet mocht weten.'
Schröder maakt van Ernst Coltersteen geen wilde romanticus die zich in het
ene na het andere avontuur stort. Hij is eerder een passieve romanticus die zich
laat leven door de omstandigheden. Hij zegt wel dat je tijdens een gevecht pas
echt leeft, maar hij doet het liever niet.
Hij vecht met leeftijdgenoten omdat De romantiek van De dode
hij wordt vernederd en uitgescholden arm zit niet alleen in deze
voor 'bastaard'. Hij is het kind van een romantische personages
moeder die na de oorlog gedurende
een week met een Amerikaanse piloot omgang zou hebben gehad en die daarna
is verdwenen. Vandaar dat Coltersteen zegt dat hij eigenlijk geen naam heeft. Hij
heeft het gevoel dat hij niet werkelijk bestaat. Hij heeft de naam van zijn moeder,
maar wil die van zijn vader. Hij heeft ook nog een zachtmoedige stiefvader, Wolkenband. Hij wordt 'een naoorlogse narcist met drie namen', zegt hij zelf.
Dat Coltersteens zijn vader zoekt betekent dat hij ondertussen een ontheemde is die fantasieën heeft van een heldhaftige vader. Wanneer hij al over de dertig
is moet hij zichzelf bekennen dat hij nog steeds 'wacht' tot het echte leven begint.
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Al die tijd was er 'niets wat hij het zijne kon noemen: geen plek, geen idee, niets'.
Schröder wrijft dit wachten nog extra in door de scherpe beelden die hij ervoor
bedenkt: 'Wachten op een verlossing die niet komt. Een deur op een muur schilderen en wachten tot hij opengaat.' Wanneer Coltersteen zijn vader uiteindelijk
vindt leidt dat niet bepaald tot een bevrijding. Zijn vader blijkt een ss-soldaat,
een Obersturmführer die in 1944 Arnhem gelegerd was. Het is alsof het kwaad nu
ook in hem huist. Hij gaat nog meer van de onschuldige Almi dromen.
Het verbazingwekkende aan De dode arm is dat Schröder van Coltersteen een
man heeft willen en kunnen maken zonder diepte, ook al heeft hij een verleden,
ook al heeft hij van moeders kant een roemruchte familie, ook al leidt hij een vol,
druk en niet zo deugdzaam leven. Het is een vlees noch vlees-figuur, maar hij is
wel de exclusieve bezitter van een reeks jaloers makende herinneringen aan de
onschuld van Almi. Die werken als een verzoenende wolk. Zij verschijnt hem regelmatig in zijn dromen. Ook al is Coltersteen niet zo'n interessante figuur, dat
maakt hem des te intrigerender als protagonist van een omvangrijke (565 pagina's) roman die zijn hele leven bestrijkt, en waarin veel gebeurt waar Coltersteen
zich wel en niet bij betrokken voelt. Hij neemt wel en niet deel aan het echte leven, alsof hij zich met zijn gedachten en gevoelens altijd meer in het geïdealiseerde verleden metAlmi bevindt. Daar is het in ieder geval 'altijd licht en melodieus.'
Met de kalmte van de eeuwige tijd laat Schröder zijn Coltersteen als twintiger in Frankfurt verblijven in de marge van radicale jongeren. Hij speelt daarin
geen actieve rol, maar zal jaren later wel worden opgepakt en belandt dan voor
vijfjaar in de gevangenis omdat zijn vroegere vrienden hun schuld op hem, de onschuldige, wisten afte schuiven. Daarna vindt hij in Katharine Ueberberger in de
Duitse bergen een surrogaat voor Almi. Wanneer zij in het begin van hun kennismaking met iets instemt vertolkt Schröder Coltersteens juichstemming met passende zwier: 'een leeuwerik steeg jubelend ten hemel, een vroege hommel vloog
gonzend over de wereld, de landerijen golfden van plezier, in het dorp werden de
kerkklokken geluid en vreugdetranen van vloeibaar brons drupten uit de galmgaten het dal in. 0 Katharina Ueberberger! Met haar gaat Coltersteen als houtvester een tijd in een donker woud werken, zoals hij later in de gevangenis met
zijn geest in 'het grenzeloze woud van zijn onderbewuste' afdaalde 'om te ontwaken uit de begoochelingen van de wereld, om zijn hartstochten te verliezen, zijn
woede en spijt.'
Tot het romantische arsenaal aan motieven in De dode arm behoort dat Coltersteen met figuren te maken krijgt die zich thuis voelen in de duistere krochten van de menselijke ziel. De mooie Katharina draagt een verleden als fotomodel met zich mee waarin zich van alles heeft afgespeeld dat gezorgd heeft voor
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haar ondoorgrondelijke doodsdrift. Dat brengt haar in contact met louche figuren uit de wereld van de autoraces. Figuren die geen tegenspraak dulden. Omdat
hij eigenlijk een 'niemand' is met vele namen, zoals hij zelf eens zegt, kan Coltersteen zich met het grootste gemak ook tot een gigolo in een Kurhotel ontpoppen. Wanneer hij na de dood van zijn moeder dertigjaar later weer in zijn geboortestad komt, blijkt hij een zoon te hebben die dertig jaar geleden is ontstaan uit
een vriendschap die een week heeft geduurd. De zoon blijkt een compagnon van
Coltersteens vroegere mefistofelische 'vriend' Widergaenger. Samen zitten ze in
niet helemaal zuivere handeltjes. Coltersteens familie van moederskant, zo blijkt
hem bij 'thuiskomst' uit de nagelaten papieren, heeft in de oorlog flink gecollaboreerd.
Het gevaarlijke aan De dode arm is dat de gewilde passiviteit en gemelijkheid
van Schröders hoofdpersoon (het meeste overkomt hem), een keur aan verwikkelingen moet dragen. Schröder heeft
zich niet willen beperken en stapelt de De dode arm is een
ene na de andere ernstige gebeurtenis hoogtepunt in het werk van
op elkaar. Dat Coltersteen daar in de Allard Schröder
kern buiten blijft staan, versterkt natuurlijk de tweedeling die al vanaf het begin in zijn hoofd zit (de Almi-onschuld
tegenover de schuld in zijn familie en de wereld), maar je vraagt je af of dat met
steeds weer nieuwe verwikkelingen gepaard moet gaan. Schröder compenseert
dit bezwaar ondertussen ruimschoots door zijn geïnspireerde manier van schrijven en door ruim voor het einde met een bijfiguur voor de dag te komen die terugverwijst naar het begin en naar Almi: een vrouw die Coltersteen in de schouwburg
ziet en die als twee druppels water op haar lijkt, maar de leeftijd heeft die Almi
zou hebben gehad als ze was blijven leven. Met veel moeite komt Coltersteen met
haar in contact. Natuurlijk is hij uit op een verhouding met deze Amélie, maar zo
ver komt het niet. Wel weet Schröder romantisch te suggereren dat de verschijningvan deze Amélie geen toeval is en ergens in de sterren geschreven stond.
De dode arm - afgezien van de dode arm van de rivier komen er wel drie mensen in voor met een kort, dood armpje, onder wie de Mefisto Widergaenger - is
een hoogtepunt in het werk van Allard Schröder. Coltersteen krijgt voortdurend
te maken met cynisme, collaboratie, corruptie en geweld, ook van zijn eigen familie. Maar hij wordt er niet echt onderdeel van. Hij weet zich te redden door
zich vast te klampen aan zijn beste herinneringen en ze te revitaliseren bij het
zien van de oudere Almi in Amélie. Ook al vindt hij haar lichtheid niet in het echt
terug en is hij gedoemd tot melancholie, in zijn hoofd is de herinnering aan haar
lichtheid veilig. Hoe romantisch is een roman nog over een man met zo weinig eigenschappen?
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Yannick Dangre (1987) debuteerde op tweeëntwintigjarige leeftijd met de roman
Vulkaanvrucht, bekroond met de Debuutprijs. Zijn eerste dichtbundelMeisje dat
ik nog moet was genomineerd voor de C.Buddingh' -prijs en werd bekroond met
de Herman De Coninckprijs. In september 2012 verscheen zijn tweede roman
Maartse kamers.
A.H.J. Dautzenberg (1967) publiceert verhalen, romans, essays en poëzie. Recent
verscheen bij Atlas-Contact de novelle Rafelranden van de moraal en bij De Contrabas de poëziebundel Na de punt (Asterion).
Renate Dorrestein (1954) debuteerde in 1983 met de roman Buitenstaanders. Sedertdien verscheen er vrijwel ieder jaar een nieuwe titel van haar hand. Een aantal van haar romans heeft een motto dat aan het werk van Kurt Vonnegut Jr. is
ontleend. Zij acht zich in grote mate schatplichtig aan zijn oeuvre. Haar laatste
boek is De blokkade, februari 2013 (Podium).
Renske van Enckevort (1985) studeerde injuli 2012 af aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Beeld en Taal, met de schilderijenserie 'Schuilplaats' en een korteverhalenbundel, 'Kreukels'.

Marte Kaan (1977) studeerde psychologie en volgde de opleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam. Werkt als freelance journalist en woont met haar
man en hun twee dochters in New Delhi, India. Bij Ambo verscheen haar eerste
boek Lang leve de liefde - essays over destructieve liefde. Begin volgendjaar verschijnt de verhalenbundel Dagdromen van een slaapwandelaar (Ambo). Momenteel werkt ze aan een non-fictieboek over India.
Gilles van der Loo (1973) debuteerde in Tirade en is redacteur van Tirade. In 2012
verscheen zijn verhalenbundel Hier sneeuwt het nooit.
Flannery O'Connor (1925-1964) was een belangrijk korte verhalen- en essayschrijfster uit het Zuiden van de Verenigde Staten. Ze begon aan eenjournalistieke studie maar stapte al snel over naar Creative Writing. 'De oogst' is een van de
zes verhalen die O'Connor op 21-jarige leeftijd voor haar afstuderen schreef. Ze
stierf op 39-jarige leeftijd op het hoogtepunt van haar carrière.
Wouter van Oorschot (1952) is uitgever. In 2004 publiceerde hij zijn warmmenselijke vertelling Verkleed als mens. In 2020 verschijnt het vervolg hierop onder
de titel Uitgekleed.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Onlangs verscheen zijn boek Het wonderland van Lewis Caroll. Wekelijks schrijft hij
in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de website
vn.nI/Boeken.
Marijke Schermer (1975) is toneelschrijver. Haar werk werd door verschillende
gezelschappen gespeeld en is in meerdere talen vertaald. In 2009 ontving ze de
Charlotle Köhlerprijs voor haar toneelwerk. In het najaar van 2013 verschijnt
haar romandebuut bij uitgeverij Van Oorschot
Froukje Slofstra (1977) vertaalde Leven en lotvan Vasili Grossman waarvoor zij in
2009 de Aleida Schot Prijs kreeg. Ze vertaalt uit het Russisch, Frans, Duits en Engels, ondermeerwerkvan Michael Ignatieff, Viktor Pelevin en StephaneAudeguy.
In mei verschijnt haar vertaling van de verhalen van Isaak Babel bij Van Oorschot.
Astrid Staartjes (1966), studeerde in 1993 af aan de Gerrit Rietveld Academie en
in 2010 aan de VertalersVakschool. Gedichten en vertalingen van haar hand verschenen o.a. in 360, De GroeneAmsterdammer, Lava, Kort Verhaal en Poëziel(rant.

Peter Swanborn (1963) is schrijver en literair medewerker van de Volkskrant.
Zijn gedichten en artikelen verschenen onder andere in De Gids, Poëziekrant, de
Zingende Zaag en het tijdschrift Tortuca, waarvan hij sinds 2006 redactielid is.
Zijn poëzie is in meerdere talen vertaald. In mei 2013 verschijnt zijn nieuwe bundel Het huis woont in mij.
Rob Verschuren (1953) begon twee jaar geleden fictie te schrijven, na een succesvolle carrière als copywriter. Een terugkerend thema in zijn werk en zijn leven is
de botsing tussen culturen. Hij woont in Vietnam met zijn Vietnamese familie.
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Tirade groeit
Ter inleiding van dit nummer

Het is in weerwil van een guurder klimaat voor literaire tijdschriften, maar we
groeien. Blijkbaar zijn er mensen die behoefte voelen iets ouderwets te doen: een
tijdschrift te lezen waarin onverwachte nieuwe literatuur staat. Van de kranten
en de opinietijdschriften hoef je het niet te hebben tegenwoordig voor je achtergrondinformatie. Joost Zwagerman zet onze nieuwe rubriek 'De Ambassadeur'
voort met een pleidooi voor het meesterlijke On the Roadvan Jack Kerouac. Geen
piepjong boek, maar de zeer goede verfilming die waarschijnlijk een hele nieuwe
generatie lezers aansprak is pas eenjaar oud.
In mei van dit jaar bezocht schrijver Sander Kollaard in de Duitse havenstad Kiel het Europäische Festival des Debütromans. Elf schrijvers en hun uitgevers vormden vier dagen lang een groep die een aantal keren voor een groot publiek optrad, en die verder gezamenlijk ervaringen uitwisselde over het schrijven
van een tweede boek, de ontvangst van het eerste etc. Kollaard maakte op verzoek van Tirade een keuze van vier van de interessantste van deze elf schrijvers
en hun boeken. Hij koos het Finse, het Oostenrijkse, het Poolse en het Deense
boek. Kollaard levert u dus Florian Illichmann - Rajchl in een vertaling van Pieter Streutker, Stine Pilgaard in een vertaling van Angélique de Kroon, Aki Ollikainen in Sophie Kuipers vertaling en tenslotte de Poolse Zoska Papuzanka vertaald
door Lucia van Eeden. Nieuwe literatuur uit minder bekende - of minder vertaalde - delen van Europa. Na een introductie van hun werk door Sander Kollaard
zelf, plaatsten we in dit nummer in vertaling de eerste bladzijden van deze vier
romans.
In 1957, het jaar van de oprichting van Tirade, verscheen bij Uitgeverij van
Oorschot Stiemer en Stalma, een verhaal voor kinderen van A Koolhaas, met
prenten van Leo Vroman. 56 jaar en 449 Tirade nummers later staan er 5 gedichten van Leo Vroman in Tirade.
Verder in dit nummer graag aandacht voor een schitterend verhaal van Wal-
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ter van den Berg, de kersverse Write N ow! -winnares Lize Spit, Auke Hulst, poëzie
van Delphine Lecompte en door Lieke Marsman vertaalde buitenlandse poëzie.
Verbreedje blik. Lees Tirade.
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DE AMBASSADEUR ~ JOOST ZWAGER.AN

Jack Kerouacs On the Raad

Honger naar banale en
sacrale ervaringen
JACK KEROUAC EN HET ZENKATHOLICISME
Opmerkelijk feitje uit de New Yark Times: over Jack Kerouac (1922-1969) zijn in
vijfentwintigjaar tijd (van 1988 tot en met 2013, om precies te zijn) twaalfbiografieën verschenen.
Twaalf! Ik heb er zes op de plank staan en dacht dat ik daarmee redelijk compleet was. Mijn favoriete Kerouac-romans zijn The Subterraneans en Dharma
Bums, maar daar sta ik betrekkelijk alleen in, want Kerouac heeft die twaalfbiografieën natuurlijk voor een groot deel te danken aan On the Raad, het boek uit
1957 waarvoor het woord 'klassieker' volgens velen nog een eufemisme is en
waarvan sinds het jaar van publicatie meer dan vier miljoen exemplaren zijn verkocht. Nog ieder jaar wordt On the Raad in een oplage van circa 100.000 exemplaren wereldwijd herdrukt.
Janis Joplin, Tom Waits, Johnny Depp, Jacqueline Kennedy, Rickie Lee Jones, Jack Nicholson, Bob Dylan, Art Pepper, Nick Nolte, Van Morisson - allemaal
vertelden ze op zeker moment in interviews dat het lezen van On the Raad hun leven diepgaand had beïnvloed.
On the Raad is inderdaad zo'n boek waarvan het heel aannemelijk is dat mensen erover zeggen dat het hun leven heeft veranderd. Dylan noemde On the Raad
ooit 'mijn eigen Bijbel die ik altijd bij me draag. Het boek veranderde mijn leven
zoals het de levens van zovelen veranderde.' Johnny Depp kocht eenjaar of wat
geleden voor vijftienduizend dollar een versleten regenjas die Kerouac een winter lang had gedragen.
On the Raad behoort tot het type roman dat niet zozeer wordt bewonderd alswel wordt vereerd en gekoesterd. Je bewondert Ulysses - maar houdt van On the
Raad. Rondom roman en schrijver bevindt zich een dampende obsessie die nog
steeds cult-trekjes vertoont, ondanks het feit dat On the Raad allang en breed in
de mainstream van de literaire cultuur is terechtgekomen.
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En er bestaat, in de woorden van een van die Kerouac-biografen, een nog
steeds groeiende Kerouac-industrie. Die Kerouac-industrie kan kennelijk één
biografie per twee jaar aan. Om het
Wie hem met iets andere
jaar een nieuwe biografie: in de VS
ogen bekijkt, kan evengoed
is dat misschien alleen, toegespitst
concluderen dat Dean Moriarty op de twintigste eeuw, de schrijvers
een hopeloze borderliner is
F. Scott Fitzgerald en Ernest Hemingway postuum 'vergund'. Met
de nadruk op misschien. Want zelfs de Hemingway-industrie is kleiner van omvang dan de Kerouac-industrie.
In On the Road zijn twee jonge Amerikaanse mannen in de loop van een aantal
jaren gedurende lange tijd 'onderweg'. De verteller in het boek heet Sal Paradise,
één op één gemodelleerd naar Kerouac zelf, die onweerstaanbaar wordt aangetrokken door zijn reisgenoot Dean Moriarty, een bijna onwerelds gretige en vitale figuur, hongerend naar ervaring, een aardse heilige en een geheiligde uitvreter,
bij wie ooit vaag een toets van sociaal aanvaardbare krankzinnigheid is aangestipt - hoewel: Deans gedrag gaat soms ver over de grenzen van aanvaardbaarheid heen. Van een ander zou men Moriarty's gedrag niet hebben gepikt. Maar ja,
dat charisma, hè, en die drive, en die roekeloosheid (die voor wie er vatbaar voor
is bewondering afdwingt) ....
Dean is als een magneet voor iedereen die in zijn omgeving komt: voortdurend zijn passanten onder de indruk van Deans levenskracht en esprit - alsje tenminste meegaat in Sals fascinatie voor Moriarty. Egomaan is hij ook, en wie hem
met iets andere ogen bekijkt, kan evengoed concluderen dat Dean Moriarty (gemodelleerd naar Kerouacs eertijdse boezemvriend Neal Cassady) een hopeloze
borderliner is. Uiteindelijk blijkt Dean lang niet altijd de trouwe vriend die Sal in
hem wenst te zien; wanneer Sal ziek is en niet verder kan reizen, laat Dean hem
eenvoudig in de steek. Maar Dean is zo'n figuur die je alles - akkoord: vrijwel alles
-vergeeft.
Seks, drugs, jazz, straatcultuur, aftandse hotelkamers, de schittering van steden in de nacht, visioenen, tegencultuur, het grote Nee tegen de burgerlijke samenleving, maar altijd in combinatie met een luidkeels Ja tegen zachte krachten
en hogere machten, ja tegen de zoektocht naar banale en sacrale ervaringen, een
dito ja tegen frèle, stoere meisjes en tegen mannenvriendschap - het heeft in de
verte wel iets weg van de jongensromantiek in Titaantjes van Nescio, maar dan
op z'n Kerouacs: dronken, gedrogeerd, (hopelijk) verlicht en (halfvrijwillig) verdoold, geheel in overeenstemming met de onmetelijke gevoelens die het onmetelijke landschap van de Verenigde Staten nu eenmaal kunnen opwekken. On the
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Road is, onderhuids, ook een zoektocht naar een vader of dan toch tenminste een

vaderfiguur. Dean hoopt zijn ooit verdwenen vader - al was het maar bij toeval te vinden tijdens een van de reizen.
On the Road knettert en knalt van het leven, maar ook is het zinderende boek
ongegeneerd plotloos en ligt er voor de lezer geen grote finale, geen alomvattend
inzicht in het verschiet. Een catharsis ontbreekt, misschien wel omdat Sal Paradise en Dean Moriarty met de regelmaat van de klok hun mini-catharsisjes ervaren.
In de loop van de jaren waren er genoeg sceptici die On the Road afdoen als een
overschat postpuberaal probeersel waarin een leeghoofdige pretcultuur en een
lamentabel hedonisme wordt uitgevent. Zie bijvoorbeeld Graa Boomsma in De
Groene Amsterdammer: 'Wat een vormeloos, zeurderig, eentonig, chaotisch en
oppervlakkig boek e. ..), met pseudo-diepzinnige kletspraat.' En Kerouacs hoofdfiguur? Boomsma: 'Ze willen wel vrijheid - maar tegelijkertijd dromen ze van een
mooie meid die hun sokken stopt en hun ziel masseert. Het is e. ..) een burgerlijk
heen en weer schieten tussen aanpassen en ontsnappen.'
Au.
Heeft Boomsma gelijk? Is On the Road inderdaad een dramatisch overschat
wangedrocht - en zo ja, hoe kan het dan dat zo ontzettend veel lezers, onder wie
toch niet de minsten als Bob Dylan en Tom Waits, door het boek waren overrompeld?
Twee van de meest authentieke en eigenzinnige gestalten uit de Amerikaanse popmuziek die een draak van een roman als lijfboek hebben - wie hebben het
mis, de bewonderaars en aficionados of de wegwuivers en neusophalers? Het antwoord 'een kwestie van smaak' schiet hier tekort, omdat er iets groters in het geding is: een levenshouding en -opvatting, gevoed door rock 'n roll en principiële rusteloosheid. Om On the Road te waarderen moet je beschikken over zekere
'voelhoorns', en moetje ontvankelijk (willen) zijn voor Grote Gevoelens, heftige
ervaringen en stuiterende inzichten die je bliksemflitsend doorschichten, waarbij die inzichten niet zozeer diep als wel intens zijn.
On the Road belichaamt voor de liefhebbers de vitale strijd tegen een eeuwig
snijdend gevoel van verdooldheid en vergeefsheid. 'The world is not my home,'
schreef ooit Kerouacs kameraad in de literatuurWilliam Burroughs, en ontwierp
in zijn werk vervolgens een groezelige alternatieve kosmos genaamd Interzone,
een inktzwart Utopia - geen wonder dat zijn meesterwerk Naked Lunch nooit die
grote schare lezers aan zich wist te binden als Kerouacs On the Road. Maar Sal Paradise had het Burroughs kunnen nazeggen. Aan de rafelranden van de werkelijkheid zoekt Sal een andere, misschien niet betere maar wel zuiverdere wereld.
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Het verschil in massale waardering voor Naked Lunch en On the Road zal te
maken hebben met de aloude lezersbehoefte naar identificatie met de hoofdpersonen. Naar dat zwarte universum in Naked Lunch kijkt de verblufte lezer op
afstand. Maar de lezer, en zeker de lezer-in-de-ontvankelijke leeftijd, is ruimschoots in de gelegenheid te verzinken in hoofd en hart van ofwel Sal Paradise ofwel Dean Moriarty. Zichzelf voortdurend tegensprekend en van het ene moment
op het andere van euforie verzinkend in wanhoop en vice versa, probeert Sal Paradise drinkend, zwervend, tastend, trippend en eeuwig twijfelend een altematiefuitspansel te overmeesteren. Sals pogingen tot overmeestering van een alternatieve, zuivere en pure wereld is hoogst aantrekkelijk.
Maar: waar mag die Zuivere en Pure Wereld dan wel zijn? Om de hoek. Of duizend hoeken verderop. Dáárom maken Dean en hij in diverse stadia van hun leven weer een nieuwe reis, en moeten zij verder, steeds weer verder, op zoek naar
licht, lucht, ruimte, waarbij de drop outs en 'verdwaasden' het pad naar wijsheid
en geluk plaveien - zie een van die befaamd geworden passages uit On the Road:
'The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to
talk, mad to be saved, c..) the ones who never yawn or say a commonplace thing,
but bum, bum, bum like fabulous yellow roman candles exploding like spiders
across the stars.'
Wie kan dit soort lyriek weerstaan? Ik begrijp de argumenten van de sceptici. On the Road kent vele feilen, vast en zeker. Maar begrijpen die sceptici op hun
beurt niet de fenomenale aantrekkingskracht van deze muziekgeworden passages,freejazz op papier, wilde poëzie in proza-kostuum? En, nu we het er toch over
hebben, kan iemand een Nederlandse roman noemen die nu eens niet kundig en
indrukwekkend en gelaagd en 'verontrustend' of confronterend maar doodgewoon opzwepend wil zijn - en het ook is?
Die kwaliteit van On the Road, het opwindende, opzwepende en uiteindelijk
ook hartroerende karakter ervan, heeft het boek een mythische status opgeleverd. Die mythe heeft zich in de loop van de jaren vermengd met de fascinatie
voor de levensloop van de schrijver. Kerouac poogde te reiken naar verlossing,
verlichting, een staat van mystieke onschuld, maar verviel in alcoholmisbruik,
zelfkwellling en destructie. De kloof tussen On the Road , die lyrische zingzangroman, en de auteur, een in toenemende mate mopperende en scheldende conservatief, is raadselachtig, en dat raadsel verklaart mede dat verbazingwekkend
grote aantal van twaalf biografieën.
Want het verbazingwekkende is dat de auteur van On the Road zich in de loop
van de jaren ontpopte als een rigide scheldmachine, uitvarend tegen negers,
vrouwen, communisten, joden, homoseksuelen. Vooral die hekel aan homosek-
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suele mannen is inmiddels uittentreuren door 's mans biografen gepsychologiseerd, alleen al vanwege de bewieroking in On the Road van mannelijke camaraderie.
In Nederland tekende De eenzame snelweg (2007) voor de mooiste ode aan
Kerouac uit onze literatuur. Hulst begaf zich in het voetspoor van Kerouac en
ging eveneens onderweg in de VS, ten dele dezelfde routes uit On the Road afteggend. Hulst reisde niet met een hartsvriend van wie hij in zekere zin af- Hoe was het mogelijk dat deze
hankelijk was, maar met de tekenaar ongegeneerd lebensbejahende
Raoul Deleo, met wie hij een bewon- 'angsthaas' in het diepst
dering voor On the Raad bleek te de- van zijn gedachten zulke,ja,
len. Ook Hulst staat op zeker moment 'heroïsche' en opzwepende
stil bij de raadselachtige discrepantie passages aan het papier wist
tussen schrijver en meesterwerk: 'Er toe te vertrouwen?
is iets ongerijmds aan Kerouac. In het
gezelschap van louche figuren (...) en literair uitschot goot hij zich vol met drank
en Bennies (amfetaminen, JZ), maar van wie hield hij meer dan van zijn moeder?
Daar zaten ze, in latere jaren, geketend aan het huis en aan elkaar. e. ..) een literaire outlaw, jazeker. Een bop-prozaïst, oh yeah. Maar conservatief. En angstig.
(...) Behalve wanneer hij dronken was. e. ..) Dan was hij opeens een held. Dronken
helden zijn geen helden: het zijn angsthazen die nooit zichzelf kunnen zijn, opgesloten zitten in een uithoekje van hun brein, uitgehongerd, totdat ze zichzelf
beginnen op te vreten om ruimte te maken voor meer angst, meer haat, meer ontevredenheid.'
Dat is een eloquente verwoording van de teloorgang van Kerouac - maar het
raadsel wordt er alleen maar groter op: hoe was het mogelijk dat deze ongegeneerd lebensbejahende 'angsthaas' in het diepst van zijn gedachten zulke,ja, 'heroïsche' en opzwepende passages aan het papier wist toe te vertrouwen? Overwon hij al schrijvend die angst? Verdampte die angst tijdens het schrijven? Of
was het schrijven slechts een (kort werkend) medicijn tegen die angst?
De apotheose in De eenzame snelweg is de verdroomde ontmoeting met een
van de vele passanten met wie Hulst, in het spoor van de meester zelf, in aanraking komt - en die ene passant blijkt de schim van Kerouac zelf te zijn, die de jonge Hollander enkele levenslessen toevoegt - al lijkt het er ook op dat deze fictieve
Kerouac tegen zichzelf wenst te praten: 'Je verovert iets om te vertellen, iets van
wijsheid. Dáár gaat het om. Met je botte kop recht vooruit en alleen maar denken
aan dat ene, aan het schrijven - al het andere is futiel.'
Reiziger Hulst is dat niet helemaal met hem eens, maar houdt wijselijk zijn
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mond. Dan begint de fictieve Kerouac over zijn oude vriend Neal Cassady (als gezegd, Dean Moriarty in het boek), en noemt hem 'een Engel, drijvend op de wind
van Nu'. Dit bij wijze van repliek aan Hulst, die Cassady in De eenzame snelweg op
zeker moment nota bene een 'psychopaat' noemt, waar iets inzit. Ook literatuur
drijft volgens de fictieve Kerouac 'op de wind van het Nu'. Hulst, sprekend met de
tong van Kerouac: 'Elke letter bestaat uit smerige zwarte inkt, en uit het wit dat
het omgeeft. e. ..) Literatuur vertelt wat er gebeurd is, maar ook: het nooit-gebeurde. e. ..) God is wit. En angst is wit. En euforie is zo licht en hel dat het wit kan lijken.'
Zo nadert Hulst in fictie zo dicht mogelijk de figuur Kerouac, en dat ook nog
eens in de dynamische, wilde stijl die hij uit eerbied en bewondering voor Kerouac probeert na te volgen - en vaak met succes. De eenzame snelweg is een gaaf
voorbeeld van Beat-emulatie. Het is jammer dat De eenzame snelweg nooit in
vertaling in de VS is verschenen, want het boek had er misschien wel een positie en reputatie in de eerdergenoemde Kerouac-industrie verdiend. Hulst komt
Kerouac wat mij betreft net zo nabij als de meest consciëntieuze onder de twaalf
Kerouac-biografen.
Toch blijft ook Hulst in het duister tasten wanneer hij Kerouacs haat jegens
Mro-Amerikanen, vrouwen en homoseksuelen bepeinst. Die homo-haat is des
te raadselachtiger als je bedenkt dat Kerouacs twee belangrijkste vrienden uit
de Beat Generation, Ginsberg en Burroughs, openlijk homoseksueel waren een waagstuk in hun tijd. Het is moeilijk het werk van Ginsberg en Burroughs te
waarderen en tegelijk voorbij te gaan aan de (radicaal-)homoseksuele aspecten
in hun oeuvres. Hoe dééd Kerouac dat?
Kerouac zelf was op zijn minst biseksuee"4 maar verzette zich hier hevig tegen.
Zijn homo-haat was uiteindelijk verkapte zeljhaat, zo luidt het in die psychologiserende passages in de biografieën. In naar mijn smaak de beste Kerouac-biografie, Subterrannean Kerouac (1998) van Ellis Amburn, is die homoseksuele zelfhaat zelfs het leitmotiv. Echter, niet vanwege dit leitmotiv maar vanwege de imposante gedetailleerdheid is het de beste biografie.
Jack Kerouac overleed op relatief jonge leeftijd, hij werd achtenveertig jaar
(oud). De doodsoorzaak was een dubbele maagbloeding, het gevolg van te veel
whisky en dexedrine. In sommige biografieën wordt dit overlijden min of meer
gepresenteerd als een langzame, weloverwogen zelfmoord.
Het levensverhaal van Kerouac als dat van de man die bezweek onder de loden last van de roem van de rebel, past naadloos in de traditie van het gefnuikte en geknakte Amerikaanse tragische kunstenaarsleven, te vergelijken met dat
van Scott Fitzgerald, Jackson Pollock, Marilyn Monroe, Elvis Presleyen zelfs
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Michael Jackson, allemaal eertijdse wonderkinderen die, ieder op hun eigen manier, voor het publiek de dynamiek van de Amerikaanse Droom belichaamden.
Niet voor niets bestaat er ook rondom deze genoemde iconen inmiddels een heel
eigen 'industrie', inclusief bedevaartsoorden, over elkaar buitelende biografieën,
mythevorming en merchandizing.
In het voorjaar van 2013 verscheen Kerouac-biografie nummer dertien, geschreven door Joyce Johnson, die, inmiddels hoogbejaard, ten tijde van de publicatie van On the Road, een korte affaire had met haar onderwerp van studie. Zo
lazen Jack en Joyce samen, op een terras, de recensie in een Amerikaanse ochtendkrant van On the Road, en Joyce Johnson vertelt met smaak de verbijstering
van haar jonge minnaar over de positieve teneur ervan - nog los van het feit dat
Kerouac nauwelijks leek te kunnen bevatten dat zijn roman sowieso een krantenpagina had gehaald.
En vervolgens vertelt ook Johnson het verhaal van die allesverzengende
roem, zonder dat zij daar veel nieuwe dimensies aan weet te geven. Toen On the
Road een bestseller bleek en uitersten van reacties opriep, viel dit succes hem
zwaar, aldus Johnson, en raakte de 'koning van de Beat Generation' nóg zwaarder
aan de drank dan daarvoor. Klopt. Maar dat wisten wij al uit die eerdere biografieën.
In The Voice IsAllweerspreekt Johnson de ooit gangbare veronderstelling dat
Kerouac Onthe Road in drie weken schreef, zoals Kerouac dit zelf altijd had benadrukt. Aan die drie weken gingen jaren van probeersels vooraf, half afgemaakte
proef-versies, schetsen, voorstudies en wat dies meer zij. Kerouac was veel minder het spontane en in halfroes schrijvende natuurtalent, maar veeleer een harde
werker die wikte en woog, en die bleef schaven aan zijn teksten net zolang tot zijn
romans die sfeer van spontaniteit en 'halfroes' ademden.
Helaas maakt Joyce Johnson niet duidelijk hoe zij tot die bevinding komt, anders dan uit een persoonlijke herinnering die toch heel beperkt moet zijn, aangezien hun verbintenis niet erg lang - anderhalf jaar - duurde. En dan zagen zij elkaar in die anderhalf jaar niet eens zo heel vaak.
Het merkwaardige is intussen dat Johnson net doet alsof zij hier een nog
steeds wijdverbreide veronderstelling over On the Road en de werkwijze van de
schrijver rechtzet. Maar: al in 1986 verscheen het eerste deel van Kerouacs Selected Letters. Dat eerste deel bestrijkt de jaren 1940-1956, uit die brieven blijkt dat
Kerouac in 1951 een vierde versie van On the Road aan een uitgever aanbood. Drie
eerdere versies had hij, na lang schaven, afgekeurd. Een vroege Kerouac-biograaf
onthulde reeds een gedetailleerd schema dat Kerouac had uitgewerkt voordat hij
begon aan On the Road. Johnson lijkt te veronderstellen dat men in de Kerouac-
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industrie een kort geheugen heeft, en dus presenteert zij zogenaamde 'nieuwe
informatie' die echter, zij het in iets minder pregnante bewoordingen, in eerdere
biografieën al is terug te vinden. Tja. Zo kunnen wij het ook.
The Voice Is All is origineler in het beschrijven van de vroegste jeugd van de
schrijver. Kerouac groeide op in Lowell, Massachusetts, als jongste zoon van
Frans-Canadese ouders, afkomstig uit Quebec. Tot zijn zesde sprak Jack uitsluitend Frans, pas later kreeg hij Engelse lessen. Meer dan andere biografen concentreert Johnson zich op het vroege overlijden, op negenjarige leeftijd, van
Jacks oudere broer Gerard. Jack, toen vier jaar oud, werd het jongetje dat alles
goed moest maken, geconfronteerd met een vader die zich na de dood van zijn
oudste zoon verloor in een compulsief gokken en drinken - Kerouac zou er later
over schrijven in een veel minder bekende roman, Visions ofCody.
Johnson benadrukt dat die vroegste pijnen - het overlijden van zijn broer, de
drankzucht en het relatief vroege overlijden van zijn vader - Kerouacs schrijverschap en zijn romantische idealisering van mannelijke camaraderie voor eens en
altijd inkleurden. Zij suggereert dat Dean Moriarty in On the Road voor Sal een
vervangend broertje én vaderfiguur ineen was - het is geen nieuwe loot aan de interpretatie-boom van On the Road, maar Johnson brengt het overtuigend en gedetailleerd. Van een vader accepteert een zoon heel veel- tot een bepaalde leeftijd. Als Sal in On the Road zijn vriend Dean inderdaad, door middel van een heimelijk wensdenken, tot een broertje en vader ineen laat vloeien, dan verklaart
die geheime fantasie diens grote tolerantie jegens Deans onnavolgbare en vaak
egoïstische gedragingen.
Toch is The Voice Is All overwegend een naargeestig en grimmig boek, en dat
komt door de vijandigheid van de biografe zodra zij de vrouwen in Kerouacs leven ter sprake brengt. 'Er is geen vrouw die deugt: om het met Schopenhauer te
zeggen, en volgens Johnson deugde in Kerouacs leven inderdaad niet één vrouw,
ook zijn moeder niet - behalve zijzelf dan natuurlijk, als minnares gedurende die
beperkte, maar volgens haarzelf allesbeslissende anderhalf jaar tijd. Johnson
moet andere vrouwen klein maken teneinde zichzelf groot en groots te presenteren. Dat is niet prettig om te lezen.
The Voice Is All: de titel dekt in ieder geval in het kortst denkbare bestek
Kerouacs literaire opvatting dat een stijl het papieren equivalent is van een oninwisselbare en liefst bezwerende stem - maar hoe klónk die schrijvers stem nu
precies? Wat voor soort stem rijst op in On the Road en de nadien gepubliceerde minder bekend geworden romans? Of beter gezegd: door welk karakter wordt
die stem 'gedragen'? Die vraag is alleen te beantwoorden met een aantal schijnbaar tegengestelde trefwoorden en typeringen - en die tegenstellingen voeden
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dan weer de fascinatie voor schrijver en oeuvre: een kinderlijk idealistische Zenleerling. Een katholiek tegen wil en dank. Een vrouwonvriendelijke womanizer.
Een spiritueel ingesteld natuurtalent met een aangeboren wantrouwen voor
spiritualiteit. Een manisch depressieve rusteloze figuur die zich uiteindelijk geketend voelde aan huis en haard. Een geknechte geest die onophoudelijk over
vrijheid en verlossing schreef in een zingzangtaal die hijzelf maar half waardeerde. Een ridder van de droevige figuur die het als zijn schrijverstaak opvatte om
vreugde in taal te vatten.
The Voice Is All zal overigens zeker niet de laatste biografie zijn. De obsessie
met de figuur Kerouac genereert een onstilbare behoefte aan duidingen van een
persoonlijkheid die zo in tegenspraak is met de geest die ademt uit On the Road
en uit zijn andere romans. Neem deze zin, uit bijvoorbeeld Dharma Bums: 'Ik heb
een toekomstbeeld van een grote rugzakrevolutie en van duizenden, misschien
miljoenen jonge Amerikanen die rondtrekken met hun rugzak, op weg naar de
bergen om te bidden, en die kinderen laten lachen en oude mensen blij maken,
die jonge meisjes gelukkig maken en oude meisjes nóg gelukkiger, allemaal Zen'idioten' bij wie gedichten zich als vanzelf in hun hoofd aandienen en (...) die hun
visioenen over eeuwige vrijheid doorgeven aan alle levende wezens die ze onderweg tegenkomen.'
Spreekt hier niet een echte beatnik, een hippie avant la lettre, een idealist die
de basis heeft gelegd voor hele generaties back packers? Op iedere luchthaven
kunje tegenwoordig delen uit de Lonely Planet-reisgidsenreeks kopen. En al die
Lonely Planet-deeltjes ademen nog altijd, hoe vaag ook, de geest van On the Road.
Het in On the Road geëvoceerde levensgevoel is gedemocratiseerd geraakt, precies zoals de eertijdse tegencultuur nu de vigerende wereldwijde feest- en pretcultuur is geworden. Het is de weg van alle subcultuur. 'The Rebel Establishment'
is de naam voor het eindpunt van die weg.
De man die het schijnbaar doelloze reizen zo had bejubeld, trok zich terug,
woonde in bij zijn moeder, en was in de laatste jaren van zijn leven nooit meer
'onderweg'. Van het zenboeddhisme nam hij afstand, want hij was en bleef naar
eigen zeggen hardnekkig katholiek. En in die laatste levensjaren liet Kerouac
vaak in kleine kring weten dat zijn romans werden bewonderd om de verkeerde
redenen. Men dweepte met de wilde, rauwe elementen in zijn boeken, en negeerde de ronduit vrome elementen. Dat zinde Kerouac niet. Hij voelde zich miskend,
hetgeen zijn latere chagrijn aanwakkerde. Hij vond het een raadsel dat zo weinig
lezers het in de gaten leken te hebben dat het in zijn werk, inclusief On the Road,
uiteindelijk om éen Grote Vraag draait: hoe komt een hulpeloze sterveling nader
tot God. Vraagteken.
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Dáár ging het Kerouac uiteindelijk om - hij wilde God eren in bezwerend proza, en omdat Kerouac als katholiek auteur pur sang die een tijdje rondwinkelde in
de wereld van het zenboeddhisme nog lang niet uitputtend is beschreven, zal deze dertiende Kerouac-biografie zeker niet de laatste zijn. De Kerouac-industrie
blijft in vol bedrijf.
Waarmee ik terugkeer naar de wat mij betreft beste biografie: Subterranean
Kerouac van Ellis Amhurst. Subterranean Kerouac is eerst en vooral waardevol
als een schatkamer van schier ontelbare anekdoten uit Kerouacs leven; anders
dan Johnson sprak Amhurst met meer dan honderd tijdgenoten, met intimi, uitgevers, redacteuren, critici, vrienden, ex-geliefden en ook met de sleutelfiguren
van de Beat Generation, William Burroughs en Allen Ginsberg.
Terwijl allerlei andere Kerouac-biografieën elkaar overlappen in informatie, hypothesen en interpretaties, bevat Subterranean Kerouac tal van voorbeelden van petite histoire die nergens anders dan in deze biografie te vinden zijn.
Eén voorbeeld: in 1956 ontvingen Ginsberg en Kerouac van Salvador Dali en zijn
echtgenote Gala een uitnodiging voor een lunch in het St. Regis Hotel in New
York. 'Hij is knapper dan MarIon Brando,' oordeelde Dali over Kerouac, waar de
jonge schrijver zelf bijzat, wat voor Kerouac een verwarrend compliment was,
alsof Dali Kerouacs toen nog onuitgesproken wens doorzag dat Brando een van
de hoofdrollen zou spelen in een verfilming van On the Road - een wens die overigens nooit zou worden ingelost. Gala had gemengde gevoelens over die lunch,
want hun gasten waren volgens haar niet dressed to the occasion. Gala nodigde de
twee vervolgens niét uit voor een cocktail party die zij elders in NewYork had georganiseerd. Het kwam niet in haar op dat Ginsberg en Kerouac eenvoudig geen
geld hadden voor 'gepaste' kleding; zij meende in ernst dat de twee schrijvers
haar man Dali niet serieus namen en hem zelfs een tikje wilden provoceren door
in armoedige kleding te verschijnen.
Niet veel later zouden Norman Mailer en Truman Capote in een talkshow op
tv ruzieën over de kwaliteiten van On the Road. Mailer had waardering voor the
stream ofconsciousness- techniek van schrijven: het eerdergenoemde dóórschrijven in halfroes, waarbij het ene woord het andere oproept, vergelijkbaar met de
improvisatie van eenjazzmuzikant. Let wel: in die tijd was de mythe dat Kerouac
zijn romans in waanzinnig tempo in hooguit drie weken schreef, nog niet ontzenuwd. Ambachtsman Capote vond dit roes-achtige een schrikbeeld, en sprak de
legendarisch geworden kritiek: 'That's not writing. I t's typing.' Die anekdote mag
bekend zijn, maar Amburn laat erop volgen dat Kerouac enige tijd later Capote ontmoette, ook in een televisiestudio, waar Capote te gast was voor een programma dat in een belendende studio werd uitgezonden. Na afloop van beide tv-
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uitzendingen kwamen de twee elkaar tegen, waarbij Kerouac het ongemak van
de ontmoeting wegnam met de woorden: 'Het maakt me niet uit wat je over mijn
manier van schrijven zei: I stilllike ya.' En gaf de verbouwereerde Capote vervolgens een kus op de wang.
Zelfs die kus interpreteert Amhurst als een blijk van homoseksueel getinte
genegenheid - maar de biograaf moet toch ook erkennen dat Kerouac in deze
anekdote oprijst als de persoon die hij bij momenten óók was: een gulle, zelfverzekerde man die een neerbuigende opmerking aan zijn adres niet beantwoordde
met een gelijksoortige sneer, noch met onderdanig gedrag, maar met een doodeenvoudige hartekreet: 'I stilllike ya.' Hier rijst pardoes het beeld op van Kerouac
als een 'dharma bum', een verlichte geest, die het niet erg vond om door derden
voor gek te worden versleten, en die hier, na the slap in theface door Capote, zijn
collega-schrijver niet zozeer in een Jezusgebaar de andere wang toekeert, maar
die zijn kwelgeest nota bene op de wang kust.
Kerouac streefde ernaar zo'n dharma bum te worden, zij het van katholieke
snit. Het is een gemeenplaats om te zeggen dat het feitelijke, fysieke schrijven
voor hem een 'daad van bevestiging' was, maar misschien is het dienstig om de
act van het vrije, associatieve, muzikale, en 'zelf-organiserende' schrijven op te
vatten als een soort idiosyncratisch bidden, in opperste concentratie, en in wankelmoedig contact met God - de God die Sal Paradise in On the Road ontwaarde
in de gestalte van Dean Moriarty maar ook in, jawel, Winnie de Po oh ('Don't you
know that God is Pooh Bear?').
De notie van God die incarneert in die lievige Winnie de Pooh doet in de verte denken aan Gerard Reves verzuchting dat God niet wedergeboren zal worden
in een mens, maar misschien in een lam, hoewel, aldus Reve: 'Ik vind een ezel
liever'. Ook brengt Winnie de Po oh als drager van het Goddelijke de passage uit
Franny en Zooey van J.D. Salinger in herinnering, als broer Zooey aan zusje Franny, met theateraspiraties, uitlegt dat God bij haar in de schouwburg in het publiek
zit, als De Dikke Dame op rij drie, en dat iederéén misschien wel Die Dikke Dame
op rij drie is.
God als beertje, ezel, of Dikke Dame - geen menselijke en dierlijke gestalte is
Hem vreemd, lijkt het wel- en voor de katholieke Kerouac was God in ieder geval
ook terug te vinden in het eerdergenoemde citaat uit Dharma Bums, die lekker
tumultueuze zin waarin hij de jonge rugzakreizigers romantiseert die op weg zijn
naar de bergen om te bidden.
Op weg naar de bergen om te bidden - het is een tot de verbeelding sprekende
metafoor voor Kerouacs schrijfhonger. De schrijver ging, achter de typemachine,
eveneens op weg, on the road, om te bidden, met dien verstande dat de daad van
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het zelfbegoochelende schrijven neerkwam op het volgende: heilige muziek maken in woorden, schrijven als een vorm van bidden in bebopstijl, in de greep van
een bezielde verbintenis tussen eeuwig onschuldige zen-kinderen (van alle leeftijden) en hun Heilige Vader. In On
the Raad zag Sal Paradise God oveOp weg naar de bergen om
rigens ook, vrij traditioneel, terug
te bidden - het is een tot de
verbeelding sprekende metafoor in enorme gouden zondoorschoten
wolken: 'As we crossed the Colovoor Kerouacs schrijfhonger
rado-Utah border I saw God in the
sky in the form of huge gold sunburning clouds above the desert that seemed to
point a finger at me and say, "Pass here and go on, you're on the road to heaven." ,
Wie zou tegenwoordig nog een zin als deze durven schrijven? Geen ziel. De
schrijver zou worden weggezet als een dwepende, archaïsche reli-hystericus.
Maar Kerouac was met dit lyrisch-genereus-religieuze schrijven alle schaamte
voorbij, en het wonder was en is dat de meeste van zijn lezers, toen én nu (ikzelf
incluis), niét in 'zijn' God geloven maar wél geloven in en zelfs in vervoering kunnen raken door dit, ja, kindzuivere reiken naar God, in een even extatische als
eenvoudige zingzangtaal.
Voor iedereen met een zwak voor Kerouacs oeuvre blijft het lastig om te moeten erkennen dat de schrijver van die zo aanstekelijk subversieve zingzangtaal
een reactionaire misantroop was. Maar: we blijven die subversieve en kinderlijk zuivere zingzang lezen, denkend aan de woorden die Kerouac uitsprak tegen
Capote, en die wij op onze beurt herhalen als we de auteur van Dharma Bums en
On the raad innerlijk toespreken: 'I stilllike ya.'

16

WALTER VAN DEN BERG

Voetbalkantine

Michel en Dikkie zaten al een paar maanden in die voetbalkantine. Een oom van
Michel had ze gevraagd of ze er een tijdje wilden wonen omdat die oom bang was
voor krakers, en niemand kon zich voorstellen dat iemand een voetbalkantine
wilde kraken, maar het was oké, want we hadden alle vier de velden die om de
kantine lagen voor onszelf. Michel en Dikkie woonden er officieel, de rest bleef er
hangen in die vakantie, en er werd op oude banken geslapen die we bij het grofvuil hadden gevonden, en de douches beneden waren natuurlijk belachelijk groot
- hoewel er niemand samen met iemand anders ging douchen. Al die douches op
een rij en we gingen allemaal om de beurt, iedereen behalve Kenneth, die 's ochtends zei dat ie altijd 's avonds douchte, en 's avonds zei dat ie 's ochtends douchte. Kenneth was niet helemaal bij, maar hij was wel oké; je kon grappen met 'm
maken die hij niet begreep, en hoewel ie wel doorhad dat ie in de zeik werd genomen, maakte dat niet veel uit: hij wist dat ie daarvoor was, en ik was blij met hem
- zolang ze hem in de zeik namen, lieten ze mij met rust. Ach, we waren allemaal
kneuzen, kneuzen met praatjes, maar ik had de minste praatjes.
We hadden een pot waar niks over afgesproken was, iemand was ermee begonnen en iedereen had er geld in gegooid, en elke dag zei iemand dat ie boodschappen ging doen, en die haalde dan brood en vlees en bier en nieuwe kolen
voor de barbecue. We barbecueden elke dag - we hadden alleen een barbecue,
geen gasfornuis of zo, dus we moesten wel. Het rooster van de barbecue werd
zwarter en zwarter en de spijlen werden steeds dikker van het aankoekende vet.
Niemand zei er iets over omdat niemand de behoefte had om 'm schoon te maken
omdat iedereen zag dat dat een steeds grotere kutklus zou worden. Als ik zei dat
ik de boodschappen ging doen, ging ik ook bij mijn moeder langs. We woonden
nog in Slotervaart, mijn moeder en ik, en de kantine stond op sportpark Sloten,
en mijn moeder was bezorgd natuurlijk, eten jullie wel goed, en wat doen jullie
de hele dag, en dan vertelde ik nog een keer dat het vakantie was en dat ik na de
vakantie weer terug zou komen. Toen een van de andere jongens een keer bood-
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schappen deed, zei ik dat hij niet stiekem even bij zijn moeder langs moest gaan.
Ik dacht dat ik daar misschien een paar mensen mee aan het lachen kon maken,
maar niemand lachte.
We deden eerst niet veel meer dan hangen en een beetje voetballen voor de
kantine. In de eerste dagen hadden we een paar potjes een heel veld gebruikt, en
toen een half veld omdat het met tien man totaal te groot was, zo'n heel veld, en
toen werd het gras te lang omdat niemand het meer kwam maaien.
Toen was Rutger met een brommer gekomen en gingen we rondjes rijden
met die brommer, toen hadden we nog een brommer erbij gehaald en deden we
wedstrijdjes. Het was een van de meisjes die Dikkie had gehaald die zei dat je dat
ook met auto's kon doen, en toen waren we met de auto's het gras opgereden en
we hadden ons afgevraagd waarom we dat niet eerder hadden gedaan, en toen
schampte Dikkie met zijn kutterige Twingo een doelpaal en toen was ie in paniek
omdat het zijn kutterige Twingo helemaal niet bleek te zijn, dat ding was van zijn
zuster en zijn zuster was een paar maanden op reis en zou 'm vermoorden als er
iets met die auto zou gebeuren.
Daarna was het een paar dagen rustig, en toen pakten we de auto's weer, toen
het regende, ook omdat er nieuwe meisjes waren, en die moesten vermaakt worden. We zetten er twee achter in de Twingo en twee bij Michel achterin en racen,
rondjes over veld 3, buiten de pionnen blijven, en Michel won, en de knapste was
met Michel achter het laken gegaan. Niet omdat zij zich dat had voorgenomen,
met de winnaar neuken, maar hij had gewoon nog meer praatjes dan anders.
Voetballen zou niet meer lukken op die velden. Het gras stond kniehoog en
met de regen hadden we er diepe voren in gereden.
Als er meisjes waren, maakten de jongens grappen met mij, dat ik wel kon zeggen dat ik een grote ervaren man was, maar dat ik dat ook wel eens mocht bewijzen. Dikkie vond dat hij de grote chick magnet was en dat ie daarom het meeste
recht had om grappen te maken. Hij versierde ze allemaal voor ons, zei hij, dus
ook voor mij en daar mocht ik best wel eens dankbaar voor zijn, maar het was
Dikkie niet - het was gewoon die kantine die het werk deed, als we gingen stappen
en we kwamen een groep meisjes tegen, hoefden we alleen maar te zeggen dat we
in een voetbalkantine woonden en dan wilden ze het allemaal zien. En er werd
altijd wel geneukt. Vooral door Michel en Dikkie. Af en toe door iemand anders.
Eén meisje was zo dronken dat ze zich door Kenneth liet neuken omdat Michel
het zo aardig vroeg, en Kenneth was helemaal gelukkig. Hij neukte haar achter
het laken dat we hadden opgehangen, op het matras dat achter het laken lag. Nu
jij nog, Wes, zeiden ze, en ze lachten, maar niet te hard, omdat alle kneuzen wisten dat ik niet de enige was die nog nooit iets had gedaan.
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Op één meisje dat een keer mee was gegaan was ik een beetje verliefd geworden en we hadden wel achter het laken gezeten, maar ik wist niet hoe ik moest beginnen en als ik haar daarna belde vanuit de telefooncel die bij de ingang van het
sportpark stond, zei ze steeds dat ze druk was maar dat we snel af zouden spreken, tot ze zei dat ik haar niet meer moest bellen, dat ze nog steeds misselijk werd
van het idee dat we elke dag van die smerige barbecue aten.
De zomer was al bijna voorbij toen Michel zei dat we echt een tv moesten hebben.
Dat ie zich nu echt te hard verveelde. We hadden twee meisjes bij de kantine die
we de avond ervoor uit de stad mee hadden genomen, en niemand had geslapen.
Eén van die meisjes lag wel out te zijn, die had iets geslikt dat niet goed viel, en het
was een soort coma: ze ademde wel, maar we kregen haar niet wakker. We hadden
haar eerst op een matras in de kantine gelegd toen we uit de stad terugkwamen,
en toen de zon ging schijnen en we naar buiten gingen, had haar vriendin gezegd
dat we dat matras op moesten pakken en haar naar buiten moesten tillen. Ze zei
dat de zon misschien goed voor haar was. Ze zei dat dit altijd gebeurde. Het was
duidelijk dat ze zich voor had genomen te wachten tot haar vriendin weer bijkwam en dat ze verder niks met ons te maken wilde hebben. We hadden ze meegenomen omdat Michel en Dikkie en een paar van de andere jongens wilden neuken, maar ze hadden slecht gescoord.
Het was een beetje op. De vakantie zou nog twee weken duren en de lol was er
wel af, dat hangen bij die kantine, we hadden geen grappen meer, we hadden geen
verhalen meer, en niemand deed meer zijn best voor de meisjes die we hadden.
Michel zei dat we echt een tv moesten hebben. Een grote dikke kleuren-tv, zei hij.
Dikkie zei dat we daar geen geld voor hadden. Grote dikke kleuren-tv's waren duur, toen. Iedereen bleef stil verder, alleen Michel ging door over die tv, dat
ie geen zin meer had in onze koppen en omdat we kennelijk niet uit onszelf weggingen terwijl wij er toch echt niet woonden, wilde hij een tv hebben om eens wat
andere koppen te zien.
Het meisje dat op haar vriendin paste zei dat we duidelijk allemaal heel goeie
vrienden waren. Ze liep steeds een paar passen weg als iemand bij haar in de
buurt kwam, en ze wilde haar naam niet vertellen. Ze bleef in de buurt van haar
vriendin op dat matras en toen ze naar de wc ging, was Kenneth ernaast gaan liggen met z'n stijve lul tegen dat comameisje aan, tot het meisje dat haar naam niet
wilde vertellen terug was gekomen en 'm weg had gejaagd. Daarna was ze naast
het comameisje op het matras gaan zitten. Dikkie en Michel en de anderen waren
ze maar gaan negeren. Ik was naar haar toe gegaan en ik had gezegd dat ik ze naar
huis had gebracht als ik een auto had gehad. Nou, had ze gezegd, daar hebben we
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lekker veel aan. Ze had naar de auto's geknikt die er stonden. En die dan?
Ik had niet gezegd dat ik niet kon rijden - ik was weer teruggelopen naar de
anderen. Iedereen hing een beetje verveeld en Dikkie zei tegen Kenneth dat ie
een tv moest gaan stelen.
Dat doe ik niet, zei Kenneth hard en in paniek, dat doe ik echt niet hoor.
Maar je bent toch een neger? Je weet toch hoe je tv's moet stelen?
Dat doe ik niet! Ik steel niet! riep Kenneth.
We lachten. Daarna verveelden we ons weer. Michel zei nog een keer dat ie
onze koppen zat was, dat wij hier niet woonden maar wel bleven hangen.
Niemand reageerde daar op - iedereen dacht of hoopte dat het niet over hem
ging.
Ik zei dat ik wel iets wist. Ik zei dat ik wel aan een kleuren-tv kon komen.
Oké, zei Michel, ga halen, ga nu halen.
Oké, zei ik.
Dikkie zei dat ie met me meeging, dat ik dan niet hoefde te fietsen.
Nee, zei ik, ik fiets wel, het is dichtbij.
0, zei het meisje dat haar naam niet wilde zeggen, je mag de auto wel nemen,
dan kanje mij en Daphne naar huis brengen.
Wie is Daphne? vroeg Michel.
Daphne is mijn vriendin die bijna door die neger werd verkracht, zei ze.
Michel zei dat ik die kleuren-tv moest gaan halen.
Dikkie vroeg hoe ik dat dan wilde doen op de fiets.
Ik zei dat ik 'm wel hierheen zou krijgen.
Ga halen dan, zei Michel.
Oké, zei ik, ik ga 'm halen.
Niemand van de jongens zei iets over het naar huis brengen van de meisjes.
Ik liep naar mijn fiets en ik keek nog even naar het veld. Alles zag er verveeld
uit.
West was warm en leeg. Vrouwen met boodschappenkarretjes en mannen in korte broeken en t-shirts met namen van bouwbedrijven. Ik kwam langs het basketbalveldje waar ik hing toen ik klein was. Eerst speelden we er basketbal, twee tegen twee, of rondje om de wereld, later zaten we alleen nog maar op de bankjes
waar we onze namen in krasten. Er speelden twee jongetjes op het veldje. Ze hadden stokken waar ze mee aan het zwaardvechten waren. Ik fietste langzamer om
naar ze te kijken. Het ene jongetje liep naar voren, het andere naar achteren, en
daar zou niets aan veranderen. Het ene jongetje zou naar voren blijven lopen, en
het andere naar achteren.
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***
Hij zat er zoals ie bij ons ook altijd zat. Er stond een bank en er stond een tafel en
hij zat aan de tafel, de tv aan, in een joggingbroek en een hemdje, en hij rookte. Hij
keek me aan. Zo, zei hij.
De vrouw die de deur open had gedaan bleef een beetje achter me staan. Hij
zei dat ie je van vroeger kende, zei ze.
Dat klopt, zei hij. Van vroeger, toen het nog een jochie was.
Ik ga - zei de vrouw, en daarna zei ze niets meer, ze ging de kamer uit. In de
keuken schoof ze met pannen; het klonk alsof ze geluid maakte om te laten merken dat ze ons alleen had gelaten.
Kijk nu toch eens, zei hij. Een echte vent. Hoe oud ben je? Zeventien?
Achttien.
Achttien, zei hij. Kom je verhaal halen nu je volwassen bent?
Nee, ik kom geen verhaal halen.
Kom je voor de gezelligheid? Je weet toch dat ik niet leuk ben als het gezellig
wordt?
Ik heb een tv nodig. Een kleuren-tv.
En daarom belje bij mij aan?
Ja.
Enje zegt datje geen verhaal komt halen?
Ik kom geen verhaal halen.
Je gaat me niet meenemen naar een donkere plek om me in elkaar te slaan?
Nee. Ik heb een kleuren-tv nodig.
Ik zou het niet onterecht vinden als je me naar een donkere plek mee wilde
nemen om me in elkaar te slaan.
Ik gaje niet in elkaar slaan. Jij bent sterker dan ik.
Ik zou me in elkaar laten slaan, zei hij. Waarom kom je bij mij voor een kleuren-tv?
Omdat je die inje garage hebt staan.
Hij knikte. Omdat ik die in m'n garage heb staan. Hoe weet jij wat ik in m'n garage heb staan?
Ik weet dat je een heleboel handel in je garage hebt staan, dus ik ga ervan uit
datje er ook een tv hebt staan.
Weetje nog meer dingen over me die ik liever geheim hou?
Ja, zei ik, maar je weet al dat ik dat weet.
Ikweet al datje dat weet, zei hij. Hij stond op en klopte op zijn buik. Een kleuren-tv. Goed, zei hij, dan ga ik maar eens een behoorlijke broek aantrekken.
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Toen ik op hem stond te wachten, kwam de vrouw die de deur open had gedaan even in de kamer kijken, en ze liep snel weer terug naar de keuken toen ze
zag dat hij op één been stond, z'n andere been in een spijkerbroek, de joggingbroek over zijn stoel, en ik had steeds gedacht dat ik haar zou waarschuwen voor
hem, ga weg bij hem, of beter: zet hem het huis uit, maar ik zei niets tegen haar. Ze
wist alles al.
Hij duwde de garagedeur omhoog.
In de hoek stond een grote tv-doos. Het was een Philips Matchline. Hoe vind
je die?Vroeghij.
Ik denk dat dat wel goed is.
Dat denk ik ook, zei hij.
Wat vraagje ervoor?
Honderd gulden, normaal gesproken. Maar omdat je me niet in elkaar komt
slaan, krijgje 'm van me.
Dat hoeft niet, zei ik.
Ik neem toch geen geld vanje aan. En als je geen cadeautjes van me aan wil nemen, hadje niet naar me toe moeten komen.
Hij had een grote rode Volvo nu, oud al, de lak was mat geworden. We hadden de
tv-doos in de achterbak gezet en de klep met een spin vastgezet. Hij hield de portier voor me open, ik ging zitten, hij sloeg de portier dicht en hij liep voor om de
auto heen. Ik zag hem met zijn sleutels spelen, om zich heen kijken, en alles zoals hij het vroeger ook deed, alsof de wereld van hem was, en het voelde vreemd
om in die auto te zitten, om in zijn auto te zitten, die paar tellen dat ik hem om de
motorkap heen zag lopen, alsof er niets anders was geworden, alsof ik nog twaalf
was.
Waar gaan we heen? vroeg hij.
Ik wees de weg. Ik zei hier links, hier rechts, en verder praatten we niet tijdens
het rijden.
We liepen het terrein op. Hij hield de tv voor zijn buik alsof ie niks woog.
Dikkie en Michel en de anderen hingen voor de kantine.
Zijn datje vrienden? vroeg hij, terwijl we ernaartoe liepen.
Ja, zei ik.
Ah, zei hij. Goed.
Toen we dichterbij kwamen, zwegen we. Iedereen bleef stil en hij had dat effect nog steeds, hij was iemand waar mensen stil van werden, het was alsof hij
een godverdomde koning was bij wie mensen pas gingen praten als hij gesproken
had. Zelfs met een grote tv-doos voor zijn buik.
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Hij zette de doos op de grond, voor Michel en Dikkie, alsof ie direct had gezien
om wie het ging. Zo, zei hij. Een gloednieuwe Matchline, vers van de vrachtwagen
gevallen.
Toen hij gesproken had, zagje iedereen zo onzichtbaar mogelijk ademhalen.
Dikkie vroeg wat ie ervoor moest hebben. Hij zei het zo stoer mogelijk, maar
z'n stem was niet stoer.
Niks, Wesley hier had nog wat van me tegoed.
Dikkie en Michel knikten. Iedereen keek naar mij en ik was een beetje gegroeid voor ze.
Hij keek naar de barbecue. Hij zei dat we een stel zwijnen waren.
Alle jongens lachten, allemaal wat hinnikender dan anders,ja, we waren zwijnen,haha.
Hij zei dat ie ging.
Het meisje dat haar naam niet wilde zeggen vroeg of ze mee mocht, of zij en
haar vriendin mee mochten.
Hij vroeg waar ze dan heen moest.
Ze zei dat ze alleen maar weg wilde hier. Ze wees naar haar vriendin op het
matras. Maar ik krijg haar niet mee, zei ze.
Hij keek de kring rond en vroeg of er nou niemand was die de meisjes even
weg had kunnen brengen.
Ze denken nog steeds dat ze kunnen scoren, zei het meisje dat haar naam niet
wilde zeggen.
Kom, zei hij, en keek mij aan. Draag haar.
Ik keek de jongens aan, maar niemand protesteerde en niemand ging het me
kwalijk nemen. Ik liep naar het matras en hees haar omhoog bij haar polsen en
het was allemaal zwaarder dan je in films ziet als er eens iemand opgetild moet
worden - het meisje dat haar naam niet wilde zeggen hielp me, zuchtend en vloekend, en ik liep langzaam met haar vriendin over mijn schouder naar de auto.
Hij vroeg waar ze heen wilde, en ze zei dat ze het best naar het huis van het andere
meisje konden. Ze zei dat haar fiets daar toch stond, dat we Daphne beter gewoon
lekker bij haar moeder konden afleveren.
Ik vroeg of ze niet naar het ziekenhuis moest.
Ze zei dat ik daar lekker op tijd mee was.
Ik zei niks meer, maar ze zei zelf dat het ziekenhuis onzin was, dat Daphne dit
zo vaak had, dat ze ergens morgen wel weer wakker zou worden. Eigenlijk mag
haar moeder dat niet weten, maar fuck haar. Fuck haar en d'r moeder.
Fuck Daphne, zei ik.
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Fuck Daphne, zei ze.
Hoe heet jij nou eigenlijk?
Gaatje geen flikker aan.
Ze zaten op de achterbank. Daphne met haar achterhoofd op de rugleuning,
haar gezicht naar het dak, haar mond open en haar ogen dicht. Het meisje dat
haar naam niet wilde zeggen keek naar buiten.
Ik probeerde niet voor me te kijken.
Hij reed naar Daphnes huis en hij tilde haar uit zijn auto; veel simpeler dan ik had
gedaan. Het meisje dat haar naam niet wilde zeggen belde aan en toen de deur
werd opengezoemd, ging hij naar binnen, Daphne door de deuropening sturend,
voorzichtig voor haar hoofd. Het meisje liep achter hem aan de trap op, bleef vijf
minuten weg, kwam weer naar buiten met een vermoeide blik en zonder verder
naar mij te kijken liep ze naar een lantaarnpaal verderop, maakte daar haar fiets
los en fietste weg.
Hij kwam een half uur of drie kwartier daarna naar buiten. Ik had tegen zijn
auto gehangen en gekeken naar de mensen die langskwamen.
Kom, zei hij.
Hoe is het met Daphne?
Geen idee. Dat andere meisje zei dat dit normaal was.
Wat heb je dan nog zo lang gedaan daar boven?
Hij zei dat ie haar moeder had gerustgesteld. Hij stapte in zijn auto en zei dat
ie me terug zou brengen.
Ik zei dat mijn fiets nog bij hem voor de deur stond. Breng me maar naar m'n
fiets, zei ik.
Goed, zei hij.
Onderweg wees hij naar een snackbar, zonder z'n handen van het stuur te ha1en. Daar zijn we nooit geweest, vroeger. Zin in een hotdogtest?
Nee, zei ik, ik heb geen zin in een hotdogtest.
We reden verder zonder iets te zeggen.
Toen we uit waren gestapt liep ik naar mijn fiets.
Was dit het? vroeg hij. Zijn we klaar?
Daar dacht ik eerst over na, en toen zei ik dat ik daar geen antwoord op wist.

***
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Mijn moeder zat op het balkon. Er stonden twee grote plastic tuinstoelen en ze
had op allebei de stoelen een kussen gelegd. Er paste verder niets op het balkon.
Ree, zei mijn moeder. Ik heb nog niet gewassen, zei ze.
Ik zei dat dat niet erg was.
Rebbenjullie het nog leuk?
Ja hoor.
Goed zo.
Ik ging in de vrije tuinstoel zitten. We keken uit op de huiskamers aan de overkant. Televisies kaatsten kleuren, en ik telde de tv's die op hetzelfde kanaal stonden. Mijn moeder rookte en dronk bessen-ijs.
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NIKKI DEKKER

Twee gedichten

REUZENNACHTZWALUW
Jullie gaan mijn moeder wakker maken.
Een hakbijl past niet inje broekzak
enje maakt vlekken op de matrashoes.
Ik heb wel een broekje dat je aan kunt.
Dit is het feest van heilige kleuren
van klimop tegen de badkamermuur.
Het hagelt onbarmhartig buiten.
Ikwou datje eens stil bleef zitten.
Ik wou dat je eens naar me toe kwam.
Het wachtkamerstoeltje is wit en hard.
Laten we het heel zachtjes proberen.
Je romp is een opengeslagen deken.
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NIET BANG ZIJN

De krokodillenvrouw is een soort
vogel: haar zwaartepunt ligt ver naar voren,
ze zweeft door de dagen, laat zich niet
aaien: de stompe snavel, lange tanden
scheuren luxaflex aan flarden, ze prikt met
gemak door sleutelgaten, sprint op lage poten
je kamer in. Ze laatje zelden een zin af
maken (kritiek sijpelt langs de hoornplaten
weg), loert vanachter olijfgroene vitrage, verlaat
feestjes zonder gedag te zeggen
en glibbert 's avonds laat het bed in, neemt
de vorm aan van een kussen dat zich vasthaakt.
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HALBOKOOL

TabulaRasa

Mijn vader en ik, twee naamgenoten
Verdwaald in Brussel op een dag
Die donker was en vergeven met regen
Alsof het verleden uitgewist moest worden
Hij werkte daar als vertaler en vroeg de weg,
Uiteraard in het Nederlands, aan een agent
Die ons in het Frans, ook dat sprak vanzelf,
De verkeerde kant uit stuurde
Ik vond mijn weg wel met de jaren
Zijn weg was al sinds jaar en dag wat wazig
Hoe kon dat ook anders
Zo laat nog op zoek, in de verkeerde stad
Wat ik niet geven zou,jaren later, om nog één keer
's Avonds laat in het donker bij slagregen
In de verkeerde stad samen met hem
De verkeerde kant uit te gaan
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SANDER KOLLAARD

Kielse klanken

1.

Misschien moet je dat juist in Duitsland verwachten: dat de klank van de taal opeens naar voren komt, de melodie ervan. Op het Lesefest dat het Europäische Festival des Debütromans opent - ongelooflijk: het zaaltje zit stampvol met mensen
die urenlang in volle aandacht en ernst luisteren naar elf schrijvers uit elf Europese landen -leest elke schrijver een stuk voor in de eigen taal. Ik lees niet mee
met de Engelse vertalingen, maar luister simpelweg naar de klanken en de melodieën. In elke taal doemt een land op, het klimaat ervan, de steden en dorpen,
de mensen. In het donkere, ellebogerige Hongaars van Àgnes Szil klinkt warempel iets Bartokachtigs door. Het rollende Duits van de Zwitserse Jolanda Piniel
bezemt in mijn hersenen de gegevens over haar land bijeen, een zomervakantie
in een boerderij aan de Lungernsee, de ontzagwekkende wanden van de Güpf en
de Hoh Grat en de Dundelegg, de ijskoude waterval achter het huis, en verdomd,
daar is ook nog eens de dochter des huizes, die inderdaad Heidi heette, blonde vlechtjes had en wier pertinente meisjesaandacht mij de stuipen op het jongenslijf joeg.
Ook in de festivaldagen die volgen staat de gehoorschuif verder open dan gewoonlijk. In de vroege ochtend - versoberd tot het punt van gecoördineerd gedrag maar de alcohol nog voelbaar in het bloed, als een soort after party - luister ik gebiologeerd naar de scheepshoorns op het KieIer Fjord. Het duistere, dragende geluid overtuigt me dat de enorme schepen die de stad aandoen niet tot de
categorie Vaartuigen behoren, maar tot de familie der Drijvende Zeedieren, de
animalia maris supernatantes. De weemoed van hun roep, het verdriet om alweer
een afscheid en tegelijk het verlangen naar nieuwe verten, kan onmogelijk door
zuiver mechanische wezens worden voortgebracht. Vooral de soorten cruisensis
en containerschepus laten een lange, diepe roep horen, die uit de holte van hun
geteisterde hart komt.
Ik luister naar alles en hoor overal muziek. Vaak is het opnieuw de taal die mij
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treft. Fischbrötchen ... Arranging Wolfgang... Bij natuurlijk licht werd niet gedronken. .. Maar ook het gekwetter van vogels in de botanische tuin die het Literaturhaus omgeeft, het levenslustige zoemen van de airconditioning in mijn hotelkamer, het allegro van messen en vorken en kopjes en borden bij het ontbijt: alles
zingt me toe. Ooit, in een zuidelijker land, drongen op dezelfde manier kleuren
tot mij door, alsof ik ze voor het eerst zag, echt zag, en ik herinner mij dezelfde euforie' hetzelfde wow over de schoonheid van deze wereld.
2.

Klank en melodie dus, maar ook drank. Wie in een gezelschap van literair volk alcohol schenkt, zal het weten. Er wordt onbekrompen geconsumeerd. De eerste
avond eindigt in een zaaltje naast de hotelbar, die inmiddels is gesloten - het is
ruim na middernacht. Tot de volhouders behoort ook mijn Finse vakbroeder Aki
Ollikainen die het op een indrukwekkend drinken heeft gezet. Tot besluit van de
avond valt hij machteloos als een plank voorover op een tafel vol glazen en flessen. Hij houdt er wonderlijk genoeg geen schram aan over maar ziet er de volgende dag niettemin angstaanjagend uit. Zijn publieke interview blijft hangen
in zeer lange pauzes waarin hij als verstard de zaal in kijkt om dan, na een beving van het gehele lichaam, drie of vier woorden te mompelen in onverstaanbaar Engels. Maar het maakt niet uit. Al tijdens het Lesefest heeft hij grote indruk
op me gemaakt met een donker, grommerig Fins, dat onmiddellijk de kou en de
duisternis opriep van het onbarmhartige Finland dat hij in zijn boek beschrijft.
Het hongerjaar speelt in 1867, tijdens een hongersnood die honderdduizenden in
Finland en Zweden van huis en haard verdreef, en waarin uiteindelijk duizenden
mensen stierven. Geen vrolijk verhaal maar ik zou met genoegen naar de voordracht van het volledige boek luisteren, in dat rauwe, rouwende Fins.
3.

Of neem het Pools van Zoska Papuzanka. Het is zo rad dat het aan mediterrane
streken doet denken. Als ze op mijn verzoek haar favoriete gedicht van Wislawa
Szymborska voordraagt, neemt het tempo weliswaar iets af, maar heeft haar taal
nog altijd de vaart van een bosbeek.
Zoska's boek, Een eigen huis, is een familiegeschiedenis. Op het omslag staat
een aandoenlijk legohuisje, doorboord met spijkers en schroeven, en daardoor
flink ontwricht. We zijn dus gewaarschuwd. Ook de eerste zinnen voorspellen
niet veel goeds. 'Het gebeurt steeds opnieuw. Kinderen verdwalen in het bos, het
bekende verhaal. Niets aan te doen.' Tijdens het publieke interview verzekert
Zoska echter dat het geen somber boek is, dat er veel te lachen valt, en dat geloof
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ik meteen, louter op basis van de klank en melodie van haar taal. Zelfs in het vertaalde fragment waarmee ik het moet doen hoor ik moeiteloos dat radde Pools:
snel en gedecideerd, zowel staccato als melodieus, een beetje hees in de ondertonen, en altijd met het vermogen om uit te halen met een rauwe grap.
Wonderlijk genoeg zijn het precies dezelfde klank en melodie die ik hoor als
ik later, weer thuis, door een bundel van Szymborska blader, tevergeefs op zoek
naar het gedicht dat Zoska voordroeg. Hier en daar lees ik een strofe. De zinnen
van Szymborska zetten me zoals gebruikelijk op het verkeerde been. Glimlachend laten ze me struikelen. Als ik verbaasd omkijk, kijken ze over hun schouders terug, zonder hun pas in te houden, maar nu met een veel venijniger blik.

Wie is dat snoesje in dat babyjurkje toch?
Dat is de kleine Adolf, 't zoontje van de Hit/ers.
4.
In het Engels van de Oostenrijkse Florian Illichmann-Rajchl klinkt Arnold
Schwarzenegger door. Shit happens... TU be back... Florians boek De lange weg
naar de waterkoeler gaat over een medewerker van een media-agentschap. Lorenz Höfer ontdekt er een emotioneel niemandsland: een kantoor waar niemand
zich betrokken voelt en niemand wil blijven. Het leidt tot een absurde omgang,
'gedesinfecteerd van elke menselijkheid'. Op zijn eerste dag staat Lorenz in de lift
met een man in crèmekleurige kleding die een witte hond aan een crèmekleurige riem houdt. 'Toen ik was uitgestapt en de lift zich weer in beweging had gezet,
omhoog in de richting van de directie-etage, was ik ervan overtuigd zojuist een
topmanager van ons bedrijf te hebben ontmoet. Iemand die een hond kiest die bij
zijn kleding past, moet wel een machtsbelust man zijn, gewend om niets aan het
toeval over te laten.'
Zo'n scène maakt mij op zich al nieuwsgierig maar het is ook hier de klank van
de schrijver die me overtuigt. Nouja, klank, eigenlijk zijn hele verschijning. Florian heeft iets van een ambtenaar: een onopvallend voorkomen en een aura van
lichte depressie, veroorzaakt door jarenlange sleet. Daarbij hoort een wat monotone, licht klagende voordracht, maar door dat canvas breken op gezette tijden
grappen door die zich in toon en ritme niet onderscheiden en me daarom steeds
overvallen. Bij het lezen van zijn boek hoor ik onmiddellijk deze stem, soms in
Oostenrijks Duits, bij vlagen in Schwarzeneggeriaans Engels, maar direct herkenbaar. Geen twijfel mogelijk: dit is een goed boek.
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5.
Hoe verrukkelijk haar Deens ook is, bij Stine Pilgaard komen de klank en melodie
van Philip Larkin naar boven. Stine is de jongste schrijver in Kiel: nog maar 28.
Ik vind het altijd moeilijk te geloven dat jonge mensen een fatsoenlijk boek kunnen schrijven. Hoe weet je dingen als je zo jong bent? Toch denk ik dat Stine een
goed boek heeft geschreven en dat komt door een fragment van een halve bladzijde dat tijdens het Lesefest werd voorgelezen. Stine's boek, MÜn moeder zegt,
gaat over een jonge vrouw die, weer alleen na een relatie van jaren, al drinkend
en telefonerend met haar ex, haar ouders en anderen greep probeert te krijgen op
haar leven. In het fragment komt haar moeder op bezoek in de nieuwe, nog lege
fiat. Verrassend genoeg hangt ze overal in de fiat foto's van zichzelf op. Haar dochter kan kennelijk niets anders dan machteloos toezien. De relatie tussen moeder
en dochter wordt tenslotte in een paar zinnen neergezet. 'Mijn moeder heeft er
een hekel aan als ik haar aan oma herinner, daarom maak ik er een punt van dat af
en toe te doen. Je doet me aan oma denken, zeg ik, je bemoeit je overal mee. Oma
is dood, zegt mijn moeder, en dat ben ik zeker niet. Ik zeg tegen mijn moeder dat
ik blij ben dat ze niet dood is, maar bedenk me dan bezorgd dat dit waarschijnlijk
het aardigste is dat ik ooit tegen haar heb gezegd.'
En toen was er dus Philip Larkin.
They fuckyou up, your mum and dad.
They may not mean to, but they do.
6.
Nog één Kielse klank tot slot, niet van een schrijver, maar het nein van de baliemedewerkster in de Augenklinik. Op de voorlaatste dag van het festival, aan het
eind van de ochtend, krijg ik een bloeding in mijn rechteroog, in het oogwit. Omdat het bloed niet weg kan, kleurt het wit tot een fraai, maar angstaanjagend rood.
Het is me eerder overkomen, zij het niet op deze schaal, en dus besluiten we tot
een bezoek aan de oogkliniek. Bij de balie vraag ik de medewerkster of ze Engels
spreekt. Haar onmiddellijke nein verraadt veel. Het is even vermoeid als gedeci-

deerd' even versleten als gloednieuw. Het is agressief maar niet kwaadaardig of
gemeen. Het laat een geduld horen dat allang is uitgeput en alleen nog als professionele attitude op te brengen is. Met dat ene nein komt een lange geschiedenis
van baliewerk tot klinken, van duizenden kortstondige, maar al snel ingewikkelde relaties met aan het oog beschadigde mensen.
Het is ook een nein dat alleen in ziekenhuizen klinkt: met de klank ervan schik
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ik me onmiddellijk in de onderworpenheid die op dit soort plekken vereist is. Opnieuw komt Philip Larkin naar boven.

This pZace accepts. All know they are going to die.
Notyet,perhaps not here, but in theend,
And somewhere like this.
Het nein brengt me naar een wachtkamer waarin de verdoemden samenkomen.
Een echtpaar, een stelletje, twee werklui. Ze lezen de KieZer Nachrichten en het
modeblad en het blaadje van de Boerenbond, dat nuttige aanwijzingen bevat
voor optimalisatie van de melkproductie. Zo nu en dan sommeert de intercom
een van de ongelukkigen dieper de ingewanden van de kliniek in.

For past these doors are rooms, and rooms past those,
And more rooms yet, each one further olf
And harder to returnfrom
Ik word geleidelijk somberder en ongeruster. Mogelijk is er toch iets mis met
mijn oog, wellicht is een ingewikkelde ingreep nodig. Misschien is het oogkanker: dat bestaat. Vermoedelijk sterf ik te jong. Zeg maar nein tegen het leven. Ik
zoek houvast in een blik naar buiten, door de hoge boogramen, maar dat werkt
averechts.

OworZcL
Your Zoves, your chances, are beyond the stretch
Ofany handfrom here!
Uiteindelijk, na uren wachten en een onderzoek van enkele minuten, is er een
goede afloop. De ingewanden spuwen me uit na het bevrijdende oordeel van de
oogarts dat de bloeding harmZos is. Bijna op een holletje ga ik naar de uitgang.
Als ik langs de balie loop vang ik de blik van de baliemedewerkster en herken opnieuw haar leven, haar lot, haar zwaartekracht. Maar dan gebeurt het wonder: als
ik haar groet, uitbundig vanwege mijn net aan bedwongen euforie, breekt haar
gezicht open in een wonderschone glimlach, maakt haar arm een vrolijke radslag
door de onbestorven ziekenhuislucht, en klinkt opeens een vitaal tschüss dat tot
in de diepste krochten van de kliniek een boodschap van hoop aflevert.
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AKI OLLIKAINEN

Het hongerjaar
Vertaling Sophie Kuiper

OKTOBER 1867

Hij moet een pion opofferen. Anders drijft de witte koningin de koning in een
hoek en kan de loper niet op tijd te hulp schieten. Die staat een paar zetten verder.
Lars Renqvist moet constateren dat de situatie op het bord er hopeloos uitziet. Teo trommelt nerveus op de rand van de tafel.
'Geef nou maar op,' zegt hij tegen zijn broer. 'Of laten we het voor nu voor gezien houden en een andere keer verdergaan.'
'Vooruit. We maken het de volgende keer af,' antwoordt Lars.
Teo kijkt geamuseerd naar het gezicht van zijn broer, die nog steeds de stukken op het bord aan het bestuderen is. Hij merkt hoe Lars zijn voorhoofd net zo is
gaan fronsen als zijn baas in de senaat die hij zo verafgoodt.
'Volgens mij heeft die senator van jou het mis,' zegtTeo.
'Jij begrijpt het ware wezen van dit volk niet,' verzucht Lars. Hij staat op om
araklikeur in kleine glaasjes te schenken en vervolgt terwijl hij Teo het glas aanreikt: 'Wérk moet er voor de mensen geregeld worden. Als we hun voorraadkisten zonder tegenprestatie gaan volgooien met graan, is het eind zoek. Onze voornaamste plicht is diegenen, die geen bezigheden hebben, werk te bezorgen.'
'Werk heeft zeer weinig nut en is verloren moeite, als er geen voedsel is dat
men zich met de opbrengst van het werk kan verschaffen.'
Lars begint zich op te winden. De senator heeft zonder waarborg een lening
geregeld bij bankiershuis Rothschild. Dat is alleen gelukt omdat de Staat zo'n
goede reputatie heeft. Dat is een vertrouwen dat je niet mag beschamen door bij
de eerste de beste tegenslag op hol te slaan.
'Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat jij dat niet begrijpt,' snauwt Lars.
Op dat moment gaan de salondeuren open en brengt Raakel het dienblad met
de thee naar hun tafeltje.
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Ze komt op het juiste moment. Lars haalt diep adem, de liefdevolle blik van
zijn vrouw kalmeert hem.
Teo bedenkt dat Raakel wijzer is dan zijn broer. Als iemand zo verstandig was
geweest het haar te vragen, zou ze vast ook het bedelaarsprobleem al opgelost
hebben: iedereen gesommeerd hebben terug naar huis te keren, er komt eten als
we maar een ketel vinden die groot genoeg is. Nu moeten jullie alleen het geduld
opbrengen om te wachten.
'Het aanschaffen van het noodhulpgraan moest via koopmannen gebeuren.
Dat was een idee van de senator en daarin had hij volkomen gelijk. Het is niet zijn
schuld dat de handelaren er geen werk van hebben gemaakt,' zegt Lars, als een geduldige vader die zijn kind voor de zevende keer hetzelfde uitlegt.
'Ze zijn er nooit aan toegekomen om graan in te slaan. Enje kunt net zo goed
een dominee vragen zijn onderkleed af te staan aan zijn naaste, als een koopman
verzoeken de armen te voeden,' zegt Teo.
Het praten over dominees doet Lars een ogenblik zwijgen. Teo vermoedt dat
zijn broer zich nog steeds schuldig voelt, omdat geen van hen beiden vaders wens
vervuld heeft en zich aan de theologie gewijd heeft.
'Ik ken er wel een die bereid is zijn onderkleed af te staan ten behoeve van de
hoeren in Punavuori,' zegt Raakel.
'Ik ben de armendokter, net als de grote Paracelsus,' antwoordtTeo terwijl hij
zijn armen uitspreidt.
'De hoeren van Helsinki hebben niets te vrezen, zolang onze Paracelsus zich
over hen ontfermt.'
Lars barst in lachen uit. Raakel slaat triomfantelijk de deur achter zich dicht.
OokTeo is geamuseerd als hij bedenkt hoe om Raakels lippen nu een zegevierende glimlach speelt, nu ze het laatste woord heeft gekregen terwijl zij en Teo elkaar plaagden. Wat zou Raakel toch een goede moeder zijn, als ze maar geen dorre
schoot had. Hoewel het ook aan Lars kan liggen, denkt Teo. Misschien is hun familie gedoemd met hen uit te sterven.
Misschien is dat waar het hier allemaal om draait. De honger ontdoet de natie
van de zwaksten, zoals een tuinman de slechte takken van zijn appelboom snoeit.
Als Teo vertrokken is verdiept Lars zich weer in de situatie op het bord. Met de
pion zou hij een paar zetten tijd kunnen winnen, maar als Lars zelfs maar remise
wilde bereiken zou Teo een kardinale fout moeten maken. De onvoltooide partij
is verloren, en Lars vermoedt dat Teo haar opzettelijk niet heeft afgemaakt. Misschien wilde hij alleen dat Lars de tijd zou hebben om de situatie te bestuderen,
om de hopeloosheid van zijn positie in te zien.
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Lars moet denken aan het gekwelde, wrede gezicht van de senator, toen deze
hem toegromde: 'Heeft de assistent-penningmeester nog iets te zeggen? Ik heb
mijn boodschap gedicteerd; gaat u die bezorgen!'
Sindsdien is al een maand verstreken: Lars had voor de deur van de senator
gestaan en het telegram van gouverneur Alftan voorzichtig tussen zijn vingers
gehouden om het niet te verkreukelen, want de senator had zich het recht voorbehouden om telegrammen te verfrommelen en ze in zijn woede dwars door de
kamer te smijten. In het noorden was het graan op en Alftan wilde onmiddellijk
noodhulp. Lars was slechts de onbeduidende boodschapper, maar de senator
richtte zijn boosheid op hem. 'Misschien is de situatie daar wel werkelijk gruwelijk,' had hij het gewaagd te zeggen. 'Zeker, in ieder geval wat het financieel beheer
betreft,' had de senator geantwoord. En Lars had zich verwijderd uit de kamer,
begeleid door vloeken, en eerst zichzelf gehaat, zijn dwalende geest, en vervolgens alle Alftans van de wereld, de ambtenaren, die zwakte toonden in hachelijke
situaties en die bogen bij de eerste tegenwind, en een groot man als de senator
alleen lieten staan in de storm. Tenslotte had hij de domme boeren van het binnenland vervloekt, de vadsige herenboeren die hun werklui eruit zetten zodat ze
meer voor zichzelf konden houden, terwijl ze de armen hadden moeten voeden,
of die nu arbeiders of bedelaars waren.
'Het is voorbij voor deze herfst,' zegt Raakel.
Lars kijkt op en kijkt zijn vrouw vragend aan. Zij staat bij de hibiscus en strijkt
voorzichtig over de groene bladeren.
'Hij geeft al meer dan een week geen bloemen meer.'
'Hm, bloeide hij vroeger niet tot na Allerheiligen?'
Lars dwingt zich op te staan uit zijn stoel en gaat naar zijn vrouw toe. Dezelfde weemoed treft Raakel elke keer als de hibiscus begint te overwinteren en ze
weer niets heeft om haar warmte en liefde aan te schenken. Als hij nu nooit meer
zal gaan bloeien, iedere winter dezelfde angst, elke keer dezelfde zin, elk jaar, als
Lars thuiskomt van zijn werk en zijn vrouw aantreft terwijl ze de bladeren van de
hibiscus streelt.
'Nouja, in de lente dan weer.'
'Wie weet, wie weet. Maar al wat mooi is lijkt tegenwoordig te verwelken.'

***
Een man getooid met tulband rijdt te paard door de woestijn, met in zijn armen
een gesluierde maagd, terwijl op de achtergrond de stralen van de ondergaande
zon het paleis goud kleuren.
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Cecilia hurkt naakt boven de teil en schept water tussen haar benen. De waterstralen druipen langs donker schaamhaar. De kleine krulletjes worden rechtgetrokken, er vallen druppels van de uiteinden in de teil. Ze recht haar rug, plant
haar handen in hurkpositie op haar knieën en spreidt haar benen nog iets verder
uit elkaar. Haar schaamlippen staan nog open na de daad.
'Je mond hangt nogal onnozel open,' merkt Cecilia op.
Teo reikt haar een linnen doek aan, waarmee ze zich tussen haar benen afdroogt.
'Hoe heet je? Ik bedoel je echte naam?'
'Is Cecilia niet goed genoeg voor je? Ik heet Elin. Maar mevrouw wilde dat ik
Cecilia was. Of eigenlijk was het Cecile.'
'Enje komt echt uit Dalarna?'
'Jazeker.'
Een uur later kan de vrouw hoe dan ook Ulrika uit Polen zijn, als dat gewenst
is. Ze duwt de teil onder de tafel, draait haar achterwerk naar Teo toe en duwt
haar billen hoger de lucht in dan nodig. Ze bereikt wat ze wil met haar optreden.
Teo probeert haar de rug toe te draaien, maar hij staat aan de grond genageld, zijn
ogen gericht op de blote billen, waarvan de bleke huid nog de vaalrode afdrukken
van de matras vertoont. Ze weet dat ik al weg moet, denkt Tea. Iets beneemt hem
de adem. Cecilia pakt de porseleinen po die naast de teil staat en gaat nu daarboven op haar hurken zitten. Teo vindt de plassende vrouw een opwindend gezicht,
maar hij besluit dat hij de haar dit spel niet laat winnen. Of in ieder geval wil hij
zijn nederlaag niet tonen.
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ZOSKA PAPUZANKA

Een eigen huis
Vertaling Lucia van Eeden

Het gaat altijd op dezelfde manier. Verdwaalde kinderen in het bos, altijd hetzelfde liedje. Er valt niets aan te doen. Al zouden we ons instinct willen omzeilen,
we volgen toch de platgetreden paden. Verloren tijd, die niets heel laat. Zelfs al
zouden we een bepaald moment willen onthouden, dan blijkt later toch altijd dat
het niet zo gegaan is, dat niemand weet wie het gedaan heeft of wie het gezegd
heeft, en dat er alleen flarden overblijven, vieze restjes op onze borden, die van
niemand zijn. En nooit zal het duidelijk worden wie de verteller is, wie een personage, wie de achtergrond, wie de held en wiens woorden het zijn die opgeschreven worden. Alleen wie er zal verliezen, wie er zal verliezen is altijd vanaf het begin al duidelijk.
Er was geen reden te bedenken voor dit huwelijk. Geen enkele. Noch een rationele, noch een irrationele. Geen gevoelens, zeker niet. Geen situatie, geen samenloop van omstandigheden, zelfs geen geld. Ze vonden elkaar niet aardig, en
ze pasten ook niet bij elkaar. Niemand zou kunnen zeggen waarom hij met haar
trouwde. En zij had al een man. Die lag dan wel in zijn graf, maar ze had het toch
bij dat ene graf kunnen houden. Er was niet veel bekend over die eerste echtgenoot. Zijzelf dacht graag terug aan hoe prachtig hij kon zingen, en minder graag
aan zijn rooftochten, dus aan het feit dat hij zich bezighield met illegale activiteiten en op die manier in haar onderhoud voorzag.
Nadat haar eerste man, die inmiddels zorgvuldig zijn eigen Janosik-Iegende had gecultiveerd, vuil in een of andere wond aan zijn been had gekregen en
was overleden, keerde ze terug naar haar ouderlijk huis met niet meer dan een
koffer, en sleepte daarbij een driejarige opdonder met geschaafde knietjes mee,
dan weer een stuk aan haar arm en dan weer een stuk op haar arm. Haar moeder zuchtte, opende de huisdeur en hervatte haar bezigheden, waarbij ze haar teruggekeerde verloren dochter nog geen blik waardig keurde. Het zal eens niet zo
zijn, benje net van de ellende af, krijgje hem vermenigvuldigd terug. De verloren
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dochter trok zich in het geheel niets van haar moeder aan, duwde een stuk brood
in de knuistjes van haar kind, zette het in de hoek, stroopte haar mouwen op en
ging aan de slag.
Ze wilde niets van niemand, ze hielp iedereen een beetje, en keek daarbij nauwelijks naar zichzelf om. De herfst ging over in de winter, de winter in de lente,
haar oude jurken begonnen lichtjes om haar buik te spannen, haar handen raakten verweerd van het doen van de was en het werken op het land. Ze zette haar
handen in haar zij en haar benen ver uit elkaar om zoveel mogelijk van de wereld
achter haar lichaam te verbergen, en ze stak haar hoofd iets vooruit als een kip die
doet alsof ze iets begrijpt. Ze zei iedereen altijd de waarheid, en wel onmiddellijk,
ook als dat een waarheid was die iemand niet wilde horen. Dat die te mager was,
die te veel puisten had, en dat die nooit een vent zou vinden, en al zeker niet bij
daglicht. Iedereen respecteerde haar. Niemand vond haar aardig. En dat was precies wat ze wilde. Als ze pootaardappelen uit een mand pakte, zich over het gladde
veld boog en haar grote, harde billen boven haar stevige beenpartij positioneerde, wist iedereen dat dát de kont was die ze konden kussen.
En waarom trouwde hij dan met haar? Een weduwe met een kind. Gemeen.
Nooit tevreden. Het moet uit medelijden zijn geweest.

***
Beste broer, schreef Bronek, de hartelijke groeten, Krakau is enorm, er zijn zoveel bezienswaardigheden. Als ik tijd heb, dan ga ik erheen om ze te bekijken, ik
heb de Wawelheuvel al beklommen en ik ben in de Drakengrot geweest. Alles is
hier anders. Ik heb een goede baan in een winkel, voorlopig woon ik bij een collega, maar ik zet geld opzij om eindelijk iets voor mezelf te kunnen hebben. Want ik
heb ook een meisje leren kennen toen ik koffie ging drinken in een café, zij werkt
daar als serveerster, maar ze komt van het platteland en we willen gaan trouwen.
Zo gaat het bij mij, veel nieuwe dingen. Enjij, aarzel niet, pak bij elkaar watje hebt
en kom naar me toe, ik help je werk te vinden, en op de bruiloft zul jij ook iemand
tegenkomen. Want alleen is maar alleen, en hoelang kunje dat volhouden. Je liefhebbende broer Bronislaw.
Beste broer, vloeide het al kant-en-klare antwoord vanuit zijn hoofd op de
briefkaart, ik denk er allang over om dat te doen, moeder heeft de zenuwen, ze
moest de koe verkopen, want thuis gaat het steeds slechter. Stasia en haar man
wonen nog steeds bij ons, want ze kunnen nergens anders heen, en in de lente
komt hun derde kind. Walenty gaat ook trouwen, en waar zouden ze anders moeten wonen dan thuis. Jan daarentegen is goed aan het boeren op die hectares van

39

hem die zijn ingebracht door zijn vrouw, hij zit daar en laat niemand er aankomen. Niemand heeft mij hier nodig, weer een mond minder om te voeden, ik heb
mijn spullen al gepakt. En het geld voor het kaartje kan ik van Jasiek lenen als ik
beloof dat ik niet meer terugkom.
Hij was nog maar nauwelijks uit de trein gestapt, of hij werd in het diepe gegooid,
als een schaap tussen de wolven, halverwege de wodka en de hapjes, en midden tussen Bronek in zijn nieuwe pak en diens bruid met dikke vlechten en een
symbolische krans, want die echte maagdelijkheid had Bronek een week eerder
al op haar veroverd in de hooischuur, en hij had er zijn best op gedaan, al prikte het hooi hem ondertussen danig in zijn achterste. Hij werd neergezet tussen
de dorpsnotabelen, zoals in "De bruiloft" van Wyspianski, op deze niet zo poëtische trouwpartij in de omgeving van Krakau, waar geen Rachela was en ook geen
gouden hoefijzers, maar wel een veelvoud aan strooien mannen. Bronek schonk
zijn broer wodka als water, alsof hij een exotische plant was, en de tantes van de
bruid overtuigden hem van hun standpunten met argumenten bestaande uit
worst en augurkjes. Een opa, niemand wist wiens opa, maar hij was zeker honderd jaar oud, die met luid gesnurk het tafelkleed in beweging bracht, werd opeens wakker en schreeuwde: "Wie noemde mij hier een sukkel?", waarop hij, duidelijk geoefend in deze kunst, weer in slaap sukkelde. Een vrolijke nicht, die een
uur lang een verdrietige dronk had gehad, raapte ineens al haar moed bijeen en
besloot publiekelijk de gehele waarheid over haar man te vertellen, waarop hij
besloot haar publiekelijk een pak voor haar billen te geven, waarop het publiekelijk bekend werd dat deze billen niet gehuld waren in ondergoed. Alle meisjes keken met belangstelling naar de broer van de bruidegom, die van ver was gekomen
en luidruchtig was voorgesteld, waarvoor hij zich erg geneerde. Alle meisjes keken naar de bewegingen van zijn slanke handen, die bezig waren met de cheesecake en de bigos, alle meisjes, die met anderen dansten, en vol vreugde hun dikke,
bolle knieën onder dikke lagen rokken en onderrokken vandaan toverden, alle
meisjes, zelfs het meisje naast wie Bronek een zitplaats aan zijn broer had toegewezen, het meisje dat het luidst lachte, het meeste danste en het meeste dronk,
het meisje dat nu net naast hem gehurkt tegen de muur leunde, alsof ze het hele
huis wilde omduwen, en haar knot, die losgegaan was, weer goed deed, waarbij
ronde zweetplekken te zien waren op haar witte, geborduurde blouse, het meisje
naast wie Bronek hem speciaal had neergezet, want alleen is maar alleen, en hoelang kunje dat volhouden. Dat is mijn broer, hij is net uit Pommeren gekomen, hij
komt bij mij werken in Krakau, het is een goede jongen, maar helemaal alleen op
de wereld, laat hem maar wat wodka drinken, hij gaat het zo wel leuk vinden hier,
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ik vind het hier al leuk, wilt u niet samen met mij een glaasje drinken, juffrouw,
wat nou juffrouw, zeiden twee rijen stevige tanden, het sappige, roze vlees van
haar tong kauwend, wat nou juffrouw, een mevrouw ben ik, een weduwe, zo jong
en al weduwe, jazeker, klonk het trots, niet verdrietig, een weduwe, mijn man is
twee jaar geleden overleden, dus ik ben weduwe, maar waarom zou ik me daar
iets van aantrekken, ik heb toch al een waardeloos leven, moet ik me er dan ook
nog iets van gaan aantrekken, de dood is voor iedereen gelijk, en blijft u lang in
Krakau, meneer, ik denk voor altijd, mevrouw, ik denk voor altijd.
Hij had medelijden met haar gekregen. Een vijfjarige kleuter met een snotneus,
zo'n stumper, haalt kleine vogeltjes uit hun nesten en vertrapt de kikkers die zich
onverdroten over het midden van de weg van de ene naar de andere greppel verplaatsen. Dat is omdat hij zonder vader opgroeit. Ze moeten vertrouwd met elkaar worden, hij moet hem onder zijn hoede nemen.
'Macius! Macius! Kom eens even!'
Macius gooit zijn stok achter zich neer, veegt zijn handen profylactisch af aan
zijn broekspijpen, die dezelfde kleur hebben als zijn handen, als de aarde rondom
hem. Met langzame pas loopt hij naar zijn moeder, niet omdat hij verlegen of onzeker is, maar omdat hij al door heeft hoe fijn het is om op je te laten wachten.
'Dit is Macius. Hij groeit op zonder vader. Dat klopt toch, Macius, dat je geen
vader hebt?'
Macius telt rustig de bomen aan de horizon.
'Zou je een papa willen hebben, Macius?'
Dat zei mama niet. Het was die man, die het vroeg. Macius verlegt langzaam
zijn blik van de slanke populieren naar de slanke maar minder lange man, die
voor hem staat. Hij kijkt hem even in de ogen, en daarna telt hij een-twee-drievier-vijf vijf knopen aan diens hemd. Papa. Het zal allemaal wel.
'Krijg ik dan voortaan billenkoek?'
De man weet niet of het gepast is om te lachen. Hij buigt zich over het kind,
dat op het moment dat het zijn uitgestoken hand ziet, een klein beetje achteruit
deinst, een klein beetje, maar genoeg om zijn punt duidelijk te maken.
'Magje kinderen dan slaan, Macius?'
'Ja, dat mag' - antwoordt Macius gewoontjes, stopt zijn handen in zijn zakken
en loopt weg.
Het groeien ging Macius goed af. In de stad waren ook katten om te martelen,
er waren andermans bomen met andermans kersen en massa's vriendjes van
Macius' leeftijd, die met ingehouden gegiechel Macius' ideeën accepteerden.
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Macius leerde goed, want alles ging hem gemakkelijk af, dus vond hij het gerechtvaardigd om af en toe "poep" op het bord te schrijven of om een gat te boren in het
eigendom van de school, namelijk een hardboardwand, om te kijken hoe de meisjes plasten. Zijn moeder, die tamelijk regelmatig naar de directeur werd geroepen, barstte daar dan altijd in huilen uit en legde de schuld bij haar zware leven en
haar vroege weduwschap, want ondanks het feit dat Macius een stiefvader heeft,
is het een stiefvader, geen vader, en wat een vader doet, dat is duidelijk.
Thuis was het veilig. Al zou hij zijn blote reet uit het raam steken en er "alsjeblieft, doe je best" op kalligraferen, nog zou Macius geen slaag krijgen. Na de
generale repetitie in het kantoor van de directeur speelde zijn moeder thuis dezelfde voorstelling. Weer een zee van tranen, een klaagzang over haar eerste echtgenoot, die bovenmatige haast had gehad om het tijdelijke voor het eeuwige in
te wisselen, en verwijten aan het adres van haar tweede, die daar helemaal geen
haast mee maakte.
De tweede echtgenoot pakte zijn portefeuille, zuchtte, waarbij hij zonder succes zijn geheugen omspitte op zoek naar een koosnaampje voor zijn vrouw, en
vertrok uiteindelijk naar school om te betalen voor het door Macius vernielde
openbare eigendom.
In het begin trok hij het zich erg aan en beloofde zichzelf oprecht dat hij gelijk
na terugkomst de uitnodigend uitstekende oren van Macius en vervolgens zijn
vermaledijde vrouw onder handen zou nemen, zodat het dan wel beter zou worden. Maar zo ging het niet. Hij dacht dat de voorstelling bij terugkomst al afgelopen zou zijn, maar het bleek steeds weer dat de pauze net voorbij was en dat hij
precies bij de derde bel voor de laatste akte weer ten tonele verscheen. Een einde
zonder tragos was niet mogelijk.
Uiteindelijk ontdekte hij dat wanneer hij van huis ging om te betalen voor de
aangerichte schade, of om de uit elkaar gedraaide fiets van de huismeester te repareren, het bijna altijd prachtig weer was, dat de zon scheen, en dat het eigenlijk
wel prettig was daarbuiten.
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FLORIAN ILLICHMANN-RAJCHL

De lange weg naar de
waterkoeler
Vertaling Pieter Streutker

1

Zijn handschoenen waren van een stof waarvan ik de naam niet kende. Paardrijbroeken zijn vaak van zo'n stof gemaakt - fijn van structuur, elastisch, soepel, crèmekleurig. De hand koos een etage, de lift zette zich gedwee in gang, en wij lieten
ons samen omhoogtrekken de kantoortoren in.
Niet alleen zijn handschoenen, ook zijn jas was crèmekleurig, net als zijn
hoed, zijn schoenen, zijn hele outfit. Alleen de piepkleine MCA-badge op zijn revers lichtte rood op. En aan een crèmekleurige riem had hij een hond, waarvan de
witte vacht in het kille licht van de cabinelamp een zweem van blauw kreeg.
Toen ik was uitgestapt en de lift zich weer in beweging had gezet, omhoog in
de richting van de directie-etage, was ik ervan overtuigd zojuist een topmanager
van ons bedrijf te hebben ontmoet. Iemand die een hond kiest die bij zijn kleding
past moet wel een machtsbelust man zijn, gewend om niets aan het toeval over te
laten. Bovendien zou een gewone medewerker nooit een huisdier mee durven te
nemen naar kantoor. Naast zijn bureau stond vast ook een rotanmand plus drinkbak, en hij had een la alleen voor hondensnoepjes. Als de hond moest worden uitgelaten dan kon hij dat aan zijn secretaresse delegeren.
Als freelancer heb ik vrijwel geen contact met de werknemers van MCA. Hier
zit niet zozeer een uitdrukkelijk verbod achter als wel een alom voelbare aanbeveling. Informeel contact tussen beide groepen wordt alleen al bemoeilijkt door
het feit dat rechtstreekse informatie-uitwisseling helemaal niet nodig is. Ook zou
geen enkele freelancer het in zijn hoofd halen om in de kantine te gaan lunchen,
hoewel ik niet kan uitsluiten dat we het mogen. Ik denk gewoon dat niemand van
ons het ooit heeft gevraagd. We zijn een deel van het bedrijf, zoals Lesotho een
deel van Zuid-Mrika is. Het was dus ook niet vreemd dat geen van mijn collega's
wist te vertellen hoe de hondenbezitter heette, er was zelfs niemand die hem ondanks zijn ongewone verschijning ook maar had opgemerkt. Robert, die meestal
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twee plaatsen verder in mijn rij zat, herinnerde me er in een mailtje aan dat op
de website van ons bedrijf foto's van alle afdelingschefs stonden. De url stuurde
hij mee - met een knipoog als het ware. Natuurlijk was dat een grap! Ook al werkte ik nog maar een paar dagen voor dit bedrijf, onze website kende ik natuurlijk.
Maar ik wilde het niet nakijken. Daarvoor kon het me onvoldoende schelen. En
de onduidelijkheid over zijn identiteit interesseerde me meer dan naam en positie, waarmee ik vervolgens toch niets had kunnen beginnen. Ik noemde de witte
man met de witte hond uiteindelijk Mr. Dog - zomaar, voor mezelf, om zijn ongewone verschijning een passende naam te geven.
Hoeveel waarde het bedrijf hechtte aan het onderscheid tussen werknemers
en freelancers bleek al bij mijn kennismakingsgesprek. Als freelancer moest
ik bijvoorbeeld beslist geen hoop koesteren op een carrière bij Media Consult
Austria, luidde de nadrukkelijke boodschap van meneer Weser, de personeelschef. Het werk als freelancer was namelijk geen springplank naar een andere, dat
wil zeggen hogere functie. Dat was niet de bedoeling. Overigens, zo zei hij voorzichtig, voldeed mijn cv toch al niet volledig aan de profielschets van een freelancer.
'Hebt u een baan waar u van kunt leven, meneer Höfer?'
'Eerlijk gezegd heb ik mij tot u gewend omdat ... ik op zoek ben naar zo'n baan.'
Meneer Weser zuchtte nauwelijks hoorbaar en maakte duidelijk dat het bedrijf in het algemeen de voorkeur gaf aan studenten tussen de twintig en vijfentwintig jaar. Deze moesten vooral met het oog op de weekenddiensten flexibel
met hun tijd om kunnen gaan, bovendien een uitgesproken belangstelling hebben voor het opdoen van werkervaring naast hun studie, bij voorkeur niet financieel afhankelijk zijn van deze baan, dus bij voorkeur een studiebeurs krijgen of
nog bij hun ouders wonen die hen financieel ondersteunen, en het meest ideale
was als dit alles samenviel.
Uiteindelijk kreeg ik de baan toch, hoewel ik op geen enkel punt voldeed aan
het ideale profiel van meneer Weser.
Mijn leven zag er namelijk als volgt uit: ik was vijfendertig, mijn dochter ging
net voor het eerst naar school, waardoor het voor mij ook geen zin had nog langer thuis te blijven. Na een halfslachtig studentenleven van vijftien jaar besloot
ik dus mijn studie innerlijk af te sluiten en er naar buiten toe eindelijk een punt
achter te zetten. Ik was getrouwd met een dierenarts die in hetzelfde semester
als ik met de studie diergeneeskunde was begonnen en me na de kortst mogelijke studietijd dagelijks met mijn falen confronteerde in haar vlekkeloos lopende
praktijk. Niet bewust, niet opzettelijk! Integendeel. Als het aan haar had gelegen,
had ik ook haar assistent kunnen blijven, rekeningen opmaken, hazenbuikjes
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scheren, zakken hondenvoer opstapelen, het lachgasventiel bij operaties bedienen. Ik kon er niet meer tegen! Ik wilde mijn eigen geld verdienen! Maar in feite
draag ik met het karige honorarium dat ik elke maand van MCA krijg maar minimaal bij aan ons huishoudbudget. Ik betaal mijn deel van de huur, koop mijn kleren zelf en kan een biertje drinken als ik 's avonds eens de deur uitga. Meer zit er
niet in. Toen ik met werken begon, spraken we wel af om de vrijdag als operatiedag aan te houden. Eén dag per week dierenarts praktijk, daar kon ik goed mee leven.
Het demotiverende, onverstoorbaar humorloze aanstellingsgesprek met meneer Weser schrikte me aanvankelijk helemaal niet af. Ik wilde toch maar kort
blijven en tegenover mijn eigen geweten had ik de tijd hier al bij voorbaat als
goed betaalde stage gerechtvaardigd. Gewoon net zo lang blijven tot ik weer vaste
grond onder de voeten had, tot ik weer een duidelijk plan had en wist hoe het verder moest. Ik was - op dat punt voldeed ik toch aan het medewerkersprofiel- helemaal niet van plan hier wortel te schieten. Ja, deze instelling had ik in elk geval
gemeen met mijn student-collega's bij MCA.
Tijdens mijn eerste weken bij MCA liep ik Mr. Dog meteen een paar keer tegen het lijf. Hij begon kennelijk om 10 uur en ik ging rond die tijd vaak naar de cola-automaat, die destijds in het oude kantoorgebouw naast de ingang van de parkeergarage stond. Samen gingen we dan met de lift omhoog.We hebben nooit een
woord gewisseld. Maar ik sluit niet uit dat hij onbewust een indruk van me heeft
gekregen, omdat zijn hond, overigens een buitengewoon lieve en goed opgevoede hond, vaak uitgebreid aan mijn broekspijp snuffelde. Later verloor ik Mr. Dog
een tijdje uit het oog. Of dit kwam doordat ons contact door tussenkomst van zijn
hond hem uiteindelijk te intiem was geworden of doordat hij gewoon een paar
minuten later begon, weet ik niet. In ons strikte arbeidsproces zijn geringe afwijkingen in werktijd al voldoende om elkaar opeens niet meer tegen het lijf te lopen. Of er haasten zich heel nieuwe gezichten voorbij. Of je komt om onverklaarbare redenen ineens helemaal niemand meer tegen. In de hal van het oude kantoorgebouw hing bijvoorbeeld de naamplaat van een Koreaans persbureau. Toch
ben ik tot onze verhuizing nooit één Koreaan tegengekomen, niet in de hal en ook
niet in de lift. Misschien werkten ze 's nachts.
Pas maanden later ontmoette ik Mr. Dog weer bij de kerstviering van ons bedrijf.
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STINE PILGAARD

Mijn moeder zegt
Vertaling Angélique de Kroon

Mijn moeder vindt dat ik, nu ik vakantie heb, naar haar zomerhuisje moet komen.
Amtoft is lastig bereikbaar, waar je ook vandaan moet komen. Je moet eerst met
de trein en vervolgens een paar keer overstappen met de bus, en die gaan elk maar
een à twee keer per dag. 'Ik haat blauwe bussen,' zeg ik. 'Haat is een sterk woord,'
zegt mijn moeder. Ik zeg dat het stom is om te investeren in een vakantiehuisje
in Amtoft als je graag contact hebt met je familie tijdens vakanties en feestdagen. Ze begint over de Limfjord en de vredige omgeving. Ik zeg dat de krabben in
de Limfjord bekend staan als de meest agressieve in Denemarken. Mijn moeder
noemt me lieve schat en vindt dat ik negatief doe. Ik zeg dat ik gewoon informatie verschaf over de slechte busverbindingen en kruipdieren van Denemarken.
'Schaaldieren,' roept de man van mijn moeder op de achtergrond. Ik zeg dat krabben waarschijnlijk toch meer kruipen dan schalen en dat mijn vriendin dierenverzorgster is, dus dat soort dingen weet ik waarschijnlijk toch wel het beste. 'Die
traint toch zeeleeuwen en geen krabben?' zegt mijn moeder. Ik steek een sigaret
op. Mijn moeder zegt dat er iets bestaat wat Reisplanner heet, op het internet, en
dat ik toch echt zou moeten proberen om een openbaarvervoerboekje te vinden.
Ik zeg dat ik Reisplanner best ken. Ze begint het te spellen. Ik zeg dat ik Reisplanner best kan spellen. 'Dot dk,' roept haar man. 'D -0 -T,' zegt mijn moeder. Ik haal
diep adem. Mijn moeder is bang dat ik Amtoft nooit ga vinden en begint over mijn
oriëntatievermogen. 'Het is toch ongelooflijk datje zo'n slecht gevoel voor richting kunt hebben.' Ik vraag of er überhaupt iets is waar ik volgens haar goed in
ben. Nu zegt ze dat ik eigenlijk al helemaal foutloos kon praten toen ik anderhalf
was. Dat ik niet kon lopen totdat ik bijna drie was, was iets anders. Een beetje gênant in het moedergroepje. 'Maar je houdt toch van je kinderen, hoe ze ook zijn,'
zegt mijn moeder. 'Op het consultatiebureau hadden ze nog nooit een motorisch
zwakker kind gezien,' zegt ze. Op een gegeven moment had ze bijna gedacht dat ik
een ontwikkelingsachterstand had. Ik zeg niets. 'Nou is het geen schande om een
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beetje achtergebleven te zijn, motorisch gezien,' zegt mijn moeder. 'En vandaag
de dag heb je toch geen problemen meer met lopen. Denk maar eens aan mensen met spierdystrofie.' 'Die krijgen tenminste nog de opbrengst van het liefdadigheidsconcert van het Spierfonds,' zeg ik. Mijn moeder vertelt dat ze een fantastische thriller aan het lezen is. 'Dat klinkt spannend,' zeg ik. Mijn moeder zegt
dat ik een snob ben, een echte snob, en als ik dan per se zo elitair moet doen, dan
moet ik ook stoppen met naar Shu-bi-dua te luisteren. Je moet wel consequent
zijn. Ik zeg dat ik waarschijnlijk ook uit de buurt van Amtoft moet blijven. 'Hou
nou op, schat,' zegt ze en lacht. Ze had gedacht dat we gezellig haar zestigste verjaardag konden gaan voorbereiden. Ze heeft het over uitnodigingen en de tafelschikking en bloemstukken. 'Dat duurt nog bijna een jaar,' zeg ik. 'Tienenhalve
maand,' zegt mijn moeder. 'Dat is nog meer dan de tijd vanaf het moment van de
conceptie tot aan de geboorte,' zeg ik. 'Dat halen we nog wel.' 'Je bent net je vader,'
zegt mijn moeder. 'Altijd alles op het laatste moment.' Ze wil graag dat ik even bel
vanuit Aalborg, zodat we het er dan over eens zijn welke trein ik moet nemen. Ik
zeg dat ik een jaar lang in mijn eentje in India heb rondgereisd, dus dat het waarschijnlijk wel zal lukken allemaal. Ze zegt dat India en Amtoft niet te vergelijken
zijn. Ik zeg dat ze mogelijk gelijk heeft. 'Dat hebben moeders over het algemeen,'
zegt mijn moeder.
Voordat ik de deur achter me dichtknal, schreeuw ik dat ze op het punt staat de
fout van haar leven te begaan. 'Kan zijn,' zegt ze. 'Maar er valt niets aan te doen.'
'Er valt altijd wel iets aan te doen,' zeg ik. 'Ik heb geen zin om er iets aan te doen,'
zegt ze. 'Ik ben niet gelukkig.' 'Je kunt niet de hele tijd gelukkig zijn. Ellende
hoort bij het leven,' roep ik. 'Heb je Camus nooit gelezen?' Ze zegt dat we ons op
twee verschillende plekken in ons leven bevinden. Ik zeg dat we ons op precies
dezelfde plek bevinden, waarbij ik vlak voor haar in onze woonkamer sta, en dat
ze moet ophouden ruimtelijke metaforen te gebruiken. 'Vergeet niet om adem
te halen,' zegt ze en reikt me mijn inhaler aan. Ik vraag haar of dit over kinderen gaat. 'In zeker opzicht,' zegt ze. 'Oké,' zeg ik. 'Prima, dan nemen we een kind.'
Ik zwaai met mijn armen en gooi per ongeluk een plant om. Er is een scheur in
de pot gekomen. 'Patina, zeg ik. Dat is heel erg in op dit moment. Dingen hoeven
niet zo nodig een glad oppervlak te hebben, het moet rustiek zijn.' Ze zegt dat ik
niet klaar ben voor kinderen, terwijl ze de aarde van de vloer opveegt. Ik voel me
eigenlijk wel enorm klaar. 'Ik kan mijn biologische klok echt voelen,' zeg ik. Ze
zegt dat het niet alleen dat is, maar dat het ook om het leeftijdsverschil tussen ons
gaat. 'Lieve hemel,' zeg ik. 'Tien jaar, dat komt toch wel vaker voor, honderd keer
erger.' Ik kon ze zo opnoemen. 'Simon en Janni Spies, Jozef en Maria. Zo zou ik
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wel door kunnen gaan,' zeg ik omdat ik er niet meer kan bedenken. 'Dit gaat over
ons,' zegt ze. 'Ulrik Wilbek heeft een boek geschreven genaamd Diversiteit maakt
sterk,' zeg ik. 'Dat zouje eens moeten lezen.' Ze zegt dat dat over handbal gaat en
niet over relaties. 'Teamwork is teamwork,' zeg ik. 'Stil nou maar,' zegt ze. Ik vraag
haar wanneer ze begonnen is grenzen te trekken. Ze zegt niets.
Ik zit in de woonkamer van mijn vader. Ik kijk uit op de kerk waar hij werkt. Als
hij thuiskomt ziet hij er moe uit. Hij zou willen dat de middernachtsdiensten op
een ander tijdstip waren, zegt hij. Ik heb een lp van Pink Floyd opgezet. 'Hey you,
would you help me to carry the stone, open your heart, I'm coming home,' zing
ik en vorm met mijn handen een luidspreker voor mijn mond. Mijn vader klopt
me op mijn hoofd en zet de muziek wat harder. Ik zeg dat zij bij me moet blijven,
dat ik niet het type ben dat je verlaat. Mijn vader bromt wat en gaat op de stoel tegenover me zitten. Hij kijkt de kamer rond. Mijn kleding staat er in zwarte zakken, en ik heb een poster van Karen Blixen opgehangen waar zijn Asger J orn normaal hangt. Mijn vader opent een fles wijn en zet twee glazen op tafel. Ik zeg dat
ze verdomme geen verstand heeft van kwaliteit of van vrouwen of van wat dan
ook. Hij kijkt verschrikt en lijkt te denken 'oh nee, het huilt' en grijpt naar een
pakje speelkaarten. Hij schraapt zijn keel en zegt dat ikhet als een kans moet zien
en iets moet doen waar ik eerder niet de mogelijkheid voor had. Ik zeg dat ik een
drugshoer wil worden in Berlijn en dat ik een boek wil schrijven over ellende en
pijn, zoals Christiane F. Hij deelt ons elk zeven kaarten en schrijft onze namen
op een stukje papier. Zo, zegt mijn vader, nu spelen we Rummy 500. Ik zeg dat
ik me ook net zo goed gewoon in een rivier kan gaan verdrinken. Dat zal haar leren. Hij zegt dat de verdrinkingsdood de ergste moet zijn en is uit in de tweede
ronde, maar dat is ook wel makkelijk met drie jokers. Ik staar woedend naar zijn
slag. Hij schenkt meer wijn in mijn glas. Mijn vader zegt dat aan alles een einde
komt. Ik drink het glas wijn in drie slokken leeg en zeg lelijke dingen over vrouwen terwijl ik de kaarten deel, en hij geeft me gelijk in mijn overwegingen. Deze
keer is hij pas na de derde ronde uit, terwijl ik met 135 minpunten overblijf. Mijn
vader kijkt een beetje angstig. Hij praat over strategie, het stellen van doelen en
het belang van niet alleen maar op een bepaalde kaart zitten wachten. Ik kijk uit
het raam. Hij schudt de kaarten en zegt dat het niet is om mij goede raad te geven. Over relaties, dan. Hij heeft het over prioriteiten en compromissen en elkaar niet voor lief nemen. Ik attendeer hem erop dat hij zelf drie keer getrouwd is.
'Bisschop Kingo ook,' zegt mijn vader. Hij wordt gegrepen door zijn eigen woorden en heeft het over spontane boswandelingen, kleine attenties in het dagelijks leven en openheid. 'Dat is het belangrijkste,' zegt mijn vader. 'Openheid.' Ik
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knik, terwijl hij voor de derde keer uit is, en het meest vernederende is zijn verontschuldigende gezichtsuitdrukking. Hij geeft me een vuurtje en schenkt meer
wijn in mijn glas. 'Heb je geen oblaten?' vraag ik. Ik kijk naar de verhuisdozen die
opgestapeld staan in de woonkamer. Hij praat over jong zijn, zegt dat zijn communicanten hem ook ontworteld voorkomen. Sociaal werkster Tine Bryld neemt
zijn lichaam over op een manier die me nerveus maakt. Ik leg mijn hoofd in mijn
handen. Hij klopt me op mijn haar en ik voel me net een hondje. Zo een met van
die melancholieke ogen. Die van die jamreclame van Den Gamle Fabrik. Ik kijk
hem aan en vraag welke hond ik zou zijn als ik er een was. Hij lijkt van zijn stuk
gebracht en zegt dat ik dat toch niet ben. Ik zeg dat je van dat soort dingen nooit
zeker kunt zijn en hij geeft me gelijk en zegt dat het waarschijnlijk een Labrador zou zijn. Ik kan aan hem zien dat ik moet vragen waarom. 'Waarom?' vraag
ik. 'Omdat dat mijn favoriete hond is,' zegt hij glimlachend. Ik neem aan dat dat
een soort van compliment is en de Labrador sjokt de kamer uit, gevolgd doorTine
Bryld, en alleen hij en ik blijven over. Ik zeg dat alles wat ik aanraak stukgaat. Hij
kijkt verschrikt naar het glas rode wijn in mijn hand. Ik kijk naar hem. Hij is echt
een goede vader. Ik vraag me af of hij door de staat wordt betaald om het met me
uit te houden. Of er een invaliditeitstoeslag bestaat voor bijzonder zwaar belaste
ouders. Hij zegt dat dat zo niet werkt. Datje altijd vanje kinderen houdt. Hij neuriet wat en kijkt me verwachtingsvol aan. Ik herken een paar tonen van het liedje
van 'De oude tuinman'. Iets over het toelaten van licht en vreugde.
Mijn moeder is net thuisgekomen van haar zomerhuisje. Zij wil me graag een diavoorstelling van haar foto's van Amtoft laten zien. 'Ik weet wel hoe je zomerhuisje eruitziet,' zeg ik. 'Hier zit ik buiten in de tuin,' zegt mijn moeder, en wijst op een
foto. 'Echt waar?' zeg ik. 'Hier barbecuen we dus op het strand,' zegt mijn moeder.
Ze toont mij een foto van haar man die glimlachend een steak omkeert. 'Aha,' zeg
ik. 'Er is iets mis,' zegt mijn moeder. 'Ik kan het aanje stem horen.' Ik schud mijn
hoofd en kijk weg. 'Voor je moeder kunje nooit iets verborgen houden,' zegt mijn
moeder. Haar ogen glimmen en ze lijkt een detective die een moordmysterie gaat
oplossen. 'Ik ben gewoon niet geschikt voor relaties,' zeg ik langzaam. Mijn moeder zegt dat dat typerend is voor enig kinderen. Dat ik misschien te veel aandacht
kreeg toen ik klein was. 'Oh,' zeg ik. Ze streelt mijn wang. 'Ik ben naar de pastorie
verhuisd,' zeg ik. 'Ben je erg ongelukkig?' vraagt ze. Ik knik. Nu kijkt mijn moeder
ook ongelukkig. 'Kun je niet met je dokter gaan praten?' vraagt ze. 'Hij kan haar
er vast ook niet van overtuigen dat ze de vrouw van mijn leven is,' zeg ik. Mijn
moeder vraagt of ik soms fatalistisch ben geworden en zegt dat de ware niet bestaat. 'Het is een sociale constructie,' zegt ze en heeft het over de filmindustrie en
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Interflora en waar moesten die anders van leven. Mijn moeder begint uit te rekenen met hoeveel mensen in Denemarken ik potentieel een relatie zou kunnen
aangaan. Ze deelt mijn aantal geliefden door het aantal jaren dat ik seksueel actief ben. 'Dat is ongeveer 1,5 per jaar,' zegt ze, 'als je die Arabier meetelt.' 'Er zijn
er nog massa's over,' zegt mijn moeder. Ze noemt mensen uit mijn sociale netwerk, namen van vrienden over wie ze me heeft horen praten, en suggereert ook
een paar beroemdheden waarvan ze denkt dat die wat kunnen zijn. Ze vond prins
William altijd zo aantrekkelijk. 'Die is net getrouwd,' zeg ik. 'Kate is een eendagsvlieg,' zegt mijn moeder. 'Die gaat op in het behang.' Ik zeg dat ik weiger om
te gaan discussiëren over de vraag waarom ik niet met Prins William getrouwd
ben. 'Het draait allemaal omje instelling,' zegt mijn moeder. 'Het gaat erom dat
je open staat.' 'Het klinkt alsof je een appartement aan het verkopen bent,' zeg
ik. 'Je bent beroepsgedeformeerd. Waarom moet alles wat je zegt als een slogan
klinken.' 'Dat is levenservaring,' zegt mijn moeder. Ze vraagt wat ik van plan ben
te gaan doen. 'Naar de bliksem gaan,' zeg ik. 'Of het klooster in, misschien ergens
in de buurt van de Himalaya.' 'Dat gaat niet,' zegt ze. 'Je hebt toch geen oriëntatievermogen? Bedenk hoe lastig je het vindt om naar Amtoft te komen. Je komt
nooit bij de Himalaya aan. Dan moeten papa en ikje gaan zoeken met Interpol en
Vermist en ik weet niet wat allemaal.' Ze rolt met haar ogen. 'Enje weet hoe langzaamje vader is,' zegt ze. 'We zouden te laat komen voor elke vlucht en elkaar tot
waanzin drijven voordat we bij vliegveld Kastrup aankwamen.' Ze zucht en zegt
dat ze best kan zien dat het een puinhoop is. 'Nu is de tafelschikking voor mijn
verjaardag naar de maan,' zegt mijn moeder. 'Zij was de enige die met tante Jette
kon praten.' 'Ik maak alles kapot,' zeg ik. 'Weetje wat, schat,' zegt mijn moeder. 'Ik
zet Jette gewoon aan een tafeleinde, kein Problem.' Mijn moeder zet de diavoorstelling uit. 'Ik haat het als mensen uit mijn leven verdwijnen,' zeg ik. 'Haat is een
sterk woord,' zegt mijn moeder. Ze opent het raam en zet het op de haak. 'Je mag
vandaag best binnen roken,' zegt mijn moeder.
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AUKEHULST

Sluitingstijdmuziek

Het is vijf over half drie, dinsdagnacht, en mijn telefoon ligt te trillen op de rand
van de wastafel. Het geluid is dat van een smerig insect, gevangen in een potje
met een deksel van blik. Ik schud af, knoop mijn broek dicht en check de gemiste
oproep. Niet een nummer dat ik ken.
Het is waarschijnlijk niets, en anders belt men maar terug, op een minder ridicuul tijdstip. Of zou de beller weten dat ik bij voorkeur 's nachts werk? Andere mogelijkheid: verkeerd verbonden. In de woonkamer draai ik rondjes op mijn
bureaustoel tot ik duizelig word. Uit de boxen klinkt een oudje van Gerry Mulligan. De cursor op het scherm knippert pesterig.
De meeste dagen kopiëren zichzelf. Met geestdodende regelmaat vul ik een
krantenrubriek met curieuze nieuwsberichten, en zolang ik tijdig mijn kopij
mail, gireert de administratie mij (weliswaar minder tijdig) een afnemende som
gelds. (Hoffman: 'We zitten in de hoek waar de klappen vallen.') Schuldeisers hou
ik er net mee buiten de deur. Ook kan ik mijn broer wat toesteken wanneer hij in
de penarie zit.
Het werk omvat het afspeuren van Internet en het spellen van internationale kranten. Zo lees ik in The Guardian over een man die al zesmaal veroordeeld
is voor het rapen van zeldzame vogeleieren en nu dodelijk is verongelukt bij een
val uit een boom - dat wordt een ironisch stukje. Elke zoveelste donderdag van
de maand zet ik verhuisdozen vol oud papier langs de kant van de weg; te zelden
speel ik toonladders op mijn trompet. Slapen doe ik van vier tot twaalf en meestal alleen. Mijn huidige meisje zie ik sporadisch - ik vraag me af of ze mijn meisje
nog is. Ik weet zeker dat zij zich dat ook afvraagt, en dan misschien haar kussens
vol huilt, wat ik een vreselijk idee vind. Ik hoop maar dat ze soms met een ander
neukt. Ook hoop ik dat niet.
Wanneer ik ga slapen denk ik aan het staatslot dat ik heb gekocht en aan het mateloze uitgeven dat in het verschiet ligt. Dan zak ik weg.
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Op een heuvel van grind, onder een lijkbleke boom waarin ooit de bliksem is
ingeslagen, ligt een grote klomp met hars. De klomp heeft het formaat van een
VW-busje en omhult een meisje dat ik heb gekend. Haar ogen zijn open en angstig, en alleen haar pupillen verraden dat ze leeft. Dat is voor zolang het duurt
- ze begint al blauw aan te lopen. Het meisje lijkt me dat te verwijten, maar ik
ben vooral bezig met mijn trillende mobiel. Ik klap het toestel open en noem mijn
naam. Het toestel trilt vrolijk verder in mijn hand.
Half wakker grabbel ik naast mijn bed, stoot mijn telefoon eronder, strek me
en heb beet. Met mijn ochtendstem rochel ik mijn naam. Reactie: nul. De beller aarzelt even en hangt op. Ik bel direct terug, maar er wordt niet opgenomen.
Evenmin word ik doorgeschakeld naar voicemail.
Vreemd? Jazeker. Verontrustend? Dat niet. Ik veeg onregelmatigheden weg
als stofjes op een colbert.
In de badkamer spoel ik de smaak van compost uit mijn mond. Ik schiet onder de douche, föhn mijn haar en doe er een klodder wax in. Uit de brievenbus,
drie trappen lager, vis ik een bescheiden lading kranten - voor de rest moet ik nog
langs het Nieuwscentrum op het Spui. Ik snel de koppen van de voorpagina's. Telefoon.
Dit keer let ik op de klank van adem. Kun je er iets uit opmaken? Ademen
vrouwen anders dan mannen? Kinderen anders dan volwassenen? Het lijkt erop, want de klank roept een beeld op. Een vrouw, niet te groot, donkerblond. Nee,
wacht, platinablond. Een bepaald soort neus, een bepaald soort lippen. Ademen
is een onderdeel van de stem, denk ik, zoals valse adem door elk blaasinstrument
anders klinkt. Alleen, ik ken geen vrouw die niet te groot is en platinablond. Ik
druk haar weg en zet mijn mobieltje uit. Ik hoop maar dat de redactie niets te zeuren heeft over hetgeen ik die nacht heb gemaild.
'Dus je hebt een hijger,' zegt mijn broer. We eten geregeld een broodje bij het
broodjeshuis op de hoek - en natuurlijk, ik betaal. Ik onderdruk mijn irritatie, hij
zit ongedurig te schuiven op zijn stoel. Het is lunch, maar lunch is ontbijt. Mijn
broer breekt zonder het te weten roerstaafjes doormidden en schuift de brokstukken over het tafeltje. Het meisje achter de toonbank kijkt er sceptisch naar.
Mijn broer kijkt vooral naar de vrouwen die voor het raam passeren. In zijn ogen
kan ik zien hoe hij ze inschaalt.
'Het is geen hijger,' zeg ik.
Ik noem mij n broer Eddie Spaghetti, maar dan uitgesproken als Spegèddie, op
zijn Amerikaans. Mij noemt hij Toni Macaroni. Dit zijn niet onze echte namen.
Eddie ziet in ons een soort carnavals duo, geloof ik, al hebben we een hekel aan
carnaval.
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'Lekker toch? Zo'n hijger.'
'Ze hijgt niet. Ze doet niks.'
'Maar je weet wel dat het een sletje is.'
Ik neem een hap. Frons.
'Zou het dingetje kunnen zijn?'
Dingetje is mijn meisje, maar Eddie kan haar naam niet onthouden. Maar nee,
dit was niet haar adem. Die heb ik (soort van) recent nog gevoeld in mijn nek,
mijn oor, op mijn buik.
'Je bent toch nog niet aan het ijlen? Die lange nachten alleen ... Je zou de deur
eens uit moeten - en dan niet naar dat poolhok vanje.'
Ik kijk hem strak aan.
'Ja, ja, je bent een goeie jongen.' Hij gebaart dat ik hem de mobiel moet overhandigen. Eddie drukt op het rode telefoontje en blijkt zowaar mijn pincode te
weten. Dan klapt hij de telefoon weer dicht en legt hem tussen ons in. Al snel begint het toestel te piepen en te dansen. Niets dan gemiste oproepen. Hij knijpt
zijn ogen vragend samen. 'Heb jij soms een scharreltje on the side, boy?'
'Ik denk dat het zaak is er snel achter te komen wie zich achter dat nummer verschuilt,' zegt Eddie. De kwestie heeft zijn aandacht en daarom zijn we op weg naar
de Primafoon. Omgekeerd zoeken via Internet heeft niks opgeleverd, 118 evenmin. Misschien dat de ware telefoonprofessionals wat behulpzamer zijn. Eddie
parkeert zijn niet-afbetaalde bolide op de stoep, solliciterend naar boetes die hij
evenmin betalen zal. Hij gooit het portier achter zich dicht zonder de moeite te
nemen het raampje omhoog te draaien.
Het duurt lang voor we aan de beurt zijn. Zonnesteekweken - op een warme
zaterdag als deze zwelt het koopjesvolk aan. Eddie roffelt een polyform ritme met
zijn voeten. Hij draagt slippers, een veel te korte spijkerbroek en een Adidas-shirt
anno 1970. Zijn zonnebril heeft hij gevonden op het terras van de Blaffende Vis. Ik
ben nerveus, maar Eddie zit doodleuk te bellen met een van zijn scharrels. 'Shit,
wacht, kut. Wat?! Ik zit in de Primafoon! Maar het bereik is hier... Wacht, wacht!
Ik loop even naar buiten. Even... Je klinkt als Twiki van Buck Rogers. TWIKI! Van
BUCK ROGERS!'
Ik sluit mijn ogen.
Amber had haar pols gebroken. Toen zat ik ook zo, zonder mijn energie kwijt
te kunnen. De afdeling spoedeisende hulp van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis
in Oost. Half twee 's nachts.
Ze had zwart haar, met een schemering van metalig blauw. Het zal wel geverfd
zijn geweest, bedenk ik nu, hoewel ik toen dacht dat het haar natuurlijke kleur
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was. Ook had ze een uitgestrekte tatoeage op haar rug. Ze had hem laten zetten
toen ze zestien was en had daar - drieëntwintig, inmiddels - spijt van. 'Ik was toen
erg in de war,' zei ze. Ze droeg elegante maatpakken, met getailleerde jasjes die
stevig haar bleke middel omvatten. Ze was een ernstig iemand, maar niet somber
of zwaar op de hand. Haar ogen waren van het soort grijs dat oplicht in het donker.
Ze was geschrokken van iets op de muur. Misschien was het een spin, al was
ze te stoer om bang te zijn voor spinnen. Het gebeurde in het trappenhuis. We
zouden wat gaan drinken in het café - daar kwam ik toen nog wel eens. Ze had
een kreet geslaakt, was uit balans geraakt en gevallen. Ik liep vlak achter haar en
schrok me kapot.
Dwars door een nacht die alleen ons toebehoorde heb ik haar naar het ziekenhuis gefietst. Ik negeerde stoplichten, zigzagde over de trambaan, diepte krachten op uit weke welvaartsbenen. Zij zat achterop, haar ene hand om mijn middel,
de andere bungelend in het luchtledige. Ze huilde en ze lachte. Ze zei dat rond
haar hoofd sterretjes knapten. Ik vroeg wat er nou precies gebeurd was, maar ze
zei niets. Ze hield me nog iets stevigers vast.
'Yo, Toni!' Eddie trekt me het nummertje uit mijn hand. 'Scherp blijven, boy.'
Natuurlijk kan de man van de Primafoon niks voor ons betekenen. Hij heeft
toegang tot openbare nummers en daar valt dit nummer niet onder. Maar als het
een geheim nummer is, had mijn nummermelder dan niet een anonieme beller
moeten vermelden? 'Zeker wel,' zegt de man. De discrepantie ontgaat hem.
Eddie probeert 'iets te regelen'. Hij hangt tegen de toonbank alsof ze een bar
is, en de man een 'potentieel neukerinnetje' . De verkoper probeert me een nieuwe SIM-kaart aan te smeren. Een nieuw nummer, dat is meestal de enige oplossing, of is dat onhandig voor meneer zijn werk? Tja, dan weet ik ook niet hoe ik
meneer kan helpen. Eddie pakt me bij de schouder en sleurt me de winkel uit het lijkt wel of hij bang is dat ik ga matten. Ik heb voor het laatst gemat toen ik tien
was.
Ze zei: 'Dingen in huis zitten opeens op andere plekken. Is datje niet opgevallen?'
Nee, dat was me niet opgevallen.
Ze demonstreerde het. 'Altijd als ik in het donker deze kamer binnenkom,
zit de lichtknop hier.' Ze reikte ernaar. De knop zat vijf centimeter verder. 'Zie je
wel.' Ze bleef maar in het luchtledige klauwen, als een speelgoedrobot die op hol
was geslagen. 'Ik zegje: dit huis lééft.'
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Dit huis leeft. Dit huis is dood.
Ik durf niet meer zo goed thuis te zijn. Ik raffel mijn laatste lading stukjes af,
doe de mail de deur uit. Zonder jas snel ik naar buiten, het brute zonlicht in. De
logica van mijn eigen emoties ontgaat me. Dat huis is mijn eigen huis, met mijn
eigen spullen. Ik kan alle boeken blindelings vinden, al zijn ze volgens geen enkel
aanwijsbaar systeem geordend.
Valse aangifte. Dát had ik moeten doen. Ze zou zijn meegenomen, gekeurd,
verzorgd. Stempel erop: defect mens, S.V.p. behandelen met zus pilletje of zo
drukcompres.
Eddie woont tien minuten lopen bij mij vandaan - ik heb de sleutel van zijn
huis, maar bel bijvoorkeur aan. Gelukkig verschijnt hij al snel bovenaan het trappenhuis. De deur heeft hij losgetrokken met een touw dat naar boven is gespannen. 'Toni Macaroni! U hier?'
Een tijdje zitten we computerspelletjes te spelen. Argentinië - Brazilië. Halverwege een aanval pakt Eddie mijn mobiel van tafel en begint te zoeken in de recente oproepen. Ik wil hem het ding uit handen rukken, maar hij duwt me moeiteloos weg. Hij kiest een nummer en projecteert een boze blik de ruimte in. Zijn
stem is van stortpuin wanneer hij zegt: 'Hé! Hallo! Jij daar! Mag ikje adviseren
als de sodemieter op te houden met dit geëikel? Stop calling thisfucking number!
Niemaals nogmaals telefonieren... Om kort te gaan: kappen met die handel!' Hij
verbreekt de verbinding.
'Hij ging nog steeds over, Eddie. Ik hoorde de kiestoon.'
Met enig misbaar gooit hij het toestel terug op de salontafel en gaat in één beweging door richting koelkast. Zonder te kijken tovert hij een biertje uit het inwendige. Hij kijkt zorgelijk en verkoopt de koelkast een schop. 'Rotding.'
Hij ploft op de bank, fluit een wijsje en kijkt wat voor zich uit. Dan begint hij
plompverloren Star Wars te citeren. Ik speel het spelletje niet mee door te vragen
of de donkere kant van de kracht te leren valt, en dat hij dan zegt: j awel, maar niet
van een Jedi. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd.
Die avond loop ik naar huis door het park. Het is een uur of elf - iemand draait het
licht uit boven de huizen. Hier heb ik Amber voor het eerst gekust, in de winter,
onder een viaduct dat het park doorsnijdt. Het lelijke licht deed niets af aan onze
begeerte, de graffiti evenmin. We sloten een geheim huwelijk waaraan geen papieren of woorden te pas kwamen, al klinkt dat in retrospectief nogal pathetisch.
En tegelijk denk ik aan een ander park, in een ander land. Árhus, het Radhusparken. Omringd door duizenden waren we helemaal alleen, en Ane Brun zong
voor ons, een klein meisje met blond haar, een akoestische gitaar en wat woor-
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den. I arn walking. I arn walking along. And I arn hurnrning. I arn hurnrning one of
your songs... Ik stond achter Amber, mijn armen om haar heen geslagen. Door de
stalen opbouw van het podium brak rood zonlicht, bijna stoffig dankzij het filter
van rook en warmte.
Jezus.
Het begon met losse opmerkingen die haaks stonden op hoe ik haar kende. Dat
ze uit het raam keek - onder ons de krioelende winkelstraat - en iets zei over tinnen soldaatjes.
'Sorry?' zei ik.
'Dat God ons over dit slagveld dirigeert, omdat hij zich verveelt.'
We geloofden allebei niet in God. Dat was de partijlijn.
'God is onzin,' zei ik.
Ze staarde uit het raam met een blik die net te alert was, net te scherp. Met
haar vinger tekende ze onzichtbare lijnen op het glas. 'Onzin,' mompelde ze.
Daarvan kreeg ik de kriebels. Ik begon snel aan een verhaal over het tinnen soldatenmuseum in Ommen, en - geheel terzijde - het opgezette lijk van de rechtsfilosoof Jeremy Bentham. Die zou naar verluidt nog steeds aanzitten aan het jaarlijks professoraal diner.
Later kreeg ze problemen op haar werk. Voor een grote culturele instelling
schreef ze adviezen waarin ze steeds excentriekere aanbevelingen deed. De arbo-arts suggereerde dat ze misschien eens met 'iemand' moest gaan praten, maar
Amber hield het op vermoeidheid. Ik zei de arbo-arts dat hij niet moest overdrij ven. 'Meneer,' zei de arts, 'u hebt uw werk, en ik heb het mijne.'
Toen we het kantoorgebouw verlieten begroef ze haar hoofd in mijnjas.
Langzaam werd het erger. Om haar nek hing ze een ketting die iets bezweren
moest. Die had ze gekocht in een winkel in Oost, van een zelfverklaard medium in
gouden gewaden. Voorheen lagen we vaak in bad, omringd door kaarsen en wijn,
damp en gitaarmuziek, maar nu wilde ze zich liever schoonmaken met een washandje. In het bad stikte het van de bacteriën.
'Dan douche je toch?' zei ik.
Ze schudde nee, te vaak en te heftig, als een peuter. Het washandje bewaarde
ze in een boterhamzak, die ze in de koelkast legde. Er groeiden bruine en witte
schimmels op. En bacteriën.
Ik probeerde er het beste van te maken. Ik vertelde haar vriendinnen lulverhalen tot ze wegbleven. Ik neukte haar wanneer ze wilde en hield haar vast wanneer ze bang was. Ga toch dood, dacht ik, en dan schaamde ik me. Ook was ik bang
voor haar.
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Uiteindelijk verdroeg ze het huis niet meer. Huizen waren magen met wanden van beton. We zouden langzaam worden verteerd. Zei ze. Het was een groot
complot - dat ik dat niet zag. Konden we alsjeblieft, alsjeblieft slapen op het dakterras?
Drie weken later was ze er niet meer.
'Luister,' zeg ik.
De adem aan de andere kant van de lijn verandert een beetje van vorm. Ik probeer mijn woorden zorgvuldig te kiezen. Hoe zeg je dat je moet stoppen van iemand te houden? Dat je moet kiezen voor pijn die op termijn nieuw leven belooft?
Ik steek een sigaret op om rustig te worden. De half opgerookte peuk komt uit
een pakje dat al jaren in de sokkenla ligt. Ik zeg: 'Er zijn altijd slachtoffers. Dat
wordt niet minder als ik oversla.'
Daar reageert ze niet op. Ik zeg: 'Wat wilje horen? Dat het me spijt?'
Het klinkt alsof ze eindelijk iets gaat zeggen - een hap lucht die naar binnen
wordt gezogen en daar te lang wordt vastgehouden. In de achtergrond klinkt het
geluid van vogels, mensen op terrasjes, zwaar gevallen rosé. Ze laat de lucht weer
ontsnappen. De telefoon piept. Opgehangen.
Lang kijk ik uit het raam. De zon schijnt, en meisjes flaneren voorbij met chocoladebruine armen en zonnebrilglazen zo groot als vuilnisdeksels.
Nog voor de ringtone invalt heb ik opgenomen. Eenvoudige gitaarklanken begeleiden de stem van de blonde zangeres in het park. I just know one small verse
in the middle ofit. But it makes me wanna hear it on and on and on and on. .. Ik weet
best dat het iemand anders is, aan de andere kant van de lijn, en toch...
Naderhand spoel ik in de badkamer mijn gezicht met lauw water. Dan tik ik
het nummer van mijn meisje. Ze neemt op met de zomerstem van iemand die
geen ongeluk kent, of zich er in elk geval niet door laat kisten. 'Hé, jij!'
'Je mag wel Toni zeggen.'
Ze lacht. 'Dat klinkt zo stom. Is alles goed met je? Ik maak me zorgen.'
'Heb je zin om naar de film te gaan?'
'Nu?'
'Nu.'
'Moetje niet werken, dan?'
'Ik ben eerder aan mijn stukjes begonnen.'
'Draait er iets?'
'Vast wel.'
'Maar graag iets romantisch. En om te lachen.' Ze begint een verhaal over een
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nieuwe met zij van Sex and the City en dingetje dingetje. Het is fijn haar even zo
te horen praten, te weten dat we straks naar een idiote film zullen gaan, en dat we
ons dan zullen bescheuren om hoe stom de film wel niet is. Thuis heb ik nog een
goede wijn staan, en ik zal een stukje spelen op mijn trompet, speciaal voor haar.

Groningen 2006 - Amsterdam, 2013
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DELPHINE LECOMPTE

Zes gedichten

DE HEBBERIGE OOM EN DE NAAKTE NEUSHOORNJAGER
Mijn grootmoeder heeft veertien wekkers
Dat zijn er elfte veel, beweert haar strenge zoon
Zonder kersenbonbons is hij binnengevallen
Met een zak vol maskers en wijwatervaten verlaat hij zijn moeder
Morgen zal hij de wijwatervaten verkopen aan een poëtische neushoornjager.
De neushoornjager is niet echt poëtisch
Hij schrijft gedichten, dat wel
Zijn het goede gedichten?
Ik weet het niet, ik durf mij niet uit te spreken
Over de kwaliteit van zijn groteske sonnetten.
Want toen ik ze las was ik gedrogeerd
Het spijt me, en ik doe dat nu niet meer
Maar mijn oom, mijn oom nee hij is niet braaf
Hij is vadsig, hebberig en rancuneus
Mijn grootmoeder vraagt me of ik hem wil vergiftigen.
In haar tuin staan kruiden
Die zonder sporen dodelijk zijn
Toch zal ik mijn oom laten leven
Ik ben nog veel te jong om een familielid te liquideren
En als ik het een keer doe vrees ik dat ik de smaak te pakken krijg.
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Ik verlaat mijn grootmoeder met een borstzak vol teennagels
De zijne, de mijne, de hare
In de duinen spot ik de neushoornjager zonder kleren
Zijn penis is ondanks de rusttoestand groter dan een volwassen mol
Ziet hij mij naderen dan wordt de mol een alerte meerkat.
De neushoornjager vraagt hoe het met mijn rolschaatscarrière gaat
Ik antwoord: 'Heel goed. In Bulgarije telt mijn fanclub meer dan honderd leden.'
Na deze onschuldige leugen valt zijn meerkat evenwel in duigen.
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IK IMITEER MIJN VARAAN, IK ECHO ZIJN NAAM

Vorige maand heb ik een varaan gekregen van een achterlijke bakker
Die twee dagen na de overhandiging van de magische hagedis is gestikt
In een hoefijzervormige magneet waaraan een lege goederenwagon kleefde
Het terrarium heb ik zelf moeten kopen
De terrariumverkoper zei: 'Succes met je varaan. Heeft hij al een naam?'
Ik heb de winkel verlaten zonder te antwoorden
Omdat ik mij schaamde
Eerst een terrarium kopen, en dan pas nadenken over een naam
Dat is de verkeerde volgorde, weet zelfs de meest hardvochtige kleuter
In de laatste telefooncel van mijn geboortestad vond ik de naam.
De naam van de varaan lag op de grond
Tussen eenjonge snijtand en een drievork
Die een gemberwortel bleek te zijn
Ik probeerde mijn muze te bellen
Maar hij stond op een telefoonloze dijk zichzelf op te hemelen.
Terug naar vandaag dan maar
De varaan met de telefooncelnaam is trots en vadsig
Sinds hij mijn woning heeft ingepalmd met zijn fiere landerigheid
Blijf ik vaker thuis om van hem te leren
Ik imiteer zijn ontzagwekkende apathie, ik faal niet.
We worden stommer en breder
Soms likt mijn varaan een ruit, tik ik terug dan glimlacht hij ondubbelzinnig
In spiegelschrift schrijf ik onze namen naast elkaar
Met een groot hart ertussen uiteraard
Want zijn koudbloedigheid is altijd een fabel geweest.
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DIT GEDICHT GAAT NIET OVER EEN METAFYSISCHE
KAARSENMAKER DIE 'S NACHTS VAN KLEUR VERSCHIET

Vijf jaar geleden toen mijn vader nog een beroep had
Was hij op een zondagjarig zonder bombarie
De dag voordien had ik al een verjaardagscadeau gekocht
Ik moest het vervoeren met een kruiwagen
Hij weigerde de gemummificeerde orang-oetang te aanvaarden.
Vandaag is mijn vader opnieuw jarig
Een prachtig cadeau werd mij in de schoot geworpen
Gisteren heb ik namelijk een onverwoestbare kaasstolp gewonnen
In de reeuwse parochiezaal van hetWest-Vlaamse gehucht
Waar ik als tienj arige voodoolessen heb gekregen van een schele looier.
Mijn vader is verzot op kaas
Een beroep heeft hij niet meer
Vier jaar geleden kreeg hij zijn ontslag
Nadat hij werd betrapt op sodomie met een hond
Het was de labrador van de onderdirecteur van de roeispanenfabriek.
Mijn vader houdt van water
Zijn favoriete water is de Noordzee
Zijn lievelingskaas is belegen
Hij doet de deur open
Omdat ik de stolp voor mijn kop hou schrikt hij zich een hoedje.
Na te zijn bekomen zet hij zijn kroon recht
Hij neemt de stolp aan
En kust mij met lippen
Die vandaag nog geen enkele andere dochter hebben gekust
Zijn enige andere dochter is nog onderweg.
In de woonkamer ken ik de twee aanwezige feeën:
De blondine assisteert hem dagelijks bij zijn kaasproeverij,
En de roodharige helpt mijn vader wekelijks met de ontwenning van zijn waterfixatie,
Zijn enige andere dochter komt maandelijks de ukeleles herbesnaren.
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GISTEREN HEB IK EEN BROODPLANK GEKREGEN VAN EEN
ONDRAMATISCHE KAARSENMAKER

Vandaag is mijn moeder nog maar eens jarig
Ze ziet er echt geen mama uit
Met al die oogschaduwkleuren op haar huid,
Een diepe decolleté waarin een zilveren alligator naar adem snakt,
En een tijdelijke tatoeage van Ben Kingsley als Gandhi op haar linkerkuit.
We hebben een puberaal ontzag voor Gandhi gemeen
Voor alle hongerstakers met de juiste redenen
Ik ben beter in honger
Maar mijn moeder heeft vaak nobelere motieven
Ik geef haar de broodplank zonder ceremonie.
Mama zegt: 'Zo hoort het niet!
Als je een broodplank geeft moet je het menen.'
Ze werpt de plank als een discus door het keukenraam
Hij treft een dwergvrouwtje met een kwaadaardige tumor onder haar rechterduim
Het dwergvrouwtje sterft 61 dagen te vroeg.
Ik vraag: 'Wat was mijn lievelingswoord toen ik acht was?'
Mijn moeder beweert: 'Schimmel paard!'
Maar ik weet dat het 'zilverpapier' was
Het is nog steeds 'zilverpapier'
Toen ik dacht dat ik een ontstoken hartzakje had was het een tijdje 'blasfemie'.
Er komt een metafysische kaarsenmaker binnen met taart
Mijn moeder stelt ons aan elkaar voor
Gisteren heb ik een broodplank gekregen van een kaarsenmaker
Maar hij was niet metafysisch, hij was ondramatisch
En bovendien had hij meer haar op zijn buik.
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DE ZOON VAN DE PISTOOLSCHILDER TEKENT EEN LAMA

De zoon van de pistoolschilder tekent een lama
In gevangenschap op de bodem van een taartendoos
De jarige was gisteren zijnjongere zus
Hij heeft niet van de taart gegeten
Zijn zus heeft al 15 jaar lang een valse arm.
Vandaag is de zoon van de pistoolschilder alleen thuis
Het is lente en hij spijbelt
Buiten blaast een ontslagen olifantenverzorger
Op een gestolen bluesharmonica
Gestolen van niemand minder dan Fons de windhondenfokker.
De dochter van Fons schildert een vrije impala
In een eng lokaal op een geel blad is het een schoolopdracht
Ze wordt morgen zeven
Het heeft niets te betekenen
De meester noemt haar vrije impala een verdoofde tijger.
Buiten fluit een gepensioneerde stierenvechter een merel moed in
Het is lente en hij twijfelt
Aan zijn nieuwste maîtresse
Hij koopt een zachte tandenborstel en een poppenkasthouthakker voor haar
Maar hij blijft twijfelen.
Ondertussen is de pistoolschilder thuisgekomen met een bloedneus
Hij verscheurt de lama van zijn zoon
Van zijn dochter vindt hij enkel de prothese
Die wijst naar haar afscheidsbrief
In Boston hoopt ze een eenarmige krijtkunstenares te worden.
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MISANTROPIE EN GOEDERTIERENHEID LEVEN IN DEZELFDE WINKEL, LIKKEN DEZELFDE ZOLEN

Ik vind drie puzzelstukjes op de drempel
Van de misantropische schoenmaker
Het zijn twee lamakoppen en een vorksteel
De schoenmaker is misantropisch geworden
Na de galblaasverwijdering van zijn favoriete dochter.
Ze heeft de operatie niet overleefd
Met blote voeten is ze gecremeerd
Op haar sweater stond een sledehond
Aan de linkerpijp van haar jeansbroek plakte
Een sinaasappelsticker, of was het een clementine?
De kater van de schoenmaker heet 'Goedertierenheid'
Zo heet hij al jaren
Ik sar hem niet met mijn veters
Ik laat hem likken: stroop van mijn nagelriemen,
Honing van mijn onetherische zolen.
Ik probeer mij niet afte vragen waar
De andere puzzelstukjes zijn gebleven
Ik stel mij geen 997 stukjes voor
Met de afbeelding naar beneden
Op een vals marmeren keukenvloer.
Ik beeld mij in dat de puzzelstukjes liggen
Op de dode borst van een vergiftigde paardendief
Met de afbeelding naar boven
Is de lucht gegroepeerd
Maar de lama's en de picknickende anesthesisten
Zijn hopeloos verstrooid.
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EVAMEIJER

Twee verhalen

MILKSHAKE
Mijn tante vierde haar verjaardag op de warmste dag van het jaar bij het monument op de Dam. Ze had de familie uitgenodigd en een aantal vrienden, onder wie
mensen die ze jaren niet gezien had. Oma was een paar maanden ervoor overleden en ze had behoefte aan troost, aan dingen van vroeger. In de uitnodiging
stond dat ze zoutjes en drank mee zou nemen, en dat we als die op waren samen
ergens zouden gaan eten. Ik zag er niet naar uit. Buiten het feit dat de Dam niet
de meest prettige plek is om te vertoeven wanneer het meer dan dertig graden
is, had ik mijn geliefde die ochtend geschreven dat het beter was om elkaar niet
meer te zien omdat het zo niet ging. Het was goed zo, dacht ik onderweg tegen
mezelf, het zou vast gauw beter worden.
Op het moment dat ik arriveerde, was mijn tante in gesprek met de politie. Ze
had haar auto op de Dam geparkeerd en dat mocht niet. Ze gaven haar geen boete
maar ze moest ergens anders parkeren. Toen ze weg waren, haalde mijn tante een
aantal grote boodschappentassen met drank en zoutjes uit de achterbak. Ik liep
naar haar toe om haar te feliciteren.
'Wat gezellig dat je er bent,' zei ze, terwijl ze me een tasje met gekleurde plastic bekers gaf. 'Anne is flauwgevallen in de kerk, die komt niet.' Anne was mijn
nichtje. We liepen naar de andere kant van het monument, waar het gezelschap
zich verzameld had. Mijn tante vertelde tegen de mensen die er waren wat er in
de tassen zat, haalde er lukraak flessen uit.
'Sirnone, ga die auto nou weg zetten,' zei mijn moeder, die op een stapel dekentjes was gaan zitten.
'Ga die auto nou parkeren,' zei mijn vader, die een paar meter van iedereen af
stond.
Behalve mijn ouders en mijn zusje bestond het gezelschap uit Barend, een
goede vriend van mijn tante, Els, een kunstenaar op leeftijd met roodgeverfd haar
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die een fluorescerend groen broekpak met laag kruis van tent stof droeg, en Anneke, een uit het oog verloren ex-collega van Simone met een blonde vlecht die tot
haar dijbenen kwam. Simone haalde plastic flessen gele mixdrank uit een van de
tassen en vertelde dat ze de drank zelf gemixt had. Hij bestond uit verschillende soorten vruchtensap met rum. Ze zei dat we zelf maar moesten inschenken.
Daarna liep ze naar de auto, maar ze kwam weer terug om een flesje water te pakken. Voor ze opnieuw vertrok aaide ze Barend over zijn wang en zijn voorhoofd.
Mijn vader schonk zichzelf een groot glas van de gele drank in, mijn zusje
volgde zijn voorbeeld. Ik pakte een flesje water en ging op een van de kleedjes zitten die mijn moeder in een cirkel neerlegde. Het kleedje plakte aan mijn benen.
Naast ons maakten steeds nieuwe toeristen in korte broeken foto's van elkaar
voor het monument. Op de uitgespreide armen van de man in het beeld zaten
duiven. Mijn vader maakte een foto van de toeristen die foto's van elkaar maakten. Daarna maakte hij een foto van eenjongen die een T-shirt met een afbeelding
van een naakte vrouw droeg. De jongen ging er goed voor staan.
Mijn moeder kwam met een glas witte wijn in haar hand naast me zitten. Ze
vertelde over het graf van oma, dat door Simone versierd was. Ze had een paar dagen geleden een brief van de gemeente gekregen waarin stond dat de hoeveelheid
stenen en versierselen die op het graf was aangebracht niet toegestaan was, er
moest een vergunning voor aangevraagd worden. Ze zuchtte een paar keer diep.
Mijn tante had witte stenen van de dijk bij het Ijsselmeer gehaald en in haar wasbak schoongemaakt. Op sommige stenen had ze teksten geschreven, zoals 'we
miss you' en 'voor altijd in ons hart'. Verder had ze vogelhuisjes gekocht, een badje voor de vogels, en verschillende soorten planten met gele bloemen. Ze had de
stenen in een ingewikkeld patroon op en om het graf gelegd, en de andere dingen
ertussen gezet. 'Het ziet er een beetje Mrikaans uit,' zei mijn moeder, 'en het enige wat er van mij staat is het bosje tulpen van moederdag. Ze had ook tegels neergelegd, maar die zijn al weggehaald door de gemeente. Ik belde haar op een avond
en toen stond ze bij het graf tegels in stukken te hakken. Het was breder dan tachtig centimeter, dat is de breedte van een graf, dus ze hebben de tegels opgehaald.'
Mijn tante kwam terug. Haar gezicht was rood onder een strooien hoed. Toen
ze voor me stond, zag ik de zweetdruppeltjes op haar neus, heel veel kleine zweetdruppeltjes. Ze schonk zichzelf een groot glas van de gele drank in. 'Lekker hè,
ik heb hartstikke dorst,' zei ze. Ze dronk het glas in een keer leeg. Daarna pakte
ze haar hoed van haar hoofd om zichzelf er koelte mee toe te wapperen. Ze legde
de hoed naast de boodschappentassen neer en schonk het glas weer vol. De hoed
waaide langzaam weg, steeds een stukje verder.
Twee forse vrouwen begroetten mijn tante hartelijk. Het bleken oude vrien-
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dinnen te zijn, die ik lang geleden tijdens een verjaardagsweekend van haar op
een boerderij in EIst ontmoet had. De vrouwen leken op elkaar, ze waren allebei
heel breed en bleek, alleen had de ene blond haar en de andere donker. Ik gaf ze
een hand. De blonde hield mijn hand lang vast. Ze droeg een witte blouse met een
diep decolleté en duwde haar borsten tegen mijn arm. Ik deed een stap naar achteren waarop de vrouw een stap naar me toe deed. Ik trok mijn hand los en liep
naar mijn zusje. 'Die vrouwen zijn eng,' zei ik. 'Ik weet het nog van vroeger.'
Ik gaf mijn tante een boek kado dat ze vergat uit te pakken omdat ze een oudere vrouw in een geblokte jurk welkom moest heten en meteen wat te eten wilde
geven. Ze voerde haar kaasstengels zoals je een ezel worteltjes voert. Ondertussen masseerde Els de voeten van Anneke. 'Wil je ook een massage?' vroeg ze aan
mijn vader. Mijn vader deed net alsof hij haar niet hoorde. 'Er wordt je iets gevraagd,' riep mijn moeder hard, omdat ze wist dat mijn vader niet van massages
hield. Daarna sloeg ze Barend op zijn schouder. 'Ik ben een beetje tipsy, dat komt
door de zon.' Barend lachte beleefd. Voor het stoplicht bij de Bijenkorf stond een
lange rij auto's. Toen ze eindelijk doorreden, bleven de uitlaatgassen hangen.
Mijn zusje gaf mij n tante ook een boek en schonk zichzelf nog een glas van de gele
drank in. Ze stak een sigaret op. 'Wat is het erg hè,' zei ze.
'Ik doe net alsof ik er niet ben,' zei ik.
Els had milkshakes meegenomen. 'Die had ik nog nooit gehad,' zei ze, 'die
paarse, dus ik dacht: die neem ik mee.' Ze haalde de milkshakes uit de plastic zak.
Niemand wilde er een. Els dronk zelf een van de bekers half leeg. De andere milkshakes waaiden om. Er zaten deksels op de bekers, dus ze liepen niet meteen leeg.
Els zette ze overeind tot ze daar moe van werd. 'Ze waaien steeds om,' zei ze tegen
mij. Ik knikte. Ik voelde me net een omgewaaide beker waar de milkshake langzaam uit liep. Anneke stond op en struikelde, ze gooide een glas met mixdrank
over haar kleren en het kleedje. Het ging net niet over het fototoestel van mijn
vader, die hard 'godverdomme' zei en een pakje papieren zakdoekjes uit zijn tas
haalde. Anneke vouwde ze uit en gooide ze in de gele plas, maar de hoeveelheid
papier was bij lange na niet voldoende.
'Anders legje er een kussentje op,' zei ik, 'dan weten we dat we daar niet moeten gaan zitten.'
'Goed idee,' zei Anneke, en ze stak haar duim op.
Ik schonk appelsap in een plastic beker. De blonde vrouw kwam naast me zitten. Ze legde haar hand op mijn arm. 'Wilje voor mij ook een glaasje inschenken?'
'Blijf van me af,' zei ik. Ik duwde de fles in haar handen.
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Iemand begon Lang zal ze leven te zingen. Mijn tante stond op. De rest van de
mensen ging in een kring om haar heen staan, ze zongen haar uit volle borst toe.
'Gezellig is het hè,' gilde mijn tante, 'wat een gezellige verjaardag.' Bij de hoera's strekte ze haar armen uit naar boven, alsof daar iets was dat ze wilde pakken.
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DE PARAPLU

Toen ik Sandra voor het eerst zag, regende het ook. Ik was net met Dorien naar de
medische dienst geweest. Dorien en ik waren allebei nieuw en we moesten een
hartfilmpje laten maken en bloed laten prikken. Dorien viel op de terugweg twee
keer bijna, dus ik gaf haar een arm, ook al vond ik het eng om haar aan te raken.
Ze rook naar oud papier en ik voelde haar botten door haar jas. Ik had haar arm
zo kunnen breken. Terug in de kliniek rookte ik een sigaret op een van de gladde
witte bankjes op de binnenplaats. Sandra kwam naast me zitten, ik bekeek haar
zo onopvallend mogelijk. Ze was magerder dan ik en ze rookte verbeten - ze inhaleerde diep, blies hard uit en inhaleerde vrijwel meteen opnieuw. Ze droeg een
witte trainingsbroek, een te groot grijs sweatshirt met felroze letters en hoge
blauwe gympen. Haar haar was strak naar achteren gekamd met gel, de krullen
waren treurige geblondeerde ribbels. Op haar voorhoofd lagen rode pukkeltjes.
Ik vertelde dat ze zeven buisjes bloed afgenomen hadden en dat Dorien op de terugweg bijna gevallen was. Sandra lachte en noemde haar 'dat lijk'. Ze vroeg of ik
uitging en of ik dronk. Ik knikte en het ging harder regenen, iemand kwam zeggen
dat we naar binnen moesten. Sindsdien wandelen we samen, ook al mag zij twintig minuten en ik tien omdat ik nog in de eerste fase zit.
Vandaag regent het niet hard, het motregent, fijn en grijs, maar we waren ook
gaan wandelen als het wel hard geregend had. We gaan altijd, 's ochtends na de
dagopening en 's avonds na het eten. Het maakt de dagen open. We lopen over
het pad met de houtsnippers langs de sloot. Aan de overkant liggen natte ganzen.
Sandra vloekt op de regen en de gebouwen en het collage dat ze moet maken. Ze
voelt zich gevangen. Ik zeg dat we hier niet meer gevangen zijn dan we eerder waren. Ze geeft geen antwoord. Ik kijk naar hoe de regen de punten van mijn schoenen raakt en ervanaf glijdt. Mijn voeten laten afdrukken achter die meteen weer
uitgewist worden.
We lopen naar het bankje bij de ingang van het terrein, met uitzicht op de achterkant van de kinderboerderij. Ik ga op de rand zitten, Sandra op de leuning, met
haar voeten op de bank. IkvoeI dat mijn broek door mijnjas heen nat wordt, maar
ik blijf zitten. We kijken naar de donkere bomen bij de sloot en roken sigaretten,
het is te nat om shag te kunnen draaien. Ik kan sowieso geen shag draaien, mijn
shaggies worden altijd dik en slap. Op de grond naast het bankje ligt een zwarte paraplu, die ik oppak als we opstaan om verder te lopen. Sandra doet het hinken van Naomi na. Naomi heeft wat aan haar voet. Ze knutselt 3D-kaarten in de
woonkamer en zegt steeds hoi als ze je ziet, ho-i, soms vijftien keer per dag. Na-
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omi at alleen nog ontbijtkoek. Ik tik bij iedere stap met de paraplu op de grond.
We lopen de hoek om en ik raak bomen aan, sla tegen richtingaanwijzers, tegen
de stoeprand. Ik ga steeds harder slaan, zoek naar iets dat niet leeft en niet breekt,
stop bij een afvalbak. Ik sla hard met de paraplu tegen het ijzeren frame waar de
groene bak in hangt. Het frame trilt en de bak beweegt maar de paraplu breekt
niet, ik ben te voorzichtig. Sandra neemt hem van me over, slaat en ik pak hem uit
haar handen, sla zo hard als ik kan, ik heb de paraplu met twee handen vast, hij
moet kapot en ik sla harder, ik sla tot hij breekt. 'Ja,' roept Sandra en ze geeft me
een duw. Ik schuif de paraplu in de groene bak. Het handvat steekt er nog uit. Ik
merk dat ik hijg. Sandra geeft me haar sigaret en we lopen terug, op een drafje, lachend, we hebben nog een minuut en anders krijgen we een waarschuwing.
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WIMBRANDS

Tip Marugg

In een oude agenda las ik de wensen die ik als jonge literaire verslaggever had. Zo
wilde ik de Antilliaanse schrijver Tip Marugg interviewen die op Curaçao woonde en onder meer de klassieker Weekendpelgrimage schreef. Het bleef een droom:
Marugg was een drankzuchtige kluizenaar die liever niet van zijn erf kwam en als
hij al verslaggevers te woord stond gaf hij niet veel prijs. Ik herinner me een radiogesprek waarin hij vriendelijk bokkig antwoorden geeft op vragen die veel te
opzichtig rond zijn gesuggereerde doodsverlangen cirkelen. Ja, als je hem zo tegemoet treedt zal hij helemaal nooit iets prijsgeven, dacht ik. Onlangs heb ik dat
gesprek nog eens gehoord. In de archieven van de Nederlandse omroep op zoek
naar een andere schrijver ontmoette ik per ongeluk Marugg. Het interview was
inderdaad ongemakkelijk. Zo ongemakkelijk dat Marugg opeens een wonderschoon verhaal vertelde over een gebeurtenis uit zijn jeugd. Ik was dat verhaal
vergeten en ook dat hij het misschien wel ter plekke verzon. Omdat hij alleen met
fictie kon antwoorden op de non-fictie die de verslaggevers zo opzichtig verlangden. Maar misschien verzon hij ook wel niets. Ik heb een gedicht gemaakt van dit
radioverhaaltje omdat het volgens mij raakt aan het hart van Maruggs schrijverschap:
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HET LIED

Is kind hoorde hij op weg naar huis
in de haven van zijn eiland een aria,
die hij niet
kon thuisbrengen.
Was de matroos Italiaans?
Hij zocht het lied tijdens zijn lange
buitenlandse verloven in
operahuis na operahuis
jaar najaar
en vond het niet.
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LEOVROMAN

Vijf gedichten

IK ZIE DE TOEKOMST

Ik zie de toekomst als een onrijpe
ongeplukte vrucht van het verleden.
Dat is de oorzaak of de reden
waarom we haar nog niet begrijpen.
Maar wat is begrijpen voor begrip:
dat we alles kunnen doorzien
en herleiden tot minder dan een stip
van sindsdien tot voordien?
Dan begrijp ik zelf met
alle hulp van daarnet
al minder dan een moment:
hoe ik ook heb opgelet,
die plooi in ons opengegooide bed
is mij totaal onbekend.
Fort Worth, 19 mei 2013
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DAAR KOMT HIJ

Ergens rondom een bocht
(een waarvan en bovendien
waar omheen kan ik niet zien)
is de Toekomst in aantocht.
Ik stel mij die voor
als een overdreven versierd
zwijn dat aldoor
zijn verjaardag viert.
Wat voor moois of afval
men hem ook geeft,
hij kauwt het aan stukken.
Hij snurkt meestal
maar hij herleeft
van vette ongelukken.

Fort Worth 23 mei 2013
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PAPIER EN POTLOOD

Geef mij maar papier en potlood
of een balpuntpen is ook best,
en dan kan ik de hele rest
van mijn verdere leven wel dood
op onze liefde na,
want ik ben zo met je verbonden
dat ikje houd verslonden
als ik al niet meer besta,
maar eerst moet ik nog incontinent
en als een verpleegster mij wast
dan geloof ik nog vaag maar vast
dat jij het zelf weer bent
en omhels haar achterwerk
zonder dat ik het merk
Fort Worth 18 mei 2013
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GEWORTELD

Het lijkt een beetje of ze wachten
want van elk mens en ieder kind
waaien gewortelde gedachten
als wilde wouden in de wind.
Ja geworteld zoals bomen
die worstelend stil blijven staan
te sterven, daar is geen ontkomen
en geen ontzet ontkennen aan.
Ook ik, kaal van mijn denken,
mag nog wat zwaaien en wat zwenken
van wat, zeg maar van levenslust
hoewel mijn velden zijn gerooid
en ontkomen zal ik nooit
maar ik zie de kust.

Fort Worth 4juni 2013

77

MACHINE

Het kan mij niets meer schelen
behalve zo nu en dan
als ik hoop mij te kunnen vervelen
maar merk dat ik het niet kan,
ben nauwelijks met 1 ding klaar
of het volgende staat in gedachte
al half klaar te wachten
en daarachter, wat is dat daar?
Dus wat kan ik er aan doen,
ik ben als machine geschapen
en geraderd is mijn lot,
was al een machientje toen
ik afliep om te gaan slapen
maar ga nu als machine kapot.
Fort Worth, 20 mei 2013
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LIZE SPIT

Jagersaus

I.

Ze controleert of ik wel aan het volgen ben. Dan stort ze een klont boter in de pan,
strooit er een handvol bloem over uit.
Elke twee weken staan we hier, zij aan zij voor het fornuis. De avond ervoor
belt ze even, vraagt ze wat ik wil eten. Gisteren belde ze niet. Ze koos zelf een gerecht. Ik vraag me af of dat een slecht teken is.
Al roerend haalt moeder de pan van het vuur. De bloem verkruimelt. Van deze korrelige massa hevelt ze een theelepel over naar een porseleinen kommetje,
waar ze het met losse hand onder een scheutje room klopt, om het mengsel vervolgens toe te voegen aan het braadvet dat in een derde pan op het vuur staat te
pruttelen.
Dit herhaalt ze enkele malen. De saus dikt langzaam in.
'Nu wat zout en peper', doorloopt ze luidop. Om me bij de actie te betrekken
merkt ze ook op dat ik er maar bleekjes uitzie. Dat ik vast grote honger heb. Ze bestudeert mijn kalende hoofd. Hoe langer ze kijkt, hoe kaler ik me voel.
'De vacht van Sherlock, is die nog steeds zo pluizig en zacht als bij aanvang?'
vraagt ze. Met 'bij aanvang' bedoelt moeder de dag waarop Terry, een oude huisvriend, van zijn ladder viel. Ze beloofde hem dat ik zijn katje Sherlock zou voederen, terwijl hij zou revalideren van een heupbreuk.
'Ik had de zorg voor Sherlock graag op mij genomen: zei ze me diezelfde
avond aan de telefoon, 'maar ik zou Terry niet die ladder hebben opgestuurd om
een lamp te vervangen in mijn badkamer, mocht ik zelf nog goed te been zijn.'
Door de nadruk die ze legde op de woorden 'lamp' en 'bad', twijfelde ik aan wat er
zich werkelijk in de kamer had afgespeeld. Tien jaar na het overlijden van vader
was het mogelijk dat Terry niet enkel een lamp verving.
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Aan de manier waarop moeder nu in de saus roert, merk ik dat ze het ongelukje
nog niet verteerd heeft. Ik wil de houten lepel van haar overnemen. Ze laat hem
niet los.
'Wat vind jij ervan dat oude mannen als Terry nog zo'n jong katje in huis halen? Zal het arme dier hem overleven?' Ze kijkt me vragend aan, veegt haar handen af aan haar schort.
Ik heb geen antwoord klaar.

II.

Ze schakelt het vuur uit. 'De meest delicate kruiden voegje aan het einde toe. Stel
dat je nog moet gaan schipperen met de dikte van je saus, hem aanlengt, dan raak
je de fijne smaak kwijt,' zegt ze.
Moeder trekt haar keukenschort uit, legt hem op het aanrecht. Ik begrijp waar
ze op aanstuurt. Dat ook ik me blootgeef. Het wordt tijd dat ik praat, mijn inzichten met haar deel, gevoelens toon. Waarschijnlijk wil ze weten of ik vrouwen heb
gehad de voorbije dertigjaar. En zo niet, hoe ik dit gemis dan opvang.
Moeder maakt geen aanstalten aan tafel te gaan. Ze heeft tijd. Dus geef ik toe
dat ik meestal wijn aan mijn sauzen toevoeg om een diepere smaak te verkrijgen.
Dat het daar vaak mis gaat.
'Azijn, citroenen, suiker, bouillonblokjes. Alles wat volgt op de toevoeging van
wijn, bestaat vooral uit dat ene moment van zwakte weer rechttrekken.' Ik zeg
ook dat ik in de week vaak uit eten ga, smalle straatjes afstruin tot ik een plaatsje
vind waar niemand me kent, waar ik soms veel geld spendeer. Dat een maaltijd,
met liefde gemaakt, toch beter smaakt.
Moeder kijkt me aan, dankbaar. Ze neemt mijn handen vast, inspecteert mijn
afgekloven vingernagels. Nu pas merk ik medelijden. Zelfmedelijden. Ze had
meer dan één kind gewild, veel kleinkinderen.
'Herinner je je nog dat ik vroeger je beide handen plat op de tafel legde, ze nakeek op kattenharen, voor we aan tafel gingen?'
Moeder heeft geen weet van wat Sherlock is overkomen. Mocht ze iets vermoeden, dan zou ze niet met mijn handen in de hare in stilte blijven staan voor
het keukenraam.
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111.

Op de tafel staan sinds mijn aankomst twee borden, onder het linker zit een briefje van twintig euro geklemd. Het blijft daar zitten tot moeder beslist of ik het verdiendheb.
'Terry heeft een looprek. Dinsdag komt hij naar huis. Nadat je Sherlock morgen brokjes geeft, magje de sleutel in zijn brievenbus steken'. Moeder zet de pannen op tafel, gaat tegenover me zitten.
Laatst zag ik een film waar het decor in een scène langzaam verdwijnt rondom
de acteurs. Ze zitten te dineren, blijven verder eten terwijl al wat materiële waarde heeft uit het decor wordt weggenomen. Tot de muren instorten, ze zich plots in
een verlaten landschap bevinden, ver weg, tussen Zwitserse bergen.
Ik kijk rond in moeders keuken. De luster schommelt niet. De formica keukentafel is nog intact. Geen kletterende kruidenpotjes.
Een klonter bloem barst open in mijn mond. Ik krijg het moeilijk doorgeslikt.
Met een slok water leng ik mijn speeksel aan. Dinsdag is overmorgen. Ik moet opschieten met het bedenken van een plan. Zeg ik dat het raam openwaaide? Dat
Sherlock naar buiten glipte, nergens meer te bespeuren viel. Of zoek ik een nest
gelijkaardige katjes?
Ik probeer bloemkool op mijn vork te prikken. Hij is overgaar, splijt telkens doormidden. Ook de worst die ik opvis uit de pan, knapt in twee. De binnenkant is rozig, sappig.
Toen ik Terry ging opzoeken in het ziekenhuis, lagen op een krukje naast zijn
bed twee cafetariabroodjes met rosbief. Netjes geschikt op een servetje. Hij had
uitgekeken naar mijn komst.
'Zorg dat Sherlock niets tekort komt,' droeg Terry me op. Hij moest nuchter
blijven. Keek toe terwijl ik at. Naast zijn neus groeide een knobbel, die bovenaan
de structuur had van bloemkool. Huid, in laagjes, kriskras door elkaar heen genaaid, ontelbaar veel gaatjes.
Ik nam de sleutel van hem aan, wilde weten of hij soms bezoek kreeg.
'Mijn kinderen zal ik hier niet zien,' zei hij, 'mijn ex-vrouw al zeker niet. Misschien komt je moeder.'
Om een pijnlijke stilte te vermijden, vroeg ik waarom hij zijn kat Sherlock had
genoemd.
'Hij staat me op te wachten, telkens als ik thuiskom,' antwoordde Terry, 'op de

mat aan de voordeur. Je zal het zien.'
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Ik hou mijn vork stil. Mijn bord ligt ondertussen vol met honderden witte boompjes. Net als bij de kerstboomverbranding in '89.
Opgestapelde dennen, klaar om te ontvlammen. Nickyen ik zaten tussen het
zachte, besneeuwde loof van coniferen. Mijn vingers klommen omhoog tussen
haar benen. Ik voelde door haar slip heen een hard knobbeltje.
Ik neem nog een laatste hap, slik, kijk naar moeder. Ik vraag me af wie er het
vaakst bedrogen uitkomt. Zij die de verrukking koestert die uitdraait op een teleurstelling of hij die uit voorzorg weinig verwachtingen heeft.
'Ik ga het hierbij laten,' zeg ik. 'Ik probeer wat aan mijn buikje te doen.'
Ze staat op, stapelt de volle borden op elkaar, doorloopt de etappes waarin ze
het opruimen van de keuken zal opdelen.
Het briefje van twintig neemt ze mee.

IV.

Er zijn verschillende manieren om vanuit moeders woning het huis van Terry te
bereiken. Ik kies voor de kanaalroute, de grootst mogelijke omweg. Lange rechte
stukken, harde wind.
Weggedoken in mijn kraag probeer ik te achterhalen wie het meest verantwoordelijk is voor wat Sherlock overkwam. Terry, die het contact met zijn eigen
kinderen niet heeft onderhouden, wel het lef heeft een ander op te dragen met
toewijding voor zijn huisdier te zorgen? Of is het de schuld van moeder, die denkt
dat ik het een voorrecht vind andermans kat te mogen voederen? Omdat het
dier geen grote eisen stelt aan iemands voorkomen. Omdat het zich in ruil voor
slechts wat droge brokken vol overgave in een schoot nestelt.
Ergens verwacht ik nog steeds dat bij dieren hetzelfde geldt als bij planten die
je vergeet water te geven. Je ziet de slappe bladeren, panikeert, giet tot ze verzuipen. En nadat je even niet hebt opgelet, blijkt dat ze zich hebben volgezogen,
staan ze weer strak en levendig.

V.

Bij de woning van Terry blijf ik staan. Ik bestudeer de gebarsten ramen van de
buren. Geen idee waarop ik wacht. Niemand zal deze muren komen slopen. De
straat is verlaten.
Ik open de deur. Vul mijn longen met verse buitenlucht, treed het huis binnen.
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De verf in de gang is op verschillende plaatsen losgekomen. Niet afgebladderd, maar weggekrabd. De inhoud van de kattenbak ligt verspreid. Ik zet er een
grote stap overheen.
In de keuken is zichtbaar waartoe een hongerig dier in staat is. Dat een kat,
onder invloed van restjes kidneybonen, een woest monster wordt dat zijn snuit
openhaalt aan de scherpe randen van een reeds geopend conservenblik, in een
poging met zijn tong bij het bodempje te kunnen.
Ik moet ademhalen. De zure, muffe geur van bedorvenheid inhaleren. In
de woonkamer staat een fruitmand. Een enkele vrucht werd half opgepeuzeld.
Fruitvliegjes vliegen af en aan, weten niet welk festijn ze eerst moeten aandoen.
Katten zoeken in hun laatste uren geborgen plaatsjes op. Zij vergaan, in tegenstelling tot mensen, graag onopgemerkt. Het huis telt twee verdiepingen. Ik schat
de afstand naar de zolder in. Een gang, twee overlopen, drie trappen.
'Begin met de trap.'
Spreek ik mezelf echt luidop moed in? De geur prikkelt mijn neusgaten, stuurt
me in het duister de goede richting uit.
Net als de stem van Nicky die me 'warm, warmer' en 'koud, kouder' toefluisterde, terwijl ik dacht haar al een tijdje op de juiste plaats te bespelen. Dacht ze
dat ik nog een kleine jongen was? Verwachtte ze me enkel zo te kunnen duiden
waar ze mijn vingers precies wilde hebben?
Ik herinner me mijn aftocht. Mijn broek rechtgetrokken, afgewacht tot de opwinding en schaamte gingen liggen. Toen ben ik zo ongezien mogelijk langs de
stapel kerstbomen gewandeld. Huiswaarts, dwars het aangrenzende veld over,
door de onverlichte straatjes.
Het is hier, in het huis van Terry, mijn linkerhand op de trapleuning, dat ik wil
weten of Nicky nog steeds naar me verwijst als het kereltje dat drie minuten lang
met het coniferenbolletje in haar slip speelde, vervolgens klaarkwam. Of, mocht
ik me toen hebben kunnen bewijzen, er meer van me zou zijn geworden dan dit.
Ik wandel verder de trap op, mijn rechtermouw bedekt mijn neus. Een dertigtal treden, stap voor stap te nemen, om de eigenlijke bestemming, het verdoken
wegrotten, niet gedurende de hele beklimming voor ogen te hebben.
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HEATHER BELL

Waarontje nooit ntet een
dichter ntoet trouw-en
Vertaling Lieke Marsman

Denk na - de manier waarop creditcards, bougainvillea,
vakanties, woordenboeken, de weg op weg naar het werk allemaal
nooit genoeg zullen zijn. De dichter wenst
met haar diepste botten
en schrijft dat ze wenst
dat ze je had vermoord
in de supermarkt. Ze vraagt zich af
waarom ze ooit vanje hield in vers.
Ze publiceert boek na boek. Iedere zin
zet uiteen hoe lelijk en monsterlijkje haar is 's ochtends. En hoe
jeje, meelijwekkend, als mos,
aan haar vastklampt.
Maar toch trouw je met haar
en ze ziet eruit als een waas van sneeuw
in het wit. Je verwacht dat ze een gedicht over je
voor zal lezen, die dag, waarop iedereen luistert: haar keel
is tenslotte een meeldraad
of een lucifer.
Maar ze is stil, zegt enkel het IK WI L
en een paar Bijbelverzen.
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De dichter heeft lief met het meest gewelddadige hart
denkbaar. Wat je niet hebt geweten ze heeft je al deze jaren
de waarheid willen vertellen,
maar is zwijgzaam geworden als een oude geliefde
van tachtig. Er is geen manier om te zeggen
hoe iemand houdt van de pijn vanje gebroken lippen,
de zware buik vanje tong, de jaren dat ze zich
onbemind wist,
maar beminde. Denk na De dichter vreest het kennen en vinden van je mond door een ander.
Ze is bang voor je realiseert zich datje beter
liefgehad had kunnen worden of harder
of met echte woorden.
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RICHARD SIKEN

Lillian Gish gaat naar
de hel
Vertaling Lieke Marsman

Maar ze is er al eens geweest, heeft er een suite,
om precies te zijn, waarin ze wat rond kan liggen
en neer kan vallen op een serie van banken: nepfluweel,
pluche, in de kleur van edelstenen. In 1913, tijdens
de productie van A Good LittZe Devil, viel Lillian neer
vanwege bloedarmoede. Ze vond het verrukkelijk
om voor de kunst te lijden. Hoewel geen religieus man,
was ook Sartre gefascineerd door lijden, hij zei De hel,
dat zijn de anderen en meende het. Sommigen
houden van lijden en anderen proberen hun
verlangens te elimineren. Boeddha, god zegene hem,
had een geweldig idee: al wat aan verandering
onderhevig is, lijdt. Maar laten we eerlijk zijn, hij was dik
en zat de hele dag in zijn ondergoed, terwijl wij er
juist van houden onze garderobe te vernieuwen. Jij,
verschrikkelijk inje eenzaamheid. Ik, geruïneerd
en wanhopig in mijn cowboyshirt met glanzende
knoopjes en betekenisvolle zomen. Wij kunnen
ons lijden met de besten van hen meten, Lil,
moeiteloos ons karma verkwisten terwijl de vader
dronken de houten deur inschopt, ofwe struinen,
stervend, door de straten van Montmartre. Liefde
is een oude bekende van me en ik wacht niet
op jou, omdat ik geloof dat we herboren zullen worden,
omdat ik alles geloof en geloof dat we elkaar opnieuw
zullen zien om opnieuw samen te lijden. De toekomst
behoort aan China en toch wil ik Frans leren. Ook dit
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is een vorm van lijden. Ik at ooit, bij een benzinepomp,
een hele bananen-roomtaart en een kwart kilo spek,
wat voor sommige mensen lijden is, maar ik voelde me
godverdomme geweldig. Jij weet dit, jij moet
dit weten. We zijn lief en vol verlangen, we gaan
zo vaak dood en komen hier terug om onze paden
te laten kruisen. Ik viel niet van dat dak,
iemand duwde me. Ik wil noch wraak noch
opluchting. Ik verlang niet naar redding.
Wat ik wens, Lillian, is gigantisch te zijn
en perfect ontstoken, opnieuw met jou te zijn, vleselijk
in onze reïncarnatie. De toekomst zal ons knappe
taikonauten brengen in een klein schip dat
oncontroleerbaar spint en met vlekken van liefde
realistisch afstevent op het hart van een helle zon.
In de toekomst zullen we samen lijden in het heelal
en crème brûlée eten uit een zilveren tube.
Die nieuwheid slijt nooit, Lil. Het slijt nooit.
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BRENDASHAUGHNESSY

Een dichters gedicht
Vertaling Lieke Marsman

Als het de hele dag gaat duren,
haal ik het woord opgefrist uit dit gedicht.
Ik heb het al in de eerste regel gezet, verplaatste het toen naar de tweede,
en nu komt het niet uit.
Het zit vast. Ik ben zo gefrustreerd,
dus ik ging naar buiten, mijn kleine ondergesneeuwde veranda op
en keek naar de druipende ijspegels, terwijl ik
een sigaret rookte.
Uiteindelijk rekte ik me uit en brak met blote handen een grote,
heldere punt van het dak.
En gebruikte het om een woord in de sneeuw te schrijven.
Ik schreef het woord sneeuw.
Ik kan mezelf niet uitstaan.
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LIZ ROSENBERG

Gedichten van
genoegen
Vertaling Lieke Marsman

l.

Mijn vriend signeert per ongeluk met zijn naam
Henry
Henry
en schrijft, Als een vriend
wil ikje vasthouden.
Henry Henry we willen allemaal vastgehouden worden.
2.

Op weg naar huis van zomerkamp dit jaar
bracht ik mee; chocoladekoekjes,
een opwindbare sprinkhaan,
twee vogels, een veer, een steen, een schelp
en een kleine koperen schildpad om te dragen of te houden.
Wat heb ik gegeven?
3.

Nu neem ik iedere dag drie witte pillen
in plaats van twee.
Eentje in de middag, alleen.
Ik kan doen alsof ik een high tea heb
wanneer ik hem met water doorslik. Iets
begint zich los te maken.
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4.

De eerste septemberwind fladderde
door de toppen
van gedroogd gras
en herfst kwam binnengevallen
alsof iemand een deur
had opengegooid.

5.
Vorige week overwoog ik mijn keel door te snijden.
Stelde het me pijnloos en bloedloos voor,
dacht toen aan de rotzooi.
Vandaag verzamel ik de vuile afwas,
mokkend, tevreden
mokkend te zijn.
6.

Mijn man leest voor uit Peter Pan:
een goed boek. Ik zou nooit zo'n boek
kunnen schrijven. Ik zet mijnjaloezie opzij
en kruip onder mijn zoons dekbed
naast hem, luister.
Woorden, woorden, zing ons in slaap.
7.

In de audiovisuele bibliotheek van het centrum
vonden ze twee nieuwe opnames van James Herriot.
En ik kan ze allebei lenen.
Dit betekent dat ik er vijf heb - één meer
dan ik mag hebben, en iedereen weet het.
De bibliothecaris glimlacht en zwaait terwijl ik de deur uitren.
8.

Mijn moeders oude gouden horloge,
opnieuw gerepareerd, cirkelt
om mijn pols, glijdt losjes om

en om; en aan de andere pols
gooit een armbandje met kleine groene glaskralen
regenbogen over het stuur!
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9.

Ik kan naar de film gaan vanavond.
Ik kan Raisinets eten,
en misschien word ik niet gek van de chocolade
en als ik geluk heb
vind ik iets om over te lachen in de film,
of iets goeds om over te huilen.
10.

Ik ben zo depressief dat al mijn kleren passen, ik zie er
in alles goed uit.
Vooral in zwart.
Misschien dat mijn moeder me ziet terwijl ik nog dun ben,
maar niet te bleek. Je ziet er goed uit, zal ze zeggen,
en ik zal zeggen Mam, ik voel me goed.
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MATTHEW DICKMAN

Zelfportret met een
ballon
Vertaling Lieke Marsman

Mijn broer zweeft als een ballon terwijl we door de stad wandelen,
hij is verliefd en ik moet aan zijn broekspijp trekken
om hem bij me te houden.
Vlakbij is een straatlantaarn groen geworden.
Vlakbij is een travestiet in een bushokje aan het slapen.
Vlakbij is de hoek van Sixth en Lavaca.
Austin, Texas was ooit Iets, Mexico
en twee Mexicaanse broers wandelden
door de stad terwijl één van hen door de lucht begon te zweven.
Ik ben de afneembare kaft van een pulpwestern aan het worden,
een ingekleurde schaduw,
hoe ik hier zit in dit portret en een poncho & sombrero draag,
een natte cigarillo aansteek.
Degene die love lifts us up wh ere we belang verzon was een genie.
Liefde doet dat.
Degene die La Vida Loca schreeuwde voordat het vast werd gegrepen
en tot een betekenisloos liedje werd geslagen was een filosoof.
Het leven is gek.
De rivier stroomt door de stad als een hond die zojuist

door het deurscherm is gesprongen, wild in de tuin,
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en ik houd een pistolero in mijn hand,
vlakbij de hoek van Eighth en Lavaca,
en ik hoop dat mijn broer omlaag zal zweven voordat ik het geweer
uit zijn holster moet trekken, hoop dat als het tussen mij en de rivier is
ik het zal zijn die morgenochtend opstaat.
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Kroniek van de roman

CARELPEETERS

De mislukte
hartverzachter
Wanneer de hoofdpersoon van Vertedering, de gesjeesde filosofiestudent en postkamermedewerker bij een groot tijdschriftenbedrijf, het meisje in zijn huis heeft
waar zijn gedachten de hele week naar uit waren gegaan, komt het op daden aan.
De 'hele week over gefantaseerd en nu die fantasieën werkelijkheid dreigden te
worden deinsde hij ervoor terug'. Hij voelde zich al moe worden bij de gedachte aan seks. Het zoenen in de voorafgaande uren was soepel gegaan, 'maar nu de
vervolgfasen. Het zoenen aangeAls één roman voldoet aan de
vuld met hitsige strelingen, handen
in of onder kledingstukken. Het alsocratische eis dat het leven
onderzocht moet worden om
tijd weer onwennige ongemak van
de moeite waard te kunnen zijn, het ontkleden. Het zoeken naar hoe
hun lijven het beste in elkaar pasdan is het Vertedering
ten, hoe hun ritmes het meest in
overeenstemming waren.. .' Hij vraagt zich af waarom ze bij binnenkomst niet
meteen naar de slaapkamer zijn gedanst, struikelend over elkaar en over neerdwarrelende kleding: 'dan was er tenminste geen gelegenheid geweest voor dit
soort overwegingen. De mens moest in actie blijven - zodra hij aan het contempleren sloeg, openden zich de poorten van de hel.'
De poorten van de hel mogen met het contempleren geopend worden, in Jamal Ouariachi's roman zorgt dat contempleren van begin tot eind voor een gesmeerd heen en weer tussen leven en denken, tussen daden en het observeren
van die daden, tussen handelen en beoordelen van dat handelen. Als één roman voldoet aan de socratische eis dat het leven onderzocht moet worden om de
moeite waard te kunnen zijn, dan is het Vertedering. Je zit als lezer op de lip van
de postmedewerker omdat hij alles betekenis geeft en tot onderdeel van zijn leven maakt, maar door dat permanente reflecteren ontstaat er ook steeds weer afstand. Het verhaal krijgt er lucht van.
Het maakt ook wel indruk dat Ouariachi in het eerste van de drie delen van de
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roman een rustige aanloop neemt door te doen alsof 'vertedering' zijn thema zal
zijn, terwijl het uitloopt op een roman over het omgekeerde, over niet in de hand
gehouden gedrag, over agressie. Die aanvankelijke vertedering verloopt via een
poesje, door de dertigjarige postmedewerker gered uit een nest dat zomaar ergens in het gras stond in de buurt van zijn werk. Dat hij het poesje meeneemt, er
beschermend mee omgaat en er inderdaad door wordt vertederd, heeft bij een reflectief schrijver als Ouariachi natuurlijk een andere kant. Geleidelijk snap je dat
de vertedering voor dit 'amulet', deze 'kleine geluksbrenger', een compensatie is
voor wat hij EIsa, zijn Grote Liefde, heeft aangedaan. Ook al krijgje pas op pagina 238 te horen wat zich werkelijk heeft afgespeeld, de postmedewerker wordt
voortdurend aan de gebeurtenis herinnerd. Dat hij tijdens een ruzie haar keel
heeft dichtgeknepen, haar bijna had vermoord, heeft zijn bestaan aangetast. Zo
kende hij zichzelf niet.
In Ouariachi's debuutroman De vernietiging van Prosper Morèl, wil de hoofdpersoon aanvankelijk een succesvol schilder worden. Wanneer dat hem niet erg
realistisch lijkt wordt hij psychotherapeut en kiest hij voor een veilig en zeker
bestaan. Maar het is geen serieuze keuze, hij wil het zien als een experiment, als
een ironisch concept. Het is hem slechts tot op zekere hoogte ernst. Wanneer het
hem niet bevalt verlaat hij dat veilige bestaan weer. Maar hij blijft erin steken.
Tot hij met zijn oude ideaal wordt geconfronteerd wanneer de erfenis van een
oude vriendin hem toevalt. Zij had van haar leven iets gemaakt, een kunstwerk
misschien wel. De confrontatie daarmee haalt zijn hele leven overhoop. De ironie
vergaat hem.
Dat het leven geen solide fundament heeft, geen kern die je vast zou kunnen pakken, dringt tot de postmedewerker door wanneer hij erachter probeert
te komen wat hem tot die agressie heeft gebracht. Als filosofiestudent heeft de
postmedewerker zich moeten verdiepen in de denkbeelden van de Amerikaanse pragmatist Richard Rorty. Rorty's idee dat de werkelijkheid geen vaste ondergrond heeft, dat alles afhangt van het perspectief en van de gekozen interpretatie,
heeft zich diep in de postmedewerker genesteld. Alle overtuigingen zijn relatief
en moeten daarom met ironie bekeken worden. Maar als het om zijn agressie gaat
wil hij toch niet zomaar aannemen dat die alleen maar te maken had met toevallige omstandigheden, dat hij last had van stress, dat zijn studie niet vlotte, dat hij
te veel actiefilms heeft gezien, dat zijn café 'Nooit meer slapen' aan het failliet
gaan was, dat hij zich aan alles ergerde. Hij wil weten of het niet in zijn karakter
ligt, of het niet iets genetisch is, dus toch een concreet fundament heeft, en niet
iets 'contingents' is, zoals Rorty het zou zeggen. Hij wil niet als Prosper Morèl in
ironie ten onder gaan.
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Deze overwegingen zijn ingebed in het dagelijks leven van de postmedewerker, door Ouariachi met goed gevoel voor detail, stemming en ritme verteld. Het
dagelijkse ritueel van de post halen op de afdelingen, de gesprekjes, de koffie,
de collega's, hun tics, hun terugkerende verhalen en hebbelijkheden, Ouariachi
weet het steeds weer op een andere manier te vertellen. De verveelde, met rotjes
spelende zoon van zijn chef die hem in de vakantie mag helpen, wordt met veel
saillante details getypeerd. Maar deze jongen gebruikt Ouariachi ook om de emotionele huishouding van de postmedewerker mee te peilen: hij ergert zich dood
aan die jongen, en dat ergeren weet hij nauwelijks te kanaliseren. Hij raakt er,
tegen zijn zin, 'opgefokt' van. De postmedewerker wordt geleidelijk een klaagen zeurmachine, iemand die zich aan alles weet te ergeren: de zomer is niks, de
herfst is niks, de feestdagen zijn niks, de postkamer is een horrorhol, de mensen
zijn niks. Hij bevindt zich in een permanente staat van irritatie. Ook al is dat een
feit, zo kent hij zichzelf niet en zo wil hij zichzelf niet kennen.
Wanneer de gebeurtenis met zijn Grote Liefde EIsa zich op een iets andere
manier herhaalt met een nieuwe liefde, de parmantige maar lieve Zerline, begint
de discrepantie tussen hoe hij zichzelf ziet en hoe hij in werkelijkheid is, te groot
te worden. Ook al wil hij het niet, de spanning en irritatie lopen in haar aanwezigheid zonder veel aanleiding op. Op een bepaald moment kost dat zelfs het poesje Buscemi het leven: 'Het moeilijkst vond hij dat wat hij gedaan had niet overeenkwam met zijn opvattingen. Hij had een bepaald beeld van zichzelf. Liberaal.
Vrijzinnig. Modern. Geëmancipeerd. Pro abortus, pro euthanasie, pro homohuwelijk. Tegen discriminatie op basis van etniciteit, geslacht, seksuele voorkeur.
Een keurig politiek correcte modelburger.'
Je kunt zien hoe bedachtzaam Ouariachi bij de compositie van de roman te
werk gaat wanneer hij pas op de helft van Vertedering de toestand van de postmedewerker een officiële naam geeft. Had hij het eerder gedaan, dan zou het niveau
van het dagelijks leven te veel zijn doorbroken en opgetild naar een discursief niveau: de details van zijn dagelijks leven zouden gestold zijn in een psychologische
term. Op de helft van de roman kan het. De toestand van de postmedewerker heet
officieel 'cognitieve dissonantie': het is de spanning die ontstaat wanneer je gedrag niet strookt met je denkbeelden.
De postmedewerker heeft die officiële term nodig om zichzelf aan te sporen
zijn gedrag te veranderen. Wanneer hij erachter komt dat een meisje op zijn werk
verliefd op hem is, vraagt hij of ze mee wil werken aan een door hemzelf bedacht
therapeutisch experiment dat hem van zijn agressie af moet helpen. Hij wil, in de
hoop dat dit louterend op hem werkt, met deze Paula de irritaties en ruzies naspelen die hij met EIsa en Zerline heeft beleefd. Dat brengt de roman in het vaar-
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water van de vraag of we met werkelijkheid of schijn te maken hebben. Is de postmedewerker het meisje aan het manipuleren en geniet hij van dit dubbelzinnige
rollenspel? Het meisje doet met tegenzin mee. Wanneer ze ermee op wil houden,
wil hij per se doorgaan, juist om over een grens heen te gaan, wat genezend zou
werken.
En het helpt, moet hij bekennen. Ondertussen was het hele experiment bedoeld om hem weer geschikt te maken voor Zerline. Hij wilde haar terugwinnen
nu hij genezen is van zijn probleem,
nu de 'programmeerfoutjes uit zijn Ouariachi blijft heel dicht
systeem [waren] verwijderd'. Met een op het dagelijks leven van de
'verbeterde versie van zichzelf' zou postmedewerker, en toch weet
hij zich weer bij haar melden. Hij had hij het verhaal permanent iets
er oprecht aan gewerkt om zijn hart te op te tillen
verzachten, het te ontdoen van de fontein aan ergernissen die steeds in hem opkwamen. Maar hoe zacht is zijn hart geworden als hij Paula abrupt afdankt wanneer hij denkt 'genezen' te zijn? Ze had
gehoopt dat zijn hart voor haar moest genezen, ook al had hij gezegd dat hij nog
niet erg verliefd op haar was.
Ouariachi blijft heel dicht op het dagelijks leven van de postmedewerker, en
toch weet hij het verhaal permanent iets op te tillen. Hij laat hem constant naar
zichzelf kijken en over zichzelf nadenken, hoe dubbelzinnig dat ook vaak is. De
vraag waardoor iemand doet wat hij doet, is wie hij is, komt voordurend op. Ouariachi wil de mogelijke achtergronden van het gedrag van de postmedewerker
laten zien omdat ze onzeker blijven. Heeft hij die agressie van de vele actiefilms
die hij verlekkerd heeft bekeken, van The Shining tot het oeuvre van Tarantino
met de helse scènes van Reservoir Dogs?Was hij als kind al zo driftig? Ja, maar
niet zo erg, zegt zijn zorgzame maar niet opdringerige moeder die elke zondag
bij hem langskomt. Wanneer hij met zijn moeder oude fotoalbums bekijkt ziet hij
zichzelfveranderen van een schattigjongetje in een 'oncontroleerbaar monster'.
Feit is dat hij het als kind 'onverdraaglijk' vond dat 'de wereld zich niet naar zijn
wil voegde'. Is er misschien een neurobiologische oorzaak, dat is immers zo in de
mode?
Heeft de gesjeesde filosofiestudent en postmedewerker een programmeerfoutje? Ouariachi zorgt voor alle mogelijke antwoorden op die vraag door middel van soepele scènes, treffende dialogen en heldere reflecties. Dat de postmedewerker, ondanks zijn verzachte hart, er niet in slaagt zijn geliefde terug te krijgen,
stelt dan niet meer echt teleur.
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JOOP GOUDSBLOM

Geheugens

Je loopt even naar een andere kamer om iets te halen. In die andere kamer gekomen weetje niet meer waarnaar je op zoek was enje keert met lege handen terug.
Of: op weg naar die andere kamer wordt je oog getroffen door een voorwerp
dat daar niet hoort te liggen. Je pakt het op en brengt het naar de plaats waar het
wel hoort te zijn. Je oorspronkelijke missie benje intussen helemaal vergeten.
Of, weer iets anders: er is je een afspraak ontschoten. Hij staat duidelijk in je
agenda, maar je hebt vergeten inje agenda te kijken, en nu is het te laat.
Dit zijn drie voorbeelden van een tekortschietend prospectief geheugen. Als
ik Douwe Draaisma, de Groningse psycholoog en geheugenspecialist, goed begrepen heb, kunnen we twee functies van het geheugen onderscheiden: de vanouds bekende retrospectieve, die op het verleden gericht is en herinneringen opslaat, en de minder bekende prospectieve functie, die toekomstgericht is en onze
voornemens bijhoudt.
Naarmate ik ouder word, merk ik dat vooral het prospectieve geheugen het
steeds vaker laat afweten. In het retrospectieve geheugen vallen ook wel steeds
meer gaten, maar dat is minder storend. Al zou het natuurlijk leuk zijn
We hadden geen van ons de
moeite genomen om in het
als ik al de namen nog wist, die de
woordenboek op te zoeken wat oprichters van het literaire maandTirade verondersteld werd te
blad dat in 1957 bij Van Oorschot
zou gaan verschijnen stuk voor
betekenen
stuk hebben voorgesteld, vervolgens kritisch besproken en uiteindelijk verworpen. Ze zijn allemaal verdrongen
door de naam die het laatst gesuggereerd werd, nadat alle andere waren afgewezen en de redactie geen zin meer had om nog meer namen te bedenken.
We hadden er, denk ik nu, zozeer genoeg van, dat geen van ons de moeite genomen heeft om in het woordenboek op te zoeken wat Tirade verondersteld werd
te betekenen. Volgens de enkele jaren later (in 1961) verschenen achtste druk van
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Van Dale was dat een 'veelal theatraal of retorisch uitgesproken en omslachtig
geheel van woorden, dat op het eerste gehoor indrukwekkend is, doch bij nadere
ontleding zonder veel inhoud blijkt te zijn; holle frasen: de tirade tegen Freud aan
het slot van zijn artikel moeten we maar schrappen; dat zijn maar tirades voor de
galerij; een tirade over de noodzaak van spaarzaamheid!.
Toen ik de naam voorstelde, had ik heel andere associaties. De afleiding van
het werkwoord tirer deed me niet denken aan holle frasen, maar aan puntig en
doeltreffend polemisch proza, waarin holle frasen juist aan flarden zouden worden geschoten. Van mijn medeoprichters is helaas niemand meer in leven; ik kan
dus geen beroep doen op hun retrospectief geheugen.
En intussen moet ik nu mijn prospectief geheugen in de gaten houden, om het
van mij gevraagde stukje van 450 woorden op tijd af te hebben.

Joop Goudsblom (1932) is een van de oprichters van Tirade. Hij was van 1968 tot
1997 hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast wetenschappelijk werk in het Nederlands en Engels publiceerde hij Reserves, een bundel aforismen, notities en korte gedichten, waarin opgenomen het eerder verschenen Pasmunt.
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P.F. THOMESE

De god van deze
bladzijde
De woede was ooit van de goden. Zij bezaten de donder, de bliksem, de vulkaanuitbarsting, de aardverschuiving en de overstroming, zij hadden het hele pandemonium van natuurkundige special effects tot hun beschikking. Hemel en aarde
kraakten in hun voegen als de goden tot razernij vervielen. En dat deden zij geregeld, de hogere machten, want de onvolmaaktheid van de mensen was onverbeterlijk en onuitstaanbaar.
Goden zijn er niet meer, de mens kan thans slechts zichzelf vervloeken. En
dat doet hij, bij gebrek aan transcendentie, met overgave. Met hart en ziel vervloekt hij zichzelf en zijn persoonlijke tekortschieten.
Goddelijk is die woede allang niet meer, ze is nu net zo minuscuul als de sukkel
waaruit zij is voortgekomen. MenMaar hoe hoogje ook spreekt,je selijkheid maakt woede bij voorkunt je slechts richten tot jezelf baat waardeloos. Bijgevolg zijn wij
voorbestemd tot het komische. Onze woede is voor onszelf bestemd, wij blazen onszelf van heilige verontwaardiging op als een ballon, die vervolgens vanzelf weer leegloopt. Als we geluk hebben,
knapt ie. Dan kunnen we lachen.
Zelfben ik ooit ook, gedachtig de nagelaten god in mij, woedend de wereld ingestapt om verhaal te halen. Om de mensen hun onvolmaaktheid terug in hun gezicht te slingeren. Het gaf mijn onmacht vleugels, het moet gezegd, mijn taal begon vanzelf te zingen als een vogeltje dat nog kon vliegen ook. Majestueus verhief
ik mijn stem boven het maaiveld.
Maar hoe hoog je ook spreekt, je kunt je slechts richten tot jezelf, onbenullige
sukkel die je duizendvoudig in anderen weerspiegeld ziet. Overal om je heen zie
jeje eigen verprutstheid terug. Enje vloekt watje kan, met alles watje inje hebt.
Maar zonder de goddelijke weerklank: zonder de donder, de bliksem, de banjirs
van modder die van de bergen naar beneden komen. Want ons vloeken is niet
meer wat het geweest is. Zie ons staan, de vuistjes gebald. Er is niets treuriger en
lachwekkender dan een woedende mens.
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Wij hebben onszelf in onze almachtige onmacht de toegang tot het tragische
ontzegd. Eerst leken wij op goden, toen leken de goden op mensen, en nu lijken
we op elkaar. En bij gebrek aan beter zijn we elkaar serieus gaan nemen. Woedend nemen we elkaar de maat, woedend dat we door elkaar niet gezien worden,
niet op waarde worden geschat, niet voor goden worden aangezien.
Zo diep zijn we dus gezonken. Daar zouje razend om kunnen worden. Als het
niet zo lullig was. Lulligheid: de nieuwe menselijke tragiek. We mogen van geluk
spreken dat niemand ons ziet. (Behalve ik dan. Want ik ben de god van deze bladzijde.)

P.F.. Thomése (1958) staat bekend als een schrijver van uitersten. Hij publiceerde
onder andere Schaduwkind, Nergensman. Autobiografiën, J. Kessels: The Novel,
De weldoener en Het bamischandaal.
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FRANCA TREUR

Tirade

Het zal niet direct gebeuren, maar het is eigen aan schrijvers dat ze zich dingen
voorstellen.
Ik heb een visum nodig en moet mijn paspoort laten zien. De baliemedewerker herkent me en kijkt er nog eens goed naar. In plaats van het paspoort terug te
geven, zegt hij: 'Wat is uw geboorteplaats?'
Ik noem mijn geboorteplaats.
De man typt iets in.
'Als ik u google kom ik op iets anders.'
'Klopt,' zeg ik. Iemand heeft dat op Wikipedia gezet, en dat is weer door heel
veel websites overgenomen.
'Moet ik u geloven?'
'Liever wel.'
De man verdwijnt met mijn paspoort achter een deur. Hij gaat er even iemand
bij halen.
Daar staje dan.
Wie heeft er gelijk, ik ofWikipedia?
Iemand zegt iets, een ander herhaalt het en het is waar, schreef Maxim Februari onlangs in zijn hilarische column in NRC Handelsblad. Let er maar eens op
hoe snel zulke zekerheden om zich
'Als ik u google kom ik op iets
heen grijpen. Hij draagt het vooranders.'
beeld aan van Voltaires beroemde
uitspraak dat hij andermans recht
op een standpunt tot de dood zou verdedigen. Factchecking leert dat Voltaire dat
nooit heeft gezegd.
Toen het geschrift van een filosoof werd verbrand, zei hij: 'Wat een kabaal om
een omelet.' Zijn biograaf Evelyn Beatrice Hall legde deze vreemde uitspraak uit.
'Voltaires houding was: ik ben het niet me je eens,' schreef ze, 'maar ik zal tot de
dood je recht verdedigen het te zeggen.' In juni 1934 schreef Reader's Digest dat
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Voltaire dit zelf had gezegd, waarna het werd herhaald en nog eens herhaald en
toen was het waar.
Mijn geboorteplaats kan me weinig schelen, en aan die balie red ik me wel.
Maar ik heb me destijds flink boos gemaakt over een zinnetje op mijn Wikipediapagina, dat als een hardnekkige steenpuist overal weer opdook: 'Tijdens haar studie kwam ze in aanraking met verhalen uit de Griekse en Romeinse mythologie
en de vermeende overeenkomsten tussen deze verhalen en die uit de Bijbel. Ook
nam ze kennis van de Schriftkritiek. Daardoor nam ze uiteindelijk afstand van
haar geloof.'
Dit is je reinste onzin, en ik heb dat nooit gezegd. Maar what I tell you three
times is true.
Er was een tijd dat ik er veel voor over had om de passage weg te hebben. Zelf
kon ik het niet doen, het was een mediaschandaal geweest dat Sarah Palin de dag
voor haar benoeming haar biografie op Wikipedia dertig keer - in positieve zin had aangepast.
Dus ik betaalde iemand om mijn lemma op te poetsen. Nog geen tien minuten
later was die zin weer teruggezet. De vrouw mailde de betreffende persoon haar
motivatie om het zinnetje te verwijderen. Het mocht niet baten. Het was al waar
geworden.

Franca Treur (1979) is schrijver. Ze debuteerde met Dorsvloer vol confetti en
werkt aan haar tweede roman.

II

A.H.J. DAUTZENBERG

Monden vol tanden

'We vergaderen wat af, hier aan de Herengracht.' Zo begint de ter inleiding van
het voorjaarsnummer van Tirade. Ik dacht altijd dat vergaderen iets voor talentlozen was, maar goed, ik kan het mis hebben. Ik lees verder. 'Nu dit schitterende
(sic!) en alweer tweede nummer van de nieuwe redactie in je (sic!) handen ligt,
kan ik zeggen dat de onderlinge verhoudingen zich beginnen af te tekenen in ons
redactionele kerngezin.' Het staat er echt: ons redactionele kerngezin. Een gezin
dat vergadert. Oei. En inderdaad: 'Menno Hartman en Merijn de Boer zijn de papa's, zij zitten er het langst. Dan zijn er de kinderen: Lieke Marsman en Martijn
Knol, sinds 1 april aangevuld met Simone van Saarloos (welkom Simone!). Last
and arguably least is er de Editoriaal- Guinese adoptiezoon: ik.' Gilles van der Loo
dus. (Op zijn site staat dat hij in Amsterdam woont, maar het gelukkigst is in Venetië.) Merijn de Boer is bijna tien jaar jonger dan Van der Loo, maar toch typeert
hij hem als 'papa'. Opmerkelijk. En: 'papa' in plaats van 'vader' - toch least. Zou
die meneer een probleem hebben, denk ik bij het lezen van deze kinderlijke prietpraat. Inderdaad. 'Vaak lijk ik niet dezelfde taal te spreken als de rest van het gezin,' schrijft de veertiger Van der Loo even later. Vandaar natuurlijk dat ellenlange vergaderen, is mijn eerste gedachte. Nee, het ligt net even anders. 'Ik schijn
een leerachterstand te hebben.' Hij gebruikt het werkwoord schijnen, dus hij is
daarop aangesproken door de andere gezinsleden. De scholier moet zijn kennis
bijspijkeren - bijles of een jaartje zittenblijven. 'De jaren waarin ik vrijwel uitsluitend Engelstalige fictie las, bezorgen me nu monden vol tanden.' Monden vol
tanden? Bedoelt hij wellicht: ik sta met de mond vol tanden? 'Aan de grond geklonken staar ik omhoog, als Lieke
Het staat er echt: ons
en Martijn weer eens arm in arm
redactionele kerngezin
opstijgen over het werk van een
Grote Nederlandse Schrijver.' Begrijp ik het nu goed? Doordat hij de Engelstalige literatuur bestudeerde, zit hij nu
'aan de grond geklonken' en staart hij omhoog naar zijn adoptieouders? En wat
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zou hij bedoelen met de opmerking dat Lieke en Martijn 'weer eens arm in arm
opstijgen over (sic!) het werk van een Grote Nederlandse Schrijver'? Ze doen dat
blijkbaar vaker, samen opstijgen, terwijl de adoptiezoon zit vastgeklonken aan de
grond. De rest van het voorwoord is in even abominabel Nederlands gesteld. Inhoudelijk heeft hij gelukkig het nodige te melden, over de ontlezing in ons land.
'Lezen moet toegankelijk gemaakt worden; een plezier zijn. Zo'n (sic!) boek, gedicht ofverhaal moet meteen werken.' Net als een literair blad, denk ik dan. Ik feliciteer Tirade met de 450ste aflevering en hoop dat het gezin nog lang de hoeksteen van de samenleving blijft.

A.H.J. Dautzenberg (1967) woont en werkt in Tilburg-Noord. Zijn nieuwe boek
En dan komen defoto'sverschijnt in januari bij Atlas-Contact.
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GILLES VAN DER LOO

Dood aan de helden

Op de eerste bijeenkomst van de nieuwe Tirade-redactie kwam Wouter van Oorschot de kamer binnenstuiven om een, voor zijn doen, korte toespraak te houden.
Hij zei zich niet te willen mengen in wat hij van nu af aan als onze zaak zag, maar
toch te willen meegeven dat hij hoopte op een terugkeer van het vuur en engagement in Tirade.
o jee, dacht ik. Nu moet ik me ergens boos over maken.
Ik zal overtuigd moeten zijn.
Stellige meningen leken mij altijd iets voor domme mensen, en ik schatte
Wouter als een slim mens in. Het was allemaal nogal verwarrend.
In decennia voorafgaand aan mijn wasdom konden stellige meningen nog realistisch lijken, door de gebrekkige informatie waarover de burger beschikte. Politici waren in-en-in goed of slecht; films hadden helden en boeven.
Als je geen idealen had - nergens voor stond - was je niets.
Toen ik op de middelbare school zat en les kreeg van babyboomers, was Adolf
HitIer nog gewoon het Kwaad. Vorig jaar oefende de dertienjarige dochter van
een vriend haar spreekbeurt op me.
'Ik houd mijn Powerpoint over.. .' begon Anna. Ik lag al dubbel, maar het mooiste kwam nog: een meisje met vlechtjes dat HitIers misdaden tegen de mensheid
verklaart door te vertellen dat hij
En misschien moetje ook wel
altijd schilder had willen worden,
blind zijn voor je eigen drijfveren maar daar niet zo goed in was gebleken en dat hij daarom, uit frustratie ... Anna durft me nooit meer iets voor te lezen en dat is jammer. Hoe vaak
huil ik nou van het lachen?
De vraag rees, voor het schrijven van deze 450 woorden, of ik me wel ergens
over kan opwinden. Om boos te worden moet je een sterke overtuiging hebben en
blind zijn voor de drijfveren van mensen die een andere mening zijn toegedaan.
Je moet weigeren - of niet in staat zijn - je in de ander te verplaatsen.
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En misschien moetje ook wel blind zijn voor je eigen drijfveren.
Opeens wist ik het:
Ik heb een vreselijke hekel aan schreeuwers, aan baricadeklimmers, aan verzetshelden van zestien, voorvechters van vanalles en aan vurige sprekers. Ik verdenk ze ervan verslaafd te zijn aan hun eigen vuur. Vanuit je tenen schreeuwen in
de zekerheid vanje gelijk moet heerlijk zijn, maar het is voor humorlozen, relativeringslozen en DOMMEN.
Sensatiezoekers, zijn het, allemaal.
Goddank voor de evenwichtigen, de grijzen. De eerlijken die de moeite nemen
hun innerlijke motieven te ontwarren, van hun handelen en uitingen in de publieke sfeer. Dood aan het pseudogeëngageerd gekrijt, en goddank voor volwassenheid, intelligentie, nuance en diplomatie.
Ik mag hopen dat onze tijd van overinformatie ons één ding leert, en dat is
niet dat niemand te vertrouwen is en iedereen corrupt. Ik hoop dat we de twijfel
in ons denken gaan toelaten, omdat die twijfel aangeeft dat we onze ogen open
houden.

Gilles van der Loo (1973) is redacteur van Tirade. In 2012 debuteerde hij met
de verhalenbundel Hier sneeuwt het nooit (Van Oorschot). In oktober 2013 verschijnt zijn roman Het laatste kind.
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TOMAS LIESKE

Massolit

In maart 2012 vertrok ik naar Berlijn om daar een roman te schrijven. Ik nam De
Meester en Margarita van Boelgakov mee, een van mijn lievelingsromans, die mij
voeden en mij de les voorhouden: dit is het niveau, daar moet ik naar streven.
De Meester en Margarita gaat over het bezoek van een zekere Woland, de Satan, die in Moskou een Walpurgisnacht, een enorm bal wil houden. Als Koningin
van het bal wordt Margarita uitverMen wil vandaag geen fantasie koren. De Moskouse maatschapmeer, men wil 'echt gebeurd'
pij wordt vooral getekend door het
jaloerse gekonkel in de variété- en
theaterwereld en in de machtige literaire kringen. Literatoren hebben hun vereniging Massolit en het Gribojedovhuis is de plaats waar schrijvers bedelen om
gunsten en waar de belangrijke leden steur, kreeft en kaviaar eten. In het gezelschap van Woland zien we de figuren Korovjev, de kater Behemoth en de moordenaar Azazello. Zij zorgen met hun duivelse trucs voor paniek onder de bonzen en
voor de onweerstaanbaar komische gebeurtenissen. Margarita probeert haar geliefde, een schrijver die werkt aan een roman over Pontius Pilatus, te redden uit
inrichtingen. Waarom deze roman?
Om de stijl, de manier waarop het verhaal verteld wordt. Zoals de machtigen
te kijk worden gezet, is nog steeds uiterst komisch, maar naast alle grappen blijft
het verdriet voelbaar, veroorzaakt door 'de Moskouse instellingen' zoals Boelgakov de geheime politie noemt. Dat is literaire strategie.
Om de fantasie. Die fantasie is in mijn idee onmisbaar voor een roman en het
is bovendien een van onze grootste verworvenheden. Door onze fantasie zijn wij
volwaardige mensen. Wie aan fantasie hecht, botst echter met de steeds grotere
aandacht voor non -fictie. Boeken over ons brein, over primaten, over bètaweten schappen, biografieën worden tegenwoordig belangrijker gevonden dan romans.
Arme fantasie! Men wil vandaag geen fantasie meer, men wil 'echt gebeurd'. En
schrijf je toch een roman, dan plakje het etiket 'echt gebeurd' op de buitenkant.
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Want dan mag je aanschuiven bij de talkshows en dan kan je beter scoren in de
'aandachtseconomie' .
Met de fantasie roep je een wereld op die verwijst naar de bestaande wereld,
maar die tevens een literaire werkelijkheid in zichzelfis. Dat is naar mijn idee de
grootste opdracht van een schrijver.
Om de tegenstelling van individu tegenover massa. Margarita tegenover Moskou. Woland tegenover de werkelijkheid. De Meester tegenover Massolit. Alsof
in dit laatste woord (Moskouse associatie van literatoren; maar ook Literatuur
voor de massa) al getypeerd wordt hoe het niet moet: geen populisme, geen clichés, geen straatrumoer, geen Dan Brown, geen thrillers. Weg met de verthrillering van de literatuur, weg met de literaire thriller. Het individu is in de literatuur
een denkbeeldig personage.
Literaire strategie, fantasie en individu: elementen van De Meester en Margarita. Ik vind ze onmisbaar voor een goede roman. Ik zie er belangrijke redenen
in om op te houden met de neerbuigende houding tegenover alles 'wat maar verzonnen is'.

Tomas Lieske (1943) is romanschrijver en dichter. Hij won de Libris Literatuurprijs en de VSB Poëzieprijs. In februari verschijnt zijn nieuwe roman. Bovenstaande is een verkorte versie van het dankwoord bij het uitreiken van de Literaire Witte Prijs.
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MARITA MATHIJSEN

Vijand tijd

De tijd, daar heb ik grote bezwaren tegen. Hoeveel aangenamer zou het leven zijn
als die niet bestond. Hij gaat me te snel ofte langzaam, maar nooit neemt hij het
tempo dat ik wil. Het grootste mankement van de tijd is dat hij niet in z'n achteruit kan. Stel je voor dat de tijd een voorwerp zou zijn, een schoen bijvoorbeeld,
of een fiets. Wat moet je met iets wat geen enkele andere functie heeft dan doorgaan? Met een schoen kun je lopen, je kunt hem poetsen of in een andere kleur
verven. Op een fiets kun je vooruitkomen, als je er niet op zit kun je achteruit, je
kunt er een bel op vastschroeven en je kunt de banden doorprikken. Probeer dat
maar eens met de tijd. Nu is het vergelijken van een abstract begrip met een concreet voorwerp niet fair. Dus laat ik de tijd eens vergelijken met iets uit dezelfde
categorie. Met deugdzaamheid bijvoorbeeld, met bureaucratie, met honger. Voor
deugdzaamheid kun je kiezen. Je kunt die verwachten van je medemens. Maar
kunje voor de tijd kiezen en die verToen mijn tante van 104 wist
wachten? Ik zou niet weten hoe.
Van bureaucratie kun je je afkeren,
dat ze dood ging, vond ze dat
haar tijd er nog niet opzat
je kunt er een snel akkoordje mee
sluiten, je kunt er plezier in hebben om die te verstoren door een deugdzame ambtenaar smeergeld aan te bieden.
Probeer de tijd maar eens smeergeld aan te bieden, of zelfs maar een akkoordje ermee te sluiten. Honger kunje stillen. Probeer de tijd maar eens te stillen.
Toen mijn tante van 104 wist dat ze dood ging, vond ze dat haar tijd er nog niet
opzat. Er gaat zoveel tijd verloren in het leven, zei ze, aan boodschappen, aan slapen. Maar waar is die verloren tijd? Is er een bureau voor gevonden voorwerpen
waar je verloren tijd kunt terughalen? Het is lang geleden dat ik bij het politiebureau voor gevonden voorwerpen was, en keek naar immense rekken met sleutelbossen, rekken met tassen die na roof gevonden waren. Maar een rek met gevonden tijd was er niet.
Een klok, dat is nog eens wat anders dan de tijd. Die kunje stilzetten, kapot-
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maken, vooruitzetten, verdrinken, weggooien, er een kunstwerk van maken, negeren. Er is geen intieme relatie tussen een klok en de tijd. De tijd gaat nooit kapot en heeft altijd gelijk.
Ik vind tijd schaars goed. Het zou me zo goed uitkomen als hij er eens een paar
maanden niet was. In 1582 werd de juliaanse kalender vervangen door de gregoriaanse. Er waren toen tien dagen te veel. De dag na 4 oktober was het opeens 15
oktober. Dat zou ik ook willen, maar dan andersom. Ik zou de kelder opruimen en
sla gaan planten.

Marita Mathijsen (1944) is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de negentiende eeuwen het oeuvre van Harry Mulisch.
Binnenkort verschijnt haar nieuwe cultuurhistorische boek Historiezucht (Uitgeverij Vantilt).
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FRITS ABRAHAMS

Boffen met
Amsterdam?
Eerst twee voorbeelden.
Bij het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJ in Amsterdam heb je een formidabel uitzicht op het Centraal Station, het Muziekgebouw en, aan de overkant van
het water, het filmmuseum Eye. Als je ervoor in de stemming bent, kun je daar
ongewoon lang meditatief staan kijken. Water, boten, lucht, zon, op de mooiste
dagen is álles er.
Er zijn ook mindere dagen. Dan meren allerlei toeristenboten dichtbij het Paleis van Justitie aan. Ze blokkeren het uitzicht in de richting van de stad. Doodzonde. Op de dag dat ik dit schrijf, ben ik er nog even gaan kijken. Er lag een boot
die onder de naam Vista Prima het uitzicht verziekte, wat ook wel weer van gevoel voor humor getuigde.
Het kan ook gevaarlijk worden. Ik loop over de Nassaukade in Amsterdam, op
een plek waar de stoep smal is. Plotseling schiet vanaf de rijweg met grote snelheid een mountainbiker de stoep op, vlak voor me. Hij maakt met zijn fiets hoge,
kikvorsachtige sprongen en gaat er dan, nog steeds op de stoep, met verhoogde
snelheid vandoor, hier en daar bekwaam een voetganger omzeilend.
Ik woon nu vijftien jaar in Amsterdam. Op welk gebied is de stad in die periode het meest veranderd? Mijn gevoel zegt: het gebruik van de openbare ruimte.
Dat is slordig, onnadenkend, onverschillig, egoïstisch, soms ronduit gevaarlijk.
We kennen het verhaal van de fiets. Ooit een vertederend vervoersmiddel, inmiddels de voornaamste reden waarom de binnenstad in een schroothoop verandert. Iedereen parkeert zijn fiets waar het hem uitkomt, voor een dag, voor een
week of voor altijd. Niets roest in Amsterdam zo welig als de fiets.
Toen kwam de scooter. Eenjaar of vijf geleden liep ik in Napels rond, waar de
scooters aan de bomen groeien. Je mag daar als voetganger alleen oversteken als
de scooters officieel toestemming hebben gegeven. Ik zei tegen mijn reisgenoot:
'We boffen met Amsterdam.'
Dat moet de internationale scootermaffia gehoord hebben. Binnen enkele ja-
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ren was Amsterdam na Napels de belangrijkste scooterstad ter wereld geworden.
De scooters groeien er aan de fietsen. Ze hebben dan ook veel gemeen, scooter en
fiets, en vooral de berijders ervan. De fanatieksten onder hen hebben een nieuw
oefengebied gevonden: de openbare stoep. Wie daar niet gauw weg is, wordt nooit
meer gezien.
Een gangbaar Amsterdams straatbeeld: fiets, bakfiets en scooter broederlijk
naast elkaar, liefst dwars op de stoep. Daar staan ook al die afstotelijke bloempotten en vaste bankjes van de bewoners.
Openbare ruimte? Mijn ruimte, zegt De scooters groeien er aan de
de Amsterdammer. De voetganger zal fietsen
de weg op moeten, wil hij zijn tocht
voortzetten. Daar wordt hij, met enige hulp van het lot, half dood gereden door
een schaterlachende scooterrijder.
Eerst Amsterdam zien - dan sterven als een kat.

Frits Abrahams (1946) werkte als redacteur voor onder meer De Volkskrant, Vrij
Nederland en - de laatste drieëntwintig jaar - NRC Handelsblad. Hij schreef reportages, interviews, een rechtbankrubriek en tv-recensies voor hij in 1998 aan
zijn dagelijkse column begon.
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DETLEV VAN HEEST

Halfzacht

Om iets voor halfzes was ik er. Kootje lag op het bed van Han. Ik legde mijn hoofd
op haar zij. "Ze spint," stelde ik vast.
"Dat heeft hij bij mij niet gedaan," zei Lousje. "Ik heb vanochtend een tijd bij hem
op bed gezeten en tegen hem gepraat. Wat vond ik het zielig."
Kootje kwam achter ons aan naar de voorkamer.
"Dat deed hij bij mij ook niet, hoor. Zie je wel dat hij jou miste."
Ik ging op de divan zitten. Kootje sprong op schoot. "Ze ziet er prima uit."
"Och, zie dat nou! Kootje komt gewoon bij jou op schoot! Hij heeft jou gemist. We
moeten hem maar niet meer hier
"Hij heeft een nest geworpen?" laten logeren. Ik denk dat hij daarvoor toch te oud is. Hij eet hier ook
zo slecht."
"Heeft ze wel brokjes gegeten?"
"Ja, hij at wel kattebrood."
Kootje beet in mijn vingers. "Hé, die kies linksboven is er inderdaad uitgevallen.
De dierenarts had al voorspeld dat die eruit zou vallen."
"Is zijn laatste kies uitgevallen?"
"Ze heeft er links nog eentje. Deze was volkomen rot. De dierenarts wou die kies
niet trekken. Bij bejaarde katten is een narcose gevaarlijk."
"Dus die kies is er net uitgevallen?"
"Ik weet niet wanneer. Aan die kies had ze waarschijnlijk pijn."
"Ik blijf het raar vinden om 'zij' en 'haar' voor een kat te zeggen. Dat zeiden wij
vroeger niet, hoor. Dat vonden we halfzacht. Een dier was 'hij'."
"Hij heeft een nest geworpen?"
"Dat mensen een dier een geslacht geven, vonden Han en ik halfzacht," herhaaldeze.
"Daar heb ik geen boodschap aan."
"Nee,jij hebt daar geen boodschap aan, maar vroeger was dat niet zo. Wij vonden
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dat halfzacht. Voor ons was een koe ook 'hij'." Ze lachte. "Ik zie me al 'zij' zeggen
over een koe!"
Kootje klom van mijn schoot. Even later hoorde ik haar graven in de kattebak in
de gang. Daarna begon ze te schreeuwen.
"Mijn moeder had vroeger een kat, ook zo'n oude kat. Cleopatra heette die kat,"
vertelde ik. "Die schreeuwde ook zo. Die werd een beetje dement."
"Dement?"
Kootje bleef schreeuwen. Ik stond op en liep naar de gang. "Kom maar hier."
"Een kat kan toch niet dement worden?"
"Waarom niet? Dieren kunnen volgens mij ook dementeren."
"Nee, hoor. Mijn moeder, die was dement. Die ging twee keer naar de bakker om
een half brood te kopen."
"Dat doet een kat niet, nee. Toch kan een kat ook dement worden."
"Hoe zouje dat kunnen weten?" vroeg ze sceptisch.
"Als een kat midden in de kamer een plas doet."
"Mijn moeder deed geen plas in de kamer."
Om halfnegen deed ik Kootje met haar piepschuimen Japanse doosje in de
reiskooi.

Detlev van Heest (1956) debuteerde met de roman De verzopen katten en de Hollander, dat een tweeluik vormt metPleun. In 2011 verscheen Het verdronken land.
Terug naar Japan. Van Heest werkt als parkeercontroleur in Hilversum.
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HENK BROEKHUIS

Drinken is gezellig.
Bovendien bevordert
het de creativiteit.
Verkeersdoden, huiselijk geweld, geheugenverlies, lever- en slokdarmkanker:
het zijn de demagogische uitzonderingen die de gemeenplaats dat alcoholica gezellig en geestverruimend zijn eerder bevestigen dan weerleggen.
Evengoed is het, voor wie zelf nog plannen of verplichtingen heeft, of wie, zoals mijn broer Frits, in het geheel niet drinkt, niet per se aangenaam om op vrijdagmiddag in een zaaltje, vergaderruimte of café een deken van traagheid en welbehagen over een gezelschap te zien neerdalen en, soms urenlang, naar lodderige, verhitte gezichten van drinkers te moeten kijken en in een drankwalm hun
slepende anekdotes te moeten aanhoren.
De vrolijkheid en het verdriet van beschonken gesprekspartners maken vaak
geen onverdeeld authentieke indruk. Bovendien blijken twee of drie glazen bier,
wijn of gedestilleerd doorgaans een
doeltreffende ondermijning van
Drinkende kunstenaars
het vermogen zuiver te redeneren
presteren niet dankzij, maar
ondanks hun promillage
en zorgvuldig te formuleren. Het
gebruik van alcoholica verleent
sommigen daarbij een wat verlopen en soms ook dreigend voorkomen.
Alleen wie zelf onder invloed is lijkt het onderscheidingsvermogen deelachtig
te worden dat is vereist om het verband tussen drank en gezelligheid te kunnen
waarnemen en appreciëren.
Curieuzer dan de gezelligheidsgedachte is de opinion chic die een glas wijn
omkranst met associaties van goede smaak, verfijning en geestelijke superioriteit. Het consumeren van een glas Bordeaux vraagt immers nauwelijks meer inspanning of oefening dan het bezoeken van het gerief ofhet meehossen in een polonaise. Voetbalvandalen, sportvissers, televisiekijkers en liefhebbers van popmuziek: drinken kan iedereen.
Ronduit schadelijk is de gedachte dat het gebruik van alcohol in verband zou
mogen worden gebracht met het leveren van bijzondere artistieke of intellectuele
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prestaties. We bevrijden ons uit labyrinten van conventies en clichés door na te
denken, door aandachtig te dromen. Men verbetert zijn brein door het te gebruiken.
Recent onderzoek wijst uit dat drankgebruik net zo bevorderlijk is voor de
vorming van nieuwe hersencellen als enige tijd hard en gericht met het voorhoofd tegen een stenen muur slaan.
Zou alcohol de scheppingskracht werkelijk significant bevorderen, dan was
de Nederlandse literatuur al heel wat meesterwerken rijker.
Drinkende kunstenaars presteren niet dankzij, maar ondanks hun promillage.
Hoeveel bibliotheken hadden gevuld kunnen worden met de meesterwerken
die zijn opgelost in het zoutzuur dat wil doorgaan voor vruchtwater? We mogen
er genoegzaam van uitgaan dat auteurs als Hafid Bouazza, Ilja Pfeijffer, Connie
Palmen, A.F.Th. zonder hun drankverslaving niet alleen meer, maar ook betere
boeken hadden geschreven.
Het leven is eenzaam, de wereld vijandig - en de behoefte aan verdoving is
niemand vreemd. Maar slijters zijn kwakzalvers. Met de rationalisaties, mystificaties en mythologiseringen van hun ziekte, met het puberale gepoch over hun
stamina, met hun snobistische, lachwekkende gezwets over wijnhuizen en stokerijen bewijzen drinkers - én hun claqueurs - alleen de drankindustrie een dienst.

Henk Broekhuis (1977) is essayist.
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ME RIJN DE BOER

De vertelstructuur
van Baantjer
Is De helleveeg inderdaad zo goed als de Nederlandse literaire kritiek unaniem
beweerde? Ik vond van niet. Sterker nog: ik vond het boek een reusachtige teleurstelling. Jarenlang wachtte ik smachtend op een nieuw deel in A.F.Th. van der
Heijdens briljante reeks De tandeloze tijd. In de tussentijd is Albert Egberts een
bedaard ei geworden. Van de scherpzinnig formulerende en groots levende junk
is niets meer over. Het is ontzettend jammer dat een van de allerbeste projecten
uit de Nederlandse literatuur is verkwanseld met een in twee maanden geschreven werk dat hier en daar nog het meeste in de buurt komt van een kinderboek.
Mijn mateloze bewondering voor deze schrijver, wiens boeken ik allemaal in de
kast heb staan, heeft een deuk gekregen.
Het tweede gedeelte van de roman, waarin enkele geheimen worden onthuld
in een reeks van gesprekken, doet denken aan het altijd eendere slot van de televisieserie Baantjer, als De Cock met c-o-c-k een drankje drinkt met zijn vrouw
en collega's. Die vrouw stelt dan steeds onbenullige vragen en zet grote ogen op
en in het einde van zo'n aflevering,
Van de scherpzinnig
gedurende dat gesprek aan de kofformulerende en groots levende fietafel van De Cock, wordt dan einjunk is niets meer over
delijk verteld hoe het zit met de betreffende moordzaak. Niet alleen
qua vertelstructuur maar ook qua gezapigheid, humorloosheid en kneuterigheid
doet De helleveeg niet onder voor Baantjer.
Hoe kan het dat er werkelijk nergens in al die recensies' al was het maar één
kritisch punt werd gemaakt? Is het boek net zo vlekkeloos als een tafel van tante Tiny? Is het net zo goed als de eerdere delen van De tandeloze tijd? Ik kan me
niet voorstellen dat de applaudisserende critici dat vinden. Als ik Vallende ouders
opensla, dan lees ik iedere bladzijde van dat boek met pure bewondering. Daar
* Met uitzondering van een (wat later verschenen) stuk van Joost de Vries in De Groene Amsterdammer.
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was geen sprake van bij lezing van De helleveeg: ik las het met halve aandacht (hele was niet nodig) en bittere teleurstelling.
Ik ben ervan overtuigd dat een van onze grootste schrijvers niet bepaald een
dienst is bewezen met deze kritiekloosheid. Ik wil de Van der Heijden uit de jaren
zeventig, tachtig en negentig terug, de schrijver die waanzinnig veel voor mij en
vele anderen betekend heeft. Zoals de schrijver van daarna ook nog steeds veel
voor me betekende, zij het soms (De Movo Tapes, Drijfzand koloniseren) wat minder. En dan verschijnt De helleveeg en vormt dat boek een volkomen breuk met
een hoogstaand oeuvre. En dan verschijnen er juichende recensies en begrijp
ik er helemaal niets meer van. Ben ik de enige die De helleveeg van een Van der
Heijden-onwaardig niveau vind? Of ik ben gek of de wereld is gek. Over het algemeen is het dan het eerste.

Merijn de Boer (1982) is schrijver en redacteur. Voor Nestvlieders (2011) kreeg
hij de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Januari 2014 verschijnt zijn roman De
nacht.
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BINNERT DE BEAUFORT

Mondhygiëne

Sinds twee jaar bezoek ik met enige regelmaat een mondhygiënist. Aanvankelijk
om wat achterstallig onderhoud in de bek weg te werken, maar nu vooral uit verkapte doodsangst. Ik ben de veertig immers gepasseerd en las ooit dat er een niet
ondenkbare lijn loopt van een rottende verstandskies, via ontstekingen in kaak,
voorhoofd en hersenpan, naar de dood. Die boodschap lijkt mijn mondhygiëniste
ook te verkondigen, non verbaal. Haar modus operandi is er een van een middeleeuwse boeteprediker. Het huiswerk dat zij mij meegeeft, is de Heilige Schrift die
ik met grote vreze tot mij neem.
De afdaling in mijn dentale ravijnen, waar rotting en verval het lichaam mogelijk voorbereiden op de komst van Magere Hein, maakt mij elke avond bijna
krankzinnig. Eerst breng ik de zogenaamde 'interdentale ragers' in stelling, een
soort mini-plumeautjes in verschillende maten die voedselresAlsnog flossen met een soort
plastic wurgtouw voor
ten verwijderen uit de kieren tussen tanden en kiezen. Deze krenkabouters
gen zijn duurder dan sigaretten,
slechts eenmaal te gebruiken en afkomstig uit de fabriek van een crypto-fascistische Zwitserse gezondheidsfreak die waarschijnlijk 'PauI' heet of 'Stephane'.
Dan is de sfeer eigenlijk al verziekt, maar dit is nog slechts de ouverture.
Daar waar mijn tandzerken te dicht op elkaar staan, moet ik alsnog flossen
met een soort plastic wurgtouw voor kabouters dat gemakkelijk snijwonden veroorzaakt in het tandvlees. We zijn nu al zo'n zeven minuten bezig en ik roep inwendig een god aan in wie ik niet geloof.
Dan komt pas het eigenlijke poetsen, een tergend klusje want elke, godverdomde tand moet minstens drie seconden van binnen en van buiten en van onderen en van boven worden bevoeld met de elektrische borstel in een speciale,
draaiende beweging, die ik nog steeds niet begrijp, maar die schade aan het tandvlees schijnt voorkomen. De teller staat nu op zo'n twaalf onchristelijke minuten,
en we gaan nu langzaam richting finale.
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Allereerst het 'oogsten', het met een tongschraper verwijderen van de bacteriële pestilentie op de tong, een taakje dat - wanneer met teveel agressie uitgevoerd - kán leiden tot wonden aan het tongoppervlak, maar dat altijd leidt tot een
depressie over het eerder die avond genuttigde voedsel. Was het echt zo vet?
De bek moet nu alleen nog worden nagespoeld met speciaal bekwater, waarvan men - wie zijn dit? welke dolende zielen maken mondwater? - heeft geprobeerd het nog een enigszins acceptabele smaak te geven, maar dat de gedachten
onherroepelijk doet afdwalen naar Oost-Europese zwembaden. Het spul mag
overigens niet worden ingeslikt, doceert lectuur aan de buitenkant van het flesje.
Niet? Dus daarom hebben ze het ook zo goor gemaakt?
We klokken af na ongeveer een kwartier. Wanneer ik dit de komende 35 jaar
volhoud, heb iets meer dan drieduizend uur van mijn leven doorgebracht met dit
zielloze geploeter in mijn mond.

Binnert de Beaufort (1970) is schrijver en journalist. Hij debuteerde in 2005 met
de roman Blauw bloed. Vijf jaar later volgde De Kaliefvan Amsterdam.
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ROOS VAN RIJSWIJK

Zaagsel

Alles aan hem duikt naar binnen; zijn schouders, zijn wangen, zelfs zijn dichte
ogen liggen diep in zijn kop. Lelijk vind ik hem niet, mooi evenmin. Hij ruikt naar
gezaagd hout en naar nootmuskaat, niet sterk maar van dichtbij merkje dat, het
is niet onaangenaam. Ik had de geur van natte hond en oude dweil verwacht. De
lucht die van belegen mannen die buiten slapen opstijgt, ook al ligt deze binnen
op een bank van nepleer dat ervoor zorgt dat mijn kont gaat zweten. De man is
warm en bloost zijn oude konen jong.
'Het vaste plekkie,' zegt een passerende jonge vrouw tegen me, ze doelt op de
man.
Niemand hier draagt een uniform, toch herken ik ze. Het personeel gaat niet
gebogen onder gek geworden familieleden of malende echtgenotes, het wandelt
trots rond met dienbladen en pillendozen.
De vrouw knikt naar me voor ze verder loopt. De beige recreatieruimte is op
mij en die kerel na leeg, maar ik had behoefte aan gezelschap en daarom ben ik
de bank gaan zitten wachten in plaats van op een stoel. Het liefst had ik een hond
gehad nu, een dobermann die ik op zijn sterke rug kon kloppen en die zijn kop
tegen mijn kop zou leggen zodat we hetzelfde zouden denken. Gras, takken, klaver, nog meer honden. Ik leg mijn hand op de enkel van de man. Hij beweegt niet;
voor de zekerheid kijk ik naar zijn
Sommige mensen hier zijn
borst om te zien of hij nog ademt.
Ik vraag me af of hij droomt en of
volkomen normaal tot ze naar
zijn dromen even gek zijn als hijbuitengaan
zelf en of hij altijd gek is geweest en
hoe gek hij eigenlijk is. Sommige mensen hier zijn volkomen normaal tot ze naar
buiten gaan.
Niet aan gek en normaal denken, denk ik, en denk eraan.
Mama komt binnen. Ze ziet eruit als mama maar net niet. Ze kijkt ook naar
mij alsof ik mezelf net niet ben, wat klopt. Ik ben de helft van mij, twee keer zo
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traag als normaal. Er zijn gaten in mijn borst gevallen en mijn armen voelen iets
korter dan gebruikelijk. Ik sta op en omhels haar met die korte pootjes, de man
op de bank knort. Mijn moeder hoort hem niet; ze vraagt of ik thee wil. Nee. Oké.
Dan draait ze zich om en loopt ze de ruimte weer uit om thee te halen. Ze komt
niet meer terug.
Ik kijk naar de man: ik wil dat hij wakker is geworden. Hij slaapt. Het ruikt
naar houtzagerij. Door de grote ramen zie ik normale mensen langslopen. Er zijn
veel vrouwen bij van de leeftijd van mijn moeder, ze lijken allemaal op haar, maar
net niet.

Roos van Rijswijk (1985) studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap. Ze
schreef columns voor AdValvas, toneel voor Theatergroep Thomas en publiceerde proza op hardjjhoofd en in Tijdschrift Ei, De Revisor en Slang.
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WALTER VAN DEN BERG

Dit is mijn tirade.
Ik ben Waltervan den Berg. Ik ben geen personage. Ik ben de schrijver van deze tirade.
Ik zit vast. Ik heb iemand pijn gedaan. Wat ik heb gedaan was onwettig. Over
een paar dagen moet ik vertellen waarom ik iemand pijn heb gedaan en ik ben als
de man die een jongen neerschoot wegens een sneeuwbal tegen zijn auto, ik ben
als de fietser die een kind schopte
Ik heb geprobeerd de zaak van
en sloeg omdat het kind hem natspoot met een waterpistool. Ik ga
een andere kant te bekijken
niet begrepen worden. Er gaat mij
gevraagd worden of dat nou echt nodig was, wat ik heb gedaan. Ik ga daar ja op
zeggen, ja, dat was nodig, en ik verwachtte al niet dat ik begrepen zou worden.
Dit is mijn tirade. Ik ben geen personage. Mijn naam is Walter van den Berg en
ik schrijf deze tirade in volle tegenwoordigheid van geest. Ik ben niet gek. Ik hoor
geen stemmen. Niemand heeft mij opgedragen te doen wat ik gedaan heb. Ik ben
niet gek. Ik ben hoogstens gekweld.
Ik heb geprobeerd mijn geduld te bewaren. Ik heb tot tien geteld. Meerdere
keren zelfs. Ik heb geprobeerd de zaak van een andere kant te bekijken. Ik heb
daarbij zelfs de zonnige kant niet geschuwd.
Ik heb iemand pijn gedaan omdat al dat proberen en tellen niet werkte.
Ik sta in mijn recht.
Ik sta in mijn recht, zal ik zeggen.
Dus u vindt dat u in uw recht staat?
U vindt het normaal, wat u hebt gedaan?
Ik zal het herhalen. Ik sta in mijn recht.
Dus u vond het nodig te doen wat u gedaan heeft.
Ja, ik vond het nodig. En ik verwachtte al niet dat ik begrepen zou worden.
Dit is mijn tirade. Ik heb dit niet verzonnen. Ik ben Walter van den Berg en ik
schrijf deze tirade terwijl ik bij mijn volle verstand ben.
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Ik heb iemand pijn gedaan omdat dat nodig was.
Het bericht dat in de krant heeft gestaan heeft mensen hun hoofd laten schudden. Het bericht stond bij de opmerkelijke berichten. Het bericht sluit zich aan in
een lange rij berichten die zullen worden aangehaald door mensen die vertellen
wat er allemaal mis is met de wereld. Ik zal degene zijn om wie het hoofd wordt
geschud. Ik ben Walter van den Berg. Ik zal degene zijn om wie het hoofd wordt
geschud terwijlIk heb iemand pijn gedaan. Ik ben Waltervan den Berg en dit is mijn tirade en
degene die ik pijn heb gedaan deed mij al veel langer pijn. Niet per se degene die
het altijd deed maar hij was het die dag. Dit is mijn tirade. Ik ben Walter van den
Berg.

Walter van den Berg (1970) heeft drie romans geschreven, De hondenkoning en
West. Onlangs verscheen Van dode mannen winje niet bij de Bezige Bij.
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MARIA BARNAS

Fraudelanden

Nee ik wil geen manden vlechten omje beter te leren kennen ik wil niet stretchen
op het strand en ik wil niet weten hoe je kinderen hadden geheten als je kinderen had gewild en dat je niet kunt kiezen tussen Madeleine en MadeIon omdat je
graag naar Frankrijk gaat en ik wil niet hoeven nadenken over wat ongewenste
kinderen die je niet hebt met een vakantieland te maken hebben dat woord zou
niet eens in mijn hoofd voorkomen als je niet steeds vakantieland zei als fraudeland dat hoorde ik een jongen in een mobieletelefoonaanbiederswinkel zeggen
hij zei het staat in je contract tegen een man die zei ik kan mijn familie in Ankara niet bellen dan doet hij niets de telefoon dan piept hij alleen heel zacht alsof
hij ergens aan lijdt nee zei de mobieletelefoonaanbiederswinkelmedewerker ja
dat schrijf je zo ik las op een website voor samenstellingschrijfregels wees niet
bang om lange woorden te schrijIk wil geen vormen van onszelf ven denk bijvoorbeeld aan tuinbroek en langetermijnplanning en
in zandsteen ontdekken in de
nu moet ik steeds aan tuinbroeken
Ardèche
denken en het is niet eens een lang
woord kijk hier staat het naar fraude landen kun je de eerste twee of drie maanden dat ligt eraan of je belminutenbundel small medium is of large niet bellen
met fraudelanden zoals Marokko en Turkije en Polen hoort er ook straks bij maar
hoe moet ik dan vragen hoe het mijn moeder gaat die is straks jarig enja dat zouden we allemaal wel willen en als we allemaal de hele dagjarigwaren en met fraudelanden zouden bellen ja maar ja maar daar heb ik toch zeker niets mee te maken maar u werkt hier toch wie moet ik anders aanspreken ja er staan nog meer
mensen te wachten en ik wil geen vormen van onszelf in zandsteen ontdekken
in de Ardèche en ik wil niet weten dat het Japanse schriftteken raku staat voor
welzijn geluk en vreugde of dat deze van oorsprong Japanse stooktechniek voor
keramiek zich onderscheidt van de Westerse traditie doordat het geboetseerde
werk meestal de afdruk van een hand in een klont klei in Westerse landen om-
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dat we ons weinig anders kunnen voorstellen dan onszelf niet eerst langzaam afkoelt maar op de hoogste temperatuur uit de oven wordt gehaald en dat het hele
stook- en afkoelingsproces door de deelnemer te sturen is wat in tegenstelling is
tot het normale normaal? ja normale stookproces zegje en dat het actieve deelnemen aan dit stookproces het spelen met de elementen tot een boeiende belevenis maakt maar ik wil niets beleven en ik hoef geen theeceremonie die haar oorsprong vindt in het zenboeddhisme waarbij het vervaardigen van theekommen
werd verheven tot kunst en wilje alsjeblieft nooit meer de schijnbare natuurlijke
eenvoud zeggen.

Maria Barnas (1973) is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. Ze publiceerde
twee romans. In 2013 is haar derde poëziebundel Jaja de oerknal verschenen. Ze
was van 2007 tot 2010 columnist voor het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Ze schrijft in diverse kranten en tijdschriften essays over kunst en literatuur.
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MARKO VAN DER WAL

Aan mijn stalker

Chapeau, dat je bijna helemaal zelf hebt ingezien hoe verrot het meubilair van
je binnenwereld is. Dat je eindelijk begreep dat je mij onoverbrugbaar ver van
je hebt afgestoten door me in het oog te houden met die omgekeerde verrekijker. Het soort hout waaruit jij bent gesneden, daar maak ik de kachel mee aan.
Ik laat de schoorsteen roken met
En terecht, datje me nooit hebt jouw dubieuze talent om mij overal
durven opwachten bij mijn fiets te kunnen vinden. Al sinds je voor
het eerst voorbijkwam op die zelfgemaakte racefiets, en alle keren daarna, sloot zich mijn automatisch hekwerk
en rolde ik het prikkeldraad uit. Zelfs in de tram op weg naar huis volgde je mijn
spoor. Toen ik de volgende dag de gordijnen opende stond je daar. Je droeg een
zonnebril, al was het donker.
Jij liet je nooit in de ogen kijken, maar mij namje des te zorgvuldiger op. Toen
je op het terras tegenover mijn werkplek zat, alleen omdat het je gelukt was uit te
vinden waar ik werkte en wat mijn uren waren, slechts om te laten zien datje niet
bang was die informatie te gebruiken. Het ging gewoonweg niet om mij, je deed
het voor jezelf alleen. Ik was toevallig het onfortuinlijk object.
Hoe vaak heb je me gegoogled? Tot en met die blauwe maandag bij dat modellenbureau aan toe? Gajij echt zover terug achter mijn grensposten? Weetje eigenlijk wel hoe ik heet of herkauw je mijn voornaam tot die op de jouwe gaat lijken? Benje bekend met het begrip 'retorische vraag'?
En terecht, dat je me nooit hebt durven opwachten bij mijn fiets, daar heb je
de kloten niet voor. Schurftige lafbek. Je wist welke het was en waar hij stond,
nietwaar? En dat ik hem dagelijks van het slot haalde om tien over vijf. Je zou op
de voordrager zitten, op het oog ontspannen, met één hand op de dubbele stang.
Je zou nonchalant iets achterlijks vragen; ik zou in de verdediging schieten.
Je hebt je kans gehad en misgegrepen. Te laat, want aan de brug waar ik mijn
wrak parkeerde hangen nu alleen nog liefdesslotjes. Van mijn afgebladderde fiets,
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de minst opvallende van de stad, rest geen spoor. Slechts omdat het mijn fiets was.
Ik zalje maar opbiechten dat ik inmiddels weet hoe jij heet en wie je vrienden
zijn - zoals je me hebt geleerd. Waar je werkt en watje uren zijn, en waar die oude
racefiets zonder versnellingen staat. Ik heb een zonnebril aangeschaft. Ja, ook ik
heb Google afgegraasd, tot ik vond waar ik een slijptol kon huren. En als je op een
ochtend de gordijnen opent, zal ik je aanstaren met een groot donker oog door
een omgekeerde verrekijker.

Marko van der Wal (1989) is secretaris van Tirade en werkzaam bij Uitgeverij Van
Oorschot.
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KEES'THART

Lachverwachting

Ik lach al een paar jaar niet meer om cabaretiers. Ik kan er niks aan doen, ik probeer het wel. Ik kijk er altijd naar, ze zijn erg aardig maar dan merk ik dat ik wacht
tot het programma achter de rug is. Meer niet. Ik zit er gewoon lachloos naar te
kijken, nog altijd heb ik wel een lachverwachting en ik schaam me dat er verder
niks mee gebeurt. Lachloos de lach verwachten. Dat doet pijn. Ik wacht op de scènes en dan zijn ze alweer voorbij. Mijn mond trekt zich nog wel in een glimlach, af
en toe betrap ik me erop dat ik dit niet in de gaten heb. Soms zegt mijn vrouw dat
ik toch lachte, maar dat heb ik dan gemist. Dat was mijn lachmodus die nog overgebleven is. De laatste cabaretier waarom ik lachte was Micha Wertheim toen hij
een deel van zijn programma letterlijk opnieuw deed, met alle gebaartjes erbij,
de hele intonatie, het wachten op de pointe. Zelfs het per ongeluk omgooien van
het glas water was precies gelijk aan het omgooien van het glas water in de scène
die hij eerst deed. Ik lachte omdat
Soms zegt mijn vrouw dat ik
ik wist wat er ging komen. En hij
toch lachte, maar dat heb ik dan wist het ook. Dan kun je lachen. Ik
gemist
geloof dat ik steeds vaker om herhalingen van alles moet lachen. Ik
heb het idee dat ik vroeger wel lachte maar de laatste tijd begin ik zelfs daaraan
te twijfelen. Heb ik echt om Toon Hermans gelachen? Mijn broer zegt van wel. Je
lag onder de tafel, zegt hij, weetje dat niet meer, we keken bij de buren. Ik begin
steeds vaker namen van cabaretiers te vergeten. Ook dat ligt aan mij. Hoe heette
die man ook weer, die zo grappig deed over zijn vriendin. Nee, het was zijn moeder, zegt mijn vrouw dan. Was het zijn moeder? Dan toch zeker zijn schoonmoeder? Of deed hij iemand na met een Twents accent? Nee, dat was die cabaretier
uit Twente die Twents sprak. Maar dat was toch Limburgs? Nee, Limburgs dat
was Koefnoen. Ik wil het nog steeds allemaal weten maar als ik het weet ben ik het
vergeten. Ik heb het idee dat ik de cabaretlach niet meer beheers. Dat ik ineens
niet meer omgekeerd kan denken. Je moet het omgekeerde denken van wat ze
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zeggen en dat is precies het punt. Excuses. Het omgekeerde denken van het cabaret is bij mij verdwenen. Ik heb een plaat voor mijn kop gekregen. Cabaret. Cabaret. De lach. En de snik. Die ook. Het absurde. Ik raak mijn gevoel voor de lachverwachting van cabaretiers kwijt. Ik raak mijn cabaretverlangen kwijt. Cabaretiers
die lachen om andere cabaretiers. Misschien is dat nog lachen.

Kees 't Hart (1944) debuteerde in 1988 met de verhalenbundel Vitrines. Zijn laatste roman, Hotel Vertigo, kwam uit in 2012. Hij schrijft literatuurrecensies voor
De Groene Amsterdammer.
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ADRIAAN VAN RAAB VAN CANSTEIN

Restaurants

Je hebt restaurants en restaurants. Heel grote en heel kleine, heel dure en heel
goedkope. In de meeste gevallen eet je er slecht, of in ieder geval slechter dan
thuis. En in de meeste gevallen eet je er ongezonder dan als je zelf thuis zou koken. Heel soms benje achteraf wel tevreden over een restaurant, dan heb je een
redelijk lekker en voor je gevoel uitgebalanceerd menu gekregen, met iets roods
vooraf en iets wits tussendoor, iets bruins daarna en iets geels aan het eind. Dit
was dan waarschijnlijk in een Italiaans restaurant. In een goed Frans restaurant
begint men meestal met iets groens, daarna komt er iets roods in een bruin plasje en daarna iets geels. Of in plaats van iets geels iets met een andere kleur naar
keuze. Bij de Chinees kun je soms ook iets lekkers krijgen, maar dan zijn al deze
kleuren meestal in een enkele schotel gemengd. Groen, geel, roze, bruin, wit. Het
zegt allemaal nog niets over hoe
Met iets roods vooraf en iets
lekker of hoe gezond een en ander
wits tussendoor, iets bruins
is (alhoewel die kleuren wel iets gedaarna en iets geels aan het eind zonds doen vermoeden) en het zegt
al helemaal niets over de bediening, de ontvangst en het interieur van het restaurant. Maar laat ik het niet nodeloos ingewikkeld maken, laten we het even bij mijn constatering houden dat
het gebodene in restaurants - waar ook ter wereld - meestal te wensen over laat,
maar dat er wel altijd sprake is van een opvolging of compositie van kleuren in de
gerechten.
Mijn vraag is eigenlijk: waarom? Waarom is uit eten gaan zo voorspelbaar dat
je min of meer van tevoren kunt weten wat je gaat krijgen? Wat is er voor ons eigenlijk zo aantrekkelijk aan de traditionele keuken van een land of streek waar
wij op vakantie gaan, laat staan voor de mensen die er zelfwonen? Neem nou bijvoorbeeld Ligurië, een kustprovincie in Italië die bekend staat om zijn olijfolie,
basilicum en hazelnoten. Het menu is er hoofdzakelijk wit, groen en bruin vanwege de grote hoeveelheden kaastaart, pasta met pesto en pasta met hazelnoot-
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saus die ze er eten. Niks mis mee hoor, en zelfs gastronomische hoogstandjes,
maar ik zou me kunnen voorstellen dat je er een keer genoeg van krijgt. Dan moet
je dus verhuizen naar een andere streek. Met het risico dat je daar binnenkort
opnieuw verveeld raakt. Een beangstigend scenario, dat mijn lang gekoesterde
wens om ooit in Italië te wonen in de weg staat.
Nee, dan blijven we maar in ons traditieloze Nederland wonen, ook al lopen
we hier het risico om allerlei kleurige, nieuwe concepten tegen het lijf te lopen.
Daar zit ook best af en toe iets eetbaars tussen hoor, maar blijf kritisch en ga niet
af op kleur. En pas op voor grijstinten.

Adriaan van Raab van Canstein (1963) is sinds 1996 restauranteigenaar en chefkok van Le Hollandais in Amsterdam. Daarnaast schrijft hij columns over eten
op zijn website, levert hij bijdragen aan kookboeken en schrijft hij over culinaire
trends inFD Outlook.
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NOOR KUIJPERS

Ik is een ander

Herinner jij je de woensdagen van maart?
Het was eind maart en woensdag, de bladeren nog steeds niet terug gegroeid
en ik was verlaten door de gitarist. Twee dagen later kwam ikjou tegen.
Er was een vergadering. We lachten naar elkaar, jij had bij het leger gezeten en
vertelde daarover, iets. Je had daar,
Toen ik terugkwam heb ikje niet toenjeje been had gebroken je niet
opgebeld, ik denk datje dat nog mee hoefde op oefening, eerst einweet
deloos in bed Nietzsche gelezen en
toenje dat verveeld had wasje naar
buiten gegaan met een grote bezem. Hoe je die bladeren bij elkaar geveegd hebt
met één been in het gips was ook voor jou een raadsel. Ik herinner me hoe het
rook toen je sprak.
Weet jij nog hoe ik keek toen jij zei dat je dat verhaal verzonnen had? Ik weet
nog hoe het voelde toen mijn ingewanden elkaar onder in mijn buik verdrongen.
Dat ikje vergaf, datje kwam enje daarna, zonder iets te zeggen, twee maanden naar België verdween? De dag dat je opeens weer voor me stond in Amsterdam - je weet het? Ik weet nog wat ik aan had, wat je dronk. Dat ik eigenlijk niet
met je wilde praten, maar ik mezelf verdubbelde en mijn tweede de leeuwenkuil inwierp, toekijkend. Herinner ik het me goed; is mijn lichaam de halve stad
met je doorgelopen omdat je de weg niet kende? Weet je nog wat het zei over de
pijn?
En die dag dat je me belde je me per se moest zien omdat je gehoord had dat ik
een maand in Frankrijk zou zijn. Je herinnert je datje me dwong om afscheid van
je te nemen? Weet jij nog waar je was dan, die zondag?
Toen ik terugkwam heb ikje niet opgebeld, ik denk dat je dat nog weet. Jij mij
wel. Je herinnert je dat we toen voor het eerst sinds maanden weer met elkaar
vreeën? Ik was allang niet meer bij je toen, op dat luchtbed. Dat je me drie dagen
later vertelde dat er de kans was dat je mij besmet had met iets wat je uit België
meenam?
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Dat ikje vergaf, alles? En de vrijdag daarop je me liet wachten in de regen tot
ik van je vriend begreep dat je geen fiets meer had - dat heb je nog gehoord? Je
weet dat ik het koud had, dat ik niet meer weet wat ik aan mijn voeten droeg en
dat ik huilde?
Het is vandaag vrijdag en september, mijn haar is nat en het zijn mijn rode
sokken die ik draag. Ik weet alles tussen maart en nu, maar waarom ik mezelf in
de steek heb gelaten - jij weet het.

Noor Kuijpers (1988) studeerde filosofie en strafrecht aan de Universiteit van
Amsterdam, en schreef haar scriptie over S0ren Kierkegaard. Ze is werkzaam
voor Filosofie Magazine, Babel en SLANG. Afgelopen zomer schreef ze tijdens
een lang verblijf in het buitenland haar eerste korte verhaal.
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JORIS BRUSSEL

Henkie

Henkie die was volgens de juf
anders gebouwd dan wij.
Daarom deed ie van die domme dingen
zoals stiekem op stoepkrijtjes knarsen
en stoute woorden over het schoolplein schreeuwen
terwijl alle juffen en meesters het konden horen.
Weetje nog die Henkie? God, wat was ie gek.
Gekke Henkie is nu gekke Henk
en op bloedeloze dagen als het windstil is
plakt hij met Prittstift meeuwen terug in de hemel
en fluistert hij ze verzonnen woorden toe
waar alleen hij zelf de betekenis van kent.
De rest van de klas doet nu van die domme dingen
als werken en zorgen baren over ons investment capital
terwijl we uit frustratie op snoepkrijtjes knarsen
en stoute woorden over het schoolplein
schreeuwen tegen onze ex-vrouwen
terwijl alle juffen en meesters het kunnen horen.
Weet je nog die Henkie? God, wat zijn we gek.
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In groep 2 kwam er een nieuw jongentje in de klas. Als we in de poppenhoek speelden, noemde onze juf hem zachtjes 'een speciale leerling' in gesprekken met een
handvaardigheidmeester. We konden
ze best horen, maar wisten wij veel wat Hij liet zijn tanden zien alsje
het betekende. Hij begreep niet dat an- naar zijn Donald Duck-knuffel
dere kinderen ook op met de snelle kar keek
wilden spelen en hij liet zijn tanden
zien als je naar zijn Donaid Duck-knuffel keek, maar voor de rest was het best een
aardig joch. Hij moest echter wel snel naar een andere school.
Als puber kreeg ik uiteindelijk mee dat hij behoorlijk autistisch was.
Met het altruïsme van een wereldverbeteraar met puistjes en een beugel besloot ik hem - toen ik het begreep - te ondersteunen. Ik leerde hem cola's te bestellen op een terras, busschema's te begrijpen, net als redenen waarom je niet
euforisch een rotonde op mag rennen als er een vlinder op het verkeersbord
neerdaalt. Het zal je verbazen hoe veel mensen opkijken als een jongen van 18
met vlas snor en een Donaid Duck-knuffel dialogen uit zijn lievelingstekenfilm
opdreunt in een volle bus. Of op zijn buik op straat ligt om in alle kalmte met een
vlinder te spelen nadat hij nét niet een kop-staartbotsing heeft veroorzaakt.
Hij is dan ook niet normaal, zoals jij niet normaal bent noch ikzelf. Alleen hij
draagt een stempel en sluit zich niet af op een studeerkamer zoals wij doen, als hij
lekker zichzelf en maf wil zijn. In het begin vond ik het sneu dat hij is zoals hij is
en mensen naar hem kijken. Maar er is gelukkig één iemand die het heerlijk vindt
dat hij zo is en geniet van zijn voor een ander nutteloze talenten. En dat is hijzelf.
Terwijl we om hem lachen, wegkijken of hem zielig vinden, vraag ik me soms af
wie er in werkelijkheid begeleiding nodig heeft.

Joris Brussel (1987) werd in 2008 benoemd tot eerste stadsdichter van Velsen.
Hiermee was hij de jongste stadsdichtervan het land. Sindsdien is hij huisdichter
van Stadsschouwburg Velsen en droeg hij voor op uiteenlopende festivals, waaronder het Amsterdam Wereldboekenstad Festival. Zijn bundel Tussen Brussel en
Velsen was binnen korte tijd uitverkocht.
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MINKE DOUWESZ

Het lijkt hier
goddomme de SovjetUniewel!
Direct na de Russische Revolutie van 1917 heerste er euforie. De tsaar dood, de
elite verjaagd, de macht aan het volk, vrijheid in de kunst, een eind aan de wereldoorlog. Voortaan zou de massa door eensgezinde, noeste arbeid nog slechts trots
en welvaart kennen.
Helaas leidden chaos en schaarste al gauw tot het eerste gemopper. Dit ondermijnende geluid diende in de kiem gesmoord te worden. Hoe het verder ging is
bekend. In de wurggreep van het partijkader verwerd de vrije mens tot lijdzaam
homo sovjeticus.
Toen in 1991 de USSR uiteenviel kraaide men in het Westen victorie: het kapitalisme had gewonnen. Met de wind in de rug werd meteen maar over gegaan
tot de afbraak van sociale verworvenheden, de breidel van vakbonden, privatiseringvan nutsbedrijven; het roofkapitalisme begon aan zijn triomftocht. Groei
en winst, geld, dat is wat telt in het
Geregistreerd dient er te
leven en iedereen doet eraan mee.
Bedrijven natuurlijk, maar ook zieworden, menselijke contacten
aan de lopende band
kenhuizen, musea, universiteiten,
hele dorpen ('Bedankt voor uw bezoek. Graag tot ziens.'), ja, zelfs families: oppassen op de kleinkinderen, helpen
bij het huiswerk, dat is mantelzorg, daar kunje een vergoeding voor aanvragen!
Ook op mijn vakgebied, de psychiatrie, waarin men meestal uit interesse en
menslievendheid wenst te werken, heeft het marktdenken zijn intrede gedaan.
Hoe beter het mission statement van een GGZ-instelling, hoe groter de concurrentiekracht. Patiënten zijn stakeholders geworden. De organisatie is in handen
van managers, die aan de hand van een data warehouse nauwlettend toezien op
de productiviteit van de hulpverleners. Geregistreerd dient er te worden, menselijke contacten aan de lopende band. Een straffe manager krijgt een bonus. (Onze minister van Volksgezondheid is overigens de mening toegedaan dat men bij
psychiatrische problemen helemaal geen specialistische hulp behoeft, de buurvrouw kan dat net zo goed.)
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Verhoudt het beperkte vocabulaire van de taal van het geld zich wel tot de omgang met verwardheid, depressie, zelfhaat, hongeren en kotsen, achterdocht?
Nog geen eeuw terug waaierden de apparatsjiks in Rusland uit over de fabrieken,
de velden, zelfs het front. (De oorlog bleek toch niet voorbij.). Boeren moesten
staal gaan smeden, katoen moest bloeien in de woestijn. Kritische vragen bij de
uitzinnige doelstellingen van een Vijfjarenplan verdienden uitsluiting, zo niet de
kogel. Natuurlijk mag het leven hier in het Westen met zijn ongekende weelde en
vrijheid niet vergeleken worden met dat in de Sovjet-Unie. Maar ook ons hulpverleners werd kortgeleden te verstaan gegeven dat voor wie zich niet betrokken
toont bij het behalen van de productienormen, geen plaats meer is in de GGZ.
Als de taal van de leiding niet meer strookt met de werkelijkheid op de werkvloer
ontstaat vervreemding. Wie schreef daar ook al weer over? Was dat niet Karl
Marx?

Minke Douwesz (1962) is in het dagelijks leven werkzaam als psychiater bij een
GG Z-instelling. Ze publiceerde twee romans: Strikt en Weg, die zowel met de Opzij Literatuurprijs als met de Anna Bijns Prijs is bekroond.
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HARM HENDRIK TEN NAPEL

Haar moeder niet, haar
zus en haar zusje niet,
•• •
ZIJ niet
Ze vertelt hem over zondag, toen ze de verjaardag van haar vader vierden. De viering moest plaatsvinden bij haar oudste zus thuis, ze gingen samen met de trein.
Haar zus had huis en huid schoongemaakt, dat kon je zien. De stofzuiger stond
nog in de gang, net ingeslapen op nieuw tapijt. Ze trokken hun schoenen uit. Terwijl ze vertelt pakt ze steeds een andere vinger met andere vingers vast, alsof ze
heel bewust op- of aftelt. De keuken daar had de kleur van het koudste water in
de Noordzee. Aan de ronde tafel konden krap vijf mensen zitten. Het was rond
zessen toen haar moeder, haar zusZacht gezeur (de afzuigkap), een je van veertien en haar zus op sokgeluid datje uiteindelijk vergeet ken begonnen met koken, want die
te horen
drie, dat zijn mensen die doen. Zij
las ondertussen aan tafel een verhaal van Haruki Murakami. In dat verhaal werd ook gekookt, veel, maar het ging
niet over koken. Er werd niet veel gezegd. 'In het verhaal?' vraagt hij. Het is een
poging tot iets lichts. 'Of in de keuken?' In het verhaal niet, en in de keuken niet.
Alleen haar zusje maakte een grapje met tomatenketchup. Messen hakten en
schoven wat-ook in een pan. Geplons. De geur van rozemarijn. Zacht gezeur (de
afzuigkap), een geluid dat je uiteindelijk vergeet te horen.
Ze wandelen, trouwens, zij en hij. Wanneer hij naar haar luistert doen ze dat.
Ze komen langs een sloep die water maakt, maar niet lijkt te kunnen zinken. Hij
kan haar aankijken omdat ze een moment stil is. 'Ben je er niet over begonnen?
Dat je het allemaal op wil schrijven?' 'Laat me nou,' zegt ze. Ze heeft nog wat vingers te gaan, of over, en vertelt verder, dat ze de tafel dekten, dat haar moeder de
borden vulde, dat er een moment van stilte was om te bidden, dat ze toetastten.
Haar moeder niet, haar zus en haar zusje niet, zij niet, geen woord. Dat terwijl ze
dacht dat heel de dag nergens anders over zou gaan, zegt hij, maar ze onderbreekt
hem zodat ze even tegelijk spreken en ze vertelt dat ze daar aan tafel zei dat ze zoveel aan hem dacht, de laatste tijd. De andere meisjes, haar moeder, ze keken haar
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aan en hielden hun bestek vast. Ze wilde vragen of zij ook zo vaak aan hem dachten, maar ze vertelde dat ze zo over hem nadacht, zoveel aan hem dacht, dat ze het
uit wilde schakelen. Haar zus knikte. De afzuigkap stond nog aan. Ze wilde iets
maken, zei ze, er iets mee doen. De verhalen verzamelen die ze zich herinnerden.
Haar moeder begon, over het rijden door de tunnel naar Engeland.

Harm Hendrik ten Napel (1991) studeert Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij publiceerde dit jaar bij Lemniscaat een bundel verhalen, getiteld:
Ze vraagt: Is ditje kamer. Inmiddels werkt hij rustig aan langer proza.
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ROSAN HOL LAK

Simpel

Wil je nou dat ik direct met je spreek, of moet het toch via de telefoon? ... Wat.
Hoezo? Natuurlijk ben ik bij je. Ik ben altijd bij je. Nou ja, niet fysiek. Maar je
weet toch wat ik bedoel? ... Huh? Nee .... Dat is juist NIET wat ik bedoel. Nee, joh,
tuurlijk ben ik niet met een ander... Ben je gek. .. Ik bedoelde dat ik met mijn lichaam niet altijd naast het jouwe aanwezig kan zijn. Ik moet toch het huis uit?
Werken. De hond uitlaten? Wat ik wilde zeggen is dat ik met mijn geest bij je ben.
Dat ik altijd aanje denk, datje op die manier in mijn lichaam zit .... Hoezo? Waarom denkje dat zoiets niet kan? ... Ja. Uiteraard. Ha, ha. Dat is waar. Als ik met een
klant zit te praten denk ik niet iedere minuut aan je. En als ik aan het voetballen
ben ook niet. Nee. In-der-daad. Maar als jij yoga doet, maakjeje hoofd toch ook
leeg? Je zegt zelfs dat het juist goed is.... Wat. Waarom is dat hypocriet? Hoezo is
een balletje trappen wat anders dan mediteren? ... Nee. Inderdaad. Daar begrijp
ik niks van .... Maar... Luister nou even. Toe ... Luister. Mijn liefde voor je is als
een gedicht. Op een gegeven moment ken je de woorden uit je hoofd. Dan hoef
je ze niet meer in gedachten te herhalen. Dan zijn ze er al. In het onderbewuste. Dat is juist zo mooi... Nee? O.... Nou ok. Ja, dat vind ikjammer, ja. Ik denk dat
het WEL kan. Ik meen me ook te herinneren dat ik een keer zoiets heb gelezen.
Over een monnik. Hij moest steeds dezelfde zin herhalen. Een mantra, zeg maar.
Net zo lang tot hij die zin kon dromen en de woorden, bij elke stap
Nee. Inderdaad. Daar begrijp
die hij nam, door zijn hoofd bleik niks van
ven zingen. Ik geloof daarin. Ik kan
soms een gesprek met iemand voeren en ondertussen speelt een liedje van The
Beatles door mijn hoofd .... Wat? ... Waarom is dat geen vergelijking? Nou gaje
wel echt ver. Ten eerste zijn de liedjes van The Beatles niet SIMPEL. Bovendien
is het juist heel moeilijk om een goed nummer te schrijven dat simpel klinkt. Jezus. Straks denkje ook nog dat Bach simpel was .... Nee. Wacht nou .... Ten tweede
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is het onthouden van een melodielijn misschien nog wel ingewikkelder dan het
onthouden van een paar woorden. Dus. Wat ikje wil zeggen is dat ik tot heel wat
in staat ben. Ik kan van je houden zoals ik naar Rubber Soul luister.... Nou dat
vind jij. Ja.... Goed. Ik haal wel twee pizza's.

Rosan Hollak (1971) studeerde filosofie en politicologie en is redacteur van NRC
Handelsblad. Ze publiceerde eerder korte verhalen in Bunker Hill en Lava, haar
mozaïekroman Scherptediepte kwam vorigjaar uit bij De Bezige Bij.
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PAULBEERS

Brief aan Lex Jansen

Ingekorte brief aan Lex Jansen van De Arbeiderspers

Zennewijnen, 20 januari 2013
Beste Lex,
Nog niet bekomen van jullie kortaffe reactie op mijn mails inzake de condities
waaronder ik Menasses EU -essay Der Europäische Landbate zou willen vertalen,
het volgende:
Het essay telt een kleine 27.000 woorden. Ik vroeg een honorarium van €
2500, bijna 10 eurocent per woord. Waarom? Omdat ik als jarenlange en ervaren
vertaler, sinds 1995 van Menasse in het bijzonder, vind dat ik geen genoegen hoef
te nemen met het minimumhonorarium van 6,3 cent per woord; omdat het een
klein boek betreft en het dus niet om een groot bedrag gaat; omdat ik vind dat de
uitgever zeker in dit geval niet minder moet betalen dan het Letterenfonds, dat
ook 10 eurocent per woord betaalt
Om al deze redenen zou het je
vanaf boeken van 25.000 woorden.
sieren om op mijn oorspron(De subsidie van het Letterenfonds
voor dit boek staat overigens nog
kelijke voorwaarde in te gaan
lang niet vast). En uiteraard stelde
ik weer als voorwaarde dat de royalty van slechts 2% zou ingaan meteen vanaf
een eventuele herdruk, en niet pas vanaf het 4000ste ex. Ik wil gewoon niet dat
bij dit kleine boek het honorarium afhankelijk wordt gemaakt van wel of geen
subsidie Want je verwacht toch niet dat ik dit boek zou gaan vertalen voor de door
jullie geboden € 1.687?
Bij welk eerzaam beroep zou het denkbaar zijn dat een werkgever die de naam
Arbeiders-pers voert, een werknemer (arbeider) meer dan 20 jaar lang (1991-
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2013) na het vertalen van 12 boeken (4 van de familie Mann; 3 van Nietzsche en 5
van Menasse) ondanks bewezen kwaliteit geen andere loonsverhoging gunt dan
de officieel geïndexeerde, dus géén. Moet ik er nog bij vertellen dat het sinds 1975
aan de Index voor Levensonderhoud gerelateerde minimumhonorarium voor
literaire vertalingen alleen maar een verworvenheid is die door de VvL als Vakbond voor schrijvers en vertalers met veel moeite is afgedwongen en dat nooit,
maar dan ook nooit van de uitgevers (werkgevers) enig initiatief in deze richting
is uitgegaan.
Om al deze redenen zou het je sieren om op mijn oorspronkelijke voorwaarde
in te gaan. Maar omje te tonen dat het mij niet in de eerste plaats om de centen
gaat, maar om een bewustmaking van de vernederende positie van de vertaler,
stel ik dit compromis voor: betalen jullie de (ze) vertaler 7,5 cent per woord, dan
komt het honorarium uit op precies € 2.000 en neem ik daar genoegen mee.
Ik herhaal mijn devies: een vertaald literair boek is een geestelijk product dat
in volkomen gelijkwaardigheid tussen uitgever en vertaler tot stand dient te komen.
Met vriendelijke groet,
PaulBeers
Met deze brief werd niets bereikt, noch wat honorering noch wat royaltycondities
betreft. Het essay werd niettemin door mij vertaald. Het Letterenfonds keerde een
werkbeurs uit van € 2.700.

Paul Beers (1935) is vertaler van voornamelijk Duitse literatuur.
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LIEKE MARSMAN

Liefde in tijden van
eenzaamheid
Als je zo doet ga ik zeggen datje een door het water gesleurde
boterham bent, ik bedoel geen drabbig wentelteefje maar een
in de gootsteen gevallen sneetje. Als je de keus aan mij laat
ga ik twijfelen - het verschil tussen angst en liefde is geen
fysiologisch gegeven maar het resultaat van psychologische
interpretatie, zei mijn vriendin die in therapie is geweest
en ik ben een echte denker, dus ik heb een probleem. Voor de grap
haalden we titels van boeken door elkaar, Honderdjaar cholera, Liefde
in tijden van eenzaamheid - is niet te vertrouwen, wilde ik zeggen,
in tijden van eenzaamheid kan iets wat helemaal geen liefde is
opeens veel weg hebben van een overweldigend gevoel dat groter
in je groeit, dat is weliswaar verwarrend, maar dat maakt het geen liefde.
Als je nu geinig gaat doen dan zie ik me genoodzaakt je een smiley
van een spookje toe te sturen, dat is geinig, als je nu moeilijk gaat doen
dan zal ik hoe dan ook acht redenen hebben die je standpunt
weerleggen en ik ga ze nu opnoemen 1) ik kan er niet tegen
om zoals jij doet in het nu te leven en zou die gedachte het liefste
voor me uitduwen terwijl ikjou er achteraan sleur 2) ik ken
een geheim over je waar je zelf nog niet bij kunt en ik wil het niet
met je delen 3) ik ben een sukkel voor wie het verschil tussen seks
en liefde niet is weggelegd, een uitgewoond alleenstaand huis, een
bijna leeg kantoor waar niets meer rest dan pianoklanken, zwarte
koffie en het zwart voor mijn ogen krioelt 4) je lievelingsauteur
heeft een omvangrijk oeuvre met enkele hoogtepunten, maar ik kan zo
vijf schrijvers noemen die ik beter vind 5) ik kan daarentegen geen
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vogelhuisje voor je timmeren, ik blufte 6) je salamispaghetti
is aardig maar mijn Kaiserschmarrn is onovertroffen 7) tevredenheid
is minder gelukkig dan extase, correct, maar toch het hoogst haalbare,
dus zit ik liever stil voor mijn verrotte raamkozijn dan dat ik kreunend
injouw smetteloze bed beland 8) je noemt me een geluksvogel, ik ben
in werkelijkheid een treurduif. Het was inderdaad gezellig in het restaurant
die avond, maar je moet weten dat mijn keuzes onbepaald blijven, dat ik
het liefste loop op één nacht ijs. Als je nu gaat huilen zal ik
mogelijk een puppy na gaan doen, zelfweten, we kunnen
samen in de lach schieten, maar zorg dan ook eens dat jij zelf
het grapje maakt. En als je weer gaat denken datje een nutteloos
persoon bent op een nutteloze dag, lees dan eens zo'n klassieker
uit de wereldliteratuur, dat helpt, liefje.

Lieke Marsman (1990) is redacteur van Tirade en dichter.
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THOMAS HEERMA VAN VOSS

Achter eigen staart aan

Literatuurwetenschap komt, ontdekte ik tijdens mijn jaren aan de UvA, hoofdzakelijk neer op het reproduceren van andermans mening. Soms gebeurt dit met
bronvermelding (het liefst pagina's lang) of citaten (bij voorkeur onvertaald en
net niet te begrijpen), zodat er voldaan wordt aan de heilige wetenschappelijke
criteria. Andere keren gebruikt de schrijver juist geen enkele bron en presenteert hij, met stilzwijgende goedkeuring van collega's, zijn theorie als helemaal
van zichzelf. Jaren gaat het zo door, tot iemand er genoeg van heeft en de gangbare ideeën van zijn tijd onderuit haalt, of daar althans een poging toe doet. Hier
hangt dan nog de zweem van rebellie omheen, maar ook dit is meestal niets meer
dan een herhalingsoefening. Je kunt de klok er haast op gelijk zetten: elke tien,
vijftien jaar laaien dezelfde discussies op over het engagement van de roman,
over de maatschappelijke rol van literatuur, of over de eeuwige ontlezing. Zelfs
de vorm-ventdiscussie neemt ieder decennium wel weer een sluikgedaante aan
om zich in het debat te wurmen.
Met wetenschap heeft het, zoveel mag inmiddels duidelijk zijn, allemaal niets
te maken. Wetenschap draait om het vergaren van kennis, objectief en systematisch; met ontwikkeling, met voor anderen controleerbaar onderzoek, met
voortbouwen op eerder onderzoek.
Binnen de literatuurwetenschap Binnen de literatuurwetenschap
heerst geen vooruitgang of
heerst geen vooruitgang of objecobjectiviteit
tiviteit. Er zijn hooguit smaakverschillen, die met een wankele wetenschappelijke omlijsting zo academisch mogelijk en daardoor ook vaak tergend zoutloos de wereld in worden geslingerd.
Bedenk alleen al hoeveel verschillends er binnen de universiteitsmuren van
literatuur verwacht wordt: de ene hoogleraar behandelt uitsluitend werken met

maatschappelijke bespiegelingen - de roman als veredeld journalistiek voertuig
- terwijl anderen juist zweren bij stijlvernieuwing, of een zo onvervalst mogelij-
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ke weergave van de tijdsgeest (een term die sowieso verboden mag worden).
U zegt: geldt het niet voor allerlei disciplines, dat debatten zich herhalen en
academici worden geleid door hun persoonlijke interesses? Ongetwijfeld. Maar
vergelijk het met de natuurkunde, of biologie. Daarbinnen gaat men expliciet
verder op eerdere theorieën, ontdekkingen van nu hadden honderd jaar geleden
nooit gedaan kunnen worden. Zelfs als er jarenlang vruchteloze zijpaden worden
ingeslagen, of als men het binnen een onderzoeksgroep fundamenteel oneens is,
blijft er een uitgesproken gemeenschappelijk doel: het zo gedetailleerd en secuur
mogelijk in beeld brengen van het universum.
Wat is het gemeenschappelijke doel van literatuurwetenschap? Misschien
hebben de docenten aan de UvA het voor mij verzwegen. Misschien, en dat lijkt
me waarschij nlijker, wisten ze het zelf ook niet.
Literatuurwetenschappers zijn als dieren die achter hun eigen staart aanrennen, al decennia achtereen. De rook op het strijdveld is nog nauwelijks opgetrokken of er dient zich een nieuw, identiek schijngevecht aan. Er wordt nergens naar
toe gebouwd, er staat allang niets meer op het spel. Het spel is het enige wat ertoe
doet.

Thomas Heerma van Voss (1990) debuteerde in 2009 met De Allestafel. In april
2013 verscheen zijn tweede roman: Stern. Hij heeft interviews, verhalen en artikelen gepubliceerd in onder meer Vrij Nederland, NRCjNext, L'Officiel, Tirade,
Das Magazin, De Brakke Hond, De Gids en Passionate. Momenteel volgt hij een
master Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.
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SASJA JANSSEN

Sstt

We stelden ons voor: een oud tennisveld met mos
op het rood, bomen kusten de baan, we speelden klein
maar steeds wijder, groter, we wonnen ons
weer we wonnen.
We dachten niet begin en einde, ons doel vrat zichzelf op
zoals een hond zijn staart.
Ja,jouw idee,jouw hond, zijn staart, wat maakt mij dat uit.
Ik speel niet meer met jou, niet met jou.
We stelden ons voor: alle hondsuren in mijn huis.
Jouw kamers gaven mij te veel bloot.
Houd eens evenje muil!
0, dat kan je. Ja, ik weet datje drie minutenje adem
onder water kan inhouden,je me omklemde tot jouw fantoom
dat mee de diepten in moest. Je hebt de lage hartslag
van een crimineel.
Kwijt benje me, speler zonder spel.
We zagen: keien, tornado's als vingers, strengen wier.
Natte lakens waarin we rolden als het 's nachts heet was.
Gisteren zag ikje proesten in bad, drie minuten
laat me niet lachen,jij met je oude vissengraat.
Sstt!
Ik heb tabak vanje, vraag me niet steeds waarom!
Je naakte hemden die grijs kleurden.
Hoe je mijn huis bezette.

Je inktvis in saus die naar kattenvoer stonk.
Iedere keerweer een lepel vol tegen mijn lippen.
Laat een ander haar heupen maar voor je draaien.
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We trokken aan de muren omdat je vond dat het huis
een kwartslag gedraaid stond, ik pieste in mijn broek
van het lachen, hoelang is dat geleden?
Jij een taxi bestelde om boodschappen te gaan doen als het
hard regende.
Je buurman op wie we pasten omdat hij anders zijn vingers opat.
Onze poëzie is over.
Ik wil je levend, handen op je navel, plat ademend
in mijn opkamer. Als mijn pruimen op het land
zou ikje overstuur laten gaan.
Je fallussen rood als van een pioen doen me niets meer.
Het bloemwater hier stinkt al naar gal.
Ikhoonje.lkhoonjeterug.
Weetje nog mijn haarscheiding als fijn zand?
We bitter aten tot onze tongen in elkaar krulden?
We spraken in feuilletons.
Ik heb vertepijn!
We smoesden eindeloos, injouw oor in mijn oor.
Ja,je mag wel wat zeggen, één ding dan, maar raak me niet aan!
Laat me los.
We schoten onze lieflijkheid leeg op het land, omdat we toch
opnieuw begonnen.
Nu kleine kuilen in het land zonder dat ik schiet?
Stop met dat sentiment.
Voor de laatste keer, laat me los.
Ik eet je tederheid met bestek zoals ik mijn appels eet.
Ik hark mijn regels.
Ik hark mijn regels.
In het grind om het huis, de groeven dieper, de klei zichtbaar.
Geen blote voeten nog van jou.
Geen blote voeten nog van jou.

Sasja Janssen (1968) is dichter, schrijver van romans en verhalen. Haar laatste
dichtbundel, Wie wij schuilen, verscheen in 2010 bij Querido. Ze woont en werkt
in Amsterdam, is getrouwd en heeft een zoon.
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VINCENT MERCKX

Jouw mening telt!

Ik ben de ideale buurman. Geen vrouw, geen kinderen, geen luide hobby's, nooit
last mee. Ik vraag u binnen voor het wielrennen en als u wél kinderen heeft, pas ik
er met plezier een dagje op terwijl u de stad in trekt.
Al erger ik me zo mateloos aan de zakkenkloppers die dit land besturen. Aan
DE PROFITEURS EN AAN DE PARASIETEN VAN DE SOCIALE HANGMAT.
MAAR HET GEEFT NIET.
Excuseer me, het geeft niet. Ik mag me er niet in opwinden, weet u. Is niet gezond. Te hoge bloeddruk, permanent verkrampte buikspieren. En melkzuur zweten - u wil vooral niet weten hoezeer dat stinkt.
Dus trek ik me nu van tijd tot tijd terug in mijn schuur, achteraan in de tuin,
waar ik me gewijd heb aan de houtbewerking. 'Geef me het hardste stuk hout dat
u heeft,' heb ik gevraagd in de doe-het-zelfzaak, 'en geef me daar maar meteen het
grootst mogelijke formaat van.'
En dan ben ik beginnen werken - want dat kan IK wel, wérken. Mijn hele leven HEB IK VIJFENTWINTIG UUR PER DAG MIJN KLOTEN AFGEDRAAID
VOOR DE BLOEDZUIGERS VAN HET GROOTKAPITAAL. Excuseer me, opnieuw, ik mag echt niet zo hard roeIk mag me er niet in opwinden, pen. Zeker niet waar de kinderen
van de buren bij zijn. Ik bedoel uiweet u. Is niet gezond
teraard, genuanceerd, dat het ondanks mijn bescheiden komafbest goed zit met mijn werkethiek.
Na weken van hard werken ben ik erin geslaagd om een langwerpige cilinder
te hakken uit het massieve stukhout in mijn schuur. Ik heb die stabiel rechtop gezet en de top tot een scherpe punt geslepen. Kijk, zo doe ik dat: stevig en betrouwbaar. Vakwerk.
Net zoals het hek rond de tuin, trouwens. Begrijpt u dat ik wil beschermen
wat ik nog heb? Het huis, de beide auto's - ik ben verzot op Duitse luxewagens,
die heb ik nodig voor m'n werk - de hond? Ze hebben het nog niet kunnen krij-
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gen, al weten ze maar al te goed wat ze hier kunnen vinden. IK KAN HET ZIEN,
WANNEER ZE 'S NACHTS NAAR BOVEN KOMEN EN LANGS DE HEKKEN
DWALEN EN MET HUN ZAKLAMPEN NAAR BINNEN SCHIJNEN, TUSSEN
DE SPIJLEN EN OVER DE OPRIT, EN WANNEER DE HELE WERELD EVEN
DE BLIK AFWENDT. MAAR ZE ZULLEN ME NIET KRIJGEN. ZE ZULLEN ME
NIET KRIJGEN. ZE ZULLEN Excuses, excuses. Dat geroep alweer, ik krijg er knobbels van op mijn stembanden. Grappig eigenlijk dat u net vandaag langskomt, want mijn werk is zopas
voltooid. De afwerking was nog moeilijker dan ik verwacht had, met dat grafiet.
EN VIND U OOK NIET DAT KINDEREN ZO VERDOMD VEEL LAWAAI
MAKEN?
Wist u overigens dat er morgen verkiezingen zijn? Ik breng m'n eigen zelfgemaakte potlood mee. MIJN EIGEN ZELFGEMAAKTE POTLOOD.

Vincent Merckx (1987) woont en werkt in Vlaanderen, wat hij als schrijver als
een godsgeschenk ervaart. Op zijn satirische blog 'Vanaf hier is alles wat het lijkt'
vertelt hij over een maatschappij die lijdt aan navelstaren. Hij publiceerde in
SLANG en werkt aan zijn eerste roman.
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JANNAH LOONTJENS

Leve de nieuwe mens!

Ja, daar vliegen ze, rug en bilnaad en Keltische tatoeage van het wicht, achterop bij de jongen met vet stekelhaar. Eén hand aan het stuur de ander aan zijn telefoon. Flitsend, bling bling, met de nieuwste ring en string. De verlichten van
deze tijd. Wow, daar heb je er nog één. Macho's met uitvergrote iPhones tussen
de benen, surfen van de ene hotFabuleus! Zo knap en geil en hot! spot naar de andere, beluisteren
ZOU ik posten
met hun geslacht de dreun die hen
de dagen door vibreert. Daar gaat
hij! De nieuwe mens. De gadget die zich laat voortbewegen, informeren, inpluggen, filmen, doorsturen, delen, aanbevelen, liken, likken, zuigen, beffen. Effe de
iPhone opladen. Ongelimiteerd beltegoed, internet, roept u maar! Vraag raak, deze mens biedt uitkomst. Wie, wat, wanneer, hoe, waarom. Elke dombo heeft een
antwoord. Kijk en geniet. Het nieuwste product! So smalI, so smooth, catchy, fast,
hot en cool. De overontwikkelde techniek die de onwetenden laat weten. Yesssss!
De adembenemende versnelling, de zelfrnutatie van de mens. De dommen zijn
alwetend! HelI yeah! Een oceaan aan informatie paraat. De nieuwe mens is een
wonder: der totale leeghoofd, alles binnen bereik. Als er maar bereik is! Deze
mens is een medium! Een verlengstuk! De adapter zelf! Loopt u achter? Wilt u in
contact komen? No problem! Plug in! Het komt goed, we stellen u in verbinding.
Tweet tweet! Wees gerust, de scooter vliegt, de muis surft, de duimen tikken, wifi
weeft, deint, golft en bereikt. Kies een foto. Ja die! Daarop bent u lekker. Fabuleus! Zo knap en geil en hot! Zou ik posten. Het leven is een spel, het leven is een
game, een app! Een dagdeel een statusupdate, een uur een tweet, verveling bestaat niet. Tweet! Tweet! De toekomst ligt in de smartphone. Bent u moe? Neem
de scooter van die snol hier verderop. Gaat het u te snel? Neem een Prozac. Kunt
u het leven niet aan? Stuur uw kind naar de iPadschool. U zult geen last hebben
van die koters. Relax! Uw kids worden stil, snel, doorschijnend. Maar met een bereik! Bereik! Kon Marlene Dietrich slechts van dromen! Kinderfoto's, tienerfo-
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to's gooi de hele mikmak erop; opkomende borstjes, gladde benen. Morgen worden ze ontdekt. Who knows? Roem ligt een muisklik verderop, tik, klik, lik, like.
Bent u lusteloos? Maakt u zich niet druk! Hoeft niemand te weten. Enkele vingertipjes, huppeldepuppel over het touchpad, en uw nieuwe leven gaat door. Oei de
scooter crasht! Vlug, tweet: Fucking bijna dood hier! Geweldig! Retweeten! Uw
gefacelifte zonnebankgelaat naar de gallemiezen? Don't worry. We hebben photoshop! We hebben bereik! Apps en Wireless Access Point! Mensen retweeten.
Ze zijn er voor u. Ze leven met u mee. Tweet! Wees niet bang, durf, surf, neem de
duik en verdwijn.

Jannah Loontjes (1974) is dichter, schrijver en filosoof. Dit jaar verscheen haar
essayboek Mijn leven is mooier dan literatuur: Een kleine filosofie van het schrijverschap en haar dichtbundel Dat benjij toch, beide boeken werden enthousiast
ontvangen.
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BINDERVOET & HENKES

Is de Nederlands ten
einde gedoemd ofis dat
een ontwikkeling?
Kunnen we ook? Kunnen we alles? En maggen we met dien verstande? Magda?
Of Magda nie? Immers, wat is goud, en wie z'n voet? Maggen we nog? Kunnen
we nog? Terug naar of? Ga niet langs af? Wat spreekt je eigenlijk? In wat voor
taalvereigenlijk? En welke kant op? Hedendaags? Walgemeend bescheefd? Hoe
woordt het eigenlijk? Wat is de gevoelstemperaratuur van de Nederlands heden
ten vrage? Onder nul, als algemeend alom, tegenvoorwoordig? Slecht opgesteld?
Kwaad gestald? Hopedepopeloos?
Noh-noh, och-och, het hangt niet aan een los geval. In het voorleden ligt het
heden, in het nu wat worden zal. In woelend windgegons en woedend golfgebons
gaat het z'n gangetje het ene zeegat uit en het andere zeegat in. Mens zinkt zoals
mens gebrekt bent. Mens borstelt en kom zo boven, dank u. Mens d'ou elle ansi
ni d'homme. Want immers zei Graaf Apopokukul niet al: 'Wie wat wil zeggen, hij
houde zijn bek. En wie wat heb te zeggen, hij vermorwe zijn sprake.' En zei Johannes Lennonius niet al, heel gewoon terecht ook: 'Ik sliep naar de deur. Dat
zegt iets.' Leve de verbasterdsuikering.
Doch maar want en. Alles goed onwel. Zegt dit allisanders de grotekleine misschiedenis niet teveul? Veuls te veul? In de zin dat alles ken en niemand kan? In
de zin van fout is veel goeier als fout? Want hun zeggen hun zeggen en hun hebben gelijk gelijk: waarom ook wel?
Namelijk, als je het per ongelul verLeve de verbasterdsuikering
keerd doet, is het alleen leuk voor
een ander, zoals in 'De dag die je wist dat zou komen' uit ons onvolgeprezen kreuningslied. En pas als je het expres verkeerd goed fout om doet, is het leuk voor een
ander én voor jezelf.
Maar als je niet meer uit je woorden ken kommen, omdat je ze niet hebt, wat
dan? Te doen? Of zo, zeg maar? Of laten? Da's best wel een dingetje, toch? Best
wel een gedoetje? En dan zegje maar. Dan gaat de grote papiermaché-clichémachine in het hoofd op losse toeren. Aan. 'Oranje is ergens naar toe leven.' 'Vrijheid
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spreekje af.' Of deze van 4 mei: 'In die oorlog, waar mensen mensen doodden, zag
mijn vader het duister.' Hier is de wapenfabriek aan het woord, de nationale geweerassociatie, want janee wapens doden geen mensen, mensen doden mensen,
en die zelfde mensen 'werden opgepakt, vervolgd, omdat ze geen wij waren, maar
zij.' Da's pas oud antieke taalmishandeling in Krauseske zin. 'Op zestienjarige
leeftijd keek ik om mij heen. De Tweede Wereldoorlog was over. Maar voor veel
overlevenden ging de oorlog door. Velen voelen nog iedere dag het duister.' Dankuwel meneergeneraalmaarschalk Van Oem voor de stichtende woorden. maar
hier trekken wij de lijn. En die dag keken zij niet langer teevee. Grutte worstdag!
Ot siens in de Blokkendoos!

Bindervoet & Henkes (1962), redacteuren van Piatforum sinds 1982, vertaalden
o.a. Finnegans Wake, Hamiet, de Beatles en Ulysses; schreven o.a. De intocht van
Christus in Amsterdam en De Mannen van Minsk; geven ook workshops, lezingen,
colleges, ongevraagd advies, en de cursus 'Ulysses lezen met de vertalers'.
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SANNEKE VAN HASSEL

Omdat ik het zeg

Haal je voeten uit mijn nek. Je pap wordt koud. Pas op bij die trap. Nee, het
is geen sportdag vandaag. Even serieus. Dit vind ik echt niet leuk. Waar zijn je
schoenen? Kom nu van je broertje af. Ik zeg het nog één keer. Wil je alsjeblieft
doortrekken. Doe die deur dicht. Ja, ik koop een keer Fristi. Voeten onder tafel.
Heb je nou je pap al op? Wat bedoel je met munch, munch? Dat glas is breekbaar. Hier in huis slaan wij elkaar niet. Pappa heeft last van zijn rug. Als ik je tshirt aantrek, doe je dan zelf je broek? Een gordijn is niet om aan te hangen. Ik
zal jou eens munchen. Zet die afzuigkap uit. Niet gillen. Tenen onder tafel. Nog
twee hapjes. Niet tegen de deur schoppen. Voor één keertje dan. Uit die mixer.
Niet likken. Dat is voor morgen. Nu zijn de winkels nog dicht. Niet zo hard. Er
kunnen mensen langskomen. Die
Haal nu die slipper uitje
komt een ander keertje spelen. Dat
mag je niet zeggen. Ik weet niet
broertjes mond
wat er gebeurt als je dat zegt. Als je
dat nog een keer zegt gaje naar de gang. Blijf af. Zeg eens wafel. Zet dat ding uit.
Dat mag echt niet. Je hebt nog niks gedronken vandaag. Je mag de chauffeur
niet storen. Wat zei ik nou? Leg dat mes neer. Twee snoepjes, niet drie. Je hebt
net al iets langer achter de computer gezeten. Of we komen te laat. Niet uit het
raam hangen. Zitten doe je op je billen. Dat is gewoon ei met een beetje aardappel. Nog één hapje. Haal die knikkers uit de dakgoot. Knieën onder tafel. Wat
heb je eigenlijk gedronken vandaag? Als jij je t-shirt uit trekt, doe ik je broek.
Niet gillen. Niet gooien. Niet slaan. Ssst, je broertje slaapt. Dat is niet voor nu.
Eten doe je met een vork. Naar boven, en snel. We slapen vannacht in ons eigen
bed. Alsjeblieft. Eerst tandenpoetsen. Je moet eten als er eten is. Ik zeg het nog
één keer. Kom van het aanrecht af. Een plantenspuit is voor planten. Ik tel tot
tien. Niet schieten. Nee, geen zoetigheid. Zei ik: schiet maar? Nee toch? Haal nu
die slipper uit je broertjes mond. Niet met de deuren slaan. Pas op bij het trapgat. Rechtop zitten. Nee, we gaan ook niet in mijn bed voorlezen. Eén boekje,
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geen twee. Donald Duck is geen boek. Tot hier. Dat kan stuk. Ik zei het toch. Dat
trek ik van je zakgeld af. Ook achterin je mond. Ga slapen. Mamma gaat nu echt
boos worden. Pak je jas. Pak je tas. Laatste hap. En snel. Als het nou niet stil is.
Het licht blijft uit.

Sanneke van Hassel (1971) is schrijver en redacteur van Terras. In 2012 verscheen haar verhalenbundel Ezels.
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ALBERT MEIJER

Trots
Vijftigjaar terug was ik ziek geweest. In mijn zieke hart woonde een geheim dat
het daglicht niet kon verdragen. Alleen in de schaduw kwam het tevoorschijn,
vanonder mijn kleren, tussen mijn ribben door. Mijn ware ik kon zich slechts laten zien in achterkamertjes, louche cafeetjes, herentoiletten. Naakt, verscholen,
vies, maar echt.
Vijftig jaar was lang genoeg voor verandering. De regenboogvlag hangt niet
langer halfstok, maar wappert trots op rondvaartboten, winkelboulevards, zelfs
kerktorens. Zonder noemenswaardige lichamelijke veranderingen is de homo
ineens kerngezond. Homoseksualiteit als ziekte werd genezen door veranderende definities.
Homoseksualiteit is een industrie geworden. Gay is interessant, exotisch,
spannend en is, in de juiste handen, goud waard. Dus worden ciderreclames
gericht op homoseksuele consumenten, roepen popdiva's om het hardst over
homo rechten en wordt er geen tv-serie meer gemaakt zonder minstens één gay
personage. Er zitten prima bedoelingen achter, maar gaat het hier om emancipatie of marketing?
Ook de politiek casht in op de homo. Een VVD-boot vaart trots door de Amsterdamse grachten. 'Overal homo kunnen zijn' staat op de ene kant. 'Safety for
everyone' aan de andere. Een jaar ervoor stemde de VVD-fractie in de Tweede
Kamer nog tegen een verbod op weigerambtenaren. En maar dansen.
Ik zeg niet dat reclamernakers, popdiva's, serieschrijvers en VVD-politici de
homobeweging geen warm hart toedragen. Ik geloof het graag. Hun inzet schijnt
een fel licht op een onderwerp dat
al te lang in de schaduwen was verHomoseksualiteit is een
borgen, maar nu wordt het hopeindustrie geworden
loos overbelicht. Ik hoef de televisie maar aan te zetten of ik zie knuffelhomo's en gay bestfriends massaal uit het
kastje komen. De tv-homo is krachtig, dapper, knap, vrij, onbezonnen en boven
alles sassy. Een voorbeeld voor ons allen. Een baken van trots.
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Het probleem is dat de tv-homo een bepaald verwachtingspatroon schept. De
homo is een doelwit geworden. Geen doelwit van spot, maar van ongegronde bewondering. Op feestjes word ik aanbeden om mijn vermeende zelfvertrouwen.
Het zijn meestal meisjes, dronken van de rosé, die het knap en leuk en oneindig
interessant vinden dat ik 'mezelf' durfde te zijn. In hun ogen zit ik op een roze
wolk. In mijn ogen is het gebakken lucht. Don't be a drag,just be a queen is de slogan, maar wat als je niet in een koninklijk middelpunt wilt staan?
Vijftig jaar later ben ik niet ziek meer, maar een ongezonde trend. Alles wat
we wilden was gezondheid. Gelijkheid. Acceptatie. Trots. In ruil daarvoor werden we een politieke speelbal, een mediahype, een televisietrend en een afzetmarkt. We werden slimme, sexy, sassy strijders voor gelijkheid, maar van zo'n kaliber dat we onmogelijk aan alle eisen konden voldoen. We wilden onszelf zijn,
maar hoe kunje trots opjezelfzijn alsje trots móét zijn?

Albert Meijer (1986) is niet boos, maar doet graag alsof. Hij werkte als columnist
voor jongerenblad Expreszo en studeerde onlangs af. Nu mag hij zichzelf zowel
musicoloog als Europa-deskundige noemen en dat doet hij dan ook graag. Hij
woonde in Zweden, Oostenrijk en Japan, maar is nu neergestreken in Brussel om
te werken voor de Europese Commissie.
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ESTER NAOMI PERQUIN

Verdomme nog aan toe

Ik begrijp hoe het gaat. Het is belangrijk om dat te benadrukken. Ik begrijp het
echt. Vóór jullie in dat huis trokken heeft er een ander stel gewoond. Het was een
onopvallend stel en ik herinner me hun stemmen en gezichten nauwelijks. Wel
hadden ze een hond die je bijzonder zou kunnen noemen, een merkwaardig dier
met een roodbruine vacht. Die hond liep zoals sommige paarden lopen, zoals bijvoorbeeld Arabische volbloeden lopen. Een merkwaardig lichtvoetig draven was
het, meer dansen dan lopen.
Zelden zag ik ze samen. 's Ochtends ging zij een rondje met de hond en 's
avonds hij. Er werd altijd gegroet maar tot een gesprek kwam het pas later, toen
ze al op het punt stonden te vertrekken. Het was een mooie dag, de eerste droge
dag in weken. Ze stonden allebei op de stoep dozen in een vrachtauto te schuiven
toen ik vroeg of ze gelukkig waren.
Niet letterlijk natuurlijk, ik vroeg
's Ochtends ging zij een rondje
met de hond en 's avonds hij
dat niet letterlijk - maar de bedoeling van mijn vraag was helder. Ik
vroeg waar ze heen gingen. De vrouw zei: 'We hebben een klein appartement gekocht, met uitzicht op de plas.' De man knikte alleen, terwijl hij een grote witte
doos met het opschrift 'spullen kleine kast' de laadruimte van de vrachtauto binnenschoof. En toen zei de vrouw iets wat me altijd bijgebleven is. Ze zei: 'Er is
daar een lift voor de hond.'
Ik begrijp, dat wil ik nogmaals benadrukken, dat het niet gemakkelijk is. Deze
huizen zijn smalletjes gebouwd,je kunt elkaar niet de hele tijd ontlopen en soms
zelfs niet eventjes. Je hoort elkaar lopen. Je hoort elkaar eten. Je hoort elkaar
ademhalen. De muren zijn dun. Er moet wel ontzettend veel liefde in het spel zijn
wil je zulke dingen kunnen dempen. Dat weet ik. Enorme harten zijn er voor nodig. Maar misschien moeten jullie allebei wat vaker de deur uit. Misschien moeten jullie je niet fixeren op de leefruimte maar op de bewegingsruimte. De fysieke. De geestelijke. Post eens een brief. Spaar jullie serviesgoed. Loop naar de
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avondwinkel. Poets de auto. Heroverweeg scheldwoorden. Haal wat rozemarijn
uit het nabijgelegen plantsoen. Ga het bos in en blijf even aan de rand van de plas
staan, pal tegenover het nieuwbouwcomplex waar jullie voorgangers nu wonen.
Kijk, het is jullie huwelijk natuurlijk en ik ben ontegenzeglijk niet de beste
raadgever op het gebied van echtelijke betrekkingen (God weet dat ikheel wat rokende puinhopen achter me heb gelaten, als het erop aankwam) maar als ik desalniettemin een woord van advies zou mogen geven zou ik willen zeggen, zonder
het voortdurende wapengekletter tussen jullie beide karakters als nutteloos tijdverdrijf terzijde te willen schuiven: koop een hond.

Ester Naomi Perquin (1980) is dichter, winnares van de VSB Poëzieprijs 2013 en
voormalig Tirade- redacteur.
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ARJEN VAN LITH

Zomertijd
De meeste mensen gaan 's zomers op reis, maar ik blijf altijd thuis. Dan komt M.
namelijk terug uit Amerika, waar hij werkt aan de universiteit. M. is de liefde van
mijn leven. Een ranke wiskundige met grote groene ogen en een dikke kuif kastanjebruin haar. Ergens lijkt hij wel op de jonge Superman uit de serie Smallville,
maar dan nóg jonger en veel slimmer. Van juni tot en met augustus is hij terug in
Amsterdam omdat het in Texas te heet is en omdat hij mij weer wil vasthouden.
En ik hem ook natuurlijk, hoewel het toch altijd even wennen is.
Net als alle grote schrijvers gedij ik het best in een solitaire setting waarin ik
volgens een ijzeren werkschema opereer: opstaan rond het middaguur, dan YouTube met een joint tot het avondeten, vervolgens een paar uur broeden op de
bank en dan schrijven tot vier uur 's morgens. Ik hoef voor dit alles geen applaus,
maar dat is toch al gauw een werkweek van 90 uur. Die jarenlange discipline heeft
me gebracht tot halverwege mijn debuutroman, dus een beetje respect voor mijn
werkwijze vind ik niet te veel gevraagd, ook niet van mijn verkering.
Helaas.
Zodra M. op Schiphol is geland, leven we volgens zijn ritme: vroeg op, vroeg
naar bed. Ik durf er niks van te zeggen want hij betaalt momenteel de hypotheek,
maar eigenlijk is het een grof schandaal: niet hij, maar ik moet zeven tijdzones
opschuiven. De hele zomer ga ik gebukt onder een loodzware en bovenal onrechtvaardige jetlag. Van werken komt niets meer terecht. Mijn meest productieve uren breng ik lepeltje-lepeltje door, klemvast en klaarwakker in de armen
van M., die tevreden in mijn oor ligt te ronken. In het holst van de ochtend verstoort hij met zijn lokroep mijn
remslaap - uitgerekend het stadiIk durf er niks van te zeggen
want hij betaalt momenteel de um van verhoogde hersenactiviteit
waar kunstenaars het van moeten
hypotheek
hebben - want 's morgens heeft hij
nu eenmaal meer energie dan 's avonds. 'Hé pretje,' gromt hij dan, 'kom eens effe
bij me,' en voordat ik voldoende bij kennis ben om mijn slaapmasker weg te trek-
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ken, lig ik als een blind prooidier te spartelen met mijn benen in mijn nek. 'Lekker gezellig!' hijgt hij boven me, maar koffie, ho maar. Hoe kan een mens zo werken? Dit is gewoon niet professioneel.
Over twee weken vertrekt M. weer naar Texas. Over twee weken zal ik de
nachten weervolschrijven, omdat er dan geen reden meer is om naar bed te gaan.
Ik zal pas wakker worden wanneer hij opstaat en me belt, omdat niemand anders
me zal wekken. Het zal kouder zijn zonder zijn zwetende lijf tegen me aan, maar
op meer dan 8000 kilometer afstand zullen onze levens eindelijk weer synchroon
lopen.

Arjen van Lith (1971) is journalist en schrijver. Eerder publiceerde hij het satirische crisishandboek Antirecessiva, een reeks korte verhalen en de dichtbundel
Geluk in de ruimte: gedichten door Philips Freespeech 2000™. Momenteel werkt
hij aan zijn eerste roman.
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JAMAL OUARIACHI

Tegen de kwestie
In het van rotting, schurfterige stofdeeltjes en gore gifwalmen dampende mediamoeras datje in onze tijd met geen mogelijkheid lijkt te kunnen negeren, is een
nieuw fenomeen naar de oppervlakte geborreld. Het is komen bovendrijven als
een opgezwollen lijk, het heeft zich verspreid als een pestepidemie. Het kent vele
verschijningsvormen, het is nagenoeg ondenkbaar dat u het nog nooit heeft aangetroffen. Vrijwel alle aspecten van ons moderne leven zijn erdoor beïnvloed geraakt.
Neem zoiets basaaIs als het gezinsleven. Daar begint het al, op het niveau van
zo'n micro samenleving. De toch al
Vrijwel alle aspecten van ons
zo delicate verhouding tussen oumoderne leven zijn erdoor
ders en kinderen, en tussen ouders
onderling, wordt op subtiele wijze
beïnvloed geraakt
aangevreten door de eroderende
invloed van het fenomeen, de kwestie, hoe je het ook noemen wilt. Men kan alleen maar bevreesd zijn voor de effecten hiervan op de langere termijn.
Moet er dan geen paal en perk gesteld worden aan de niet te remmen zegetocht van deze kwestie? Absoluut. Je zou willen roepen: stel je voor dat we ons
hier allemaal aan zouden overgeven, dan is toch het einde zoek?
Wie zulks te berde durft te brengen, wacht niets dan hoon. En daarin schuilt
het gluiperige van de hele kwestie: iedereen beschouwt haar als een onschuldig
fenomeen. De mensen halen hun schouders op en denken: het zal mijn tijd wel
duren.
De enige die ons zouden kunnen redden zijn onze volksvertegenwoordigers.
Maar u raadt het al: inmiddels heeft de glibberige struikrover - want zo mogen
we de kwestie toch wel bestempelen - zich ook een weg gebaand naar het macroniveau van de landelijke politiek. Sla de partijprogramma's er maar op na. Het is
de kwestie dit, de kwestie dat, de kwestie zus, de kwestie zo - om tureluurs van te
worden.
Het is natuurlijk allemaal begonnen in de populaire cultuur, maar inmiddels
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koketteren ook intellectuelen, kunstenaars en wetenschappers met het fenomeen - ze zouden eens achterblijven bij de rest! Terwijl ze als een voorhoede tegen de kwestie ten strijde zouden moeten trekken!
Wat mij persoonlijk misschien nog wel het meest stoort, zijn de onvermijdelijke seksuele connotaties van de kwestie, die alle aspecten van ons taalgebruik
inmiddels hebben besmet als een soa. Dat kon er ook nog wel bij, godbetert. Probeer nog maar eens een normale Nederlandse zin uitje strot te krijgen zonder op
een freudiaans diepteniveautje aan de kwestie te denken.
Het lastige aan de kwestie is dat zij zo ongrijpbaar is. Je hoeft er maar naar te
wijzen, of ze schiet weg als een geschrokken vlieg. Dat is meteen wat de kwestie
zo eindeloos irritant maakt, zo godsgruwelijk irritant datje er het liefst met een
mitrailleur op los zou willen knallen, maar dan nog zul je haar niet raken. Ze is
onverdelgbaar, lijkt het wel.

Jamal Ouariachi (1978) schreef de romans De vernietiging van Prosper Morel
(2010), Vertedering (2013) en 25 (2013). Daarnaast publiceerde hij verhalen, artikelen en polemieken in onder meer nrc.next, HP/De Tijd, Vrij Nedederland, Das
Magazin en Vogue.
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SIMONE VAN SAARLOOS

Beleen

450 brieven. Toen mailtjes, sms'jes met de vraag: heb je mijn brieven wel gehad?
Ik had je gewaarschuwd voor mijn slapeloze stad. Hier is intensiteit geen
doelpunt op zondag, een schouderklopje als beloning, in een gekke bui misschien
een schreeuwen een vlugge stoot met de hockeystick in de lucht. Jij noemde de
intensiteit exotisch - op te lossen met een dure airconditioning die de temperaturen automatisch reguleert.
Je belde vanuit de taxi wanneer je er bijna was. Dan nam ik de lift en ging ik
langs de pedicure om de hoek waar het water naar een schip verwees waarmee zij
ooit gekomen is. Ik deed het voor haar, de Chinese die haar gezin trots een minimum toestuurt. Ik wilde laten zien hoe het ook alweer voelde: je klaar te maken
voor een man, anxious anticipation.
Ik weet nog hoe we een duif zagen met een gedraaide nek, gevallen uit zijn
nest, hoog en verlaten tussen de balken van de brug.
'Laat het de kinderen niet zien,' zeije.
Ik zei dat het geen kinderen waren, maar studenten en we proostten. Te vaak
omdat ik zodra ik je zag vergat: je bent een lichtgewicht. We zwalkten richting
mijn huis. Tegen de muur onder de
Op een onzeker moment rook de brug werd een eerste kledingstuk
opzij geduwd. Oranje licht zwenhele stad naar jou
gelde in de wind, er vielen druppels, water waar waarschijnlijk iemand op gelopen had.
's Ochtends kleefden er veertjes aanje schoen.
Je telde mijn gelakte tenen en bleef maar zoeken of er geen nullen achter zaten. Tien, zei je, tien!, verbaasd dat iets zo weinig mooi kon zijn.
Je haalde de verpakking van je nieuwe aftershave, geroutineerd alsof het een
pakje sigaretten was. Het cellofaan zocht een houvast om aan vast te kleven, vond
en verstopte mijn wastafel. Je vergat watje voorheen droeg en kocht op het vliegveld altijd zomaar iets. Op een onzeker moment rook de hele stad naar jou.
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Je stootte mijn naam, een zucht. In de winter begon je met rijmpjes, erg ver
kwam je niet. 'Hees,' zei jij, dat slaat wel een beetje op je stem. Ik vergat dat liefde
niet doof maakt. Sindsdien waren sms'jes gericht aan 'HH', de initialen van een
nazi.
Je wilde per se naar Macy's voor cadeautjes en ik hielp je zoeken, kocht pakpapier met Pieten via internet. Ik durfde er niet mee over straat - bang om voor racist te worden
uitgemaakt.
Je belde nog wel om te zeggen dat 'de kinderen' blij waren met hun kasjmieren sjaals. Een rode voor je dochter, een zwarte voor je zoon. Gefeliciteerd, zei ik.
'Dat zegje niet met Sinterklaas.'
Ik hoorde de verwarming op de achtergrond, hier loeiden de sirenes.
'Dwaas,' zeije.
Rijmen werkelijk is je sterkste kant.

Simone van Saarloos (1990) is redacteur van Tirade. Ze studeerde literatuurwetenschap en filosofie, recenseert fictie voor Volkskrant Boeken en publiceerde
verhalen, artikelen en opinies in onder meer NRC Handelsblad, Vrij Nederland,
Das Magazin, De Revisor en Filosofie Magazine.
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SJOERD VAN DER LINDEN

Hoe het nu werkelijk
•
ZIt

Laat mij u vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Nee, ik vraag u niet om toestemming: ik stel u in kennis van het feit dat ik u in kennis ga stellen van hoe de wereld
in elkaar zit. U heeft geen keus. U kunt geen kant op, want u bent de lezer. Hooguit
kunt u het geschrevene wegklikken, of woedend in een hoek smijten. Desnoods
steekt u het in de fik. Maar dan laat u zich kennen en dat weet u heel goed. Anderzijds kunt u verder lezen, maar dan heeft u eveneens verloren: terwijl ik u lekker
de les lees, zit u zich te verbijten. Het is toch godgeklaagd, wat ik allemaal beweer!
Maar ik heb het woord en u heeft pech.
Tenzij u mijn mening deelt, maar de kans daarop is praktisch nihil. U heeft
immers uw eigen mening, en daar
bent u trots op. U deelt alleen een
U dient met uw gore poten van
mening wanneer u iets moet van
de waarheid afte blijven
degene die haar verkondigt. Maar u
moet niets van mij, u kunt niet wachten om mij terecht te wijzen. De ware stand
van zaken is immers - hoe kan ik dat nu niet zien - geheel anders dan ik u tracht
voor te spiegelen.
Of misschien wilt u slechts nuanceren. Maar hoe valt de waarheid te nuanceren? U dient met uw gore poten van de waarheid af te blijven. Hoe haalt u het
in uw hersens? U hecht geloof aan allerlei dwaalleren, dat is bekend. Terwijl ieder mens, dus ook u, toch beschikt over een gelijke dosis soevereine rede, waarmee u net zo goed in staat bent om de wereld te ontleden in onomstotelijke feiten. Waarom doet u dat dan niet?
Als u uw eigen preoccupaties nu eens laat varen en uw ogen zou openen voor
de ware stand van zaken, dan zult u inzien dat uw mening onhoudbaar is. Maar
daarvoor bent u te bescheten en te zelfgenoegzaam. Het valt ook niet uit te sluiten dat u gewoon dom bent. Hoe kunt u anders zo krampachtig vasthouden aan
uw eigen gelijk? Kunt u mij dat verklaren?
Nee, dat kunt u niet. Want ik heb het woord. U niet.
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Ik heb met u te doen. Werkelijk waar. Vandaag ben ik in een milde bui. Maar
voor hetzelfde geld had ik alles uit de kast getrokken om u te beledigen tot op het
bot. Tussen mijn schrijven en uw lezen liggen weken. Misschien denk ik er inmiddels al heel anders over. Misschien veeg ik inmiddels mijn reet af met wat ik
hier heb opgeschreven. Niets menselijks is mij vreemd. Maar dat baat u niet. U
heeft alleen deze tekst.
Kom me maar zoeken. Kom me vermoorden. U vindt me toch niet. Ik schuil
achter de drukpers.

Sjoerd van der Linden (1981) studeerde achtereenvolgens Technische Natuurkunde, Nederlands en Wijsbegeerte, met wisselend succes. Zijn nomadenbestaan tussen Parij s en Amsterdam financiert hij door te schrijven voor eenieder
die daarvoor betaalt.
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CARELPEETERS

Kinky seks in een
filosofisch bedje
Na de jaren waarin de vruchten van de jaren zestig de kans hebben gekregen om
overrijp te worden, ontgaat het niemand meer dat we in een tijd leven waarin
weer behoefte is aan wat zelfbeperking, aan een vrijheid die niet al te zeer wordt
uitgewoond, aan de terugkeer van enig gezag en aan een minder waterige filosofie
dan het postmodernisme. De egoïstische en individualistische samenleving bestaat echter niet in de mate waarin de filosoof Ad Verbrugge hem voor zich ziet in
Staat van verwarring. Het offer van liefde. We zouden louter in een vluchtige, onechte virtuele tijd leven waarin mensen onthecht en zonder richting narcistisch
ronddolen. Er zou geen verband, geen 'bezield verband' tussen mensen meer
zijn, geen 'binding', geen 'cohesie'.
Om zijn oude, in Tijd van onbehagen uit 2006 ook al opduikende verlangen
naar een 'bezield verband' nieuw leven in te blazen, liet Verbrugge zich meeslepen door het lezen van Vijftig tinten, de immens populaire trilogie van E.J. James.
Daarin wordt sadomasochistische seks bedreven tegen de achtergrond van een
kitscherig nouveau riche-decor. In dit in siliconenproza geschreven boek ('Mijn
innerlijke godin is verrukt. Ik kan hem neuken met mijn mond') ziet Verbrugge een nieuwe 'binding' ontstaan omdat de man en de vrouw zich op een rituele manier aan elkaar 'offeren'. De
redenering van Verbrugge is gebaEr zou geen verband, geen
seerd op het feit dat de man en de
'bezield verband' tussen
vrouw in Vijftig tinten uiteindelijk
mensen meer zijn
(na duizend pagina's) gaan trouwen en een kind krijgen. Dat is het bewijs voor die nieuwe binding: het autonome
individu heeft zijn tijd gehad.
Van het sadisme en het masochisme maakt Verbrugge een moderne versie van
oude cultische seksualiteit, 'zoals we die in de dionysische mysterieën naar voren zien komen.' Terwijl de vrouw wordt geboeid, vernederd en gemarteld ('het
gaat er om datje van mij bent en dat ik met je kan doen wat ik wil') en de man ge-
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niet van de pijn die hij teweeg brengt, maakt Verbrugge er indrukwekkende filosofie van, tot in het komische: 'In Vijftig tinten wordt een poging gedaan om vanuit een geritualiseerde eroos een helend transformatieproces te schetsen van de
mens als een gemeenschapswezen.' Het wordt helemaal om te lachen wanneer
Verbrugge het ook nog heeft over een proces van 'heling' dat hier plaatsheeft, een
woord uit de wereld van handopleggers en geestenbezweerders.
Verbrugge is als filosoof een gemeenschapsdenker, een communitarist die het
masochisme van de vrouw in Vijftig tinten zelfs vergelijkt met het offer dat Christus voor de mensheid bracht: 'In Vijftig tinten is het deze kracht van het erotische
die Ana in staat stelt zichzelf te offeren, en dat betekent: zichzelf te schenken en
daarmee haar autonomie en oude staat prijs te geven'. Het klinkt fijn christelijk,
maar het gaat gewoon om kinky seks, met hoeveel vernuft Verbrugge er ook een
modieuze filosofie omheen spint.

Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Onlangs verscheen zijn boek Het wonderland van Lewis Caroll. Wekelijks schrijft hij
in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de website
vn.nljBoeken.
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MARTEKAAN

Damesleed

Voor een vrouwenblad schreef ik een stuk over moederschap. 'De baby als accessoire' was de werktitel. Het was me te doen om de wijze waarop het krijgen en
hebben kinderen inmiddels volledig lijkt te zijn ingekapseld in de onverminderd
om zich heen grijpende life style-dictatuur waarin al het menselijke wordt vermarkt en het hele leven een keuze is.
Het stuk lag te wachten toen ik met mijn man en onze twee dochters naar New
Delhi, India, vertrok. Een paar maanden later werd het geplaatst. Inmiddels was
ik bezig te wennen aan het feit dat straatkinderen een hongerige baby tegen mijn
auto raam duwen.
Toen beviel er een poes in onze tuin. Een paar dagen na de geboorte van haar
kittens vertrok moeder. Ze nam twee van haar drie baby's mee. Een babypoes
bleef hulpeloos achter in het stof van onze tuin. Haar gekrijs ging door merg en
been.
Rond die tijd vernam ik per mail dat er hommeles was over mijn stuk. Een
hoofdredacteur van een tijdschrift voor moeders was beledigd door iets wat ik
over haar geschreven had.
Vier dagen krijste het poesje onafgebroken, maar omdat de moederpoes zich
af en toe nog liet zien durfde ik haar niet weg te halen. Soms ging het krij sen over
in piepen om dan een paar uur later weer aan te zwellen. 's Avonds zette ik muziek op om haar even niet te horen, al had dat geen enkele zin, het gekerm van het
diertje had zich in mijn hoofd vastgezet. Het enige wat een evenredige hoeveelheid van mijn aandacht opslokte was de damesblad-fittie.
Het katje begon schor te worden en was sterk aan het vermageren. Mijn pogingen om een dierenambulance of asiel te vinden liepen op niets uit.
Na een week vond ik een oppasmoeder voor het weeskatje. Samen met mijn
dochter bracht ik het beestje weg. We belden aan bij een groot, donker huis. De
deur werd opengedaan door een jonge Indiase met een Brits accent. Ze zette het
katje in haar handpalm en controleerde het geroutineerd en liefdevol. Opgelucht
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omdat we eindelijk iets hadden kunnen doen om het lijden van het katje te verlichten keerden we huiswaarts. Nu klonk weer alleen het getoeter van het verkeer
en gekwetter van vogels in de tuin.
Het debacle met het damesblad leidde tot een vermelding in een ander blad.
Ik werd met naam genoemd en kwam er niet al te florissant uit naar voren. Het
stoorde me. Ondanks mezelf. Ondanks alles.
Bas Heijne citeerde de Schotse schrijfster Pat Barker in een column: 'H's the
harde st thing in the world to go on being aware of someone else's pain.' Pijn van
anderen op je eigen leven betrekken
is menselijk. Blijvende betrokkenheid Het debacle met het damesblad
bij de pijn van anderen is een reusach- leidde tot een vermelding in
tige opgave, voegde Heijne toe. Nog een ander blad
geen halve kilometer van mijn tuin
wonen kinderen op een vluchtheuvel. Pas als er iets levends luidkeels ligt te sterven in my own backyard kom ik in actie.

Marte Kaan (1977) studeerde psychologie en volgde de opleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam. Werkt als freelancej ournalist en woont met haar man
en hun twee dochters in New Delhi, India. Bij Ambo verscheen haar eerste boek
Lang leve de liefde - essays over destructieve liefde. Begin volgend jaar verschijnt
de verhalenbundel De Saboteur (Ambo). Momenteel werkt ze aan een non -fictieboek over India.
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MAARTEN VAN DER GRAAFF

Dankwoord

Sommige dichters hebben mij geleerd hoe misselijkmakend poëzie kan zijn. Hoe
log en doods. Dit is dan ook een dankwoord.
Bedankt Cees Nooteboom, zeer geleerde handelsreiziger, voor uw comfortabele gedichten. U reist licht, omdat uw culturele bagage ook nog mee moet. Bedankt voor al die vreemde bedden die u voor mij hebt beslapen, citaten dromend
in de beklemmende luxe van een
Dichters van leuke gedichtjes,
vreemde stad. Erik Menkveld in de
ook jullie wil ik bedanken
Volkskrant over uw laatste bundel:
'voor meer dan de helft gaat deze
bundel over het werk van collega's of is aan hen opgedragen: van Vergilius en Dante, via Borges en Zagajewski tot Budé en Ten Berge (...) In de eerste plaats is Overal
licht (sic) dus de vrucht van een leven lang hartstochtelijk lezen, kijken, luisteren
en bevriend zijn.'Vergilius en Dante: collega's! Eén lezer heeft u in ieder geval weten te verblinden.
'Dit boekje kocht ik ooit in Teheran.'
'In Te-he-ran, echt waar? Wat heeft u toch een boel meegemaakt opa.'
Hester Knibbe, ik had uw werk, dat geprevel met die flinterdunne duurzaamheid' niet willen missen. Uw kleurloze algemeenheid die als menselijkheid poseert is adembenemend. Ik heb veel geleerd van de ongemeen brave verwijzingen
die uw getrut moeten opleuken: Griekse goden (overeenkomst met vakantie-orakel Cees: het gymnasium heeft de poëzie veel aangedaan), Duino, Het Paradijs.
Versjes, versjes, zo heerlijk gewoon, hup lieve dichters, door Annie tot Toon!
Dichters van leuke gedichtjes, ook jullie wil ik bedanken: Driekvan W., Drs. P, Jan
Kal, Patty Scholten, schoolmeesters en kleuterleiders.
Een diepe buiging maak ik voor het rellende heertje Benno Barnard. Ik wil u
eren als grootmoefti van de kitsch en ongeëvenaard Europees monumentenzorger. 'Kan ik de landschappen onthouden / de echte en / de daaraan analoge? Waar
alles is in mij? Waar ik, / waar jij? / Licht is het lastige van duisternis.' En poëzie
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het lastige van gedichten. We moeten nog even, meneer Barnard, op deze aarde,
maar eens worden alle tranen afgewist en worden alle landschappen onthouden.
Benno Bazuin zal dan alles zijn in allen.
Tot slot richt ik mij tot de bleke harpisten en zachtaardige vogelaars. Een bedankje kan er wel vanaf. Aan de godfather van de wielewaalzoekers bijvoorbeeld,
Chris van Geel, voor gedichten waarin veel eendjes worden gevoerd. Of Ad - fiets
em erin - Zuiderent, waarmee je alle kanten op kunt, altijd een beetje weemoedig en vaag ontevreden. Behoort dit allemaal tot het verleden? Het werk van de
vergrijzing is nooit af. De achtergrondruis is overal. Zie de titel van de bundel die
dit jaar met de C. Buddinghprijs werd bekroond: Bijgeluiden. Henk Esters poëzie:
beetje rondhangen, beetje loeren, bij het water, bij een boom, beetje nadenken hé is dat niet een wielewaal? Weeë dampen uit de nostalgiefabriek Poëzie.

Maarten van der Graaft" (1987) debuteerde onlangs met de bundel Vluchtautogedichten bij Uitgeverij Atlas Contact. Hij werkt aan een roman.
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MENNO HARTMAN

Tirade tegen het
algemeen succes van
makkelijke dingen
Mij stoort de lucht van patat. Ik kan slecht tegen dingen die zich in een algemeen
en groot publiek mogen verheugen. Waarom is dat? Is patat dan niet lekker? Jawel, één keer per jaar is patat lekker. Een mens moet zich beperken tot een keer
per jaar patat. En dat is niet uitsluitend omdat je te dik wordt van patat. Dat is ook
omdat er zo vreselijk veel andere dingen te eten zijn. Elke keer dat je patat eet,
roep je over jezelf af datje een gerecht niet zult leren kennen.
De Wereld Draait Door is het patat van de Nederlandse buis. Het is makkelijk,
lekker enje wordt er geestelijk lui en vet van. In korte soundbites worden eenvoudige zaken door een molen gedraaid. Gelach! Men schudt handen, meer gelach.
Kort en snel is wat men wil dus kort en snel is wat men krijgt. Men mag een journalist als Van Nieuwkerk niet verwijten dat hij succesvol is. De formule is succesvol om dezelfde reden waarom patat succesvol is. Men weet wat men krijgt.
Maar hoe gelukkig is iemand die vaak naar de snackbar gaat? Ik denk dat DWDD
bijdraagt aan de afname vanje geluksbeleving. In zijn doortastende snelheid namelijk is DWDD een formule die de
De Wereld Draait Door is het
mens buitensluit. DWDD toont de
kijker waar hij niet bij hoort. Kortpatat van de Nederlandse buis
om, je krijgt makkelijke snelle zaken door de strot geduwd, maar blijft zitten met de sensatie datje slecht kunt verteren watje binnenkreeg, enje voelt je lui en dik. Patat.
Succes is aantrekkelijk ('Als je wint, heb je vrienden, rijen dik, echte vrienden'). Voor veel journalisten en media moet het een akelig idee zijn dat zij nooit
een Matthijs van Nieuwkerk / DWDD zullen worden. Maar omdat ze dat wellicht wel graag willen, nemen ze kleine aspecten van dat succes over:je ziet in veel
kranten en tijdschriften de neiging eveneens kort en snel voortdurend te herhalen wat elders succesvol was. Als we een verzameling zouden maken van interviews met Halina Reijn of Sylvia Witteman of Nico Dijkshoorn en die naast elkaar zouden leggen, zouden we tot aan de maan reiken. Maar ze allemaal te moe-

86

ten lezen voelt als een teil weke friet naar binnen stouwen. Veel media zijn patat,
slappe friet, Volkskrant Magazine, NRC Lux, slappe patatten. Waarom stappen
er zo weinig mensen uit de indolentie van het gemak? Waarom hangt men op de
bank en verstouwt men tegen heug en meug dat wat de grote patattotalisator je
voorkauwt? De Wereld Draait Door is de schaduw in de grot van Plato! Wend je
ervan af en ga toch leven!
Eet iets nieuws en onverwachts, het leven is al bijna over! Zet Uit!

Menno Hartman (1971) is redacteur van Tirade.
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BERNKE KLEIN ZANDVOORT

Gedicht
1

het eerste water uit het auto raam gezien
op een dinosaurisch brok gesteente sijpelen stroompjes
langs reptielenhuid naar beneden
als we verderaf raken, zetelt de steen steeds breder
in het landschap, afmetingen: een ansichtkaart
ik schrijfnaar huis dat Noren in hun laadbakken
gletsjerijs vervoeren
2

het tweede water van bovenafbekeken
een meer aan de voet van een berg
op de golven met een aaibeweging naar hun zij gelegd
groepjes keuvelende zeilboten, nergens heen
alleen het licht valt gericht door de wolken
door de kleppen van de schijnwerper
zoekt de zon het water af
daar hoor ik een historicus zeggen dat elke gebeurtenis een eenheid is
van binnen- en buitenkant
de schil is niet belangrijk, maar de pit
het vereenzelvigen met de stroom denkprocessen, is waar het om gaat
zo heb ik een keer een boom in ringen zien gebeuren
en ging ik een tijd lang op in het zoeken naar een vergeten memobriefje
soms denk ik voor de kraan als ik haar open draai
maar het grootste deel van de tijd voel ik me nog het meest
een verzwaarde dobber op z'n plaats gehouden
tussen lucht en onvast land
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3

water dat stilligt maar ondertussen klatert
een streep in de verte op een berg die misselijk maakt
er is bewogen door de tractor op het scheve veld, ik weet het zeker
an-na-ma-ria geteld en iemand betrapt op een voet die wankelt
een rij autootjes die kruipend vooruitkomt
een trein die nooit ophoudt met wagons
4

ijs voor pierebadjes door een pick-up uit de bergen gehaald
5

houdt hoelahoepend op de bij rij dersstoel eenjerrycan op z'n plaats
6

een piezelstroompje door een betonnen buis
dat zo onder het wegdek naar de overkant wist te komen
ik besloot het te volgen, onderweg sloten diverse strengen aan
totdat het dik geworden op een punt stevig bij elkaar gebonden
werd tot een rivier
een rivier die het begin was van een waterval
7

kwam nu wildwaterbaan de bocht uit zetten
ik keek naar hoe het over onverwachte rotsen
hier en daar over de flanken klotsend en verschillende malen over de kop
in kleine kolken naar beneden getrokken naar hoe dat water even opgehouden
bij een afgebroken tak weer een snelle opmars maakte nek al ver vooruit
langs mijn voeten jagend reikhalzend richting het gat om daar van grote hoogte
baldadig in te storten
en dan zichzelf herneemt
zichzelf herneemt om eenmaal weer bijeen
een paar versnellingen lager, nog zachtjes napratend
gelijkgestemd op weg te gaan
naar het kraantje bij het wasblok
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het natuurzwembad
en terwijl ik diep zit in de vraag of je bent overgeleverd
aan waar je hoofd ófwaar je voeten gaan
en passant achter mijn tent langs stroomt

Bernke Klein Zandvoort (1987) debuteerde in 2011 met zes gedichten in De Revisor, waarna begin 2013 de bundel Uitzicht is een afstand die zich omkeert bij uitgeverij Querido verscheen. De bundel ontving de Liegend Konijn Debuutprijs en
werd genomineerd voor de C. Buddingh' -prijs
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Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

SA M LEL
BUT [ ER

De weg van
alle vlees

Een van de lievelingsboeken
van Gerard Reve, nu eindelijk vertaald.

JANPOSTMA

Woedeloosheid

Het is zondagochtend, zomer en nog donker buiten. Velen spreken over dit tijdstip als zaterdagnacht. Die gedachte zit me allerminst dwars. Ik ben opgestaan
in de hoop me op te winden over het een of ander. Yeats' schrijfadvies indachtig
wacht ik niet tot het ijzer heet is; ik hoop het te verhitten door te slaan. De toetsen
geven mee en woorden en zinnen ontspringen aan het luchtledige, maar woede
laat zich niet veinzen.
Waar zijn de dingen waarover ik me ooit zo boos kon maken? Ze zijn er nog,
laat daar geen twijfel over bestaan, maar op zoek naar de intense woedes die ik
ooit ervoer, kan ik eindeloos ronddwalen zonder iets te vinden. Ik struikel over
zaken waarover ik me zou kunnen opwinden, zeker, maar het gebeurt niet. Woede is ongehoorzaam en niet op afroep beschikbaar. Althans: niet meer. Vaak kon
ik bij het horen oflezen van iets dat
Waar is mijn haat jegens de
mij niet aanstond - dikwijls een onrecht, ongeacht hoe klein of groot klootzakken?
zonder enige moeite in woede ontsteken. Maar deze morgen lijkt het alsof de waakvlam is gedoofd en vullen zaken
die verontwaardiging, wraaklust ofwoede zouden rechtvaardigen me eerder met
een besef van mijn eigen fundamentele onwetendheid, weerzin, moedeloosheid
of opgewekte berusting.
Waar is mijn haat jegens de klootzakken? Waarom zou ik die haat überhaupt
moeten veinzen in de hoop dat hij omslaat in echte boosheid? Waar is het innerlijke vuur waarin ik de klootzakken verbrand? De klootzakken die glazen paleizen langs de ringweg bouwen en het landschap verkrachten; de klootzakken die
giftig afval dumpen; de klootzakken die vanuit torens in Den Haag of Amsterdam-Zuid cultuur en onderwijs slopen, privacy en gemeenschapsidealen offeren of de precaire balans tussen zekerheid en vrijheid verstoren; de klootzakken
die gratuit met diezelfde zaken pronken in het Concertgebouw of op de opiniepagina's van de krant, de quasi-Mohikanen die waarschuwen voor hetgeen ons te
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wachten staat maar ondertussen meer voldoening uit de situatie halen dan dat ze
oprecht vrezen.
Waar is mijn haat jegens de betweters, de immoralisten, de hogepriesters van
het gelul in de ruimte? Waar is mijn ergernis over de oplichtersklasse, de zelfzuchtigen, de hele graftyfusfanfare van het publieke debat waarin honderdduizend mensjes van vlees en bloed eenstemmig ZIE MIJ ZIE MIJ roepen, ieder het
algemeen belang definiërend in particuliere termen? Mijn woede over de doordenderende uitholling van de rechtstaat, de eindeloze koppeling van systemen
en de groeiende machteloosheid van het individu, die tegelijkertijd steeds meer
aan zijn lot wordt overgelaten?
Het is zondagochtend en het wordt langzaam licht. Woede-, moede- en machteloosheid lijken samen te vallen. Maar het is zondagochtend en het wordt langzaam warm. En misschien is het allemaal voor even wel oké: twee en twee is vijf.

Jan Postma (1985) is politicoloog, fotograaf, journalist, parttime einzelgänger en
meer.
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DANIËL ROVERS

Tegen mezelf

Tegen de deur die klemt, de pan pasta die overkookt, de douche die eerst te heet en
dan weer te koud is, tegen het strijkijzer dat schilfers kalk ophoest, tegen de zon
die inje ogen schijnt, tegen het eelt op je kleine teen, tegen de auto die afslaat op
een kruispunt in Nieuwegein, tegen het mes dat te bot is, tegen de automatische
messenslijper, dat lompe ding, tegen het mes dat inje duim snijdt, tegen de wesp
op de boterham, tegen de twee nietjes in de krant, tegen het hagelgrote gat inje
merinoswollen trui, tegen de auto op de stoep, tegen smerige koffie in een provinciestad, tegen afstandsbedieningen die niet werken, kwijt zijn of vallen, tegen
beletseltekens in het algemeen, tegen de iPod die weer leeg is, tegen de scheefzittende eigele wc-bril, tegen het artikel in de supermarkt dat schittert door zijn
afwezigheid, tegen rijen bij de Dekamarkt, tegen tijdsdruk, verveling, een volle
blaas, tegen alle woorden die je niet begrijpt in de onvertaalde romans van Henry James, tegen dat ene ding dat het niet doet, tegen halsbandparkieten en hun
poep, tegen het hongergevoel en geen brood in huis, tegen de intercity naar Nijmegen die je mist, tegen de automatische schuifdeur die dichtgaat terwijl jij er
nog tussenstaat, tegen de lift die maar niet komen wil, tegen fenegriekkaas, tegen
zweet op je scheenbeen, tegen de column, tegen de nagel die wegspringt richting
tapijt, tegen zwarte vingers door de krant, tegen feestdagen in het buitenland
(daar waar je ze verwacht noch wenst), tegen cirkelzagen in achtertuinen, tegen
regen op de heenweg, tegen het toeslagkaartje, laten liggen in de ns-automaatbak, tegen het vastlopen van de Apple (jazeker, ook die!) en de drie uur werk die
daardoor verloren gaat, tegen drukfouten in je eigen tekst, tegen een volle wasmand maar geen onderbroek, tegen de verloren miniparaplu, tegen
Niet meer kwaad worden op
stadsplattegronden die onopvouwdingen, maar op mensen!
baar blijken, tegen het roetstofje in
je linkeroog, tegen een peer zo hard als steen, tegen de beurse plek op de appel,
tegen de zoveelste uitnodiging voor LinkedIn, tegen de telefoon dieje niet op tijd
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bereikt... Genoeg godverdomme! Niet meer kwaad worden op dingen, maar op
mensen! Niet meer slaan met deuren en gooien met spullen. Richt je woede op
die hebzuchtige corporale klootzakken die met hun egoïsme de wereld naar de
filistijnen helpen, want het is verdomme toch wel duidelijk waar ze uithangen.
Zoek ze op, ga hun sporen na, draai ze de duimschroeven aan, leg ze het vuur aan
de schenen, nagel ze publiekelijk aan de schandpaal, noem man en paard, lever
bewijzen! Waarom aarzel je, waarom veins je drukke bezigheden en laat je het
telkens weer na? Aanleidingen zijn er toch - jezus christus! - in overvloed. Focus
je haat.

Daniël Rovers is schrijver van de essaybundels Bunzing en De figuur in het tapijt en de romans Elfen Walter. Met Iannis Goerlandt vertaalde hij David Foster
WaIlace' De bleke koning. Werkt aan een bundel (anti)reisverhaIen getiteld Lampedusa.
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GEERTEN MEIJSING

De Heilige
Voorzienigheid
Bestaat die nog, Adri? Er gaat wel erg veel mis de laatste tijd, zonder dat Zij ingrijpt, en dan heb ik het niet alleen over het Openbaar Vervoer, de postbezorging,
en de gezondheidszorg, maar ik beperk mij tot de literatuur, die het ook niet gemakkelijk heeft.
Daarop is één uitzondering: jouw boeken, na de mislukking van het jarenlang
aangekondigde project van De Movo Tapes (wat een titel!), kunnen geen kwaad
doen bij onze cultuurmakers en prijzencommissies. Ik spreek niet graag over andere schrijvers en mindere goden; het is juist uit respect voor deze grootschrijver
en (mogen we wel zeggen) veelschrijver dat ik enkele vraagtekens wil plaatsen bij
de receptie zijner boeken, die altoos en zonder uitzondering eenjuichend onthaal
vinden, wat het ook is. Nu gaan we weer terug naar de zandbak van Geldrop, hoera.
Ik was oprecht getroffen door de dood van je zoon. Maar is er dan niemand
die in opstand durft te komen tegen de onfatsoenlijke en liefdeloze uitbating van
dit verlies - nog even afgezien van het feit dat het hier geen goed boek betreft.
Goed geschreven maakt nog geen
Hoe kan het, dat alle boeken van goed boek. Het toppunt was wel de
schaamteloze vertoning van de met
onze Adri voorshands boven
goud behangen vrouw (we kunnen
alle kritiek verheven zijn?
beter spreken van uitgekiende zakenpartner) van de schrijver en moeder van het dode kind, vrolijk lachend bij
Paul & Witteman (sic) om reclame te maken voor een publieksprijs.
In een periode dat veel andere schrijvers gereduceerd zijn tot een hongerbestaan, blijft het goud en geldprijzen regenen over het hoofd van onze Adri, van
wie we in ieder geval in zijn voordeel kunnen zeggen dat hij zich niet houdt aan
de krankjoreme oekaze van het Letterenfonds dat een auteur zich vaak op de verrekijk en op luide-muziek-in-de-modderfestivals zou moeten laten zien. De Wereld Draait Door - dat programma zou vanwege een overheidsinstantie als de
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Kunstraad (wat doet die eigenlijk?) van de 'buis' gehaald moeten worden. En is
een televisie hoer als Abdul Kader nog een schrijver te noemen? Ja, zzp'ers zijn
het wel, zoals de regering wil. Een schrijver nochtans voert geen bedrijf en behoort niet te zijn ingeschreven bij de KvK. Hij schrijft niet om geld te verdienen.
Hoe komt het, hoe kan het, dat alle boeken van onze Adri voorshands boven
alle kritiek verheven zijn?
Mijn kritiek zou luiden: vormloosheid, volstrekt gebrek aan humor en een totaal gebrek aan liefde. Zou ik echt de enige zijn die dergelijke gebreken opmerkt?
Zelfs voor de beroofde moeder is er geen plaats in het boek die getuigt van enig
medeleven, of die een driedimensionaal karakter van haar maakt. Enige terughoudendheid in de alom verspreide en uitvergrote beeltenis van de overledene
ware ook op zijn plaats geweest. Het gold reeds voor zijn voorgaande boeken: wel
seks, geen greintje liefde, geen inlevingsvermogen (via de spiegelreflexneuronen) in de gevoelens van anderen.
Adri, mijn beste, mourning becomes yOU, maar je hebt het niet kunnen opbrengen.
Je schrijversvriend,
Geerten

Geerten Meijsing (1950) is schrijver en vertaler.
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MARTIJN KNOL

De wilde, brede
• •
rivIerstroom
van een
grote roman - bootleg
'Nee, nee, nee, nee! Laat u mij uitpraten!, want in de vierenzestigste plaats ... in
de vierenzestigste plaats vind ik 't onbegrijpelijk dat we, terwijl de wereld almaar
ingewikkelder wordt, alleen nog maar easy pieces krijgen gepresenteerd ... Korte, eenvoudige teksten ... jip-en-janneketaal, stand up philosophy, Young Adult romans, Zeer Korte Verhalen ... Heeft u 't jongste nummer van Tirade al gezien? ..
ook daar draagt men vrolijk bij
Ik lees Tirade sinds 1957, maar aan de algehele verdomming... een
zo bont hebben die lieden 't nog nummer vol microproza heeft men
nooit gemaakt...
't licht doen zien ... De Olympische
Spelen met alleen maar sprint op 't
program ... een Tour de France waarbij 't parcours bestaat uit drie rondjes om de
Notre Dame ... Ik lees Tirade sinds 1957, maar zo bont hebben die lieden 't nog
nooit gemaakt... dit valt alleen goed te maken met een themanummer over de romankunst... dat heb ik ze ook geschreven ... een 'special' over de romankunst of ik
zeg m'n abonnement op!... en wel subiet!... 't Is bijkans of je door 'n menukaart vol
voorgerechten bladert!... Lang uitgesponnen verhaallijnen wil ik zien... essayistische zijpaden!. .. auteurs die bewijzen dat ze de geheimen van 't leven doorgronden ... 'tverstrijken van de tijd, eigenschappen die uitbotten en afsterven ... rijping
van karakters ... dat kán niet in die korte stukjes... Het lijkt potverdikkie wel of de
wereld tegenwoordig van de redameslogans en kinderversjes aan elkaar hangt ...
Als alles kort en 'commercieel' moet, kunnen we de P.e. Hooftprijs voortaan wel
toezwaaien aan de bedenkers van slagzinnen ... 'Melk goed voor elk!' ... pak aan...
proficiat! en welkom aan boord van Rederij Canon!... Eeuwige roem!. .. Wijsheid
spreekt in korte zinnen? Genieën houden 't kort? Nonsens! Kleine hersenen,
korte teksten, dát is wat ik zeg... Voor dat korte spul heb ik Tirade toch niet nodig? .. Wat zijn dat voor schapen in die redactie? .. en wat zijn 't voor non-valeurs
die zich zo'n nummer verschaffen? .. Voor dat korte spul kan ik overal terecht!...
op iedere straathoek!... Op melkpakken en spandoeken, in abri's ... op 't scherm
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van m'n telefoon: overállees ik priegelteksten... Kort is 't literaire onkruid van
de 21ste eeuw... we worden dóódgegooid met kort, kort, kort... Wijs mij de man,
wijs mij de vrouw die over korte wegen verre reizen maakt ... Verkoop me geen
snorkel voor zuurstoffles ... Wat moet ik met 'n straaltje kraanwater als ik naar de
wilde, brede rivierstroom van een grote roman verlang? Kort is oppervlakkig, ónwaar en ónwaarachtig... van Tirade verwacht ik dat zij tegen de tijdgeest ingaat...
gewoon: complete romans afdrukken in dat blaadje ... niet van dat bange! niet zo
zuinig!. .. Maar neem me niet kwalijk, ik dwaal af... de kwestie die ik aan de kaak
wil stellen, en nu wordt het echt interessant, is dat -'

Martijn Knol (1973) is schrijver en redacteur van Tirade.
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LIEKE MARSMAN

Ode aan de twijfel

Mgelopen nummer was een jubileumnummer, enje zou kunnen denken dat met
het verschijnen van zo'n jubileumnummer een nieuw tijdperk aanbreekt. Dit
nummer, 451, is immers de eerste Tirade op weg naar Tirade 500. Gaat er iets veranderen? Ik zou deze vraag natuurlijk niet stellen als het antwoord niet 'ja' was.
Allereerst dient vermeld te worden dat Simone van Saarloos per 1 november de
redactie verlaten heeft. Per 1 januari 2014 zullen Menno Hartman en Merijn de
Boer bovendien hetzelfde doen: met deze editie van Tirade, hun laatste, bereiken
zij het bewonderenswaardige aantal van 30 nummers waar ze aan meewerkten.
Een groot dankwoord aan hen dus, alsook een evenzo groot welkom aan Marko
van der Wal, die vooralsnog in zijn eentje hun plaats zal innemen.
Tot zover de veranderingen. Zelf zou ik Tirade misschien nog wel meer willen veranderen, maar tegelijkertijd boezemt verandering mij doorgaans angst in.
Het is al zo lastig om dingen die hetzelfde blijven bij te benen -laat staan dingen
die het over een andere boeg gooien. Ik vond het dan ook erg prettig er onlangs bij
toeval achter te komen dat toenmalig redacteur Tomas Lieske in het redactioneel
van een Tirade uit 1987 het volgende schreef:
e. ..) Inmiddels ben ik met de uitgevers druk aan het zoeken naar een geschikte vervanger voor Dick, maar Tirade moet verder. Ik wil Tirade veranderen,
maar ik vrees dat deze verandering langzaam gaat.
Alsook:
'De tijden zijn slecht, de literaire bladen hebben het moeilijk': alom geweeklaag. Het zal wel, maar het artikel dat uit de doeken doet hoe slecht de tijden
zijn en waarom de belangstelling voor literaire bladen afneemt, wil ik in Tirade.
Bijna 27 jaar later moeten wij concluderen dat er dus eigenlijk niets veranderd is.
De tijden zijn nog steeds slecht, de literaire bladen hebben het nog altijd moeilijk en het artikel dat uit de doeken doet hoe slecht de tijden precies zijn, willen
wij nog steeds in Tirade (dit is een oproep!). Of zijn de tijden toch niet zo slecht?
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Ook deze vraag stelde Lieske zich destijds, en het feit dat in verschillende tijden
dezelfde vragen spelen stelt mij op de een of andere manier gerust: we leven toch
niet zo gefragmenteerd als we soms denken. Tegelijkertijd gaat literatuur per definitie samen met verandering, anders is er simpelweg niets te benoemen - maar
dit benoemen kan wel pas achteraf gebeuren. Om het bij het begin van een nieuw
tijdperk al meteen over verandering te hebben, vind ik dan ook dom. Een nieuw
tijdperk moet beginnen met twijfel. Je wil immers niet op dag één al de verkeerde
weg inslaan.
Maar kan in een tijdschrift dat zichzelf Tirade noemt wel plaats zijn voor twijfel? Een tirade is nu eenmaal een tekst die zich bij uitstek zelfverzekerd presenteert. Een tekst die bovendien doorgaans een monoloog is. Zelden hoor je iemand
zeggen: 'Nou, en toen hebben wij met
Maar kan in een tijdschrift dat z'n vijven toch zo'n lekkere tirade gehouden.' Want een tekst die in directe
zichzelf Tirade noemt wel
relatie staat tot het individuele gevoel
plaats zijn voor twijfel?
van de schrijver laat zich maar moeilijk unisono door vijf monden aan de wereld geven. Maar juist in die combinatie
zit een mogelijkheid. Eerst houdje inje eentje een overtuigend betoog, daarna ga
je in gesprek met de rest van de wereld. Die het niet met je eens zal zijn. Want is er
een grotere bron van vertwijfeling dan contact met andere mensen? Ik dacht het
niet. Uit die vertwijfeling zal vervolgens goede literatuur voortvloeien.
Ondertussen kan Tirade dan gewoon verdergaan waar ze gebleven was. In dit
nummer doen wij dat onder andere met een essay over vriendschap van Elisabeth van Nimwegen, korte verhalen van Jan van Mersbergen en Jaap Ferwerda,
poëzie van Hannah van Wieringen, die in dit nummer haar poëzie debuut maakt
en van Leo Vroman, die in dit nummer niet zijn poëziedebuut maakt. Verder is er
aandacht voor het overlijden van de schrijfster D. Hooijer en zijn er vertalingen
van buitenlandse poëzie en verhalen. Een prachtig nummer dus. Daar ben ik van
overtuigd.
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DE AMBASSADEUR ~ DETLEV VAN HEEST

HoeBerteen
flinke jongen werd
Op verzoek van de redactie betuig ik mijn liefde aan een boek naar eigen keuze,
een boek dat mij verpletterde. Ik krijg er nog tranen van in de ogen. Het is een
boek dat ik nooit las, want toen ik ermee werd geconfronteerd, kon ik nog niet lezen. Ik ga het ook nooit lezen.
Hoe Bert eenflinkejongen werd is mijn lievelingsboek. Zelfs Lederstrumpfen
Das Leben und die Abenteuer des Robinson Crusoe brengen bij mij minder ontroering teweeg dan Ank Wentinks magnum opus.
Lederstrumpfvan James Fenimore Cooper heb ik niet meer. Ik vermoed dat
het in de kast van mijn exzuster staat, die naar verluidt haar leven vult met het
leggen van patience en het herlezen van kinderboeken en romannetjes. Ik had de
gewoonte de laatste tien bladzijden uit haar romannetjes te scheuren ('Je doet
het niet!!'). De romancyclus Lederstrumpf, met daarin Der letzte Mohikaner, had
ik in één onmetelijk dikke band. Het was een cadeau van de broer van mijn Duitse
moeder. Ik vond Lederstrumpfprachtig, vooral omdat de held van de romancyclus volgens mijn oom een Duitser was.
Ook Robinson Crusoe las ik in het Duits. In mijn ouderlijke huis was alles
Duits. We aten Duits, we spraken Duits, we lazen en schreven Duits, we keken
alleen naar programma's op Duitse televisiezenders ('Das kleine Haus auf der
Alm') en we dachten Duits. In mijn vroege jeugd bad ik in het Duits. In het Nederlands ben ik nooit gaan bidden. Ik zou wel eens willen nagaan wanneer ik opgehouden ben met bidden, want dat is toch wat, als je inje pueriele wanhoop besluit
dat de Grote Onbestaanbare meer dan genoeg voor jou geleden heeft en datje het
voortaan zelf gaat opknappen, waarlijk de eerste stap op weg naar zelfstandigheid.
In 1965 lag er een exemplaar van Robinson Crusoe in de etalage van een boekwinkel in Freiburg. Ik zie het daar nog liggen. Mijn ouders hielden toen nog van
elkaar. Ze hadden het in hun hoofd gezet van mij een superintellectueel te maken, zoals de meeste ouders uit betere kringen in hun kinderen genieën zagen.
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Het probleem is dat genieën eigenlijk alleen kunnen worden herkend door idioten. Je ziet dat duidelijk aan de eenzaamheid van Robbert Dijkgraaf, uitvinder van de onbewijsbare gitaartheoHet probleem is dat genieën
rie (E=M&M's®), die bij de inhuldiging
eigenlijk alleen kunnen
van onze koning een wapen mocht
worden herkend door idioten
dragen. Ik was liever miskend door
mijn verwekkers. Niettemin ben ik ze
dankbaar dat ze toen in Freiburg Robinson Crusoe voor me kochten, het boek dat
aan de basis staat van mijn vegetarisme.
Hoe Bert een flinke jongen werd is, voor zover mij bekend, nooit in het Duits
vertaald. Het exemplaar in mijn bezit stamt uit 1949, dat staat er tenminste in.
Volgens het internet is de eerste druk in 1947 verschenen. Ank Wentink, de auteur van het boek, schreef eerder 'Jip en Jop in Mensenland', dat in 1946 verscheen en dat ik onlangs kreeg van Joep en Nop. Ank Wentink heeft dus bepaald
niet stilgezeten tijdens de wederopbouw, dan wel tijdens de bezetting en onderdrukking door mijn bloedverwanten (mijn Duitse tante Ilse was secretaresse
van de hoogste Wehrmachtgeneraal in Nederland). Wat er na deze twee boeken
van Ank Wen tink terecht is gekomen, heb ik niet kunnen achterhalen. Haar oeuvre bleef op twee boeken steken, tenzij ze verder schreef onder een andere naam
(W.F. Hermans?).
Toen ik nog niet geletterd was, las mijn moeder mij voor, meestal Duitstalige
boeken, soms Nederlandstalige. In de loop van haar Nederlandse jaren leerde ze
voortreffelijk Nederlands spreken en schrijven. Haar zware accent viel mij in ieder geval niet op ('het is ja so dat ik mij hartelijk bedank bij u').
Het was de winter van 1962-1963, die ik bijna niet zou overleven. Ik kreeg een
ziekte, welke, dat weet ik niet. Ook de familiefotoalba geven hierover geen uitsluitsel. Wellicht een zware ontsteking van een vitaal lichaamsdeel? Onder een
van de foto's, ik loop met Peggy, onze hond, over een bevroren straat, schreef mijn
moeder 'Es fror 20 Grad!'. Ik draag een hoofddeksel zoals dat van mijn oom in zijn
tank aan het Oostfront (ik heb mijn ooms exemplaar van Tiger - Die Geschichte einer legendären Waffe 1942-1945 er nog eens op nageslagen), rubberlaarzen,
een sjaal, winterjack en een korte broek. Het onooglijke hondje, door mijn ouders
in 1952 uit de Javaanse bergen meegebracht (volgens mijn moeder 'ein reinrassiger Glatthaar-Foxterrier'), probeert op de foto niet vast te vriezen aan het wegdek.
Tijdens deze ziekte lag ik langdurig in mijn verduisterde slaapkamer. Mijn
moeder las me voor, elke dag een kwartier. Ik wou dat ze langer voorlas, maar dat
vond ze te zwaar voor mij. We woonden in Bussum, Groot Hertoginnelaan 10, in
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een villawijk. Ik lag in een echt bed. Het ledikant met het zeegrasmatras waarin
mijn vader al als kleuter had geslapen en waarin ik bijna vijf jaar tussen vier hoge
planken had mogen doorbrengen, was in Bussum vervangen door een randloze
'dubbele Auping', een bed voor volwassenen. Mijn moeder zat op het bed, ik lag
onder een dikke zak gevuld met ganzedons, uit Duitsland.
In Bussum had ik een vriendje. Zijn naam weet ik niet meer. Het was het buurjongetje, dat mij, toen ik nog op de been was, vertrouwd probeerde te maken met
de kleine criminaliteit. Het vriendje plukte bloemen in tuinen van derden en
maakte mij medeplichtig door mij de bloemen te laten dragen. Dit delinquente
buurjongetje mocht niet aan mijn ziekbed komen. Niemand werd in mijn slaapkamer gelaten.
Hoe Bert een flinke jongen werd was de aangrijpende geschiedenis van een
zwak jongetje. Ik geloof dat het vooral zwak was omdat het zo weinig at. Vakkundig werd Bertie gaandeweg het boek volgepropt met voedingsmiddelen met
een hoge calorische waarde. Ank Wentink had het zo opgeschreven dat gevreesd
moest worden dat Bert het einde van het boek niet zou halen. In mijn ziekte was
dit wat ik niet nodig had. Ik was bang dat niet alleen die arme Bert zou sterven.
Mijn leven hing van het zijne af. Ik heb altijd de neiging gehad me in overdreven
mate te identificeren met de helden van de boeken die ik las. Voordat mijn moeder de laatste bladzijde van Hoe Bert een flinke jongen werd bereikte, zou ook ik
mijn ogen voorgoed sluiten, daar was ik van overtuigd. Dit is de eerste concrete
doodsangst die ik mij heug.
Mijn moeder probeerde mij gerust te stellen. Ze bladerde door naar het einde, liet haar ogen over de laatste alinea's glijden en zei toen 'Detti, alles wird gut'.
Daarna kon ik onbevreesd luisteren naar Ank Wentinks verhandeling over kleuterondervoeding. De ontknoping was
er niet minder bevrijdend om. Bert Het was de winter van 1962ging als een dokwerker eten en Bert 1963, die ik bijna niet zou
overleefde het boek. Dat was alle- overleven
maal in de tijd dat nog niet kon worden voorzien dat obesitas en ontlezing onder jongeren levensgevaarlijke vormen
zouden aannemen. Mijn euforie over de goede afloop van Hoe Bert eenflinkejongen werd is nooit overgegaan. Bert werd er onsterflijk door en met Bert werd ik
dat ook, althans zo lang ik leef.
Ik ben nu godverdomme toch in de verleiding gekomen mijn herinneringen aan
Hoe Bert een flinke jongen werd te toetsen aan het boek. Mijn exzuster heeft met
haar kinderhand haar naam achter in het boek gezet, alsmede een reeks andere
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namen: 'elsje v., Zavonie d.v., kennij, [onleesbaar] k., marja k., Odilia B, marietje
v.L., Maaike B., Monique v.d.K., lida S., frantzis v.der.rh, winnifred K.'.
Het begint zo:
'Luister eens', zei hij, 'deedje dat uit stoutheid of omdat je er echt geen trek in
had en niet eten kón .... Zeg het me eens eerlijk!'
Bertie keek zijn Vader met zijn grote blauwe ogen oprecht aan. Toen zei hij:
'Ik kán het niet opeten Vader, heus niet, ik wil het gerust wel graag, maar als ik een
paar happen gegeten heb lust ik niets meer! Ik vind het zelf ook wát naar', liet hij
er verdrietig op volgen.
Vader ontmoedigt Bert vervolgens met de opmerking dat hij vroeger als kind drie
borden vol groente at en 's middags zes dikke boterhammen. Soms was dat nog
niet genoeg en dan kreeg Bertie's vader er nog een dikke boterham bij.
Op bladzijde 20 belandt Bertie bij een dokter, ik neem aan een huisarts, die
Bertie een zorgelijk geval vindt. Mgaande op het tekeningetje dat Ank Wentink
van de dokter maakte, is het maar een miezerig doktertje, niet iemand met autoriteit, ofhet moet de veel te grote bril zijn die nog enig respect afdwingt. Als lezer
begrijp je onmiddellijk dat dit niet de persoon is die Bertie gaat genezen.
Op bladzijde 94 komt Bertie nog steeds niet boven de drie boterhammen per
maaltijd.
Na de honderdste bladzijde neemt het boek een dramatische wending. Bertie
en Bertie's vriendje Joost, dat stijf staat van gezondheid, eten 'om 't meest'. Dit
gaat op een zeer plastische manier, zodat zelfs iemand zoals ik met een schrijnend gebrek aan fantasie hierin een opbloeiende homo-erotische relatie kan
ontdekken. En ja, hoor, op het door Ank Wen tink getekende plaatje op bladZijde
107 kunnen Joost en Bertie met hun poten niet van elkaar afblijven: het linkerknietje van Bertie steekt tussen de lendenen van Joost, terwijl beiden een hand
op hun schoot houden, precies op hun geslacht.
Op bladzijde ll9 eindigt het boek met deze passage:
En als jullie eens in Strandwijk komen en je ziet daar een paar stevige flinke
jongens, dan weetje metéén dat het Bertie is met zijn vriendje Joost.
Twee onafscheidelijke vrienden, die elkaar nooit meer in de steek laten.
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LEOVROMAN

Drie gedichten

DONDERDAG, 3 OKTOBER 2013
Verwacht mij, liefste, niet van pijn
in het huilen van de wind
te horen huilen als een kind
vanwege het Verdwenen Zijn.
Van alles wat ik niet meer zeg,
van al mijn verzen ongeschreven
zal niets over zijn gebleven
en zelfs weg is weg,
maar als je mij daardoor niet kan
vinden, liefste, vind mij dan
in het ritselen van dorre blaren
kolkend in hun zachte storm
alsof zij samen vacht en vorm
van mijn gedachten aanje waren.
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DONDERDAG, 12 SEPTEMBER 2013

Dit heb ik al vaker gezegd.
Ik denk haast elke keer
als ik een vers heb voltooid
en weggestuurd of weggelegd:
ziezo, dat doe ik nooit
van mijn leven meer.
En na een of twee nachten
dan begint het weer
met een onschuldige gedachte
in de vorm van een regel woorden.
Dan zet zich dat onverwachte
of zelfs ongehoorde
rijmwoord er vlak onder vast.
En waarachtig, het past.
Geen wonder,
want niet alleen daar
maar overal past
alles aan elkaar.
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DINSDAG, 17 SEPTEMBER 2013
Nacht, ik mocht je stilte al horen
maar ik mag nu bovendien
je duister duidelijker zien
dan ooit tevoren.
Zo voel ik nu mijn dood zowat
met stilte als een zachte wang,
en duister als een weke wang,
desnoods van tranen nat.
Sentimenteler kan ik niet,
maar dat hoort bij groot verdriet
dat nog niet is gebeurd.
De Eeuwigheid die ik verwacht
is dan een suikerzoete nacht
die naar frambozen geurt.
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JAAP FERWERDA

Zondvloed

De weerlieden leken dolgelukkig met hun nieuwtjes. Van vroeg tot laat stonden
zij in het centrum van de belangstelling. Hun noodlottige berichten volgden elkaar in snel tempo op en dat het geen grappen waren mochten wij, bewoners van
het uitverkoren havenstadje Haans, vaststellen wanneer we de deur uitliepen.
Geheel overeenkomstig de traditie leunden we tegen de westenwind, het water in de havens stond hoger dan ik ooit gezien had, en van de dijk, waar alleen
de zwaarst gebouwde bewoners van ons havenstadje zich waagden, kwamen berichten over opstuwende zee en angstwekkende golven. Geen schip voer meer uit
en in de haven werd druk met scheepskabels gehannest omdat de aangemeerde
schepen te veel ofte weinig speelruimte kregen door het rijzende water. Het hele stadje weergalmde van de storm die door de stegen gierde, huilde, bromde en
gonsde, het want van schepen in de haven deed klapperen en de vlaggen aan de
gevels van cafés aan rafels wapperde. Aan de haven en op de dijk waren de avonturiers te vinden en ik mag met trots melden dat ik daar een van was. Weliswaar
stonden ik en soortgenoten aan de binnenhaven, maar ook daar gierde de wind
en steeg het water. Naast mij stond onze priester, de enige die we in Haans hadden, omdat wij niet veel op hebben met de kerk en die dingen.
Na enkele zeer harde windstoten, waarbij zelfs wij aan de binnenhaven ons
moesten vastklampen aan palen en muurtjes, kwamen er uit de richting van de
dijk verwilderde figuren aanhollen.
'De dijk begeeft het!' hoorde ik roeAan de haven en op de dijk
waren de avonturiers te vinden pen. Tiemen Walstra, de eigenaar van
en ik mag met trots melden dat De Makreel, maakte even halt en wees
alarmerend naar de dijk, die schuilik daar een van was
ging achter de keermuur. 'Maar goed,'
brulde hij in onze oren, 'dat de keermuur al gesloten is! Het gaat helegaar mis! Er
breken stukken uit de bovenkant van de dijk. Jan van Sytze werd er gewoon afgespoeld! Je moet maken datje hier wegkomt! Als het achter de keermuur mis gaat,
gaat het verderop ook mis!' En hij holde verder.
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'Dit is niet het wonder waar wij op wachtten,' riep de priester tegen de storm
in, 'want daarvoor komt het mij te na. Ik voor mij houd het mirakel graag een
beetje op afstand, dan heb ik overzicht. Niet dat mij geen fantasieën door de kop
schieten over hoe het zou kunnen zijn, en dat die niet levensbedreigend zijn,
maar alles voor het geestesoogvan de verbeelding zeg maar, ofschoon niet zonder
smart.'
De aanblik van de zee en het eeuwig op en af van wolken, wind en water heeft
er in ons stadje voor gezorgd dat filosofie hier geen poot aan de grond krijgt, dit
ten gunste van rauwe werkelijkheidszin. De priester probeerde op zijn manier
de mensheid tot nut te zijn en had daarom een groot man bedacht om na te volgen, naast Ignatius en Franciscus, dat spreekt. Hij kwam daarbij uit op Gandhi,
hulde zich in een beddelaken met gaten, liep op tweedehands sandalen, en sloeg
op een door het fanfarekorps om niet beschikbaar gestelde tamboerijn. Zo trok
hij door de straten om onze gemeentenaren te bewegen tot een sobere levensstijl
en langs die sluipweg het koninkrijk der hemelen deelachtig te worden. Wellicht
had hij beter tot verbale communicatie kunnen overgegaan, maar daarvoor was
hij te verlegen. Het ruwe karakter van de bevolking van ons havenstadje werkte
in dezen ook niet aanmoedigend. Te zeer waren zij geneigd tot grove scherts en
spotternij.
Maar ook wij Noorderlingen hebben onze momenten van dieper weten. Vooral na het uitwerpen van de vislijn, gezeten aan het blakke Wad, de dobber rustend
op een plaat van lichtloos lood, met onder de niet spiegelende oppervlakte het
gewemel van middelgrote mythologische wezens. Dat kan ons naar de keel grijpen en doen opspringen in het plotselinge besefvan de vergeefsheid van dit alles.
Weer zonder vis naar huis.
'We moeten weg!' riep ik. Het water stond al op de kade. Wij liepen zo snel mogelijk naar de Voorstraat. De weg loopt op, we kwamen weer op het droge, maar nog
geen tien meter verder had het water ons al ingehaald en sopten we tot onze enkels' tot onze kuiten door de golven. Om ons heen renden mensen alle kanten op,
naar huis, naar een hoger gelegen deel. Bij de Raadhuistoren kwam het water al
tot ons kruis en werd voortbewegen moeilijk.
'Nog een paar honderd meter!' riep ik naar de priester, 'kom maar met mij
mee! Die kerk van u is veel te ver!' Hij aarzelde even en kneep vertwijfeld in zijn
tamboerijn, maar besloot dat ik gelijk had. Toen we mijn huis bereikten stond het
water tot ons middel, de laatste meters was het hard werken geweest. Met moeite duwde ik de deur open tegen het gewicht van het water in. Grote golven veroorzakend waadden wij door de gang en beklommen de trap naar de zitkamer.
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Alleen de laatste twee treden onder het platformpje halverwege de trap staken
nog boven het water uit. Ik wees de priester de badkamer en een stapeltje kleren
en boende mijzelf droog in de slaapkamer. De gewaarwording van droge, schone kleren was mateloos. De priester zag er zonder zijn laken uit als een gewoon
mens.
Toen we de trap weer afliepen had het water de rand van het platformpje bereikt. Ik liet mijn gast binnen en we zegen uitgeput neer op mijn bankstel. De
hond Doch trad nu aan het licht. Hij had zich rustig gehouden bij het horen van
een vreemde stem, maar kroop nu toch maar eens onder de bank vandaan. Hij
was gevreesd in de wijde omgeving, een schat van een dier.
Aangezien ik een man van grote bescheidenheid ben kostte het me moeite een
gesprek te beginnen. Ten slotte vroeg ik, geforceerd formulerend: 'Wat heeft u eigenlijk tot het habijt gebracht?'
'In de loop der eeuwen,' zei de priester, 'waren het altijd de armen van geest
die zich tot het priesterambt aangetrokken voelden, de minst stupide telg uit een
achterlijk gezin was goed genoeg om de idioten te stichten. Men moest eenvoudig zo dom zijn geen vragen te stellen. De vragen kwamen van de hogergeplaatsten en zij waren het ook die de antwoorden voorschreven en -kauwden. Een sterk
systeem. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?'
'Ja maar,' zei ik, 'daaruit blijkt al dat u niet tot de domsten behoort. Mij belazertuniet.'
'Nee,' zei de priester, 'en zo komt het ook, ik zal er niet omheen draaien. De
laatsten zullen de eersten niet zijn en een gegeven paard kijke men vol in de bek.
En, als ik zo vrij mag zijn van onderwerp te veranderen, hoe komt u dan wel aan
zo'n mooi groot huis?'
'Welnu,' antwoordde ik, 'liever praat ik daar niet over.'
'Ah,' zei de priester, 'dus.'
'Ik ben nu met een priester opgescheept,' zei ik na veel zwijgen, 'en dan nog
wel in een situatie waarin de woordspeling geen verlichting brengt. Daar zitten
we met zijn tweeën en een hond, vol van de grote vragen: Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij heen? Valt er nog wat te neuken? Wat had ik er niet voor
gegeven om hier iemand te hebben die begiftigd was met het woord, die mij had
kunnen onderhouden met spirituele of filosofische, avontuurlijke of ontroerende mededelingen, C.q. verhalen, al waren het maar religieus getinte anekdotes,
zoals joodse moppen of ook wel schunnige verhalen over het vertier van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Immers, hoeveel materiaal moet er niet liggen
in de bunkers van de kerk, waar menselijke zwakheid woekert als een huiszwam.
Hoe staat het eigenlijk met uw eigen eerwaarde lusten, nu we elkaar wat beter leren kennen?'

16

De priester zweeg mokkend, maar ik had hem door.
Waar woont de priester? In de kerktoren van Onze Lieve Vrouwe, op de eerste omgang. Om zich te wassen en te preken daalt hij af, daarna beklimt hij weer
de talloze stenen treden, ook wel op de
knieën, want schuldig benje. 's Avonds De deur ging open en binnen
kijkt hij uit over de stad, bidt weesge- trad - ik geloofde mijn ogen
groetjes en laat een enkele maal vrouw niet - Loeloe
Hoekstra komen, maar alleen als de
nood ondraaglijk is. In het gebint huist OLV, die zich laat aanspreken en bidden
om verlossing. Op haar beeltenis in blauwen goud, haar onbeschreven meisjesgelaat, de welving en suggestieve plooival van haar mantel van hemels blauw,
trekt hij zich af.
Toen we al geruime tijd uitgepraat tegenover elkaar zaten, met Doch in een hoek,
luisterend naar het snel afnemen van de storm, hoorden we plotseling boven
klots en lispel uit een luid geplas uit de gang. Ik greep naar een zwaar woordenboek om me mee te verdedigen. Het geplas hield op voor de deur van de kamer
waar wij zaten. Wij hoorden gestamp en gemompel voor de deur, het leek wel een
vrouwenstem. De deur ging open en binnen trad - ik geloofde mijn ogen niet LoeIoe.
Hier moet ik even in de recente geschiedenis van Haans duiken. In onze havenwijk woont tuig van alle soorten en herkomsten. Natuurlijk ook eerlijke,
hardwerkende lieden met een hart van goud en een te gering salaris, maar toch
vooral volk met een Mercedes of B MW voor de deur. Een van dezen werd Poes
genoemd, een klein driftig mannetje, dat jaren geleden in onze goede stad was
komen wonen met twee jonge vriendinnen, wier attracties hij te gelde maakte.
Dat vormde een lucratieve bron van inkomsten, tot de gemeente deze handel verbood.
Uit onvrede had Poes zich daarna bij de plaatselijke chapter van de Hells Angels aangesloten, waar hij wat uit de toon viel door zijn iele lichaamsbouw, maar
furore maakte met zijn kennis van vuurwapens, opgedaan in een vorig leven in de
Amsterdamse onderwereld. En omdat hij een immer actieve handelsgeest bezat
had hij een volgend project bedacht en een videocamera gekocht. Een van zijn
vriendinnen was weggelopen, maar LoeIoe, die van zichzelf Geurtje heette, was
gebleven en met haar en enkele dichtbetatoeëerde Hells Angels, die zich hiervoor
belangeloos aanmeldden, begon hij pornofilms te maken. Al gauw produceerde
hij twee films van anderhalf uur per week, die telkens gebaseerd waren op het gegeven van boy meets girl. De ontmoeting in kwestie vond plaats in winkels in de
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binnenstad, onder het goedmoedig oog van uitbaters die het wel geinig vonden
dat er in hun zaak gefilmd werd en geheel onkundig waren van de verdere verhaallijn.
Na enige tijd begon de artistieke inspiratie van Poes op te drogen, ook omdat hij de inkomsten uit zijn hobby overschat had, maar intussen was de aard
daarvan toch doorgedrongen tot de bevolking. Toen hij er helemaal mee ophield
stond Loeloe dan ook bekend onder de zangerige bijnaam de Hoer van Poes, en
die naam raakte ze niet meer kwijt, zelfs niet nadat ze zich in een nachtelijke ruzie, waarbij de halve havenbuurt betrokken raakte, van hem had losgemaakt. Veel
indruk maakte bij die gelegenheid haar belofte dat zij hem enkel met behulp van
haar nagels van ogen en mannelijkheid zou ontdoen, mocht hij ooit nog haar pad
kruisen.
Van huis uit heb ik een zekere angst voor vrouwen als Loeioe. Ik hield dus op
alles voorbereid mijn woordenboek (het Latijnse, van Muller, 1921) stevig vast,
terwijl ik de druipende gestalte welkom heette. De priester keek zittend in de
Chesterfield toe, liet zijn mond openhangen, was zoekende maar had nog geen
woorden gevonden. Doch lag onder de bank en hield een poot voor zijn ogen.
Ik gaf Loeloe de gelegenheid zich af te drogen en om te kleden in de badkamer.
Even later kwam ze binnen, gehuld in een broek en een trui waar ik al jaren uitgegroeid was. De boorden had ze omgeslagen en ondanks deze hobbezakkerige
kledij zag ze er betoverend uit. Ook de priester, hoorde ik aan het stokken van zijn
adem, was geheel bevangen door haar aanblik. Glazig is het woord dat zich opdringt bij ons kijken.
'Ik kan je niets aanbieden,' zei ik, om de benauwde stilte te doorbreken, 'mijn
keuken ligt onder de waterlijn.'
'Maakt niet uit,' zei Loeioe, 'ik heb op de badkamer al wat gedronken.'
'Het water,' zei de priester, 'liegt er niet om.'
'Het water,' zei het meisje, 'is het zuiverste element.'
'Hoe moet het nu verder met deze stad?' wierp ik op. De priester trok zijn
wenkbrauwen op en keek naar zijn tenen.
Het meisje zei: 'Een nieuwe stad, dat is het beste. Door al dat water zakt straks
de hele boel in elkaar. Laat maar gaan. Een nieuw plan, met schone gebouwen, vol
zuiverheid en duurzaamheid. Zie je het voor je?'
'Vijfhonderd monumenten,' zei de priester, 'vijfhonderd monumenten naar
de ratsmodee. Dat kunje niet menen.'
'Wat toch is de toverrnacht van uw bedrijf?' vroeg ik de priester met honingzoete stem, die ik wel moet inzetten in gevallen als dit, omdat ik nu eenmaal vervuld ben van achterdocht, een gezond fenomeen, dat geefik toe, maar niet altijd
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op de juiste wijze verstaan. Hij keek mij loerend aan en doorzag mij, maar besloot
toch te antwoorden.
'Het gemene volk stelt zich daar teveel van voor,' zei hij luchtig. 'Het plebs is
nog immer bevangen door bijgeloof en vereenzelvigt de Man aan het Kruis met
de gesneden beelden van eigen vinding en makelij. 't Is zonde dat ik het zeg. Gods
woord druppelt als bloed, langzaam en gestadig, en doet op de vreemdste plekken rozenstruiken opschieten, maar niet de Heilige Geest wordt daarin herkend
maar het tegennatuurlijke, en dan zal het
wel kloppen. Vergelijk het geloof in de 'Hoe is het met jouw zieleheil?'
witte jas. De drager daarvan staat in feite vroeg de priester
ook machteloos, maar af en toe geneest hij
iets per ongeluk en de meute prevelt halleluja. Ik heb het houvast van de Vulgaat,
een gedegen blok hout welbeschouwd, de piskijker heeft alleen De Telegraaf en
Arts en Auto, flodders van niks. Zet daarnaast de Eeuwige Waarheid. Ik heb gezegd en daar moet u het mee doen.'
'Ja,' zei ik, 'die heb ik eerder gehoord.'
'Nou, ik ook,' zei het meisje, 'wat heb ik daar nou aan?'
Als ze sprak was het met grote beslistheid, die op een vanzelfsprekende manier samenhing met haar voorkomen. Wat zij zei klonk bovendien verrassend
doordacht, wat je toch niet verwacht van een hoer, laten we eerlijk zijn. Ik hing
aan haar lippen en, ik zal er niet om liegen, ook de priester.
'Hoe is het met jouw zieleheil?' vroeg de priester.
'Nou goed hoor,' riep het meisje hartstochtelijk. 'Verder heb ik toch niets.
Zolang ik mijn zieltje fris en fleurig houd kan mij niets gebeuren. En ook het lichaam, als het ware. Fijn, elke dag een heerlijk beleven. Het geld moet toch ergens vandaan komen.'
Daarna zaten wij opnieuw zwijgend bijeen, met afgewende blik om die van de anderen maar niet te ontmoeten. Zelf keek ik nu eens goed naar mijn twee gasten,
die dat dus toch niet zagen, en woog de mogelijkheden af. Ik besloot mij even terug te trekken. Vanaf de trap kon ik door de glazen deur van mijn bibliotheek kijken. Het wateroppervlak was bedekt met papier als een school dode eenden. Ik
dacht na over al bijna genomen beslissingen. Op het moment dat ik weer binnenkwam ploften Loeloe en de priester met hoogrode gezichten terug op hun plaatsen op het bankstel. Als een wrekende engel wees ik naar de deur en zei: 'Vooruit,
d'r uit.'
Met grote ogen keken ze mij aan. Toen stonden ze op en liepen onzeker naar
de deur.
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'D'r uit,' zei ik nog eens, met gedempte stem om mijn ontroering te verbergen.
Op het platformpje voor de deur aarzelden ze even. Het water was precies tot aan
de rand gestegen. De volgende stap zou ze in het koude water doen belanden. Op
mijn dwingende gebaar deden ze die stap en nog een, en zo daalden ze af, Jezus in
de Jordaan. Ik volgde ze, Johannes de Doper. Het water stond anderhalve meter
hoog. Loeloe was verdwenen tot haar sleutelbeenderen. Moeizaam wadend bereikten we de stoep. De storm was voorbij. Het water schommelde nog een beetje
na. Met het vollopen van het havenbassin en daarna onderlopen van de straten
was er tussen de huizen een meer ontstaan van honderden meters lang en bijna
honderd breed. Ik keek uit over een watervlakte tot aan de huizen aan de overkant van de nu onzichtbare Trommelhaven. Vuilnisbakken, kranten, afval dobberden voorbij.
Ik dreef mijn twee gevangenen de watervlakte in naar de huizen aan de overkant. In de verte aan het eind van de Noorderhaven verschenen tussen hotel Zeezicht en de aanlegplaats van de veerboot vaartuigen van de genie, die in dit soort
gevallen wordt ingezet om de nood van de bevolking te lenigen met dekens en
wittebrood. De priester keek hoopvol in die richting, maar zonder mededogen
liet ik hen doorlopen tot waar ik wist dat de grond onder hun voeten zou verdwijnen. Het meisje liep nog steeds met gebogen hoofd. De wil om te bestaan, zo fragiel als een verkoold vogeltje.
Ik staarde voor mij uit, vervuld van een verrukkelijke smart. Juist in de grond
van het lijden ligt het geluk. Niet voor iedereen geldt dit, de meeste weggebruikers kwijnen maar zo'n beetje hersendood voor zich heen, maar de gevoeligen en
aangeraakten weten waar ik het over heb.
Ook de priester liet nu het hoofd hangen. Nog twee stappen, nog één - tegelijk
verdwenen zij onder water zonder een kik te geven. Ik wachtte even op gespartel en geproest, maar nee hoor. Ik waadde terug naar mijn voordeur. Op de drempel draaide ik mij om. Aan de overkant stonden de priester en de hoer, met de armen om elkaars schouders, en keken mij aan. Ik keek verstomd terug. Er gebeurde niets. Toen blafte Doch. Ik waadde de gang door. Hij moest eten.
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ELISABETH VAN NIMWEGEN

Vrudduvudde

I want you to know that my feelings are true, I really love you, you're my bestfriend.
QUEEN

Daphne, Minke, Barbara, Cin en Mariëtte: de beste vriendinnen uit mijn leven in
chronologische volgorde. Het feit dat het er vijf zijn, lijkt af te doen aan het predicaat beste, maar zie ze als vijf estafettelopers die elk op hun beurt het stokje van
meest bijzondere vriendschap hebben doorgegeven.
In de tijd dat Minke voor een langere periode in Griekenland woonde, kwam
ze een keer bij me op bezoek met haar twee kinderen. Toen ik de deur open zwaaide schrok ik van de vreemde die voor mijn neus stond: een bijna wit geblondeerde, zwaar opgemaakte vrouw met een bruin, diep decolleté, waar twee gouden
kettinkjes op rustten met een kruisje eraan. Door een dikke laag gezichtspoeder
en lipgloss heen brak haar lach door, en meteen vielen we elkaar opgelucht en
vertrouwd in de armen. Drie jaar hadden we elkaar niet gezien. In die ene seconde van vervreemding zag ik mijn lieve vriendin even zoals ik haar zou zien wanneer we elkaar niet zouden kennen. Wanneer we niet tussen ons negende en vijftiende levensjaar onafscheidelijk samen de wereld hadden ontdekt en veroverd,
hoe verschillend we ook toen al waren. Het beeld van haar, waar ik van schrok,
was niet alleen een vervelende uitkomst voor haar, de beoordeelde, maar nog veel
meer voor mij, de beoordelaar. Het was namelijk een onsympathiek oordeel van
een snob, zelf met pseudo-artistieke Noordermarktkleding aan, die de vrouw
tegenover zich, sneller dan ze doorhad, indeelde in een SBS6-categorie. Gelukkig vulde het plaatje zich meteen met herkenning en blijdschap die de schrik, en
mijn schaamte daarover, in een klap wegvaagde. Eén seconde tussen afkeuring en
liefde.
Als ik een woordontwerper zou zijn zou ik voor vriendschap een woord zoeken dat 'naar je toe halen' betekent. Familie staat al dichtbij door de bloedband,
liefdesrelaties door de seksualiteit, maar vrienden zijn eigenlijk vreemden die je
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om een of andere reden naar je toe hebt gehaald. Omdat de ander je fascineerde,
aanvulde, inspireerde, omdat je je op onverklaarbare wijze meteen op je gemak
voelde bij de ander of tot elkaar veroordeeld was door omstandigheden.
Bestaat er eigenlijk een equivalent van de coup defoudre voor vrienden? Un
coup d'amitié? De eerste keer dat ik mijn vriendin Cin zag, in de aula van de toneelacademie, was ik compleet gefascineerd door die jonge vrouw in haar hemelsblauwe jurk met de grote bos rode krullen. Ik wist meteen dat ik bij haar wilde zijn, dat ik haar vriendin wilde worden. Ze had een artistieke charme waar ik
als Brabants groentje alleen maar van kon dromen. Gelukkig bleken we in dezelfde klas ingedeeld te zijn. Haar heb ik langzaam naar me toegehaald, bijna verleid,
maar dan op vriendschapsniveau. Ik wist dat ik zo op het eerste gezicht geen indruk op haar had gemaakt met mijn gebrek aan stijl en mijn introversie. Maar
langzaam maar zeker heb ik mijn geest als een landkaart voor haar open gevouwen en groeide ons contact uit tot de meest intieme, intense totaalvriendschap
die ik heb gekend. Een vriendschap in
de geest van Montaigne, die in een van
Bestaat er eigenlijk een
zijn zeer persoonlijke essays, 'Over
equivalent van de coup de
vriendschap', de symbiotische vriendfoudre voor vrienden?
schap tussen hem en zijn vriend La
Un coup d'amitié?
Boétie heeft beschreven: twee zielen
die wel één leken. Cin en ik deelden alles: onze levens, onze diepste gevoelens, geheimen, gedachten, onze spullen, soms zelfs onze vriendjes: alles.
Onmogelijk, volgens Montaigne. In hetzelfde essay stelt hij zonder omhaal
dat vrouwen niet op dezelfde diepe manier in een vriendschap met elkaar verbonden kunnen zijn als mannen. Hij schrijft hierover: 'Bovendien missen vrouwen eerlijk gezegd doorgaans het vermogen tot zo'n vertrouwelijke gedachtewisseling, die de voedster is van deze heilige bond; en het lijkt wel of zij mentaal niet
opgewassen zijn tegen de beklemming en de dwang van zo'n duurzame verbintenis.'
In eerste instantie maakte deze passage me woest: patriarchale onzin en een
grove onderschatting van de verregaande, ook lichamelijke intimiteit die vrouwen met elkaar delen. Juist omdat vrouwen meer verbaal zijn ingesteld en een
grotere behoefte hebben dingen met elkaar te bepraten, wordt er veel en tot in
detail met elkaar gedeeld. Mijn vriend praat naar eigen zeggen nooit over ons
seksleven met zijn beste vrienden, terwijl dat onder vrouwen heel normaal is.
Films, boeken, ruzies, gesprekken bij de therapeut: alles wordt besproken.
En toch, ergens voel ik dat mannenvriendschappen, vooral op hogere leeftijd, duurzamer zijn, met minder verloop, hoe graag ik ook het tegendeel zou wil-
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len beweren. Maar dat heeft niet te maken met het feit dat vrouwen mentaal niet
opgewassen zouden zijn tegen wat Montaigne 'de beklemming van vriendschap'
noemt. Vrouwen blinken uit in vriendschap in een andere levensfase. Als je de
beste vriendschappen bekijkt van meisjes tot een jaar of vijfentwintig dan zijn
die beklemmender en veeleisender dan een jongen van die leeftijd ooit van een
vriend zal verdragen. De behoefte aan contact tussen beste vriendinnen kan ziekelijke vormen aannemen. Hadden Minke en ik elkaar uit school al de hele middag gezien, 's avonds moest er weer gebeld worden en over van alles gepraat, tot
mijn vader na meerdere waarschuwingen de stekker uit de huistelefoon trok.
Waarna ik op hoge poten naar mijn kamer verdween om op briefpapier verder te
gaan met ons gesprek, alleen dan in monoloogvorm.
Jongemeisjesvriendschappen hebben iets obsessiefs. Eigenlijk zijn het een
soort mini-huwelijken waarin jaloezie, trouwen overgave uitgetest en geoefend
worden. Geoefend voor wat? Voor later, als de inmiddels tot vrouw uitgegroeide
jongedame een vaste relatie met een man (of vrouw) aangaat, die de beste vriendin van haar exclusieve troon stoot. Dit klinkt als een constatering uit een handboek voor vrouwen uit de jaren vijftig, maar het is wat ik zelf ervaar en ook om
me heen zie. De meeste vrouwenvriendschappen sneuvelen niet uit desinteresse
of bijvoorbeeld beroeps- en levensveranderingen maar door de concurrentie van
levenspartners.
Met mijn derde beste vriendin Barbara heb ik door India gereisd na mijn middelbare school. Acht maanden lang waren we dag en nacht bij elkaar en kenden
we niet alleen alle intimiteiten van elkaars gewoonten en lichaam, maar ook de
uithoeken van elkaars geest. Eenmaal terug in Nederland ging zij medicijnen studeren en ik ging naar de toneelacademie, maar de liefde voor elkaar hield stand.
Totdat ik een tegelzetter aan de haak sloeg en zij een chirurg, en we na drie mislukte pogingen om onze nieuwe werelden te combineren, steeds minder afspraken. Het dieptepunt was het moment dat ze me niet had uitgenodigd voor haar
verjaardag omdat, zo zei ze, 'jij al die kakkers toch niet zou trekken'. Een vriendelijke manier om te zeggen dat ik met mijn alternatieve stijl en theatrale gedoe
niet meer in haar leven paste.
Juist omdat vrouwen zich vollediger hechten dan mannen, klappen die
vriendschappen harder. Als vrienden ruzie hebben ontlopen ze elkaar een tijd
om vervolgens samen een biertje drinken en er weinig woorden meer aan vuil te
maken. Bij vriendinnen moet alles helemaal doorgesproken worden, wederzijdse schuld bekend worden, en betekent een grote ruzie óf een intensivering van
de band ófhet einde. Vrouwen zijn in vriendschappen sprinters en mannen marathonlopers. Daarom zeggen vrouwen vaker en dramatischer hun vriendschappenop.
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Woorden als vriendschapsverdriet of vriendschapsrouw bestaan niet. Er is
geen equivalent van liefdesverdriet voor het gevoel van verlies dat gepaard kan
gaan met het verbreken van een vriendschap. Hoewel het beëindigen ervan heel
pijnlijk kan zijn. Dat betekent dat de liefdesrelatie als een hechter en belangrijker verbond wordt gezien. Ook in de kunst staat het thema vriendschap niet op
het voortoneel. Het is zo'n beetje het
Vrouwen zijn in
stiefzusje van de grote thema's liefvriendschappen sprinters en
de, dood en vergankelijkheid. Terwijl
mannen marathonlopers
vriendschap op een bepaalde manier
onvoorwaardelijker is dan een liefdesband. Mijn favoriete dichteres Wislawa Szymborska zegt hierover in haar biografie 'Prullaria, dromen en vrienden': 'Voor alles waardeer ik vriendschap. Het is
een van de sterkste en mooiste gevoelens. Natuurlijk, zal iemand zeggen, maar de
liefde dan? Zeker, maar vriendschap heeft meer te bieden. e. ..) De charme van de
liefde berust gedeeltelijk ook op een zekere vorm van voortdurende bedreiging.
Vriendschap daarentegen verschaft volgens mij een groter gevoel van veiligheid.'
Dat gevoel van veiligheid herken ik. Voor mij is vriendschap een fantastische
neurosekiller. Hoe hechter de band, hoe minder ik me van mezelfbewust ben tijdens het contact. Opdringerige bijgedachtes over hoe ik overkom op de ander
verdwijnen, en ik ben niet meer voortdurend bezig om de reactie van de ander,
verbaal en non-verbaal, te interpreteren: bij goede vrienden staje in zijn vrij.
Mijn vriend accepteert tot op bepaalde hoogte ook hoe ik ben, maar waar voor
mijn vrienden mijn mindere kanten eerder een curiositeit van mijn persoon
zijn, is mijn partner degene die ermee moet leven. Vrienden hebben niet dezelfde dagelijkse nabijheid als partners. Ik weet niet van mijn huidige beste vriendin, Mariëtte, wat ze op haar brood smeert 's ochtends, welk merk tandenpasta
ze gebruikt en of ze een buik-of een rugslaper is. Maar ik ben goed op de hoogte
van de status quo van haar geest. Vrienden kunnen meteen tot de essentie komen over hoe het met ze gaat, ze hoeven niet eerst de kinderen te eten te geven of
boodschappen te doen of een rekening te betalen. Er is geen banaliteitsruis. Op
de vraag hoe het met me gaat kan ik meteen van wal steken en tot de essentie komen. Als ik op dit moment zou komen te overlijden, dan zou mijn beste vriendin
een accurater beeld kunnen geven van mijn innerlijke thema's en worstelingen
dan mijn vriend.
Precies dat maakt het verliezen van een beste vriend ook zo heftig, zelfs als
de vriendschap uit eigen wil is beëindigd. Niet alleen het aangename gezelschap
valt weg, maar ook het beeld dat diegene zich in de loop van de jaren van jou heeft
gevormd. Iemand loopt met een stukje van jouw identiteit, zorgvuldig gestold
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in zijn hoofd, je leven uit. Je moet jezelf opnieuw definiëren. Rouw over het verlies van vriendschap heeft minder extreme uitschieters dan liefdesverdriet, het
is meer een onderhuids smeulen. Maar het gevoel van onmacht, het verdriet, en
het verlies van het door Szymborska aangeduide gevoel van veiligheid, kanje net
zo goed lange tijd van je stuk brengen. Terwijl liefdesverdriet erkend wordt en
kan rekenen op een 'we-slepen-je-er-wel-doorheen-offensief' door je omgeving,
is er voor vriendschapsrouw geen sociale etiquette. Je hebt het erover, misschien
zelfs meerdere keren, om vervolgens snel over te gaan tot de orde van de dag.
Op het moment dat ik mijn grote liefde ontmoette en plotsklaps zwanger
raakte, bereidde Cin zich voor op een reis naar India, op zoek naar verlichting
onder begeleiding van een vedantische leraar. Het einde van onze vriendschap
doemde op: terwijl ik met luiers in de weer was en aardser werd dan ooit, hield
zich zij steeds meer bezig met meditatie en bewustwording. We hebben nog gezocht naar nieuwe vormen voor onze vriendschap. Omdat ze niet meer naar de
stad, de kroeg of de film wilde, maakten we lange socratische boswandelingen,
met mijn zoontje in een draagzak, waarbij we eindeloos praatten, vooral over bewustzijn en onze perceptie van de werkelijkheid. De laatste keer dat ik haar sprak
was door de telefoon. Ze stond op het punt om haar leraar achterna te reizen naar
India. Ze deelde mee dat het haar speet dat we deze weg niet samen konden bewandelen maar dat ze me alleen nog maar kon ontmoeten als ik me niet meer zo
identificeerde met de vorm waarin ik nu leefde, die van een pril gezin. We hebben
elkaar na dat telefoontje nooit meer gezien. M en toe smeult het nog, een zacht
gloeien in de onderbuik, als iets mij herinnert aan onze tijd samen.
Het verdriet dat gepaard gaat met het verliezen van een dierbare vriend of
vriendin sluimert in ons zonder bestaansrecht. Ik zou het graag in een woord willen vangen, want wat een naam heeft, bestaat: vriendschapsrouw, vriendenverdriet ofvoor mijn part vruddevudde. Bij dezen.
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JAN VAN MERSBERGEN

Ruitenwissers

Ze lieten haar alleen het schap met toiletpapier bijvullen, daar kon niks kapot
vallen. Verpakte vleeswaren mocht ze ook soms doen, en de zakken pasta. Geen
spaghetti. Geen flessen of potjes. Ze had al drie keer de mop met het karretje moeten halen.
De manager zei: Soms maakt een mens vergissingen.
Zij was zo'n vergissing. Haar deze zomer aannemen was een vergissing geweest. Maar ze was niet gek. Ze zei: Dan ga ik maar.
En ze liet de stalen kar met pleepapier en keukenrollen in plastic verpakkingen staan, trok haar witte jas uit, gaf die aan de manager en liep de winkel uit.
Ze fietste door het dorp. Het was niet warm, geen zwemweer, en toch fietste
ze door de polder naar de zandafgraving die beschut werd door struiken
De jongen heette Cor. Ze zaten
naast elkaar in het gras, vlakbij en daarachter een rij hoge populieren
en waar op mooie dagen gezwommen
de verkoolde zwarte plek in
werd.
het gras waar soms vuur werd
Drie jongens zaten op het grasveld,
gestookt
verder was er niemand. Een van de
jongens had een spinnenweb op zijn elleboog getatoeëerd. Een andere jongen
droeg een pet. De derde jongen vroeg haar of ze er bij kwam zitten. Goed, zei ze.
Misschien konden ze aan haar zien dat ze net haar baantje kwijt was, want die
derde jongen vroeg haar wat er was. Wat is er? Hij zag het aan haar.
Ze zei: Ik ben weggelopen bij mijn werk. Die baas was een lul.
Nou, zei hij. Goed datje weg bent daar.
De jongen met het spinnenweb vroeg haar of ze wat wilde drinken. Ze kende
hem wel uit het dorp maar ze wist zijn naam niet.
Heb je cola? zei ze.
Ze hadden cola en bacardi en bier. Ze wilde alleen cola. De jongen gaf haar cola, ze dronk uit de fles. Het was lauw maar prikte wel.
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De jongen heette Cor. Ze zaten naast elkaar in het gras, vlakbij de verkoolde
zwarte plek in het gras waar soms vuur werd gestookt.
De andere jongens rookten. Cor rookte niet. Ze zat naast hem en toen het donker werd zaten ze er nog. Ze praatten over het werk van een van de jongens, die
begon om zes uur in de ochtend bij de pindafabriek. Hij had een brommer. Cor
had een auto. Hij bracht haar terug naar het dorp, haar fiets paste achterin de wagen, met de klep open. Het voorwiel stak eruit en het wiel draaide toen de auto de
provinciale weg afreed.
Hij tilde haar fiets eruit en ze bedankte hem en liep met de fiets aan haar hand
naar de brandsteeg.
De volgende avond ging ze weer naar de zandafgraving. De jongen van de pindafabriek was er. Hij zei dat Cor nog wel zou komen. Hij rook naar nootjes. Hij
was aardig.
Cor kwam inderdaad. Hij had blikjes bier mee en chips. De andere jongen was
er niet maar wel een blonde jongen uit een ander dorp, hij had groene voetbalkousen aan, die hadden ze in haar dorp niet.
Ze hoorde dat Cor in het leger zat. Hij wachtte op uitzending. Hij ging naar
Libanon. Ze wist ongeveer waar dat lag. Hij zei er verder niks over. Libanon of de
pindafabriek, het leek allemaal hetzelfde. Het rook misschien zelfs hetzelfde. Cor
zou terugkomen uit Libanon en dan rook hij misschien ook wel naar nootjes.
Hij bracht haar weer terug naar het dorp en zei dat hij haar wel op zou halen de volgende keer, dan hoefde zij niet te fietsen en dan hoefde hij niet die fiets
steeds in de bak te tillen.
Goed, zei ze.
De volgende keer kuste ze hem op zijn wang. Toen hadden ze wat. De andere
jongens wisten het, of ze namen het gewoon aan. Ze zeiden er niks over.
Die zomer was mooi tot haar geld op was en haar moeder haar niks wilde geven. Die zei: Hadje maar bij de supermarkt moeten blijven. Haar pa zei dat ze dan
maar weer iets moest zoeken. Ze had er weinig zin in. Vergissing, dacht ze.
Cor leende haar honderd gulden. Ze trakteerde op bier en cola bij de zandafgraving op een avond dat er vuur was. Cor zat tegen haar aan. Hij zei: Over drie
weken ga ik.
Dat klopte. Op een maandag moest hij zich melden op de kazerne. Ze wilde
hem wegbrengen, ofmet hem mee. Hij zei: Ik ga met de bus anders staat mijn auto daar die hele tijd.
Zijn broer wilde in zijn auto rijden als hij weg was.
Dan ga ik mee, met de bus, zei ze.
Eerst was het nog warm en zonnig. Ze reden in de auto van Cor naar de zand-

27

afgraving en de raampjes stonden open en ze legde haar blote voet tegen de zijspiegel.
Op de dag dat hij vertrok regende het. Ze stonden bij de bushalte, ruim op tijd.
Een keer in het uur reed de bus het dorp in. Lijn 128. De bus zou het dorp door rijden en de dijk volgen naar de rivier en van daar de brug opzoeken.
Hij vertelde dat hij er al vaak geweest was, hij kende dat stuk. Zij was nog nooit
met de bus geweest. Niet naar school, dat was de andere kant op, in een ander
dorp. Ook niet voor haar werk, dat was altijd in het dorp geweest, bij de drogist en
bij de supermarkt. En ook nog een keer bij de kapper, waar ze de vloer aanveegde
en haren waste als de kapper haar dat vroeg.
De bus kwam, iets te laat. Cor was bang dat hij helemaal niet meer zou komen.
Hij keek steeds op zijn horloge. Hij kwam toch. De bus was geel en er stonden rode banken in. Achterin zaten twee oude vrouwen, net achter de deuren. Cor en zij
gingen voorin zitten, waar twee banken tegenover elkaar stonden. Hij zette zijn
schoenen op de bank die achteruit reed. Zij keek in de spiegel naar de chauffeur.
Ze gingen het dorp door. De regen tikte op het dak van de bus. Als de bus bij
een halte stopte en even stil stond hoorde ze dat het beste. Ze zaten dicht tegen
elkaar aan. Ze zei niets. Het voelde alsof er iets heel gewichtigs ging gebeuren en
alsof ze iets moest zeggen, maar hij zei niets en zij wist niet wat ze wilde zeggen.
De ruitenwissers piepten over de voorruit, twee hele grote ruitenwissers die
het water amper aankonden. Ze dacht aan tranen, ze dacht aan een zakdoek, ze
dacht aan haar moeder die ze ooit zag huilen op de begrafenis van opa. Maar zelf
huilde ze niet en Cor ook niet, die ging gewoon.
Hij had zijn zware schoenen aan en zijn groene broek. Niet zijn jas, die zat in
de rugzak. Hij droeg zijn eigen leren jas.
Hij wees haar de pont en in de verte de brug. Ze vond de uiterwaarden mooi en
de bus reed er hoog doorheen en ze kon de rivier zien en die vond ze klein maar
ook mooi. Ze was hier eerder wel geweest, maar vaak in het donker, als ze met
de pont naar een van de discotheken gingen aan de Brabantse kant. Dan was het
donker en leek het water erg breed. Nu leek de rivier een soort kanaal.
De brug over.
Meer bebouwing hier en veel bomen die allemaal netjes op een rij stonden, als
soldaten.
Toen zei Cor dat ze bij zijn halte waren. Er was ergens een jongen ingestapt
die ook zware schoenen aan had en die naar hem knikte en achter hen ging zitten,
misschien omdat zij erbij was.
Ze stapten uit.
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Hij zei: Je kunt ook blijven zitten, hij rijdt tot het eindpunt en komt dat terug.
Je kunt hem ook zometeen weer terug nemen. Er zit weinig tijd tussen.
Oké, zei ze. Ik zie wel. Ik loop wel mee naar het hek.
Ze had de poort al gezien. Daar nam hij afscheid. Hij wilde haar niet helemaal
het terrein op hebben, dacht ze. Dat mocht misschien niet. Oké, zei ze. Dag. En ze
kuste hem. Hij kuste haar. Op de mond. Ze voelde zijn tong. Ze kreeg het warm.
Toen zei hij ook dag. Met zijn rugzak aan één band over zijn schouder liep hij
de poort door, naar de ingang. Hij keek niet om.
Ze ging terug naar de bushalte. Ze wachtte een uur en toen kwam de bus, met
een andere chauffeur. Hij stempelde
haar kaart, die helemaal nieuw was. Met zijn rugzak aan één band
Cor had de heenrit betaald. Ze zat aan over zijn schouder liep hij de
het raampje en nog steeds regende het. poort door, naar de ingang
Ze dacht aan de avonden bij de zandafgraving en aan de baas van de supermarkt toen ze hem ontmoet had. Als hij niet
zo'n lul was geweest had ze Cor nooit ontmoet, dacht ze.
Nu reed ze terug door de regen, de dijken nat, haar straat in het dorp nat. Ze
liep door de brandgang naar de achtertuin en toen ze de keuken binnenkwam zei
ze tegen haar moeder dat ze hem weggebracht had en haar moeder zei: Hopelijk
gaat het goed.
Weer dat gewicht.
Ze knikte.
De weken daarna, de maanden daarna voelde ze dat steeds. De mensen in het
dorp vroegen aan haar hoe het ging, en dan bedoelden ze hoe het met Cor ging.
Hij had haar drie keer gebeld en een keer een kaart gestuurd, vanuit Beiroet. Er
stond een strand op en hij had op de achterkant geschreven: Net als thuis.
De buurvrouw zei anders nooit iets tegen haar, alleen tegen haar moeder,
en nu stopte ze als ze met de hond liep en vroeg ze naar hem. Ze las erover in de
krant.
Ze was de vriendin van iemand in de krant.
In september was het een week lang heel warm en zocht ze de zandafgraving
weer op. De jongen van de pindafabriek was er en zijn vriend met het spinnenweb
ook. Ze ging bij hen zitten en ze dronken bier. Ze zeiden niet veel. De jongen van
de pinda's vroeg alleen: Nog iets gehoord?
Ja, zei ze. Gaat goed.
Mooi.
Ook nu was ze 'de vriendin van' en ze was trots en ze dacht aan Cor en aan de
ruitenwissers van de bus die traag over het glas heen en weer bewogen.
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Ze wilde naar de supermarkt, op dit moment. Ze kwam daar wel maar ze wilde
aan de man van de supermarkt laten zien dat ze geen vergissing was, dat ze het allerzwaarste wat er was mee kon dragen, gewoon de winkel in. En dat ze bier kon
kopen en chips en gewoon met contant geld afkon rekenen en de winkel weer uit
kon lopen. Er was vast wel iemand die iets aan haar zou vragen en die vrienden
van Cor zouden buiten op haar wachten en samen terug hierheen fietsen en de
mensen op straat zouden haar zien en ze zouden hier de blikjes opdrinken en zodra het donker was naar huis gaan. Er zou verder niks gebeuren. Het zou alleen
herfst worden en koud en de regen zou weer vallen en dan zou ze hem op een gegeven moment weer op gaan halen, met de bus.
Ze wist niet wanneer. Een jaar, had hij gezegd. Het maakte niet uit. Ze had de
tijd. Eenjaar duurt heel lang en ook gaat het snel voorbij.
Soms dacht ze dat hij nooit meer terug zou komen. Dat was geen angst. Het
was bijna een wens. Als hij terug was zou ze niet meer de vriendin van die jongen
in Libanon zijn. Dan zou ze dat gewicht niet meer voelen, dat was er niet meer.
Ze had wel eens op het journaal berichten gehoord over bermbommen en mijnen. Bommen. Ze hoopte stiekem op zo'n bom. Eerst hoopte ze stiekem. Na een
maand geloofde ze in die bom en zei ze: Cor komt niet terug.
En de mensen troostten haar dan en ze zeiden dat ze niet bang moest zijn en
dat deed haar goed. Ze merkte dat ze bang mocht zijn, dat was normaal, ze mocht
het laten merken. Ze leerde dat ze kon huilen, gewoon op straat. In de winkels. De
mensen waren liefvoor haar.
Na de winter schreef Cor dat hij in juni terug zou komen. Een maand eerder dan
gepland. Het was vreselijk saai, ze vochten nooit, er gebeurde niks. De zandafgravingwas spannender.
Ze wachtte tot juni en ze wachtte tot hij er weer was en ze haalde hem op met
de bus, het was droog. Het was zonnig. Cor was bruin geworden. Hij had heel kort
haar. Hij was blij haar weer te zien en terug te zijn en zij zei: Ik ook.
In de bus terug, op de dijk, vertelde hij dat er één jongen van zijn peloton was
verongelukt, en er brak iets in haar. Ze vroeg hem hoe die jongen heette, en hij zei:
Patrick. Het was een Surinamer.
Altijd als ze die zomer met Cor bij de zandafgraving was of gewoon bij zijn ouders in de achtertuin zat dacht ze aan Patrick. Hij was niet gesneuveld in een gevecht, hij was aangereden door een van de zware voertuigen, vertelde Cor. Een
van hun eigen voertuigen. Het maakte haar niks uit. Ze wilde hem vragen of ze
een foto van Patrick had maar dat durfde ze niet. Ze vroeg alleen of ze foto's had
van zijn tijd in Libanon en die had hij, zijn moeder had ze in een fotoalbum ge-
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plakt. Hij liet ze zien en ze bladerde door de foto's en toen ze een groepsfoto zag
stond er één donkere jongen op de foto, helemaal rechts. Hij had een zwaar geweer in zijn handen en hij lachte. Hij had witte tanden. Ze zei niks tegen Cor. Ze
dacht heel vaak aan Patrick.
Ze deed niks. Ze ging niet weg bij Cor. Ze trouwden op een regenachtige dag in
april en hij ging nog een keer op missie. Niet naar Libanon. Zonder Patrick.
Ze kwam er nooit achter of Patrick een vriendin had. Ze dacht aan hem, niet
uit medelijden, gewoon voor zichzelf. Patrick had van haar de vrouw kunnen maken die ze zo graag was, een vrouw die af en toe huilde maar waar iedereen toch
van zei: Wat een sterke vrouw.
Nu huilde ze nooit meer en zelden vroeg iemand haar iets, zeker niet toen Cor
ook van zijn tweede missie terug kwam.
Hij bleef in Nederland en werd weer lid van de voetbalclub.
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HANNAH VAN WIERINGEN

Vijf gedichten

STERFBED

ik wil heel graag vanje winnen
nnet~erkelijkheidsnnennory

dus onnje te vergeten denk ik veel aanje
zoals staren naar een blinde vlek
het ~erkt ik on~eet voortdurend van alles
draai ik het kaartje nnet solipsisnne
ben ik de belg in de nnop nnet de bananenschil
ohjee daar ga ik weer
ik drink ook veel ter ondersteuning
onn het scherpe schedel te verzachten
dansen ja als ik nnij lang genoeg onndraai
verjaag ikje als een soufi of zoals ouroubouros hapt
~ant in de ochtend als ik het slapen haal

nnatrassen draai dan ligje daar
in 't volle licht dan ligje daar
fluister je - niet eens boosaardig:
en nog eenjaar en nog een jaar
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TOTALITAIRE LITANIE

zusje lief zusje maak geen fout houje tong inje mond oog sterk
de mensen zouden maar denken dat je niet vechten kan
ze hebben kwaad in de zin zusje ze willenje keeltje
je portemonneetje zusje je rimpelige handje je korte kootje
afzagen lief zusje je logge pas de weg versperren
voor hun eigen geluk zusje de mensen zijn de mensen
wolven kijk niet naar links naar de one hour sex show
fistfuck dildo etalage zusje kijk ook niet rechts de horror legerdump
zusje op je wandelroute door de winkelstraat zusje
de legerdump waar gasmaskers en bloedgleuven de verkopers
een schijn van hevig leven moeten verlenen zusje ze bepotelen
vudsig relikwieën van een strijd zusje die hen niet eigen is
in vredesnaam ook de bibliothecaressen zusje vertrouw ze niet loop door
langs de verstofte grotten waar boeken verknisperen tot gruis 0 vergis je niet
de mensen winden zich op alleen als andere mensen
kijken zusje ze laten zich raken alleen voor publiek
het zal ze verrotten ze verraden eerst de onderduikers
in hun hoofd en daarna wat overblijft sneller danje gekweld kunt slikken
van onbehagen loop door kijk voor je zusje maak geen fout
vergeet de sappige lach van de dieporanje vrouw
met de lichte lippen voor de zonnebank zusje kanker krijgt ze
en de rimpeltering als ze niet oppast met wijdopengesperde ogen
klauwt ze je in haar ijdele doodsrochel vast
en verlaat je toch niet voor de febo zusje ze houden dieren ondergronds
en voeren nucleair veevoer aan door blauwe buizen zusje
bultige abcessen vergroeien hun oogkassen tot etterende kraters
de dieren zusje kunnen niet zien loop door ga voorbij
ook aan de belwinkel waar verraderlijk geknipte jongemannen
boven nieuwe toestellen punica oases optoveren van naderende gezelligheid
maar niets is minder waar zusje koud en hard
turen hun klanten tochtig door glanzende apparaatjes naar een
uiteenvallende zolderkamer in broek op hanzeveen zusje
waar een vals meisje van dertien haar tietjes ontbloot
zusje en de daklozenopvang zusje loop door daar spruiten
de luizen die groeien en krioelen langzaam
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onzichtbaar richting onze huizen zusje waar ze de muren bij nacht
laten fluoresceren in tekens die niemand begrijpt maar wees op je hoede
zusje denk aan ons pap en denk aan ons mam
zij hebben dit leven gegeven zusje niemand weet waarom
niemand weet waarom we hebben alleen elkaar loop toch door zusje
ik sta hier maak geen fout houje tong inje mond oog sterk
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IN GEVAL VAN LIEFDE

als je meer woorden kent
heb je er minder nodig
om te raken aan watje bedoelt
in geval van liefde heb je hier niets aan
er zijn heel weinig woorden nodig
om van iemand te houden
je kunt het heel stil doen
soms wordt die stilte vals
dan kunje woorden proberen
over welke hoef je niet lang na te denken
als die woorden geen echo hebben
raakje iets kwijt in de ruimte buiten jezelf
niemand weet waarheen
verdwijnt wat verdwijnt
in de geschiedenis met mensen erin
is niet één mens nooit iets kwijtgeraakt
het is goed mogelijk dat een gedeelte van wat weg is
doorgegeven wordt in de holte van onze navels
nu weetje ook: wat binnen fel brandt
licht buiten niet noodzakelijkerwijs even fel op
soms dooft het raaskallend uit
voor de voeten van dat wie je aanbidt
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LIED VOOR DODE EEND

kijkje borsten bloedend op het berkenhout
je gele snavel gesloten als een mossel
veertjes los verwaaid omhoog door de keuken
kijkje wankele vinvoeten schommelloos
geen flepflep plakken over een weg achter
de liefde van dat moment snaterendjagend
opstuivend als een pijlstaart een luchtboot
een grondeleend als een gevederde prinses
kijk zo uit de lucht geplukt je glanzende vlucht
je swiftswift klapperende vleugelen
zinloze indianentooien op een aanrecht
kijkje lege lichaam in de ruimte
vogel zonder vogel lichaam zonder jou
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OVER WAT POËZIE

de hele grote onmogelijkheid van het enorme volle alles
die knappende ballon inje uitklappende gogo gadget borstkas
die de aardbol omvat inclusiefwereldzeeën
woestenijen van ver voor onze tijden
ver voor de eerste kikkervis
dat ontsnapte gas van oermaterie
dat neer te halen met een mazig vlindernetje
koddige schep uit de lucht hop
en dan
die opgeschepte onmogelijke veelheid
verbinden aan het verbijsterend kleine niets
laten we zeggen
aan het sneeuwklokje in het aardewerken potje
dat in een vensterbank licht staat te verzamelen
als een pietà
bedaard het sneeuwklokje laten openklappen
pop zegt het klokje
open de tijd
adem uit
de stilte daarna
de afwezigheid van
dat geluid
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REBECCA MAKKAl

Het koffertje
Vertaling Inge Boesewinkel en Kitty Pouwels

Hij dacht, wat vreemd dat een politieke gevangene die in een rij door de stad moet
marcheren, geketend aan de man achter hem en geketend aan de man voor hem,
troost zou putten uit de gedachte dat dit alles al vaker is gebeurd. Hij dacht aan
andere rijen geketende mannen op andere eilandjes op aarde en bedacht dat er al
sinds mensenheugenis gevangenen bestaan. Hij zag de mensheid als een rij armzalige apen, geketend aan de pols, die elkaar terug de grond in sleuren.
In de vroege ochtend van 1 december verwarmde de zon hen eindelijk genoeg
om sneller te kunnen lopen. Met zijn linkerhand verschoofhij de stalen boei waarmee zijn rechterhand aan de rij verdoemde mannen vastzat. Zijn hand was
En hier was zijn hand, vrij
uitgemergeld, zijn pols was smal, zijn
van de ketens, en hier was hij,
rennend en kruipend tot hij
lichaam was koud: de boei gleed af. In
een deuropening door was
één harteklop keek hij om naar de man
achter zich en vervolgens naar de man
die voor hem uit strompelde, wetend dat geen van beiden zijn naakte, rode pols
zag; ieder zag alleen zijn eigen moeder, huilend in een keuken, en zijn geliefde,
languit op een bed in witte lakens en zonlicht.
Hij bleefin het gelid lopen tot de volgende zijstraat.
Voor de oorlog was deze man chef-kok geweest, en zijn enige misdaad was het
te eten geven van de mensen die gehuld in kleine rookwolkjes aan zijn tafels over
politiek zaten te praten. Hij schonk hun de wijn die de brandstof was voor hun illegale krant, hun in de kiem gesmoorde revolutie. En na de nacht dat zijn restaurant in vlammen opging, was hij gevlucht, had hij zich schuilgehouden en honger
geleden - hij, die eenden had gebraden tot het vlees van het bot viel, hij die in één
pan crème soep drie flessen wijn had laten inkoken, hij die kleine pompoenen had
geschild in een handomdraai.
En hier was zijn hand, vrij van de ketens, en hier was hij, rennend en kruipend
tot hij een deuropening door was. Het was een gebouw met lege klaslokalen, on-
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derdeel van de universiteit waaraan hij nooit had gestudeerd. Vanuit de onderste hoek van een raam op de eerste verdieping zag hij dat de jonge soldaten de
rij staande hielden, 199 mannen telden, elkaar toeschreeuwden, de mannen toeschreeuwden met de paniekerige stemmen van kinderen wier schouders nog te
smal waren voor hun uniform. Eén soldaat, groter, luider, hield een voorbijganger aan. Een man in een pak, met een koffertje en een baard, een soort professor.
De soldaten namen hem zijn jas, zijn overhemd, zijn leren koffertje af en ketenden hem aan de rij. Ze marcheerden verder. En zodra ze voorbij waren - nee, zo
snel niet, vele minuten later, toen hij voldoende moed had verzameld - rende de
kok naar beneden en raapte het koffertje, de jas en het overhemd van de man bijeen. In de steeg ging de kok tegen een muur zitten en knoopte het overhemd van
de professor over zijn eigen ribbenkast dicht. Toen hij het koffertje opende, vlogen er papieren uit, honderden duiven die tegen de muren van de steeg fladderden. De kok rende erachteraan, hield ze met handen en voeten tegen en dreef ze
het koffertje weer in. Vellen vol getallen, vol pijlen en aantekeningen en met de
hand getekende sterrenkaarten. Kijk hier, visitekaartjes: een professor in de natuurkunde. Enveloppen met zijn naam en adres - informatie die van nut had kunnen zijn in een ander leven, een leven waarin de kok bij deze man thuis had kunnen aanbellen om zijn vrouw alles te vertellen over lege boeien, lege polsen, lege
lokalen. En kijk hier, nagekeken werkstukken, een najaarssyllabus, een getypte
kladversie van een examen. De laatste vraag was een goede: 'Bewijs naar beste
kunnen aan de hand van actuele astronomische gegevens dat de zon om de aarde
draait.'
De kok had geen verstand van natuurkunde. Scheikunde begreep hij alleen
voor zover het te maken had met de baktijd van brood in hooggelegen gebieden
en de verdampingswaarde van alcohol. Zijn kennis van biologie beperkte zich tot
het uitbenen van kippen en de werking van Saccharomyces cerevisiae, bakkersgist. En wat wist hij eigenlijk van bewegende lichamen en zwaartekracht? Dit
wist hij: hij had zich losgemaakt uit de rij mannen en daarmee een vacuüm gecreeerd - een vacuüm waarin de hooggeleerde professor was opgezogen om de leegte te vullen.
De kok zat op zijn bed in het souterrain van weduwe K. en voelde in het koele
leer van het koffertje een tweede vacuüm: kijk hier, dit was een verlaten leven. Dit
waren salaris stroken, vervoerspapieren, treinkaartjes, een adresboekje. Eigendom van een man die niet was zwartgemaakt, zoals hij, een man wiens leven niet
werd bedreigd. Wilde hij het komende jaar overleven, dan moest de kok dat leven
leren kennen, het invullen - en vreemd genoeg voelde dat niet als diefstal, maar
als een verontschuldiging, als een manier om de wereld weer in balans te bren-
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gen. De professor zou niet sterven, omdat hijzelf de professor zou worden, en hij
zou blijven leven.
Natuurlijk kon hij niet gaan lesgeven aan de universiteit; natuurlijk kon hij
niet ongemerkt het bed van deze man in glippen. Maar wat in dit leren koffertje
zat, leek wel speciaal voor hem te zijn achtergelaten. Deze adressen van vrienden,
deze identiteitskaart, dit raadsel over de omkering van het heelal.
Vijf steden oostwaarts gaf hij nu de naam van de professor op als de zijne en
liet hij zijn baard staan, zodat hij gelijkenis vertoonde met de foto op de kaart die
hij nu bij zich droeg. Ze oogden niet langer totaal verschillend. Aan de eerste man
in het adresboekje had de kok een getypte brief gestuurd: 'Zit in moeilijkheden
en ben de stad ontvlucht... Zeg tegen mijn lieve vrouw dat ik veilig ben, maar vertel haar voor haar eigen veiligheid niet waar ik woon ... Als je een arme oude man
zou kunnen helpen, stuur dan geld naar postbusnummer... In de hoop dat onze
vriendschap zal standhouden, professor T.'
Dat van die vrouw moest hij wel schrijven; hoe kon hij deze mannen om geld
vragen als zij een rouwdienst hield? En wat gaf het als zij nog een paar maanden,
eenjaar, kon vasthouden aan haar geluk?
De zesentwintig brieven daarna hadden dezelfde strekking, en er kwam nu
geld binnen in bruine en witte enveloppen. De biljetten waren in begeleidende
briefjes gevouwen -liep zijn leven gevaar? was hij gezond? - en met het geld betaalde hij een andere weduwe voor een ander souterrain en kocht goedkope sigaretten. Hij zat op café stoelen en maakte tekeningen van het heelal, waarop sterren en planeten lichtende lussen om
elkaar heen beschreven. Misschien
Maar wat in dit leren koffertje
zat, leek wel speciaal voor hem had hij het gevoel dat hij, nu hij de
andere papieren uit het koffertje gete zijn achtergelaten
bruikte, ook met dit vraagstuk aan de
slag moest. Of misschien had hij het gevoel dat hij de orde in het heelal kon herstellen als hij het kon oplossen. Of misschien had het iets met zijn lege dagen van
doen.
In zijn notitieboekje schreef hij: 'Het vuur van mijn sigaret brandt als de zon.
Van mij uit gezien is alles in het heelal even ver verwijderd van mijn sigaret. Ergo,
mijn sigaret is het middelpunt van het heelal. Mijn sigaret bevindt zich op aarde.
Ergo, de aarde is het middelpunt van het heelal. Als alle hemellichamen bewegen,
moeten ze dus bewegen ten opzichte van de aarde, en ten opzichte van mijn sigaret.'
Hij kreeg kramp in zijn hand: zo veel had hij niet meer geschreven sinds zijn
schooltijd, waaraan op zijn zestiende een einde was gekomen. Hij was een slim
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kind geweest, had zelfs aanleg voor talen en wiskunde, maar zijn moeder wist dat
daar geen droog brood mee te verdienen viel. Anders dan de professor was hij
niet gezegend met jaren van studie en wetenschap, rustige werkkamers en in leer
gebonden boeken. Hij was gezegend met kippenbouillon, kruiden en sherry. Er
was dertig jaar verstreken sinds zijn laatste schooldag, zijn hand was nu gewend
aan pollepel, schilmesje, rasp en deegroller.
Vandaag roken zijn handen naar inkt, terwijl ze dertigjaar lang naar prei hadden geroken. Het waren de handen van de professor, ergo: hij was nu de professor.
Nadat hij de vrienden A tot L had aangeschreven, bewaarde hij de rest en
schreef in plaats daarvan aan studenten. In het voorvak van het koffertje zaten
namenlijsten van de afgelopen twee jaar; brieven aan die jongemannen per adres
van de universiteit zouden zeker aankomen. De bedragen die zij stuurden waren kleiner, de begeleidende brieven nieuwsgieriger van toon. Wat was er precies
voorgevallen? Konden ze hem in de stad komen opzoeken?
De postbus bevond zich natuurlijk niet in de stad waar hij verbleef. Hij ging
er maar eens in de twee of drie weken heen en zorgde altijd dat hij vlak voor sluitingstijd bij het postkantoor aankwam. Daar keek hij eerst door het raam om zich
ervan te verzekeren dat de hal leeg was. Zo niet, dan vertrok hij weer en kwam op
een andere dag terug. Een dezer dagen zou er ongetwijfeld een vriend van de professor staan te wachten. Hij verzon een verhaal, dat hij de assistent van de hooggeleerde professor was, dat hij diens verblijfplaats niet mocht onthullen, maar
dat hij uiteraard meneers hartelijke groeten zou overbrengen.
Als de aarde bewoog, hadje alleen maar een stevige luchtballon nodig om eromheen te reizen. Vijf meter de lucht in, wachten tot de aarde onder je door was
gedraaid en na een dag was je weer thuis. Maar zo ging het niet, een mens kon alleen aan zijn plek op aarde ontsnappen door over het oppervlak te rennen. Ergo,
de aarde stond stil. Ergo, de zon was het bewegende hemellichaam.
Niet dat hij dit geloofde. Hij wilde alleen weten wie die professor was, die man
die zijn studenten niet de wetten van het heelal bijbracht, maar ze in plaats daarvan bewijzen liet zoeken voor onwaarheden.
Aan de muur van het café: een doek ter grootte van een etensbord, een gedetailleerd olieverfschilderij van een appel, half geschild. Onderaan gesigneerd
door een meisje dat hij van school kende. Het kostte meer dan drie weken boodschappen, dus hij kocht het niet, maar wekenlang las hij onder de appel zijn krant,
en dronk er zijn koffie. De vuurbakens van de wereld, de noodsirenes, de berichten uit de loopgraven, de ziekenhuizen en slachthuizen van de oorlog besmeurden zijn vingers met goedkope zwarte inkt, maar hier aan de muur hing een sig-
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naaI uit een andere wereld. Hij had dit meisje aardig goed gekend, hij had haar
elke dag gesproken, maar nooit het bed met haar gedeeld; hij was ooit op een vrije
winterdag bij haar thuis geweest, maar wist niet hoe het haar sindsdien was vergaan. En kijk hier, een aanwijzing, perfect, rond en ondoorgrondelijk. Na al die
tijd: appel.
Toen hij de krant uit had, boog hij zich over het bewijs en zag in de krul van de
groengerande schil een soort model van een spiraal, van expansie. Ooit waren de
sterren deel van de aarde, tot de hand van God ze afschilde en ons in het duister
achterliet. Ze draaien niet om ons heen; ze ontsnappen in steeds wijdere cirkels.
De Melkweg is de rand van die schil.
Na acht maanden in de nieuwe stad kocht de kok zijn kranten niet langer op
straat bij het café, maar begon hij aan die van het jaar ervoor, die de weduwe hem
gaf om te verstoken. Kijk hier, veertien maanden geleden: minister P. van Binnenlandse Zaken voorspelt oorlog. Op een dag ontdekte hij in een doos naast het
fornuis van de weduwe kranten van drie, vier, vijf jaar oud. Onvolledig, aangeknaagd aan de randen. Hij nam de vergeelde stukken krant mee naar het café en
las de begin- en eindregels van opiniestukken en ingezonden brieven. Hij las berichten uit de voormalige grensstreken van zijn land.
Nadat hij de laatste krant uit de doos had gelezen, begon hij aan de geschiedenisboeken van de weduwe. Het Amerika van voor Columbus, de oceanen van voor
de Britten, het Rome van voor de val.
Geschiedenis was veiliger dan het nieuws, want de afloop stond al vast.
Hij nam een minnares in de stad en vertelde haar dat hij professor in de natuurkunde was. Hij wees haar de sterren aan de hemel en legde uit dat ze om de
aarde draaiden, samen met de zon.
Dat is helemaal niet waar, zei ze. Je plaagt me omdat je denkt dat ik een onnozel wicht ben.
Nee, zei hij en hij legde een hand tegen haar hals. Jij bent juist de enige die het
zou kunnen begrijpen. Het heelal is binnenstebuiten gekeerd.
Een heel jaar was voorbijgegaan en hij betaalde de weduwe in kleingeld. Hij
schreef aan de vrienden M tot Z. Ik houd me al een jaar schuil, schreef hij. Vertel
mijn lieve vrouw dat ik gezond ben. Moge de tijd en de geschiedenis ons allen vergeven.
Een jaar was voorbijgegaan, maar zoveel jaren waren verstreken, voor zovelen. En wat was eigenlijk eenjaar, als de aarde niet om de zon draaide?
De aarde draait niet om de zon, schreefhij. Ergo, de jaren gaan niet voorbij. De
aarde, die stilstaat, vaagt het verleden niet uit en ontsnapt evenmin naar de toekomst. De jaren stapelen zich juist op als dekens, bestaan gelijktijdig. Het is het
jaar 1848, het jaar 1789, het jaar 1956.
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Als de aarde stilhangt in de ruimte, draait hij dan wel om zijn as? Mocht hij
inderdaad draaien, dan verlaat ik de ruimte die ik nu inneem in een oogwenk.
Dan verlaat deze stad zijn plaats, die vervolgens wordt ingenomen door de stad
ten westen ervan. Ergo, deze stad is alle steden van alle tijden. Dit is Kabui, dit is
Dresden, dit is Johannesburg.
Ik ren door stil te staan.
Op het postkantoor haalt hij zijn enveloppen met geld op. Uit brieven van bezorgde collega's, studenten en vrienden maakt hij op dat de professor last had van
binnenoorontstekingen die hem vaak uit balans brachten. Hij weet dat de vader
van zijn echtgenote A. is gestorven in het jaar dat ze trouwden. Hij weet dat hij
een zoontje heeft. Beter gezegd, de professor heeft een zoontje.
Elke keer als hij het postkantoor bezoekt, vreest hij de cijfercombinatie te zijn
vergeten. Het kluisslot is oud en ingewikkeld: Fl, met de klok mee naar B3, dan
weer terug naar A6 en door naar J3. Hij moet aan de kleine klink morrelen voor
het deurtje opengaat. Meer dan het te vergeten vreest hij misschien dat hij geen
toegang meer krijgt, dat het kluisje hem op een dag achter zijn dikke en overtuigende baard zal herkennen en zal besluiten dat hij geen recht heeft het te openen.
Op een nacht ligt hij met zijn hoofd op het been van zijn geliefde te slapen als
hij droomt dat er een brief is gekomen van de professor zelf. Aan het eind van de
tocht hebben ze me vrijgelaten, staat er, en ik heb me terug naar huis gesleept.
Mijn handen zitten vol bloed, mijn knieën zijn kapot en ik wil mijn koffertje terug.
In zijn droom grijpt de kok het koffertje en rent in westelijke richting. Als de
professor het ding terugpakt is er voor de kok geen naam, geen plaats op aarde
meer. Het moment waarop zijn vingers het leren handvat loslaten, zal hij van de
aarde vallen.
Hij zit op een houten stoel op het gazon achter het huis van de weduwe. Binnen doet ze de afwas. In ruil voor de kamer kookt hij al haar maaltijden. Het is
maart en de haren op zijn armen gaan overeind staan van de kou, maar de zon
verwarmt de arm eronder. Hij denkt: de tragiek van een bewegende zon is dat ze
ons elke dag verlaat. Vandaar de offers van de Azteken, de aloude cultus rond de
eclips. Als de zon ons steeds zo gewillig verlaat, dan is elke ochtend dat ze terugkomt uitstel van executie, een onverdiend geschenk.
Aan de andere kant: als wij het zijn die draaien, hoe kunnen we dan zo ostentatiefverlaten wat ons heeft verwarmd, wat ons van licht heeft voorzien? Als wij
bewegen, dan is elk draaien een wegdraaien. Dan is elke rotatie een revolte.
Er komt minder vaak geld, en zelfs oude vrienden die maandelijks schreven,
sturen nu alleen nog sporadisch excuusbriefjes met wat kleine biljetten. Alles is
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nu moeilijker, staat in hun brieven. Toen hij pas weg was, begreep niemand het
nog, maar nu is het duidelijk: toen ze klaar waren met de kunstenaars, de journalisten, de opstandigen, waren de professoren aan de beurt. Wat verstandig van
hem om tijdig te vertrekken. Sommige brieven komen ongeopend terug, met een
zwart stempel erop.
Ook hier is het leven zwaarder. De helft van de winkels is gesloten. Zijn minnares is bij hem weg. Het kleine café zit vol soldaten.
Op een middag gaat hij twee minuten voor sluitingstijd het postkantoor binnen. Alleen de postbeambte staat nog met zijn bezem in de hal.
De postbus is ook leeg, en hij keert zich naar de uitgang, maar dan hoort hij de
stem van de beambte achter zich. U bent toch de hooggeleerde professor T.? Ik
heb achter nog iets voor u.
Ja, zegt hij, ik ben de professor. En dit voelt als de waarheid, en hij zal zich
niet schuldig voelen wanneer hij als de professor tekent voor de ontvangst van
het pakje. Hij draagt zelfs diens overhemd, dat net zo losjes over zijn magere ribbenkast hangt als de dag waarop hij het aanschoot in de steeg.
Van achter de balie komt de beambte aan, niet met een pakje, maar met een
vrouw in een lange grijze jurk, met een zakdoek in haar hand.
Ze komt op hem af, kijkt naar zijn handen, zijn schoenen en zijn gezicht. Vergeef me dat ik ben gekomen, zegt ze, en de beambte trekt het scherm voor zijn
raampje omlaag en verdwijnt. Ze zegt: Niemand wilde me iets vertellen, behalve
dat mijn man gezond was. En toen gaf een student me het nummer van de postbus en de naam van de stad.
Hij wil zeggen: U bent de weduwe. Maar waarom zou hij dat zeggen? Welk bewijs is er dat de professor dood is? Alleen dat het niet anders kan, dat het logisch
is.
Ze zegt: Ik begrijp niet wat er gebeurd is.
Hij wil zeggen: Mevrouw, ik ben de assistent van de hooggeleerde professormaar wat dan? Ze zou met vragen komen waar hij geen antwoord op wist.
Ik begrijp het niet, zegt ze nogmaals.
Het enige wat hij kan zeggen is: Dit is zijn overhemd. Hij steekt een arm uit,
zodat ze de loshangende mouw kan zien.
Ze zegt: Wat hebt u met hem gedaan? Ze heeft een rustige stem en vochtige
bruine ogen. Hij heeft het gevoel dat hij haar eerder gezien heeft, ergens in de
oude stad. Misschien heeft hij haar ooit bediend, of een fles wijn gebracht. Misschien was ze in een ander leven wel het centrum van zijn heelal.
Dit is zijn baard, zegt hij.
Ze begint in haar zakdoek te huilen. Ze zegt: Dan is hij dus dood. Aan de kalm-
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te van haar stem hoort hij dat ze dit allang moet hebben geweten. Ze is hier alleen
gekomen ter bevestiging.
Hij voelt de vloer van het postkantoor onder zich golven en hij probeert zijn
blik van haar los te maken, op iets te vestigen wat meer solide is: postbus, plafondpaneel, raam. Hij merkt dat hij zich niet van haar kan afwenden. In haar lange grijze jurk is ze het middelpunt van een zwaartekrachtveld.
Nee, zegt hij. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben toch hier.
Niet dat hij dit gelooft, maar hij weet dat hij het, als hij de tijd had, zou kunnen
bewijzen. En dat moet hij ook, want hij is
het enige stukje van de professor dat nog Nee, zegt hij. Nee, nee, nee, nee,
leeft. De vrouw begrijpt niet dat ze haar nee, ik ben toch hier
man staat te vermoorden, hier in de hal
van het postkantoor. Hij fluistert haar toe: Laat me met je meegaan naar huis. Ik
zal een vader zijn voor je zoon, ik zalje bed warmen enje beschermen.
Zijn handen sluiten zich om haar smalle, koude polsen, maar ze trekt zich los.
Ze is misschien wel de mooiste vrouw die hij ooit gezien heeft.
Als uit de verte hoort hij haar tegen de beambte roepen dat die de politie erbij
moet halen.
Hij is licht in zijn hoofd en voelt zich alsofhij voor altijd weg van het postkantoor zou kunnen zweven. Het vergt al zijn wilskracht om niet weg te vliegen maar
contact te blijven houden met de aarde en te wachten. Als de politie het niet te
druk heeft om te komen, weet hij zeker dat hij hun kan bewijzen dat hij de professor is. Hij heeft tenslotte zijn papieren, en waar zullen ze, in de chaos van de oorlog, verder nog oog voor hebben?
Ze loopt met vaste tred achterwaarts van hem weg, en het voelt alsof zijn huid
wordt afgestroopt.
Indien niet de politie, dan overtuigt hij misschien een plaatselijke rechter. De
getuigen die hem zouden kunnen verraden zijn bijna allemaal weg of dood, en
de anderen durven toch niet naar de rechtbank te komen. Als de rechter niet wil
luisteren, kan hij in hoger beroep gaan. Op een dag zou hij zelfs kunnen proberen
het kind van de professor te overtuigen. Hij weet zeker dat ergens iemand hem
zal geloven.
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WOUTER VAN OORSCHOT

Bij de begrafenis van
D. Hooijer (1939-2013)
Waarschijnlijk was het op 3 juni 2003. De beroemde, nu niet meer bestaande
boekhandel Schelterna op het Koningsplein in Amsterdam bestond 150 jaar. Men
had een week lang feestelijkheden georganiseerd in samenwerking met een aantal uitgeverijen. Het programma van 3 juni werd verzorgd door een groot aantal schrijvers van uitgeverij Van Oorschot. Daarna bezochten we gezamenlijk
brasserie De Jaren, waar we bijzonder geanimeerd hebben gepraat, gedronken
en gegeten. Onder de aanwezigen bevonden zich Enno Endt, Hanny Michaelis,
J.J. Voskuil en D. Hooijer, om degenen te noemen die ons intussen ontvallen zijn.
Op weg daarheen moet het gebeurd zijn. Ik zag dat Kitty een lange veloursmantel droeg met een ruim doch onopvallend bloemmotief in stemmige herfstkleuren. Ik stelde me voor dat Oscar Wilde zo'n jas gedragen zou hebben. Zelf droeg
ik een blauwgroene, vooral practische, ruimvallende jas met ritsen en zakken aan
alle kanten die wel eens naar de stomerij mocht. Ik was jaloers op Kitty's jas en
zei dat. '0 maar,' antwoordde ze, 'die vanjou is veel beter, die kan tenminste goed
dicht als het regent of koud is,' waaraan ze op haar eigenjas doelend in een adem
toevoegde: 'en ik heb toch de pest aan dat ding gekregen dus zullen we ruilen?' En
zo kwam het dat we midden op straat met bijzonder groot genoegen van jas wisselden. Ik heb en koester hem nog steeds en ook zij had er geen spijt van, vertelde
ze me later. Hoe het u vergaan zou zijn weet ik niet maar een dergelijk voorstel
zou in mij niet zijn opgekomen. In Kittywel en ik waag te zeggen dat het haar ten
voeten uit tekende. Een bijzonder en bijzonder aardig mens, vond ik haar. En dan
was zij ook nog eens de onvergelijkbare D. Hooijer.
Omdat zij moeite had haar werk in de literaire tijdschriften gepubliceerd te
krijgen, bediende Kitty zich lange tijd van een hele reeks pseudoniemen. 'Uit
angst dat ze zouden zeggen "Daar heb je haar weer", had ik Millie Wiers voor De
Revisor, D. Hooijer voor Tirade en Mar Zuidzicht voor Lust en Gratie.' vertelde ze
tijdens een interview bij boekhandel Schimmelpennink.
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Tot mijn spijt ken ik D. Hooijer beter dan Kitty. Maar zij vloeien samen in onze
gedeelde geschiedenis, vanaf haar debuut in het maartnummer 2000 van Tirade
en haar debuut-verhalenbundel Kruik en kling die een jaar later verscheen, tot
haar laatste brief.
Een observatie die programmatisch lijkt voor hoe zij ten slotte in het leven
stond, opperde D. Hooijer op 13 mei 2011 als flaptekst voor haar roman De wanden van Oeverhorst: 'Niet alleen de maatschappij dwingt ons tot veranderen, de Tot mijn spijt ken ik D. Hooijer
leeftijd maakt andere mensen van ons. We beter dan Kitty. Maar zij
merken het niet, we willen het niet. Vaak vloeien samen in onze gedeelde
worden we beter zo zonder al te veel pres- geschiedenis
tige. Een gematigd karakter brengt minder geld op maar als persoon ben je houdbaarder. Vooral als je zelfstandig kan
blijven.'
Om er als Kitty direct op te laten volgen: 'Maak er zelf maar wat bij als je wil.
Het is altijd wel goed mits het woord hilarisch niet gebruikt wordt.'
Begin april dit jaar stuurde ze ons uit het niets de oerversie van Berichten van een
zakenman, die ik meteen las. Het heette nog De kattenhond. Kort daarop meldde
ik haar mijn enthousiasme met een paar kritische noten, waarop zij op voor haar
zo karakteristieke wijze als volgt reageerde:
dank voor je reactie waar ik heel blij mee ben. (bis)
Ik zal kort en zakelijk antwoorden.
1. Ja ik vond het boek te kort, ja ik wil dolgraag het eind uitbreiden. Maar ik
ben bang dat ik gajanken als de hond doodgaat.
2. Zelf had ik de stukjes tussen haakjes waar Peter negatiever wordt, willen
uitbreiden. Als ik dat doe dan krijg je meer Peter. Ik dacht echter wel dat hij
gelijkmatig was. Maar ook hij met zijn verkapte opdracht tot moord is een
mens.
3. Ik stel voor dat ik doorschrijf vanaf het eind. Wat het wordt is nog niet zeker.
Dus daaromjouw inzichten erbij zou ik moeten doen voor mijn opvoeding.
4. Langskomen, ja zou leuk zijn. Het mooiste geluid hier is de wind door de kale takken. Binnenkort is er blad, kunnen we naar het bos. Zoiets?
haast is er nergens,
nogmaals dank,
veel goeds,
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Maar al haar brieven waren zo kort en onvervreemdbaar hooijeriaans dat we al
vanaf haar eerste, nu zo'n vijftien jaar geleden, dachten dat daar, komt tijd komt
raad, vast een brievenboek in zat. We horen en zien haar nu niet meer, maar hoe
ze was, is te lezen in haar scheppend werk en in haar brieven, waarvan zij er naar
ik vermoed vele schreef. Ik heb eens wat gegrasduind.
24 april 2008.
(Aan de vooravond van de Librisprijs-uitreiking:) Ik krijg de hele tijd complimenten over mijn boek en ik verdenk de mensen van onzekerheid. Er is een
angst weg om het goed te vinden. Een tijdje geleden was de opinie veel zuiniger. Nee, ik vergis me niet.
19 januari 2009.
Hebben jullie nog belangstelling om iets van me te lezen? Of zijn jullie zodanig in de financiële crisis geraakt dat ik moet wachten. Eerlijk zijn?
8 oktober 2009.
Ik ben zo krakend bekuurd de laatste tijd dat ik slap ben met holle ogen. Het
verstand gaat echter vooruit, geen geintje. Ik kan weer op mijn woorden komen. Ze zaten er dus nog.
19 april 2010.
Zondag was het weer prima. De mensen beschaafd en welwillend behalve natuurlijk die oude hap met te lange regenjas die ze niet uitdoen in de zaal en
halve imagebril en geforceerde toontjes. [...] Die vreugdeloze stemming krijgen ze volgens mij van hun medicijnen. Ze waren gelukkig ook weer gauw
naar huis.
22 september 2010
Dit mailtje was veel langer maar ik ga maar even met mijn tijd mee en kortte
het in.
19 december 2012.
Ik zou het leuk vinden als je eens langskwam. Maar als je het te druk hebt voor
al die tochtjes dan vind ik het ook leuk als plan an sich zonder de uitvoering.
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14 mei 2009
Beneden in de kamer stonden nog de foto's van de kinderen en kleinkinderen
en ettelijke Hugo's. Die heb ik niet laten zien maar ze zijn natuurlijk het belangrijkst.
Afgelopen juni stuurde ze dan Berichten van een zakenman toe en zoveel was zeker: het zou vroeg in het voorjaar van 2014 verschijnen. We wisten dat zij met
haar gezondheid kampte maar ze berichtte ons daar zo onsentimenteel over dat
we niet in de gaten hadden hoe dicht ze bij het einde was.
Ik sluit af met een gedicht, dat ze ons in 2010 stuurde.
Vogels maken reiskoorts
met veren en wind als ze je melden
dat ze niet op je letten omdat ze gaan
ze dragen het maanlicht
verder de nacht in naar zee naar de stuurlui
die kalm zijn omdat ze al reizen
of ze nu keren of gaan.
Op reis word ik suf, thuis ben ikjager
ik denk als de spreeuw die vindt
dat hij jaagt als hij bedelt of als
de muggen die eens besloten
om gering in getal de dansen
perfekt uit te voeren met in de rug
steevast de heg, hun luw huis.
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HARRIE GEELEN

D.Booijer

E-mail van 19 mei 2013:
Hallo goedemorgen, 1- en H-buur,
Hier alles goed behalve hardnekkig halfjaar al hoesten. Dat hoort bij het
bloedbeeld.
Verder is het bloedbeeld goed. Hiep hoi.
De tuin is prachtig maar te koud dus ongenietbaar, om in paddestoelentermen te spreken.
Weinigvogeldrama's met katten of Vlaamse gaaien.
Hoe gaat het met de vertaling? Zit je nog goed op de stoel? Hugo doet al een
jaar een saai maar nuttig werk op zijn computer. Hij is er duf van, zegt hij,
maar ik vind hem nog knap bijdehand.
Heb een soepkip van de slager en zag de weduwe Marion lekker bezig met
kleine biefstukjes braden
buiten op de stoep.
I -buur, zo noemde Imme zich sinds haar iPad en Kittywas tevreden met K-buur.
Kitty mailde niet erg vaak, maar soms toch even een paar keer achter elkaar: ze
vond iets gek, iemand interessant, had een boek uit, had iets gehoord van de uitgever (of nog steeds niet, maar dat was helemaal niet erg), maar jarenlang was ze
kind aan huis, zeker in de tijd dat onze kinderen samen op school zaten. We hebben haar veertig jaar gekend, meer dan de helft van ons leven. En ze woonde om
de hoek.
Jarenlang scharrelde ze met archeologen op de hei en artefacten die een echte
archeoloog verveeld laat liggen, mochten wel met haar mee naar huis en werden
beleefd maar ook vaak liefdevol bewaard. Ze deed zo trouwens ook met vrienden,
ze vond ze op een dag, net als haar stenen, als het niet op de hei was dan wel bij een
uitgever. Zoekende figuren die ze hielp iets te vinden. Het gaf niet wat. Kitty deed
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nergens moeilijk over. Soms leende ze ze geld. Soms nog eens en nog eens. Ze was
velen trouw tot aan hun dood.
Jarenlang hebben Imme en Kitty over Proust gepraat, 's zomers in de tuin, in
de winter bij de kachel, als de kinderen
op school waren en de mannen op het Ze was altijd geïnteresseerd in
werk. Kitty was geïnteresseerd in de gedrag,iederextreemgedrag
society die Proust beschreef; hoe din- was eigenlijk normaal als je de
gen zachtjesaan onontkoombaar en achtergrond maar zag
acceptabel werden.
Ze was altijd geïnteresseerd in gedrag, ieder extreem gedrag was eigenlijk
normaal als je de achtergrond maar zag.
Ik schreef in een mail aan haar over een schrijfster die net opzien had gebaard
door resoluut voor een ingrijpende operatie te kiezen:
Het geeft maar aan hoe iemand die milde afstandelijkheid in al haar werk tentoonspreidt en die waarschijnlijk ook wil tentoonspreiden, zomaar ineens
veel verder gaat dan iemand die een piercing wil of een tattoo, en zelfs verder
dan een geheelonthouder die in een vlaag van paniek alle drank opdrinkt die
hij kan vinden en dan een delirium tremens heeft.
Kittyantwoordde:
En dan denk je datje iets absurds zegt met die geheelonthouder maar ik ken
iemand van nabij die nooit dronk omdat ze het vies vond en na een ongelukkige liefde sherry in huis nam en flessen achterelkaar opdronk, bovendien of
daardoor door het hele huis de foto van de aanbedene met zich meesleepte
terwijl haar man daar ook zat. Die liefde voor die man was mij niet opgevallen juist ook omdat ze ironisch over hem vertelde. Het is goed afgelopen maar
het leek op het geval van de huishoudster van de gebroeders De Goncours. Die
een keer slapend op een van hun bedden was aangetroffen. Zij hadden nog
niets in de gaten. Ze bleek twee kinderen te hebben gekregen van de melkboer
die ze aanbad. Dus twee keer is ze zeer dik geweest zonder dat de Goncoursen
het merkten. Alles kwam boven na haar dood. Ik heb intussen een pudding gemaakt, geitenmelk, glutenvrije custard, iets te zoet. Er moet een scheut koffie in.
LiefsK
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DETLEV VAN HEEST

Nooit meer verliefd

Cisca Dresselhuys vertelde me dat de schrijfster en Libris-Prijswinnares D.
Hooijer in haar laan woonde. Ze wees me het huis. 'Ze is een beetje raar,' zei ze erbij. In de voortuin stond een hoge oude camper.
Omdat de boeken van Hooijer bij mijn uitgeverij werden uitgegeven, belde ik
op een dag bij haar aan. Ik droeg mijn uniform. Het duurde een tijdje tot ze opendeed. Ze had een badjas aan.
'Mevrouw Hooijer?'
'Ol Benjij Detlev? Ik hoopte al dat jij zou komen! Wat leuk: een parkeerwacht
op bezoek!'
'Het komt nu waarschijnlijk niet uit?'
'Ik was op weg naar bed. 's Middags slaap ik. Zou je het moeilijk vinden om me
Kitty te noemen? Niemand noemt me mevrouw, alleen in het ziekenhuis.'
'Dat vind ik niet zo moeilijk.'
'Je kunt me het beste 's ochtends bezoeken, om een uur of elf. Dan ben ik op
de been, als het goed met me gaat. Of
Zouje het moeilijk vinden om
mag je in je diensttijd niet koffiedrinken? Anders gaan we samen even in
me Kittyte noemen? Niemand
noemt me mevrouw, alleen in
de camper zitten. De tuin is verwaarloosd, maar op zijn mooist. Komje dus
het ziekenhuis
binnenkort langs?'
'Dat zal ik doen.'
'Maar niets heeft haast hoor. Laatje niet opjagen!'
Twee weken nadien belde ik weer aan. Een man deed de deur open. Hij stelde zich
voor als Hugo Ruys. '0, ik had al van je gehoord. Kitty is boven. Ze komt zo naar
beneden. Kom maar binnen.' Hij liet me wachten in een hal, aan de voet van een
trap.
'Daar ben je!' Ze daalde de trap af. 'Ik heb net mijn hoofd onder de kraan ge-
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houden! Heb je al kennisgemaakt met Hugo? Wil je koffie?'
'Liever thee.'
'Thee, ja, dan drink ik ook thee.'
In de huiskamer, met oude meubels, vertelde ze dat ze al jaren leukemie had en
ook al jaren periodiek chemotherapie kreeg. 'Beter kan ik niet worden, maar
dood ga ik er voorlopig niet aan. Maar die chemotherapie tast ook mijn hersens
aan.' Ze tilde haar rode pruik een paar tellen op. Ze had grijze korte haren. 'De eiwitten van de chemotherapie slaan op mijn hersenen en ze doden mijn hormonen. Dat is wel prettig want daardoor word ik nooit meer verliefd.' Ik kreeg over
buitenechtelijke relaties te horen ('af en toe ga je horizontaal'). 'Maar de enige
van wie ik houd, is de liefde van mijn leven: Hugo. Ik zorgde altijd dat ik om zes
uur thuis was om voor hem te koken, want Hugo wil vertroeteld worden. Hij is
ook heel autoritair. Hij heeft me gezegd: "Kitty, jij blijft bij mij, geen sprake van
dat jij mij verlaat voor iemand anders, die verliefdheden gaan wel over". En nu
zijn ze over door die chemotherapie. Ik heb een keer een schrijver gehad, iemand
met een geweldig ego. En van mijn werk deugde natuurlijk niets, ook niet toen ik
die prijs kreeg. Hij was heel wreed. Hij heeft de vijf woorden gezegd die nodig zijn
om Kitty Ruys kwijt te raken.'
H ugo kwam de kamer binnen, waarschijnlijk om te zien of ze al in mijn armen
lag. Hij schonk zichzelf een kopje thee in en keek vanuit een hoekje van de kamer
glimlachend toe.
Ze vertelde over haar gokkastverslaving, over de haiku die ze schreef, over
haar dagritme ("s ochtends schrijven, 's middags rusten'), over drukproeven, over
de kringloopwinkel waar H ugo wel eens meubels kocht, en dat alles door elkaar.
Mijn zaktelefoon ging. Het was mijn hoofdcontroleur: 'Waar jai blaiven?'
'Ik ben in de buurt, aan het bekeuren. Ik kom eraan.' Ik verbrak de verbinding
en stond op. 'Mijn chef!'
'Wat énig dat je hier was!'
Ik was lang niet bij haar geweest. Toen ik de auto's in haar laan weer eens controleerde, zag ik Hugo bij zijn auto, een grote aquariumvormige Volvo. Ik stapte af,
zette mijn fiets op de standaard en gaf hem een hand. 'Is Kitty thuis?'
'Ja, zij is thuis, maar wij verwachten elk moment bezoek.'
'Ik wil haar alleen even begroeten.'
De voordeur stond op een kier. Ik belde aan.
Ze kwam uit de hal. 'Hé!'
Ik wierp me voor haar neer en kuste haar voeten.
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'Is dit een Japanse begroeting?'
Ik kwam overeind. 'Ik hoor van Hugo dat jullie bezoek krijgen.'
'Ja, we krijgen zo bezoek.'
'Ik wouje alleen zeggen dat ik binnenkort weer eens op de thee kom.'
'Graag!'
'Gaat het goed met je?'
'Met schrijven gaat het heel goed. Alleen ik hoor maar niets van de uitgeverij.
Dat vind ik zo vreemd.'
'Ik ben altijd blij als ik niets van de uitgeverij hoor.'
'Nee, ik heb respons nodig,' zei ze. 'Hoe vind je mijn nieuwe haar? 0, daar is
ons bezoek! Je komt gauw langs, hè?'
Niet ver van het kantoor van de parkeercontrole zag ik Hugo Ruys lopen. Hij
droeg een langwerpige doos onder zijn arm.
'Houd de dief!' riep ik.
Hij keek niet om.
'Houd de dief!' Pas toen ik hem op een drafje inhaalde, draaide hij zich half
om. 'Ik heb bij de ANWB een stuurslot voor mijn auto gekocht. Vanochtend heb ik
mijn autosleutels in de auto laten zitten. De sleuteltjes zijn gestolen. Alleen heeft
de dief de auto nog niet meegenomen.'
'De sleutels vanje Volvo? Je kunt er toch een nieuw auto slot in laten zetten?'
'Dat kost duizend euro! Dat is de auto niet meer waard.'
'Dan doe je hem weg.'
'Nee. Ik rijd er al zestien jaar mee en ik ben van plan er nog vele jaren mee te
rijden. Dan moet ik dit stuurslot er maar steeds inzetten.' Op de doos was een geel
rotorbladachtig stuk plastic afgebeeld.
'Ik zagje vorige week in de krant.'
'Mij?' vroeg hij verbaasd. 'In welke krant? De Gooi- en Eemlander?'
'Ja, inDe Gooi- en Eemlander. Je stond op de foto met een voormalige collega
van mij. Bij een artikel over de rechtszaak tegen die man die voor jullie huis een
van mijn collega's van de sokken zou hebben gereden.'
'0 ja. Is die man veroordeeld?'
'Nee, hij is nu door het Hof in Amsterdam vrijgesproken, omdat een van de getuigen zijn verklaring heeft veranderd.'
'Nou, schandelijk, zeg.'
'Ik weet niet ofhet schandelijk is. Ik heb mijn collega meteen na het incident
horen zeggen dat hij zijn fiets met opzet voor die auto had gegooid.'
'O? Dan is het maar goed dat die man is vrijgesproken. Dus zo erg was het niet?
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Ik vond het al vreemd dat die fiets midden op straat lag. Zo zie je maar.'
'Hoe is het met Kitty?'
'0, niet zo goed eigenlijk.'
'De chemotherapie?'
'Nee, daar reageert ze heel goed op. Ze heeft al maanden last van bronchitis.
Die zou toch een keer over moeten gaan. Daar maken we ons een beetje zorgen
over. Maar Kitty is wel veel aan het schrijven. Dat wel.'
'Dat is mooi. We hebben nog iemand nodig,' ik wees naar het kantoor van de
parkeercontrole, 'die veel bonnen schrijft.'
'Ha-ha,' lachte hij stijfjes.
'Doe je haar de groeten?'
'Zal ik doen.'
'En de groeten aan de autodief!'
In de krant las ik de necrologie van D. Hooijer. Sinds ik haar voeten had gekust,
was ik niet meer op bezoek geweest. Ik vervloekte me.
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D.HOOIJER

Anne Meiboom

Mijn ouders bridgeden in die tijd met juffrouw Haringa en Anne Meiboom. In het
begin was er nog iemand bij die Willy heette. Zijn achternaam heb ik nooit gehoord, terwijl de dames altijd voluit genoemd werden. Er werd weinig over hem
gezegd. Ik heb hem één keer gezien, non-descript.
'En Willy, was Willy er ook?' vroeg ik een keer.
'Die is dood.'
En hoe ik ook vroeg, ik werd niets wijzer. Hij was dood, zoiets kon. Zeker op
die leeftijd. Hoe oud was hij dan?
'Tja toch wel in de zeventig.'
'Tachtig toch wel?' zei mijn moeder.
Ik kreeg geen details, die kreeg ik zelden. Mijn ouders hoorden bij de mensen
die ziektes van vrienden niet uitbeenden. Mijn vader was arts geweest.
Anne Meiboom was hartelijk en niet spraakzaam. Als het warm was droeg ze,
net als juffrouw Haringa, een zonnehoed als ze in haar roeiboot naar mijn ouders
roeiden. Als ze sprak klonk het peinzend. En inderdaad als je oud bent en een
zonnehoed hebt om mee inje eigen roeiboot naar vrienden te gaan om te bridgen
en wat te genieten van het weer en de zoutjes, wat moet je dan nog razend worden over de politiek. Ik zou haar zwijgen overnemen zodra ik zover was als zij. Dit
moest ik doen, dat zou me sieren omdat ik nogal ratelde, was me verteld. Anne
Meiboom hield ook haar hoofd stil en maakte geen gebaren.
Juffrouw Haringa zorgde voor de jonker op kasteel Sypesteyn. Ze was zijn
huishoudster en omdat de interesse in Loosdrecht en het nieuw gebouwde kasteel groeide, hield zij ook rondleidingen. Ze deed die rondleidingen op een manier die nu niet meer gewaardeerd wordt. Ze raffelde met een kraaien stem een
geschiedenis af. Het vreemde was dat ik zo de stof heel duidelijk binnenkreeg en
kon onthouden. Latere culturele rondleiders hadden lange zinnen die ze zelf onderbraken met invallen en nog eens invallen. Daar werd ik gek van.
Als juffrouw Haringa met bridge een slag maakte dan zei ze steevast 'die binne
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binne, binne binne'. En dat irriteerde niemand. Men werd niet ongeduldig, ook
niet als mijn vader, die de plaats van Willy had ingenomen, de regels uit de hogere bridgewereld volgde, zoals 'de derde man doet wat hij kan', en die woorden
ook nog uitsprak bij het werpen van een
zesje zodat men wist dat het armoe was Als juffrouw Haringa met
bij de derde man en mijn moeder het on- bridge een slag maakte dan zei
genoegen had om van hem te winnen. De ze steevast 'die binne binne,
volgende dag waarschuwde ze hem tegen binne binne'
wijsheden en al te uitgestreken kijken.
Mijn vader kon niet stilzitten, zag winst, begon inderdaad idioot neutraal te kijken, kuchte, of hij zag verlies en werd roerloos. Als het spel te lang duurde boog
hij het hoofd zo diep over zijn kaarten dat we dachten dat hij in slaap viel. In de
zomer keek hij naar buiten naar de plas. De zon ging onder aan de andere kant
van het huis, daar was de Waterleidingplas. Zonsondergangen vervelen niet maar
het maakt je ongeschikt voor huizen die uitzien op huizen.
Als we daar zo in de huiskamer zaten met het zicht op de plas en op de speelkaarten die mijn ouders nog goed konden zien, met Anne Meiboom en juffrouw
Haringa, dan keken we niet van ons geluk op. Het leven was gewoon, terwijl de
boeken die ik zat te lezen alles overtroffen, terwijl mijn ouders nog bijna gezond
waren, juffrouw Haringa vol vuur was en Anne Meiboom tevreden. Als we daar
nu teruggeplaatst zouden worden door de godin van de tijd met de smaragden
ogen, zouden we huilen van geluk.
Mijn zuster wist het al. Ze was getrouwd, had een tweeling en was weer zwanger' ze woonde op een flat in een buitenwijk van Delft. Zij begon te stralen nadat ze de twee kinderboxen, de twee bedden in de garage, de hondenmand op poten had georganiseerd en op de bank was gevallen om even niet meer op te staan.
Haar man kon naar buiten met de roeiboot. Zij zat te stralen en te praten, wat ze
zei was eigenlijk: 'Wat is het hier heerlijk, wat is het hier schoon. Dat is als je een
werkster hebt. Wat is iedereen aardig. Jullie koken wel enjullie luisteren wel,jullie gaan maar eens met de tweeling spelen.'
Ik woonde op kamers in Amsterdam. Er was geen wc en geen heet water. In
het weekend kwam ik naar Loosdrecht met de vuile was. Of ik nu een baan had
of studeerde, ik had altijd zorgen. Nu zou ik gevoelige jongens die steun bij me
zochten terwijl ik zelf een ongeleid projectiel was heel snel voorstellen aan stevige meisjes. Volgens mijn moeder zag ik er slecht uit. Aha, dan was ik meteen ook
niet te dik. Ik had moeten gaan werken in een middelgroot stadje in een middelgrote winkel. Maar van zo'n maffe droom had nog niemand gehoord en dat ging
niet door ook. Ik was toch geworteld in Amsterdam? Alsof dat belangrijk was. Dat
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ik het in Amsterdam uithield kwam door dat heerlijke huis aan de plas en mijn
ouders.
Nog zoiets normaals: mijn moeder kende al haar boeken in de kast en dat ze
mooi waren daar waren het nou juist die boeken voor met hun roodgouden kaft.
Ze zat sinds kort bij een leesclub waar de laatste Franse, opkomende jonge schrijvers werden gelezen. De boeken werden door de huisvrouwen niet op tijd doorgegeven. Dus stuurde mijn moeder mij om ze op te halen. Een vrouw gaf het boek
terug met opgetrokken neus. Maar mijn moeder zei later dat die neus zo hoorde,
dat had niets met het boek te maken. Die zwoele boeken van de leesclub waren
net iets voor mij. Maar de hulp in de huishouding stofzuigde onder mijn voeten
door en zei dat je in de vroegte niet moest zitten lezen, alIas ik de Bijbel. Ik moest
iets gaan doen, zwemmen in de plas. Zwemmen was heerlijk, de zon was heet en
het water was koud. Op 1 september kon ik zien dat het herfst werd. Het riet stond
stil, het waaide niet. Ik stapte het water in en zwom de plas op. Daarna liet ik me
opdrogen in de brandende zon tussen de zonnebloemen en de hoog opgeschoten dikke rozen. Nergens was de grond zo goed als aan de Loosdrechtse dijk, een
mengsel van turf met klei.
'Waaraan zag ik nou dat het vandaag herfst was?'
'Het is de kleur van de zon.'
'Dat kan niet. Het kan niet dat er een andere kleur ingaat op 1 september.'
'Het is de kleur van de zon met de eerste mist. Het vocht in de lucht. Daarom
hangt het ook overal.'
'Herfst ja!' Mijn vader kwam naast mijn moeder staan. 'Dat geeft wat rust aan
de oren.'
In de zomer gierden de waterskiklasjes rondjes over de plassen. Aan de voorkant van het huis raasden motoren, auto's en opgevoerde brommers. Er kwamen
zwermen fietsers voorbij met een radio op het stuur. 's Avonds oefenden de waterskileraren nog wat voor hun wedstrijden. Mijn vader had last van tinnitus. Dat
was toen een vrij onbekende ziekte en geluidshinder was ook nog geen erkend
kwaad. Dat was de reden waarom we vertrokken.
Juffrouw Haringa werd door een vrachtauto meters meegesleurd aan haar jas
toen ze 's avonds gasten uitliet. Anne Meiboom werd vergeetachtig. Haar familie wilde haar onder curatele stellen omdat ze een huisje met een rieten dak had.
Een begerenswaardig huisje. Ze nam een jonge poes in huis en bemoeide zich
niet meer met de buitenwereld. Mijn ouders verhuisden, mijn verloofde en ik besloten niet met elkaar verder te gaan. Hij miste tot zijn verbazing het huis aan
de plas, mijn ouders en mij ook wel. Dat zo'n huis met mijn toen vrolijke ouders,
mijn zuster die helemaal bijtrok als ze arriveerde, en dat ook ik mijn ijskoude ka-
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mer zonder wc kon verdragen in Amsterdam, dat mijn drukke verloofde goed te
harden was daar aan de plas omdat hij hier kon schilderen en roeien en zwemmen. We hebben genoten maar daarmee houje niets tegen.
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HEINRICH HEINE

Drie gedichten
Vertaling Harrie Geelen

Mijn hart, mijn hart is treurig.
't Is mei en schitterend weer
en leunend tegen de linde
kijk ik van de vesting neer.
Beneden in de stadsgracht
daar steekt een jongen langszij
een hengel uit zijn bootje
en fluit er ook nog bij.
Ook aan de overkant overal
blijheid te kust en te keur,
priëlen en tuinen en mensen
en ossen en weiden en kleur...
De linnenmeisjes lachen,
hun was droogt op de bleek.
De watermolen sproeit vonken
zoemt zachtjes bij de beek.
Er gaat naast de grauwe toren
een schildwacht op en neer.
Hij kijkt verveeld. Hij ijsbeert
en speelt met zijn geweer.
Het flonkert in het zonlicht.
Wat lijkt het jasje rood.
Hij presenteert en schoudert.
Ach, schoot hij me maar dood.
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M'n kind, we waren kinderen,
gedroegen ons ook zo.
We kropen in het kippenhok,
verstopten ons onder het stro.
We deden er de haan na
en kwamen er mensen aan
Kukeleku! - en dan zeiden ze:
'Hoor daar, daar kraait een haan.'
Vaak maakten we 't ons makkelijk
in zo'n kist die stond op de deel.
Als wij daar samen in woonden,
was het een deftig kasteel.
Ook buurmans oude kater
was steeds van de partij.
We legden hem in de watten,
ja, in de watten lag hij.
We vroegen hem hoe hij zich voelde,
hoe het hem ging enzovoort.
Dat hebben van ons sinds die dagen
nog vaak oude katers gehoord.
Soms speelden we grote mensen
en zeiden, vandaag heeft geen pas.
We praatten bedroefd over vroeger,
toen alles nog anders was.
Geloof en trouwen liefde,
daarmee was het somber gesteld.
En oh wat duur die koffie,
en oh waar blijft het geld.
De spelletjes zijn nu over,
wat bleef van ons gebouw,
het geld, de wereld, de tijden,
en liefde, geloof en trouw?
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De avond komt met nevel
en golven doen het strand.
Uit 't zachte, geheime geprevel
komt wit de mist aan land.
Het is de zeevrouw zelve
en ik zit niet langer alleen.
Ik zie haar borsten welven
vaag door haar sluiers heen.
Ze drukt me fijn, ik hijg en
ze kust me en ik word blauw.
'Ik kan haast geen adem krijgen,
o mooie watervrouw.'
'Ikklemje in mijn armen,
en niets dat me tegenhoudt.
Zo kan ik me aanje warmen,
de avond is veel te koud.'
Steeds valer wordt de maan en
de wolken worden asgrauw.
'Ik zie dat je ogen tranen,
oh mooie watervrouw.'
'Welnee, dat zijn geen tranen.
Ik ben gewoon bespat.
Ik ben uit het water gegaan en
mijn ogen zijn nog nat.'
De branding brult, verheft zich,
de meeuwen krijsen rauw.
'Wat klopt je hart wild en heftig,
oh, mooie watervrouw.'
'Mijn hart klopt wild en heftig,
klopt heftig wild voor jou,
omdat ik zo verschrikkelijk
verstikkend vanje hou.'
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A.E. HOUSMAN

Vijf gedichten
Vertaling Harrie Geelen

Hebt u het leven wie weet lief?
Hecht u aan uw verstand?
Een huis-, een tuin-, een keukenmes
houd ik hier in de hand.
Eén steekje in de hartstreek maar:
ik haal de hemel neer,
een heel heelal stort in elkaar
en u bent nergens meer.
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VOOR EEN ATLEET, DIE JONG STERFT
Je ging toenje gewonnen had
hoog op de schouders door de stad,
we juichten luid, uit alle macht.
zo werd je door ons thuisgebracht.
Je gaat vandaag traag schouderhoog,
de weg waarlangs je altijd vloog.
We zettenje voorzichtig neer.
Er is voortaan geen wedstrijd meer.
Verstandigvanje weg te gaan,
kort is de roem op deze baan,
de lauwer groeit voor dag en dauw
maar welke roos verwelkt zo gauw?
De duistere nacht maakt doof en blind
voor wie een wedren rent, wie wint,
wie juicht, wie niet. Wie zal 't horen,
zwarte aarde in zijn oren.
Nooit zal de roem jou meer ontgaan.
Zie anderen bij de startstreep staan,
die roemloos rennen, van hun naam
ver voor hun dood alweer ontdaan.
Ga licht het duister tegemoet
draai op de drempel voor een groet
en laat de beker, wel verdiend,
nog eenmaal in de opening zien.
Dan doemen doden een voor een
vlak voor je op, staan om je heen
stil, krachteloos, dof starend naar
die meisjesbloemen inje haar.
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Gods Wet, ofwat men daarvan maakt,
u volgt hem maar, dat is uw zaak,
de mijne niet. Wat ze besluiten,
God en de mens, laat me er buiten.
Staat mijn gedrag hun niet steeds aan,
hoe zou het hun aan kunnen gaan?
Ik spuug geregeld ook op hun
toch is mijn eigen wetboek dun.
Ik zeg steeds: hebt u iets niet graag,
kijk weg zolang ik mij misdraag.
Maar nee, welnee, ze zijn daar gek,
mij ringeloren is in trek,
dus dans ik eeuwig naar hun pijpen.
God of een ander zal me grijpen.
Klem zit ik zo, der dagen zat,
tussen de hel en galg en rad
verdwaald in iets wat ik niet ken,
een wereld waar ik nergens ben.
Terecht of niet, zij hebben macht
beiden zijn gek, maar niemand lacht.
Mercurius of Jupiter
zijn voor een arme ziel te ver.
Eerbiedig dus, een zware taak,
Gods wet ofwat men daarvan maakt.
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HARDVOCHTIGE HENRY OF
HET KWELLEN VAN FABELACHTIGE DIEREN

Waarom is Henry zomaar dood
en weent mama haar ogen rood
en ligt zij bij zijn bed geknield?
Omdat hij niet van eenhoorns hield.
Nooit liet hij eenhoorns in zijn hof
de tuinmanszoon doorboren of
laat dansen in het licht der maan,
niets werd het diertje toegestaan.
Het dier kon niet met goed fatsoen
leuk met de neus de deur dichtdoen,
of keurig op de keukenrnat
de hond verslinden en de kat.
Nooit is er voor 't heraldisch beest
één kort bemoedigend woord geweest:
was er een eenhoorn in de buurt
dan werd meteen de leeuw gestuurd.
De leeuw, zelf nog in ketenen,
was zeer op hen gebeten en
beet tegen zijn heraldisch fond
dus elke eenhoorn die hij vond.
En speet het Henry dat hij beet?
Het interesseerde hem geen reet.
Hij hupte rond en kraaide: 'Nog!'
Zo'n eng, bloeddorstig knaapje toch.
Een eenhoorn is geen domme gans.
Dus zagen ze een leeuw verschanst,
dan bleven zij na overleg
gezamenlijk een dagje weg.
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En oh, een eenhoorn in galop,
daar kan een leeuw niet tegenop.
Hoe het dier hapte in zijn haast.
de kaken klapten steeds ernaast.
Frustratie viel de leeuw ten deel
en met een dichtgesnoerde keel
heeft hij toen alles tegenzat
eens Henry bij het been gevat.
'Laat los, leeuw,' zei zijn baas pedant:
'Leg neer dat been en naar je mand.'
Het woeste dier schudde de kop
en at hem heel aandachtig op.
In 't laatste dat nog werd gehoord
van Henry klonken woord voor woord
de sporen van zijn toorn toch door:
'Gemeen, ik ben geen eenhoorn, hoor!'
Dus zo is Henry zomaar dood
en weent mama haar ogen rood
en ziet men maar wat men riskeert,
als men de eenhoorn niet waardeert.
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Wie is die rare sloeber die geboeid wordt opgebracht?
hij heeft wat op zijn lever, de behandeling is niet zacht!
Hij kijkt trouwens ook schuldbewust, het was er zeker naar,
hij gaat naar de gevangenis, die kerel heeft raar haar.
Het is ronduit onnatuurlijk, je moet kotsen van zo'n kop,
een eeuw ofwat geleden hingje 'm stante pede op,
zo'n dood waarbij je enkel stikt, is eigenlijk niet zwaar,
je moest hem mogen villen, niks is erger dan raar haar.
Oh, hij heeft eraan gedokterd: 't laten verven, in de bleek
dure pruiken, naar de kapper voor veel geld, totdat 't wat leek,
maar ze rukten hem zijn hoed af en toen was het zonneklaar:
hij was zwaar in overtreding, want de kerel had raar haar.
Zet hem krom in de galeien, laat hem bikken voor zijn brood,
maak hem murw in diepe mijnen, laat hem zwoegen tot zijn dood
en als hij tijd neemt om te slikken, ram hem rustig in elkaar,
kan hij knielen voor zijn God en hem bedanken voor zijn haar.
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STEVIE SMITH

Ziek kind
Vertaling Harrie Geelen

Ik ben geen lief lam Gods,
ik ben Gods zieke tijger,
sluip door het duistere woud,
bijt iedereen om wie ik geef,
ga tussen hoge halmen schuil,
ruik mijn geest stinken, voel mij binnen vuil,
proef, zout op mijn gezicht, kijk, tranen langs mijn muil,
mijn neus is ziek en rood,
mijn staart, mijn god mijn schitterende staart
geknakt, mijn strepen klitten en mijn vacht, ooit zacht
en glanzend, hangt dof, slonzig om mijn schonken.
Mijn God, wat was ik prachtig toen ik goed was,
mijn hart, mijn longen, zenuwen, mijn bloed,
een vreemde opwinding joeg steeds door hen,
en ik was trots en
ik was toen tempel, nu een knekelhuis,
toen een hosanna, nu een psalm,
toen een bekroning van Gods schepping, kroon op 't werk,
nu dieptepunt en zonde van de tijd.
Heb deernis, Heer, met tijgers met een kater,
sla acht op elke doffe, miese grom,
want Gij zijt blakend van gezondheid,
ikbensuf,
Gij stralender dan ooit
en ik ben duf.
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ARJAAN VAN NIMWEGEN

Hästensliefde of:
Onbaatzuchtige
verhoudingen
Clémentine

Toen hij voor het eerst sentimenteel werd zei ze Ik heb je niets te bieden. Die klassieke formule schonk haar de voldoening deel uit te maken van een tragische traditie. Maar dat was in het begin, zoals altijd. Later liet ze zich weer meedrijven
in de plakkerige, niet onaangename stroom van gevoel, al bleef haar verstand op
de waakvlam. De borrelende vloed van koos- en streelwoordjes, de zuchtjes - het
was allemaal des te plezieriger als ze daaronder het stevige fundament van zelfbeheersing wist, onzichtbaar voor hem. Gevoel was iets anders dan emotie. Zo
was het tenslotte bedoeld.
'Jij bent uniek.'
'Wij zijn uniek:
'Jij, jij. Jij .. :
'Als je wist hoe ik.. .'
Enzovoort.
Zoete kletskoek. Hij vertederde haar werkelijk, constateerde ze geamuseerd.
Dichter bij de werkelijkheid kon ze waarachtig niet komen. Zijn leeftijd riep al
vanzelf een glimlach op, maar dat was altijd zo geweest: altijd waren ze veel te
jong geweest om volledig ernstig te nemen en jong genoeg om in hun ernst te
geloven. Er waren kleine dichters met lispelstemmen geweest en ruige kunstenaars, briesend van ongeduld om de wereld te verbazen. Ze herinnerde zich het
filosoofje met de hese stem - negentien jaar was het en steeds weer bereid om in
tranen uit te barsten. Meer dan twintig jaar geleden al, in de tijd dat ze soepel de
middelbare leeftijd in gleed. Inmiddels waren ze wat ouder - maar het leeftijdverschil leek alleen maar te groeien.
Dit was een ongebruikelijk specimen, een doodsverachtende grenzenopzoeker. Motorduivel. Hij vertelde met veel effectbejag over zijn waaghalzerij die haar
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matig interesseerde, maar die hemzelf in de tastbare opwinding bracht waar het
haar uiteindelijk om te doen was. Toch was hij nooit echt ruw - dat zou ze ook niet
getolereerd hebben. 'Manieren,' zei ze wel eens licht bestraffend, als hij zich te
wild liet gaan. Zijn snoeverij over vorige gelieven - jong, blond en met kwaliteiten die voornamelijk op borst- en bekkenhoogte lagen - had ze meteen afgekapt.
Eens was ze hem op straat tegengekomen. Ze had hem willen negeren, zoals buiten haar territorium haar gewoonte was, maar hij had haar een steegje in getrokken, zodat ze een tik op zijn hand had moeten geven. Slumming - het idee wond
haar op, maar alleen het idee.
Hij had geleerd. Zijn patserige taal ruimde het veld voor allengs tederder clichés, die zij routineus beantwoordde, tot aan de rand van oprechtheid. Ik heb je
niets te bieden was toen al gepasseerd. Een keer meende ze zelfs tranen te zien.
Een mooi resultaat.
'Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt.'
'Natuurlijk niet,' zei ze.
'Heb jij inje leven ooit...?'
'In mijn lange leven? Kom,' zei ze en reikte weer naar hem. Zijn authentiek
gekreun overtuigde haar eens te meer van haar vakmanschap. Ze had het werkelijk getroffen met dit fraaie exemplaar, en zijn woordenschat werd bij elke vereniging aandoenlijker. Hartstocht. Vuur. Vergelijkingen ontleend aan het dieren- en
plantenrijk benevens meteorologische en geofysische verschijnselen. Orkanen
en vulkanen. Die jongen kwam er wel, en met veel kabaal.
Hij was in slaap gevallen. Ze vergaf het hem. Ze rekte zich uit en wist, zonder te kijken, dat haar lichaam blank glansde in het strijklicht. Tijdloos was ze,
onaantastbaar zoals alles wat stijl bezat en waarmee ze zich omringde. Slanke,
grijsgroene vazen met roerdompennekken. IJle grafiek, als spinrag. Brancusi-eieren en vogels, Giacometti-sculptuurtjes, en als pièce de milieu het monumentale ronde Hästensbed. Deze hypertrofe poederdoos, deze cirkel van lust had exact
de juiste spanning tussen streng en mild voor de meest gecompliceerde exercities, en voegde zich genadiglijk naar elke ronding die koestering behoefde. Vanzelfsprekend had ze het grove Scandinavische ruitpatroon aan het oog onttrokken met al wat er aan verfijnde weefsels bestond.
Niets mocht het oog te hevig treffen in het geruststellende licht door de lange
neteldoekse gordijnen. Deze ruimte was de voortzetting van haarzelf in artefacten. Wie in dit biotoop werd toegelaten werd omhuld door haar voordat zij hem
lijfelijk omhulde.
Haar hoofd op zijn schouder. Haar hand op zijn borst. Hij was half wakker en
speelde met haar witte krullen. Nooit zou ze ze verven. Ze zuchtte als in een arthouse-film.
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'Hou je van me?' Zijn stem beefde naar behoren.
'Wat denkje?'
'Of is het voor jou alleen om dit?'
Het citaat schoot haar meteen te binnen: 'Er zijn vrouwen die zich nog aan de
liefde vastklampen zelfs wanneer zij er niet meer van genieten.'
Hij klampte zich aan haar vast. 'Zo benjij niet.'
'0 nee,' zei ze. 'In tegendeel.'
'Er is maar één vrouw in mijn leven.'
'Dat is je geraden.' Ze balanceerde op de rand.
'En injouw leven?' vroeg hij ademloos.
'Eén man,' zei ze. Jammer, ze meende het.
Jacques

Het was een totaal nieuwe sensatie. Sensatie - het woord was altijd verbonden geweest met gevaar, living on the edge, spelen met leven en dood. Hij was nog geen
dertig, zijn lijf zat vol bloed en spanning, hij kon alle vrouwen krijgen die hij wilde en die had hij ook gehad op de manier zoals de jongens dat deden. Geen gelul, rammen met die hap. Onmannelijk gefrummel, aandacht voor een ander, dat
was de wereld die hij verachtte - en nu dit. Onbaatzuchtigheid. Tederheid. Soms
nam hij even afstand tijdens een intermezzo - roken had ze helaas verboden -,
steeg op naar de gestucte Jugendstil-ranken tegen het plafond en keek verbaasd
neer op het bed en de verzaligde grizzlybeer die hijzelf was en die zijn geduchte
musculatuur inzette voor delicate erotiek, alsof een bouwkraan een draad in een
naald stak.
Hij gebruikte taal uit boeken die hij nooit gelezen had. Waar de woorden vandaan kwamen - hij wist het bij god niet, maar ze waaiden hem aan in deze ruimte,
gevuld met koelte en gezeefd licht, die een zo andere opwindingveroorzaakte dan
de geilheid die hij kende uit de schemerkroegen en rood gecapitonneerde clubs
waarwegwerpvrouwen tegen glimmende palen schurkten. Daar heersten Tiet en
Kut en zwaaide Pik de scepter. Hier golden andere waarden. Tiet, Kut en Pik hadden zich rillerig teruggetrokken, bewust van hun obscene naaktheid als Adam na
de val. Zelfs de salonfähige termen werden hier niet uitgesproken; niet de neutrale, niet de anatomische en zelfs niet de poëtische. Lijf en liefdesverrichtingen
waren ontdaan van taal. Hier was alles ingewikkelder, en tegelijkertijd vanzelfsprekender. Uitstel was hij niet gewend, nu kon het hem niet lang genoeg duren.
Hij fluisterde. Hij streelde met vingertoppen. Hij leek wel gek en hij genoot. Hij
herkende zichzelf niet en had er alleen woorden voor die de zijne niet waren.
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'Alles van mij is voor jou.'
'Mmm.'
'Alles wat jij bent, ben ik.'
'Mmm.'
Enzovoort.
Het was wel opletten, vooral in het begin, toen hij het er soms benauwd van
kreeg. Wat kon en wat niet kon. Veel kon niet, maar er konden zoveel andere dingen waarvan hij het bestaan niet had vermoed, en zeker niet het genot dat ze teweegbrachten. Vervulling. Rammen was er niet bij.
Hij meed de kroegen. Erover praten kon niet, ranzig smoezen met de jongens
over hoe ze weer een wijf hadden ge- (nee, het woord was te vuil geworden), het
was ondenkbaar. Het was - zoiets dacht hij zomaar - heilig. Hij zou niet achteloos over haar kunnen vertellen, zonder enig detail, als was ze de zoveelste inwisselbarefloozy, er zou uitleg bij nodig zijn waar geen van de maten op te wachten
zat. Als het al uit te leggen zou zijn, aan hen en aan zichzelf: deze vrouw, in leeftijd ruim tweemaal zijn meerdere, die eeuwen aan wijsheid, kennis, ervaring en,
en ... ja ook dat... Hij hoorde het hoongelach al door de kroegwalmen dreunen. Hij
schudde zijn hoofd langzaam op het kussen en glimlachte. Hij begreep er geen
reet van.
'Je lacht,' zei ze.
'Je vervult me,' zei hij. Weer zoiets.
'Mmm.'
'Je bezit me.'
'Ik bezit niets. Ik word bezeten.'
'Ik ben bezeten,' zei hij zomaar.
'Goed zo,' zei ze. 'Je leert het.'
Zijn blik dwaalde rond. Allemaal kunst. Vaasjes zonder bloemen. Beeldjes die
alleen wat voorstelden als je door je oogharen keek. En dit bed, die opgeblazen
beschuitbol. Hij had de reclamespots gezien en wist datje voor de prijs twee motoren kon kopen. En het reed niet eens. Ik bezit niets?
'Eén man,' zei ze ernstig.
'En dat ben ik niet?'
'Ik ben gebonden.'
Hij keek naar haar breekbare leden. 'Je bedoelt dat hij .. .'
Ze lachte het misverstand weg. 'Hij onderhoudt me.'
Even dacht hij aan zijn motor, die een onderhoudsbeurt nodig had, voor de
betekenis van dat vergeelde woord tot hem doordrong.
'Hij betaalt voor je?'

73

Ze schudde haar hoofd en zei nog net geenfoei. 'Mijn verhoudingen zijn onbaatzuchtig. Soms hebben wij een ... onderhoud.'
Haar lachje begreep hij niet. Zij had een voorsprong. Zij had meer leven achter zich dan hij voor zich. Hij was als de dood.
'Ik lachje niet uit,' suste ze. 'Maar je moet begrijpen.. .'
Haar zwijgen suggereerde werelden. Het had met pijn te maken. Angst ook.
Ook dit was gevaar, balanceren op de rand, spelen met leven en dood. Hij trok het
laken over zich heen.
'Jacques,' zei ze, 'lieve Jacques. Je begrijpt veel niet. Mijn leven is een hel.'
Zijn hart zwol op tot ridderlijk formaat. Hij leed zo diep met haar mee dat het
zijn eigen leed leek - wat het in zekere zin ook was.

Julien
Nooit kreeg hij er genoeg van. Dit leek bedrieglijk veel op echte vertrouwelijkheid; deze momenten konden doorgaan voor de versmelting der zielen uit de oude romans, de openheid voor elkaar, inclusief opgetogen blikken en het raden van
de oorsprong van elkanders binnenpretjes, die daardoor buitenpretjes werden.
Allebei wisten ze beter.
'Je bent uniek.'
'Wij zijn uniek.'
'Wij hebben voldoende aan ons.'
'En aan wat wij delen.'
Enzovoort.
De rolverdeling in de dialoog was al even uitwisselbaar als hun gevoelens waren. Een kleine eenakter van saamhorigheid, waarvan de tekst vast lag.
Zoveel jaren speelden ze dit spel al, en het werd subtieler naarmate de tijd
verstreek en hun lichamen vervielen - nee, vergeestelijkten. Er was enige stramheid' lichte kwalen en ongemakken markeerden de veroudering, maar het was of
juist door die verdorring elke sensatie puntiger werd. Daarbij kwam de gelukzalige melancholie, het besefvan eindigheid, dat elke keer weer de gedachte voedde Dit kan de laatste keer zijn. Deze liefkozing zal niet meer gegeven worden, deze
omhelzing vormt het slot van een eindeloze reeks, deze kus, nu, op deze wijze, in dit
licht, zal nooit herhaald worden.
Urenlang kon hij haar erover horen vertellen. Geen detail mocht ze overslaan,
en als het hem te snel ging, stelde hij concrete vragen over de technische uitvoering der intimiteiten. Ernstig, zonder een zweem van koketterie - en zeker van
vulgariteit - verstrekte ze de gegevens. De meer gecompliceerde handelingen
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verduidelijkte ze met een schets in de lucht of met kleine gebaren waarbij haar
sierlijke handen de gelieven verbeeldden. Hij sloeg alles nauwgezet op in zijn
hoofd, gecatalogiseerd, gerubriceerd en gelabeld, als een gewetensvol conservator.
Hij geloofde haar blindelings. Twijfel was niet toegestaan binnen de spelregels. En Clémentine was ook geen vrouw die twijfel toestond.
Na de registratie begon het genieten. De sprankeling in elkanders blik. De tintelingen, de haast onmerkbare lachjes, het besef van de ondeugd uit nog oudere
romans vol malicieuze trio's en amoreel geïntrigeer. Haar ervaring was de zijne
geworden. Voor hem was dat genoeg. Zelf ervaren was onnodig.
Daarna was er de wijn. Die bracht hij mee, gekozen op basis van zijn stemming, die gewoonlijk de hare was. Hij moest de penningen bijeen schrapen, maar
het gebaar was het waard. Hij was een berooid heer, maar een heer. Was een affaire afgesloten, dan was het champagne. Zover waren ze nog niet, de opbouwfase was afgerond, er werd nu rondgedwaald door de kunstig aangelegde tuin met
bedrieglijke doorkijkjes naar onvergankelijke liefde en onstilbaar genot. De afbouwfase was de meeslependste: de herfstige weemoed, de oude woorden, zo vaak Alleen dat grove bed. Hij kon er
herhaald: dat wat wij hadden is onher- niet aan wennen. Even zweefde
haalbaar. Bij die verslagen koos hij zwa- een ruwe opmerking door zijn
re, zwartrode wijnen, traag stromend als hoofd
bloed. Ze genoten van hun zuchten, waarbij bij gelegenheid echte tranen vloeiden. Het was allemaal een kwestie van inleving. De breuk was de bekroning, en dan knalde de kurk van het borrelend levenswater.
Geduld, geduld.
Hij nipte van de ruimvallende bourgogne. Het was volop zomer en de zon
drong iets te opdringerig door de mousseline. Gelukkig bevond haar geliefd krulletjeshoofd zich in de milde, grijsgroene schaduwen hing er om haar gestalte het
verdoezelende licht waarin stofjes zo graag dansen. Alles was hier een accentueringvan haar: de slanke vazen en sculpturen, de reeks fijne kleuretsen in pasteltinten, die pas bij nauwkeurige beschouwing erotisch van aard bleken. Zoals ons
leven, dacht hij tevreden.
Alleen dat grove bed. Hij kon er niet aan wennen. Even zweefde een ruwe opmerking door zijn hoofd, met betrekking tot haar huidige minnaar, de volkse
krachtpatser, in combinatie met de solide constructie van de Zweedse mastodont, maar het bleek gelukkig onmogelijk om die in een galante vorm te gieten.
Hästens. Dekhengst. Het bleef ongepast. Maar hij kon een glimlach niet onderdrukken.
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'Wantrouw grappige of grillige gedachten,' citeerde ze. 'Bekoorlijk maar te gemakkelijk.'
Hij sloeg een zijweg in. 'Hoe bevalt het bed, lieve?'
'Laat mij dat bed nu maar.'
'Stijl, lieve, stijl.'
Hij streelde een nerveus vaasje, legde de toppen van duim en wijsvinger tegen
het vreesachtige halsje en tilde het op.
'Voorzichtig.'
Hij hield het omhoog, keerde zich glimlachend naar haar en liet het vallen in
zijn geopende linker handpalm. Haar schrik joeg het bloed aangenaam naar zijn
hoofd.
'Jij bent slecht.'
'Door en door. Net als jij.'
'Jij bent slechter.'
Enzovoort.
Ze probeerden elkaar te overtreffen, zoals gelieven met complimenten.
Hij naderde de zeventig. Zijn leven was in een comfortabele afrondingsfase.
Hij wist zich gebonden, niet door zijn belofte maar door de hare, al zou die nooit
vervuld worden. Alleen het verlangen telde. Dat schrijnde verrukkelijk.
Hij raakte licht haar wang aan met zijn vingertoppen. Zij legde een koele hand
op de zijne. Dat was alles. Kussen was niet toegestaan.

Clémentine
Vertel over je leven, had hij gevraagd. Dat is te lang, was haar eerste kokette antwoord, en vanzelfsprekend volgden daarop zijn verzekeringen van haar eeuwige
jeugd.
'Je bent lief,' zei ze, zo onverschillig dat het verbittering suggereerde.
'Ik wil je door en door kennen.'
'Door en door.. .'
Haar slaap zocht een minder harde plek onder zijn sleutelbeen. Ze plooide
een glimlach om haar mond en liet ze weer stromen, de door ervaring gemunte
zinnen vol dunne levenswijsheid, simpel genoeg zelfs voor haar bonkige amant,
voor wie juist de oudste woorden nieuw waren. Kunnen mensen elkaar ooit kennen? Zal een man een vrouw ooit doorgronden? Is ieders diepste kern niet gehuld in
eenzaamheid, alle halfbakken metaforen die ze beheerste als geen ander - maar
naar het eind toe begon er een afwezigheid in haar stem mee te klinken die haar
zelf verbaasde. Ze verveelde zich onder haar eigen woorden. Domme verveling,
geen aangenaam ennui, maar slaap.
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Ze brak de kabbelende reeks midden in een zin af, zweeg nog een moment
bij wijze van open einde en maakte zich los uit zijn armen, wikkelde een zijden
vluchtigheid om haar leden en keek even om naar die vierkante borstkas op de
steunbeer van zijn arm, het hoofd opzij, de blik als fondant. Ze legde een vinger op
haar lippen en tripte naar de badkamer voor een geheime vrouwenhandeling.
Bij haar terugkeer stond hij haar prenten te bekijken, naakt als David, gebruind boven de sneeuwwitte billen van de zwembroekdrager. Ze legde een hand
op een van de twee gladde halfronden en zag de miskleur van haar dunne hand de vlekjes, de pezen, de knokkels gerimpeld als kleine ellebogen. Er knarste iets
in haar borst, als een versleten gewricht.
'Dat is zeker erg duur,' zei hij.
'Het is meer waard dan geld.'
Hij haalde zijn schouders op en schudde haar hand af.
'Geeft hij je dat allemaal?'
'Ik hoef geen bezit. Ik ben bezit.'
Wat druppelden de leugentjes weer bekoorlijk uit haar mond. Toch was het
genoegen niet onversneden. De woorden hadden kartelrandjes gekregen en
schuurden. Waarom speelde ze afhankelijkheid? Geen vrouw was vrijer dan zij.
Zij kon krijgen wat ze wilde - wie ze wilde, altijd won ze, maar de schijn van verliezen was onderdeel van het spel. Ze was niet alleen de arbiter, ze speelde de bal.
En toch speelde ze voor speelbal van mannen, van het lot. Julien was een groot
leermeester. Het was goed dat ze hem zo nu en dan wat toeschoof. Onder couvert.
Discreet, woordeloos. Het dagelijks leven was al banaal genoeg.
'Kom,' zei ze en loodste Jacques naar het podium. Ze nam een slokje Pellegrino (plat) en nestelde zich weer. Ik ben gebonden. Gebonden, het woord gaf haar
een rilling. Ze klemde haar arm om zijn zware nek, even breed als zijn kaaklijn,
drukte zijn hoofd in haar oksel en etste met haar nagels een aansporing in zijn
rug. Ook hij rilde.
'Houje hem om het geld?'
'Niet over geld.'
'Je geeft je weg.'
'Ik moet leven.'
Hij richtte zich op en dacht na. Ze zag zijn adamsappel opwippen.
'Ik zou misschien .. .'
Ze zag hem rekenen. Zo lief.
'Niet tussen ons, lieve jongen,' zei ze. 'Wij geven elkaar onszelf.'
'Ik weet het. Vrouwen zijn in staat alles te geven voor liefde.'
'Is het werkelijk? Nuje het zegt: Dat lijkt me ook wel eens grappig.'

77

'Is het dan niet zo?'
'Alles? Dat is wel veel.'
'Je weet wat ik bedoel.'
'Jawel, lieverd. Ze hebben er alleen niet altijd zin in.'
'Ik denk wel eens .. .'
Werkelijk? dacht ze in zijn onzekere pauze.
' ...jij draait alles om.'
Ze trok een Jeanne Moreau-mond.
'Weet hij van ons?'
Het werd tijd voor een nouvelle vague.
'Draai je om,' zei ze. 'Laatje bezitten.'
Overgave. Nuja, met mate. Ze wilde zich niet laten afleiden door het beeld van
Julien, haar zielsverwant, trawant. Die laatste keer toen hij bij het afscheid gewoontegetrouw - maar nooit routineus - haar wang aanraakte met zijn vingertoppen, had ze gehuiverd, niet uit afkeer maar uit fysieke pijn. Hoe licht zijn toets
ook was, hij trof de uiteinden van haar zenuwen onaangenaam. Toen zij net zo
ritueel haar hand op de zijne legde, brandde de hitte van zijn huid dwars door de
hare en ze had hem schielijker weggetrokken dan voorheen. Ze wist dat het aan
haar lag, en ook dat het heviger zou worden. Haar seizoen liep af. Haar huid werd
dunner.
Ze gleed van haar minnaar af. Het bed stonk opeens. Mijn hele leven speelt
zich hier af. Ik ben bedlegerig. Een citaat drong zich op. Bedenk dat in jouw toestand tijd kostbaar is. Een ongekende siddering ging door haar heen. Een emotie.
Jacques

Het had hem nooit ene fuck kunnen schelen met wie zijn sletjes rotzooiden. Alle
jongens doken erop, en dat aanvaardden ze goedmoedig van elkaar. Ze draaiden
tenslotte ook sjekkies van elkaar, en op dat niveau voelden ze wel wat voor gemeenschappelijk bezit. Zolang ze niet aan elkanders motorfiets kwamen.
Nu was hij jaloers. Dat moest het wel zijn. Als hij de pest in had, wist hij altijd
de reden: Blut. Kater. Kapotte klep. Nu had hij geen idee, behalve dat een ander
met zijn poten van haar afbleef. Hij schudde zijn hoofd over zichzelf.
'Niet twijfelen, mijn liefste onbekende.' Haar ademde kriebelde de haartjes in
zijn oor.
'En wat ken ikjou nou?' zei hij.
'Wat heb je eraan om een ander te kennen?'
'Nou .. .'
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Zo nu en dan leek het verdacht veel op bullshit wat ze zei. Of hij. Door en door
kennen, dat had hij gezegd. Bij geen enkele vrouw had hij dat gewild, hoe minder
hij van ze wist, des te soepeler de transactie. Zodra er gezeurd werd over een rottige jeugd of de vaagheden in die vrouwenhersens, had hij zijn biezen al gepakt.
Geen gezeik aan zijn kop.
En wat zei hij nu? Ik wilje alles geven. Hij kon dat niet hebben gemeend. Zij
liet hem woorden zeggen die hij niet wou zeggen. Als zij hem haar Prins, haar
Keizer of, in speciale spelscènes, haar Heer noemde, paste dat binnen de tovercirkel van Hästens, waar andere wetten golden. Nooit had hij grote woorden zo
gemeend horen klinken en tegelijk zo licht. Als hij zichzelf uitdrukte in vergelijkbare termen (Liefdesgodin, Eeuwige Vrouw - ja, hij zei het toch maar) zat er
een schurend randje aan, dat haar zichtbaar kwetste - een trilling van haar wenkbrauwboogje, een nauwelijks merkbare trekking van haar mondhoek. Waarom
kon zij dat wel? Heer; Keizer; Prins, de complete fucking grachtengordel- als hij
de woorden hardop zei, klonken ze geschift uit zijn mond.
'Hoe lang kenje die man eigenlijk?'
'Lang. Hij is ouder dan ik.'
Nog ouder? En dat pikte hij? Zijn generatie beheerste de wereld, de anderen,
jonger of ouder, waren niets dan hulpeloze losers. Sneu en verachtelijk. Of sneu
en vertederend, zoals zij. Nu voelde hij zich opeens slachtoffer van een geriatrische samenzwering.
'En als hij dood is? Ik bedoel: Staje in zijn testament?'
'Niet doen.'
'Als je vrij zou zijn?'
'Mmm.'
Hij wendde zijn hoofd ruw af.
'Lief, mijn lief,' murmelde ze en krabbelde in zijn borsthaar.
Het bed draaide rond, knarsend als een molensteen. Hij keek naar de nutteloze vaasjes, de steriele mannetjes, de stenen vrouw met bolle borsten, heupen en
ogen en wel zeven armen. Uit India, had ze gezegd.
'Kunnen we niet weg gaan?'
'Wij samen?'
'Ja, wat anders? Ik bedoeL.' Hij zweeg. Hij meende er geen pest van.
'Niets kan anders dan tijdelijk zijn.'
'Dit is toch meer?' Hij lulde maar wat. Meer dan wat? En wat was dit eigenlijk?
Hij legde een zware hand op haar borst. De huid was vliesdun als sigarettenpapier. Hij gleed omlaag over haar buik en hij voelde de ribbels van een strand op
een gure dag. Hij tilde zijn hand op en sloeg hem voor zijn mond. Wat moet ik met
dat wijf?
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'Wat is er?' vroeg ze op zijn kreun. Maar hij gaf geen antwoord.
'Niet weggaan.' Haar stem was hees.
Hij keek haar aan en zag een onbekende blik - zij sloot haar ogen en startte de
oude passiemotor. Haperend kwam ze op gang. Vette bougie. Lekke brandstofleiding. Schorre woorden, trillende vingers over zijn borstkas, haar nagels - niet om
te prikkelen, niet om te plagen, maar om vast te klampen, haar halfopen mond en
de blosjes, vochtige ogen vol- wat was het? Angst, woede, verdriet, genot - alles
tegelijk en dus niets. Bij haar kon het alleen buitenkant zijn. Hij zag hetzelfde craquelé als op het glazuur van de vaasjes, de uitgebeende stakerige metalen mannetjes, de spinnenwebachtige groeven in de prenten zonder kop of staart. Ze omklemde niet hem, maar iets anders dat haar dreigde te ontsnappen.
Het werkte niet.
Hij observeerde haar virtuoze bedrijvigheid daar beneden. Vakwerk, hij kon
niet anders constateren. Hij sloot zijn ogen en dacht aan echte dingen. Zijn motor. Een klap op zijn leren schouder van een van de maten. De schemer in de
kroeg. Hij snoof om de geur van benzine, leervet en bier op te vangen, maar hij
rook een ander parfum, zompig en herfstachtig. Het woord stank wou hij niet gebruiken, dat mocht vast niet, maar als hij eerlijk was, was het een knap gore lucht.
'Niet?' vroeg ze.
'Even niet.'
Het wapen viel haar uit handen.
Julien

Hij had haar het doel uiteengezet van elk spel, tragedie dan wel komedie: het opwekken eener heftige gemoedsbeweging bij den toeschouwer. Let wel: niet bij de
speler. Een leergieriger studente had hij zich niet kunnen wensen. Zij genereerde
gevoelens en niets gaf zoveel gestileerd genot als de toeschouwer te zijn van wat
zich ontrolde: drama en intrige, ingehouden snikken, hartstocht en verscheurdheid, akte na akte, tot het doek viel en zij naar voren mocht treden. Gelouterd actrice, gelauwerde diva, de zaal aan haar voeten. In de zaal zat hij, Julien, bewonderaar, vaste claque en recensent.
Maar hij was er niet gerust op. Er haperde iets aan haar timing. De zware wijn
ontregelde inmiddels zijn ingewand, hij snakte naar champagne. In een onbegrijpelijke opwelling was hij de motorman naar zijn café gevolgd, had hem door het
raam bespied tot hij zijn beschamende dwaasheid inzag. Er moest elders ingegrepen worden. Onderweg naar haar woning was hem onder het vermoeide, bijna
zwarte lover van het park een toepasselijke strofe ingevallen:
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-Bent u de passie van toen al vergeten?
- Waarom wilt u dat ik dat nog moet weten?

Toepasselijk? Nuja, op spelniveau. Passie, een geprostitueerd woord in deze lage
dagen: snowboarden en het verzamelen van smurfen werden als zodanig aangeduid. Het onaangename vermoeden had hem bekropen dat ook zij het nobele begrip een plaats in de realiteit had gegeven. Zij nota bene, zijn briljante pupil, levenslang zijn gecultiveerde proeftuin, zou zij haar sang-froid aan het verliezen
zijn? Hij haastte zich. Onderhoud aan de verhouding was geboden.
Hij had haar ongepast op haar wang gekust en haar voelen sidderen. De wijn
smaakte bepaald wrang.
'Luister, lieve,' zei hij. Maar ze luisterde niet en keek hem niet aan.
Hij richtte het woord tot het barbaarse offeraltaar.
'Wij hebben gekozen voor lichtheid en helderheid, in alle betekenissen. Alles
wordt gezegd en niets ontstelt ons. Derderangsgevoelens als jaloezie zijn uitgesloten. En zeker twijfel. En nu hangt er een nevel tussen ons. Je aarzelt. Je houdt
zaken achter. Ik vrees datje wankelt.'
Ze stond op en wierp haar shawl over haar schouder, een van haar theatergebaren die hem telkens weer verrukten.
'Wat hebben wij dan?' Het klonk schril.
'Kijk, dat bedoel ik. Twijfel. De basis van onze verhouding - als dat het juiste
woord is - is verlangen. Ik verlang naar je alsof we elkaar nog niet kennen.'
'Lichtheid, helderheid, dat zegjij.'
-Droomt u nog steeds van mijn ziel? Doet alleen
De klank van mijn naam al uw hart bonzen? -Neen.

Zijn citaat vervloog, de vervoering ontbrak.
'Het is zo... onvruchtbaar,' zei ze en zette zich op de rand van haar omfloerste
orchestra, die nauwelijks meegaf onder haar vedergewicht.
Onvruchtbaar. Hij was sprakeloos en kon alleen maar voort citeren.
-Ach, die gelukkige dagen, met mijn
Mond en de uwe aaneen! -Het kan zijn.

'Wij kennen onze monden niet. Alleen wat eruit komt. Dorre woorden.'
Hij sloot gepijnigd zijn ogen. 'Men spreekt van liefde. Men consommeert haar
niet.'
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'Ik wel.'
'Ik bedoel liefde as in Liefde.' Hij sprak de hoofdletter uit.
'Ik wil iemand die mij alles geeft.'
Hij rilde bij de banaliteit. 'Alles geven, mmm. Voor jou betekent dat aanzienlijk meer dan voor... laten we zeggen, voor mij. Ik heb geen sou. Jij hebt alles. Voor
beiden een vervelende positie als het op geven aankomt.'
'Ik heb het niet over ons.'
'Ik weet wat hij je geeft.'
'Je weet niets.'
'Er waren toch details .. .' Een minderwaardig woord drong zich op. Hij duwde
het naar beneden, maar het bleef zijn slijmerig kopje opsteken. Geen toeschouwer. Voyeur.
'Lieve, deze affaire is over zijn consumptiedatum heen. Het is tijd. Je weet hoe
kostbaar tijd in deze situaties is. Waarom schrikje?'
'Niets. Ik moest ergens aan denken. Wat wilje dat ik doe?'
'Wat jij wilt. Zo gaat het toch altijd?'
'Julien, jouw wens is mijn bevel.'
'Wat kan ik wensen van jou?'
'Wat kan ikje bieden?'
Ze antwoordden allebei tegelijk, maar de verkwikkende kwaadaardigheid
ontbrak.
'Wijs hem af of verklaar hemje onvoorwaardelijke liefde. Bezweer datje niet
zonder hem kunt.'
'Dat doe ik.'
'Bezweren, bedoel je hopelijk. Het maakt het eindspel zoveel glorieuzer.'
Haar blik deed hem ijzen. 'Julien, stel dat ik. ..'
Hij schudde zijn hoofd, omklemde zijn glas, maar wist zich te herstellen.
'En stel dat hij .. .'
'Dat risico is er altijd. Gevaar. Vivere pericolosamente.'
'En wij dan?'
'Ik zal hem vanzelfsprekend tot een duel uitdagen.'
'Nee!'
Verbouwereerd keek hij haar aan. 'Lieve, waar is onze toon gebleven? Spreken wij ooit in ernst? Toch houd ik van je of je verstandig was. Ik zeg dit in ernst.'
De wijn hing als stroop in zijn glas. Zijn keel schroeide. Champagne, dacht hij,
champagne. Maar hij twijfelde.
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Clémentine

Zij had hem opgebeld. Het was ongehoord, in strijd met alles wat ze had verworven in haar zorgvuldig opgebouwde en eindeloos gerepeteerde karakterrol. Het
voelde als verraad - maar tegelijk was dat het meest opwindende: Niets was heilig voor haar, zelfs Julien niet, zelfs niet haar performance. Ik speel geen overgave,
ik geefme over. Wat heerlijk om dat te kunnen denken: oprecht, hartstochtelijk
en zo vrouw. Door haar wimpers zag ze in de spiegel die vrouw. Dit ben ik. Liefde.
Echt. Het zag er veelbelovend uit.
Ze zat te beven als een pubermeisje, wachtend op de puisterige knaap voor
haar eerste afspraakje. Of nee, als een maintenee, languissant pralines snoepend
op de chaise-Iongue, smachtend naar een telefoontje van haar weldoener. Als een
afgewezen vrouw desnoods, nagelbijtend en in tranen. Niet als die andere, die
kostbare snuisterij, koele kunst, keramische schoonheid zonder gebruikswaarde.
Nee, liefst was ze toch dat pubermeisje, blozend van onschuld, angst en verwachting. Een bakvisch.
De bel. Aanvang.
Bokkig kwam hij binnen, legde zijn motorhelm op de gangtafel, liet zich een
kus welgevallen en liep schokschouderend de ruimte rond, handen in de zakken,
een veel te grote, donkere man vol weerstand.
Ze ging achter hem staan, legde haar handen op zijn schouders en vlijde haar
hoofd tegen zijn leren rug.
'La me nou effe.' Hij liet zich breeduit in een angstig krakend fauteuiltje vallen, benen gestrekt.
Ze knikte haar hoofd dertig graden opzij, boetseerde haar lippen in de pruilstand, tilde de wenkbrauwen in vraagpositie en zette de wimpers aan tot wapperen. Hij wendde zich af.
Hij wou bier maar dronk er niet van.
'Ik heb erover nagedacht,' zei ze. 'Zullen we samen weg gaan, zoals jij zei?'
'Zei ik dat?'
'Ik ben niet eerlijk geweest. Ik heb geld. Ik kan alles betalen.'
'Maar wat moet je dan met...'
'Op jouw motor. Ofik geef je een nieuwe, wilje dat?'
'Godverdomme,' zei Jacques.
Ze verschrompelde tot een hoopje aan zijn voeten. Liefste. Ze wist de spelregels niet meer, ze was de gebaren, de woorden kwijt, niets was gericht op die man,
het was om iets anders, ze moest de oude woorden boven halen, gemoedsbewegingen opwekken, maar er kwamen alleen klanken en een beeld uit een angst-
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droom - een dorre landweg strekte zich uit door het onherbergzaam Alzheimerland, en ze moest voort, strompelend op reumatische benen, naar de minnaar in
de verte, de eeuwige, de enige, de laatste, en ze stamelde de slotclaus, ik hou
'Ik heb je niets te bieden.'
'Ik hoef ook niets.'
van je, dwars door de snikken heen.
Haar tekstbeheersing was weg. De re'Gadverdamme,' zei Jacques.
gie was zoek. Ze had zich verlaagd tot
naturel.
'Moetje horen,' zei hij. 'Ik heb hier niet zo'n trek in. Dat gelazer met die ouwe
vent. Ik weet niet wat voor spelletjes jullie spelen, maar ik doe niet meer mee.'
'Hij telt niet. Ik vertel hem niets van ons. Hij zou het niet begrijpen.'
'Je mag hem hebben.'
'Ik wil hem niet. Ik zal hem niet meer zien. Dit van ons is uniek. Niemand mag
weten, niemand kan weten hoe wij .. .'
'Ik heb je niets te bieden.'
'Ik hoef ook niets.'
'Gadverdamme,' zei Jacques.
Ze legde een hand op zijn walgende mond. Stil spel was nu geboden. Ze wankelde op haar benen toen ze naar de badkamer wilde trippen en hield zich aan de
deurpost vast. 'Ik ben zo terug.'
Toen de duizeling wegtrok, had ze geen idee wat ze in die betegelde ruimte
deed. Ze moest er met een doel naartoe gelopen zijn, maar er kwam geen enkele
zinvolle handeling bij haar op. Ze tilde een flesje lotion van een glazen plankje,
streelde een handdoek, en voor ze besefte dat ze niet door haar wimpers keek, zag
ze de vrouw in de spiegel en versteende. Tableau vivant met Medusa.
Door de knal van de deur ontwaakte ze. Snelle voetstappen op de portiektrap.
Ze schudde haar hoofd, zag de dunne krulslierten van de oude vrouw voor haar
rondwapperen en liep de kamer in, waar de voorwerpen stijlvol glimlachten als
dodenmaskers. Ook het bier was doodgeslagen. Alleen het bed leefde, het hoonde
en tolde rond als een mallemolen.
Waarom liep ze de gang op, nu ze wist dat hij weg was? Op de gangtafellag
een glimmend zwarte bol te detoneren, twee rode vlammen aan de zijkanten. Hij
komt terug, dacht ze. Het moet wel, hij heeft iets achtergelaten. Dan komt hij terug.
Ze pakte de grove kanonskogel op en drukte hem met beide handen koesterend
aan haar borst. Hij komt terug. Ze ontsloot de buitendeur en zette hem op een
kier.
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Jacques

Godverdomme, die helm. Nee, hij ging nu niet terug, hij nam liever het risico van
een boete. En nu hij toch in overtreding was, kon hij net zo goed de kortste route
nemen, door het park. De wind om zijn oren gaf opluchting, maar het geruis van
de kruinen voerde ook een gronderige rottingslucht aan. Daar gleed ze weer van
hem af, die lucht van oud blad en paddestoelen en hij, de onderliggende partij,
naar adem snakkend. Dorst had hij. Klotsend bier uit de tap, geen lauwe pis uit
een schriel flesje.
Nooit had het hem ene reet kunnen schelen als hij een chick eruit gedonderd
had. Ze gingen allemaal vervelen, en ze gingen vooral zeiken. Over iets samen
doen. De stad in en kleertjes kopen, etentjes, familiebezoek zelfs. En ook over samen weggaan, palmenstranden en tropennachten, nou dan was hij al weg. Ja, net
als nu, maar nu had hij ook nog dat beschamende tafereel in zijn kop: Hij als Jan
Lul aan zo'n kutstrand met haar, de strepen op haar tieten, dat nekkie vol lellen,
de vlekken op haar handen, de weke buik. Weg, weg, oud wijf. Weg overgave, door
en door, ik benjou enjij bent mij, het betekende allemaal niks anders dan zichzelf.
Jesus Christ, waarom baalde hij dan zo?
Hij wist het wel. Hij was erin geluisd. Twee zombies hadden een macaber spel
met hem gespeeld, maar hij was op tijd ontsnapt uit de horrorfilm. Hij sjorde de
motor op zijn standaard. Die stond.
De kroeg stonk vertrouwd naar levende, zwetende mannen. Een verademing.
Zijn kruk was vrijgehouden, maar hij aarzelde even toen hij dat ronde, gecapitonneerde ding zag. Dat kutbed. Een dreun op zijn rug verjoeg de wrevel. Proost.
Aan een tafeltje zat een misplaatste heer, hij knikte en wenkte. 'Wat?' riep
Jacques over het rumoer heen. De ouwe lul glimlachte uitnodigend, en hij was zo
gek niet of hij gleed van zijn kruk en boog zich over het tafeltje. 'Wat nou?' Maar
hij wist al wie het was. Hij moest zijn oor bijna tegen de dooraderde neus drukken
om het gelispel te verstaan.
'V drinkt iets van mij.'
Dat slaje nooit af. Manieren. Bier. Voor de oude stond een leeg koffiekopje.
'Wij hebben een gemeenschappelijke vriendin,' zei hij.
'Shit man, was jij dat? Stond je daarom door het raam te loeren, toen?'
'V zult haar vermoedelijk niet meer zien, heb ik het wel?'
'Wat is dit?'
'Beklaag u niet. Ze heeft u niet minder gegeven dan een ander.'
'Wou je geld ofzo?'
De man sloot zijn ogen als in pijn. 'Geld,' zei hij. 'Baatzucht. Het verwoest de
goede verhoudingen.'
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'Wat heb je dan te missen?'
'Te missen ... Ik heb althans niets te bieden.'
'Jij ook al niet.' Jacques haalde zijn schouders op. 'Luister, die vrouw die zegt,
ze houdt van mij, zegt ze. Prins, keizer, heer, dat soort shit. En jij lult al net zo.
Baatzucht. Ze heeft het vast van jou. Ik heb jullie geintjes door. En weet je wat ik
het vind? Ik vind het vies.'
'Spreek geen kwaad van die vrouw'
'Je mag haar hebben.'
'Ik begrijp uw bittere toon. Afwijzing kwetst.'
'Bitter?' Jacques vertrok een mondhoek.
'Troost moge zijn dat een afwijzing door deze vrouw geen nederlaag is. In zekere zin kan men van een eer spreken.'
'Troost? Eer? Man, waar heb je het over? Lul jij tegen haar ook zo?'
'Het is over, nietwaar? Het is toch over?'
Voor het eerst keek Jacques hem recht in het gezicht. Hij zag geen praatjesmaker, te goed voor hem en zijn soort, een hoofd vol boeken en ouwe troep waar
geen hond om gaf. Hij herkende het beven, de vochtige ogen, de plooien en vlekken, de dwaasheid, de gruwel. Een oeroud kind, bang in het donker.
'Wat?' zei Jacques. Opa was nauwelijks te verstaan.
'Morgen bij dageraad bij de oude eik. De lengte van mijn kling is twee voet.'
'Ik mag doodvallen als .. .'
'Ja,' fluisterde de man met gesloten ogen. 'Ik bedoel dit gekscherend.'
'Luister, vader.' Jacques boog zich naar voren en het schilferige hoofd schoot
achteruit, ogen en mond opengesperd als op dat schilderij, hoe heet het, van die
schreeuwende gast.
'Je denkt toch niet dat ikje ga slaan of zo?'
De oude man schudde over zijn hele lijf.
'Je gaat hier niks krijgen, hè?' Jezus, het zou toch niet?
Langzaam kwam de man tot rust, en zijn dorre handen vouwden zich, zoekend naar houvast, om het koffiekopje, ratelend op het schoteltje.
'Jullie zijn geschift,' zei Jacques. 'Allebei.'
Hij leegde zijn glas, veegde zijn mond af en keerde terug naar de grinnikende
maten aan de bar.
'Een loser,' zei hij en gaf een vers rondje.

Julien
Hij moest zijn pantalon lostrekken van het plakkende leer en bleef naar adem
happen tot hij al strompelend de stoep bereikt had.
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Sacrénorn.
Een moment aarzelde hij. Nee, hij moest terug, hij riskeerde liever de hoon.
Maar het gelach aan de bar gold allang niet meer hem. Hij griste het tasje van onder zijn tafeltje en wist ongezien te ontkomen. Prosecco. Geldnood breekt wet.
Hij weigerde toe te geven waarom hij nu, voor het eerst, oog in oog had willen
staan met Clémentines aanwinst. Er was hem iets aan het ontglippen en hij kon
geen greep op krijgen op wat het was.
Het park bood vrede. De schemering viel steeds vroeger in, en de auto's op de
randwegen hadden hun lichten ontstoken. Hij snoof de melancholieke geuren
op, oud en toch het aroma van de jeugd, de zijne. En die van haar, dat grillige kind,
op blote voeten dwarrelend op het vochtige gras in dat fijne mousseline japonnetje, bij wijlen half doorschijnend als ze door de zon danste. Kom, Clérnentine, kom.
Maar ze kwam niet.
In het park, oud en verlaten en guur
Verwijlen hun geesten bij vroegere uren.
Het was overigens absoluut niet guur, net zo min als op die dag, al was dat vanzelfsprekend in het voorjaar geweest, zoals alles in die tijd. Hij stond even stil en
glimlachte. Hoe hij haar smalle hand had omvat, een handkus overwogen maar
die malligheid toch maar uit zijn hoofd had gezet ten faveure van een teder, veelzeggend kneepje. En zij had terug geknepen, haast onmerkbaar maar even betekenisvol. Dat was haar belofte aan hem. Meer was niet nodig.
Zijn vuist klemde zich om het vulgaire plastic tasje van de megaslijter. Bij de
uitgang van het park frommelde hij het ding in een prullenbak en hij naderde het
wenkende licht van haar etagewoning met de naakte fles als een rapier in de aanslag.
Krachtig liep hij de portiektrap op, de deur stond op een kier. Op de haltafel
lag een glimmend zwart ding dat hij eerst niet herkende.
'Kom verder.' Ze was in de badkamer. Op het moment dat hij erlangs liep, zag
hij dat het die hatelijke motorhelm was.
'Ik wist datje terug zou komen. Je hebt iets bij me achtergelaten.'
Nooit was hij in haar badkamer geweest. Verboden terrein, bestemd voor
vrouwenmysteriën.
Ze stond met haar rug naar hem toe voor de spiegel iets futiels aan haar haar te
doen, een gaasachtig wit négligé accentueerde de rankheid van haar gestalte. Hij
zag haar gezicht in de spiegel, maar betwijfelde of ze hem zag - haar ogen waren
half dichtgeknepen, alsof ze door haar wimpers keek. Hij kuchte bescheiden.
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Met een ruk draaide ze zich om.
'Jij?'
Zelden had hij zoveel afschuw in een enkel woord gehoord. Hij zag haar trillen op haar benen, zijn lichtvoetige hinde, dansend in het gras, zijn tengere muze.
Kom, Clémentine, kom, maar ze stak afwerend (en fraai gestileerd) een gespreide
hand uit. Haar gezicht was verwrongen, dat vertrouwde, kalme gezicht was een
masker van harde plooien en gespannen pezen geworden, afschrikwekkend en
boosaardig. Diverse Griekse tragedies trokken voorbij - in welke zat Medusa ook
weer?
Toen zag hij wat zij zag: zijn gezicht in de spiegel. Het was of hij het voor het
eerst zag - meestal dacht hij zijn gezicht met alle in waardigheid verwelkte aristocratische trekken, ironisch en ietwat vermoeid van het aards gewemel; nu staarde hem een schooier aan. Puilende ogen, bezweet voorhoofd, een obsceen openhangende mond. Een voyeur.
Een heftige gemoedsbeweging werd opgewekt. Hij lanceerde de onwaardige fles langs haar hoofd naar zijn beeld dat uiteenspatte, liep achteruit naar de
hal, greep de helm bij de kinband en stormde de salon binnen, slingerde het zware ding als een sloopkogel tegen de ingelijste etsen die versplinterd van de muur
zakten, ramde de verschrikte vaasjes op hun dunne nekjes, plette het miezerige mannetje Giacometti en brak Brancusi's eieren open. Lichtheid, helderheid?
Lucht moest hij hebben. Hij beende de keuken in, greep het vleesmes uit het blok
en stortte zich op Hästens, die ziekelijk gezwollen pouffe uit het land der trollen.
Hij hakte, sneed en kerfde in de taaie stof, rukte het lillend ingewand van springveren eruit, sprong erop en danste tot hij misstapte en onderuit ging.
Uitgeput kwam hij overeind, sloeg de vlokken katoen, wol en paardehaar van
zich af en keek naar de oude vrouw die daar stond, handenwringend, geluidloos
huilend, en zij keek terug en hij wist dat ze dezelfde gruwel zag als hij in haar holle
ogen las.
'We spelen het toch?' zei ze. 'Ja toch? We spelen.'
Beneden, onder het raam, plofte een motor nader vanuit het park, dof-dof-dof,
als een omfloerste trom. Even leek hij te aarzelen, maar hij trok verder, alsof hij
het nog even uitstelde. Hij kwam wel terug.
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...behaaglijkvaderland, kast en volière.
RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Het was zondag en Jordan Marcus staarde uit het raam van zijn appartement, op
de vierde verdieping van een gebouw op de hoek van Fuller en 15th Street. De telefoon ging. Gekleed in een T-shirt leunde hij met zijn ellebogen op de vensterbank,
hopend op een verfrissend briesje waarvan hij wist dat de Potomac dat pas in de
herfst zou toestaan. Methodisch hield hij het rijtje ramen van het gebouw aan de
andere kant van de straat in de gaten. In de loop der jaren en met engelengeduld
had hij in de binnenste schaduwen van dat gebouw de glimpen kunnen opvangen van een paar lichtvoetige scènes, het had iets weg van naar vogeltjes kijken.
Op de vierde verdieping stond het gebruikelijke kleine slapeloze oude vrouwtje;
haar gezicht naar de eerste zonnestralen van de dag gericht, haar gedoofde ogen
sinds wie weet wanneer achter een paar jampotglaasjes. Links onder haar dipte
een dikke kerel een broodje in een kop koffie, terwijl zijn borsten aan de bandjes
van zijn onderhemd ontsnapten. De andere appartementen waren nog duister of
hadden hun rolgordijnen omlaag.
De stem van de vrouw bereikte hem vervormd door de ventilator die warme
lucht achter in zijn nek blies. Het is voor jou, zei ze. Hè? Telefoon. Hoezo telefoon?
Een telefoontje, iemand aan de lijn voor een spoedklus. Marcus stond langzaam
op uit zijn stoel, maakte gebruik van het zicht dat hij had bij het overeind komen
om nog een laatste blik op de ramen te werpen en ging toen het appartement in.
Hij liep door de hal die hij zelf hemelsblauw had geverfd tijdens een van de onbesuisde perfectionisme-uitbarstingen, die hem er om de zoveel tijd toe aanspoorden een waardiger leven te leiden. Hij ging niet de keuken binnen, al bevond zich
daar de aansluiting waar zijn vrouw het gesprek had aangenomen: er zat zo veel
vet op de hoorn dat het in warme maanden langs je vingers liep. In de woonkamer
- groen, geschilderd in een van die uitbarstingen - zakte hij achterover in de stoel
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en slaakte dezelfde zucht als waarmee hij iedere dag voor de televisie plaatsnam
nadat hij de laatste gordijnen van het gebouw aan de overkant gesloten had zien
worden. Hij veegde het zweet van zijn gezicht met het hemd dat uit zijn broek
was geraakt en nam de hoorn op. Hallo? Het antwoord werd gesmoord door het
gesis van spek in de koekenpan. Een ogenblik, alstublieft, zei hij, en met de hand
op de hoorn riep hij zijn vrouw toe dat ze moest neerleggen, dat hij al opgenomen
had. Hij wachtte tot hij duidelijker signaal had en vroeg nogmaals waarmee hij
van dienst kon zijn. Een stem met een Midden-Amerikaanse terughoudendheid
en idem accent zei hem dat ze hem zo vroeg gestoord had omdat er een zekering
doorgebrand was en dat het voor acht
Hallo? Het antwoord werd
uur 's ochtends gerepareerd moest
gesmoord door het gesis van
worden; ze belde hem omdat hij door
spek in de koekenpan
iemand was aanbevolen en omdat die
gezegd had dat hij dichtbij het restaurant woonde: het probleem moest verholpen zijn voor de eerste klanten kwamen.
Welk restaurant is het, vroeg Marcus. Guadalupe's, op 13th Street en Harvard, ik
begreep dat het niet ver van uw huis afligt. Op drie blokken, antwoordde hij. Hij
vroeg haar een ogenblik geduld zodat hij de planning van zijn dag kon bekijken
maar bleef zitten waar hij zat, op de sofa, de hoorn gesmoord tegen zijn buik. Met
zijn vrije hand krabde hij aan zijn slecht geschoren baard en dacht aan de vogels
van het gebouw aan de overkant van de straat. Ik zal een afspraak moeten schrappen die ik om half negen heb, zei hij toen hij vond dat hij genoeg tijd voorbij had
laten gaan.
In de keuken stond de vrouw eieren te bakken. Ik moet er meteen vandoor,
wierp Marcus op toen hij een kop koffie inschonk; een spoedklus. Zij draaide zich
om aan het aanrecht en keek hem aan: ze liet de spatel op het fornuis liggen en
stopte haar handen in de zakken van haar roze badjas: in de vier of vijf maanden
dat ze samenwoonden had ze hem nog nooit gehaast meegemaakt.
Staand at hij zijn ontbijt, waarna de borden kletterend de vaatwasser in gingen. Hij keerde terug naar de slaapkamer en haalde zijn overal uit een kast met
koperkleurige schappen. Hij stonk naar schimmel. Marcus raapte de sokken van
een dag eerder van de vloer en ging bij het raam zitten om ze aan te trekken. Voor,
tussen en na het aantrekken van de twee sokken zocht hij naar zojuist verschoven gordijnen. Hij deed zijn laarzen aan door voorzichtig de veters aan te snoeren. Hij was bijna klaar toen er iets bewoog in het gebouw aan de overkant. Een
vogel, dacht hij, verstijfde, keek, tot hij er zeker van was dat er geen rolgordijn
omhoog was gedaan. Hij stopte in de gang om uit de linnenkast de gereedschapskist te halen, die begraven lag tussen in polyetheen verpakte doosjes. Hij wou ver-
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trekken zonder afscheid te nemen, maar zijn vrouw greep hem bij zijn arm. En
wat nu? zei ze. Hoezo? Waarom die haast? Het is een spoedklus. En sinds wanneer neem je spoedklussen aan? Ben je niet tevreden met wat ik mee naar huis
breng? Ik ben nog nooit in Guadelupe's geweest, zei hij, en sloeg de deur achter
zich dicht.
Marcus stapte vastbesloten over de drempel van zijn gebouw maar aarzelde
toen hij naar het noorden moest. Hij verzamelde moed in het groeten van zijn
buren - die stonken een uur in de wind omdat ze al sinds de vorige avond in hun
voortuintjes hadden zitten lummelen. Hij was opgehouden noordwaarts te gaan
sinds de Latino's zich in het noordelijke
deel van de buurt waren beginnen vesti- Ik ben nog nooit in Guadelupe's
gen. Om bij de metro te komen, liep hij te- geweest, zei hij, en sloeg de
genwoordig een blok naar het zuiden en deur achter zich dicht
die richting zette hij voort over 12th Street,
wat niemandsland was. Hij had ook een nieuwe supermarkt moeten nemen: hij
ging nu naar een die veraflag, en waar het fruit niet zo monsterlijk groot was.
De eersten die er waren komen wonen, waren de Cubaanse bootvluchtelingen uit Mariel die hadden kunnen profiteren van de sympathie van de media; er
werd zelfs gesproken over de romantiek van nieuwe geuren op straat. Vervolgens
kwamen de Dominicanen, de Salvadoranen, de Ecuadoranen en de Peruvianen.
De laatste jaren waren de Mexicanen verschenen, bijna als slaven: als het vervelende tweelingbroertje van de Amerikaan.
Hij schudde de hand van de smerigste van zijn buren en liep de straat in. Hij
stak zonder op het verkeer te letten Fuller Street over en passeerde zo snel mogelijk het gebouw aan de overkant, met de op de grond gerichte ogen van iemand
die niet herkend wil worden. Maar er zat niemand in het portaal. Het kon door de
augustushitte komen die het rubber van je zolen smelt, of door de herinnering
aan de vogeltjes in de duisternis van het gebouw, maar hoe sneller hij liep hoe
meer hij zich in de val gelokt voelde. Het was hetzelfde gevoel dat hij als jongetje
had gehad, wanneer het laat werd en hij zich door de onverharde steegjes moest
haasten om de woede van het stokje van de pastoor niet te hoeven voelen. Hij was,
altijd nog, het zwarte schaap van de familie, de jongste zoon, en de enige van de
baptistenpredikant die slecht terecht was gekomen. Terwijl hij zijn pas versnelde, nog altijd richting het noorden, bedacht hij dat er iets van het gekoer van duiven zat in het klinkerarme Spaans dat er ten noorden van Fuller gesproken werd.
Toen hij bij Harvard Street uitkwam was hij buiten adem. Hij sloeg rechtsaf en
herkende de straat niet meer. In een vorig leven, voor zijn gevangenistijd en de
komst van de Cubanen, had hij een vaste vriendin gehad die in een van de stenen
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huizen woonde aan de linkerkant van de weg. Hij kon zich niet meer precies herinneren welk, het had zich afgespeeld in die voorgoed voorbije tijd waarin de pastoor nog altijd gemeend had dat hij hem had kunnen hervormen. Hij hoefde niet
veel verder te lopen voordat hij in de verte het uithangbord van Guadelupe's herkende. Hij legde het laatste stuk bijna rennend af, met de gereedschapskist botsend tegen zijn knie.
Het was niet zozeer dat Marcus de zwakste schakel was gebleken, in ieder geval niet helemaal; het was eerder zo dat hij zich nooit had kunnen opwerken tot
de verwachtingen van de predikant en hij had al vroeg toegegeven aan de wetenschap dat een kleine zwakte niets minder is dan algemene zwakte. Niemand was
hem ooit komen opzoeken tijdens de zijn eerste vier jaar in de gevangenis, maar
toch had hij de hele tijd nagedacht over zijn terugkeer naar huis, en over hoe hij in
zijn nieuwe rol als verloren zoon de waardigheid kon herstellen.
Op een ijskoude vrijdag in februari lieten ze hem gaan. Om de dramatiek van
zijn hertoetreding tot de wereld te vergroten, sliep hij eerst twee nachten in een
hotel voordat hij op de derde dag, midden in de dienst van zijn vader, de kerk betrad. En om zijn wedergeboorte te benadrukken betaalde hij meer dan zijn budget
hem toeliet voor een gloednieuw blauw pak. Die zondag arriveerde hij te vroeg bij
de kerk. Hij hield zich vervolgens in een cafeetje verborgen om de tijd te doden,
zodat de hele geloofsgemeenschap getuige zou kunnen zijn van zijn terugkeer.
De openingsgezangen klonken al toen hij met een nederige tred het schip doorkruiste; de assistenten van de dienst meesmuilden. Hij ging op nog geen twee of
drie rijen van het altaar zitten, in de rij tegenover die van zijn moeder, zijn broers
en schoonzussen, de oudere neefjes en de neefjes en nichtjes die in zijn afwezigheid te wereld waren gekomen. Het was een van de assistenten die hem de straat
opwerkte voor de predikant de preekstoel zou betreden.
De voordeur van Guadelupe's was nog gesloten, zodat Marcus naar de dienstingang liep en daar hard aanklopte. Hij zat al onder het zweet en was nog niet
eens begonnen met de klus. Het moest nu al bijna eenjaar geleden zijn sinds zijn
laatste perfectionisme-uitbarsting; hij herinnerde zich hoe hij op een dag zijn kamer kanariegeel had geschilderd tijdens een net zo onaangename hittegolf. Die
dag was hij met het blik verf thuisgekomen en had het meisje dat meende er de
dienst uit te maken met harde hand wakker gemaakt. In een handomdraai had
hij haar met al haar bezittingen buitengezet. Daarna ruimde hij zijn hele appartement op, reinigde het toilet, zette alle meubels midden in de woonkamer en dekte
ze af met een laken. Hij deed snel de vier muren en overwoog zelfs door te gaan
met de keuken, maar hij gaf er toch de voorkeur aan een stoel onder het laken tevoorschijn te halen en, terwijl de eerste laag droogde, in het gebouw aan de over-
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kant naar vogeltjes te speuren. De kamer bleef een halve middag onberispelijk
- geboende vloer, uitgeklopte meubels, gewassen ramen -, maar hij vond geen
krachten om de inspanning voort te zetten. Voor hem zat de genoegdoening erin
dat hij de smerigheid van zijn buren kon zien vanuit een aseptische ruimte. Vervolgens belde hij zijn opdrachtgever met de mededeling dat hij in staat was nieuwe elektriciteitsklussen aan te nemen.
Hoewel hij geen horloge had, wist hij uit de stand van de zon af te leiden dat het
niet meer zo vroeg was, en daarom klopte hij nog eens aan; maar nu met nog meer
kracht. Driftig werd de deur opengegooid. Een jonge vrouw - fijne botten, smalle
schouders, dunne, starre armen en benen - zei in het Spaans iets tegen hem, met
een houding waarin je verrassing met angst zou kunnen verwarren. Marcus bedacht dat hij haar waarschijnlijk met één hand van de grond zou kunnen tillen en
zei in het Engels dat hij hier was om de elektriciteit te repareren. Zij antwoordde
dat hij door kon lopen, dat haar echtgenoot snel hier zou zijn. Hij voelde eens aan
zijn slecht geschoren baard, beet op zijn onderlip en liep met professionele besluitvaardigheid naar binnen.
Binnen was het zo duister dat hij er gedesoriënteerd door werd. Een roerloze opwinding hield de lucht in vervoering: er bewoog iets tussen de meubels. De
vrouw merkte dat hij zich ongemakkelijk voelde. De kinderen, legde ze uit voor
ze hen een waarschuwing toesnaterde. In een oogwenk vluchtten ze naar een
trap; hij zag alleen maar de laatste, van ongeveer tien, blootsvoets, gekleed in korte broek, zonder T-shirt, met een lang bovenlijf als dat van een geplukte kip. De
vrouw snauwde hen opnieuw iets toe en de kinderen beantwoordden dat met gelach in een veraf gelegen kamer. Vervolgens leidde ze hem naar de woonkamer en
liet zien waar de stoppenkast zat. De kokkinnen zijn om acht uur hier, zei ze; ik
hoop dat u het probleem dan verholpen heeft; ik ben boven als u me nodig heeft.
Het restaurant leek op hoe televisieprogramma's Mexico er vonden uitzien:
met grote ramen, opgewekte pastelkleuren, ongelijke tafels. De relatieve vertrouwdheid ervan zorgde dat hij in staat was zich op zijn werk te concentreren.
Hij ontmantelde de stoppenkast, controleerde de schakelingen en ontdekte al
snel welk van de stopcontacten voor kortsluiting zorgde. Hij isoleerde de groep,
verving de doorgebrande onderdelen, zorgde voor een nieuwe bedrading en
maakte zo langzaam mogelijk de isolatoren schoon. Geregeld wierp hij een blik
op de deur die op de woonkamer uitkwam, in de hoop dat hij een vogeltje zou
spotten, welk dan ook.
Omdat de eigenaar van het restaurant op zich liet wachten en er niemand
kwam om hem in de gaten te houden liet hij de stoppenkast openstaan zodat hij
een tweede werkuur kon rekenen. Hij raapte zijn gereedschap bijeen, liep tus-
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sen de tafels door, staarde uit de ramen naar buiten en bekeek aandachtig de lege
keuken via het kijkgaatje van de deur; hij zei tegen zichzelf dat als hij geweten had
dat het werk zo makkelijk zou zijn hij een krant zou hebben gekocht om iets te
doen te hebben. Uiteindelijk ging hij aan een tafeltje dichtbij het toilet zitten om
een dutje te doen, met zijn gezicht richting de duisternis waaruit een vogeltje zou
kunnen opduiken. Dit, zo dacht hij, zou ik thuis nu ook zitten te doen.
Hij stond op het punt in slaap te vallen toen hij vanuit een toilet van het restaurant een heel zwak stemmetje hem met een bepaalde aandrang hoorde roepen. Hij stond op, zette de deur op een kier en richtte zijn oor zodat hij kon luisteren zonder naar binnen te hoeven kijken. Het was overduidelijk dat de stem zich
tot hem richtte, en in het Spaans. Hij kreeg er de kriebels van, begon te zweten.
Ja? vroeg hij in het Engels. De stem antwoordde hem opnieuw iets onbegrijpelijks. Het hart klopte in zijn keel; hij keek naar binnen en ontdekte dat hij vanuit een toilethokje geroepen werd, van achter een kunststof wandje. De bevende stem kon van elk wezen zijn behalve van een man, waarschijnlijk was het een
kind. Ja? vroeg hij opnieuw. Het antwoord op die vraag begreep hij niet, al leek het
dit keer van een heel jonge vrouw te komen; hij wist niet eens of het in zijn moedertaal was uitgesproken omdat hij voor zich zag dat de rest van de zwerm zich in
het huis ophield, ver weg, en dat hij hier de enige was op de drempel van de glorie. Hij raakte het deurtje van de scheidingswand met de vingertoppen van zijn
linkerhand en voelde hoe het meegaf: het was niet op slot. Hij slikte en vroeg nog
eens waar de persoon om gevraagd had. De stem, misschien wel die van een oude
vrouw, herhaalde in het Engels dat ze servetten nodig had. Hij liep naar buiten,
pakte een handvol papieren servetten van de toonbank en ging weer naar binnen.
Hij reikte met zijn linkerhand over het deurtje - hij zag hoe zijn eigen zweetdruppels de servetjes doortrokken - en zei: Hier zijn ze. De stem antwoordde dank je,
ofhij ze kon aangeven. Nog altijd besluiteloos legde hij zijn voorhoofd tegen zijn
onderarm. Een moment later, met gesloten ogen, bewoog hij het stapeltje servetten over het wandje en voelde hoe ze uit zijn handen werden gegraaid. Hij zei:
Geen dank, en maakte rechtsomkeert. Zo snel als hij kon sloot hij de stoppenkast,
raapte zijn spullen bij elkaar en haastte zich de ruimte uit. Voor hij het gebouw
verliet riep hij naar de vogeltjes dat hij later wel terug zou komen voor zijn geld.
Hij vond troost in de brandende zon die nu volop Harvard Street stond. Hij
zag voor zich dat hij met deze opdracht en met het geld dat hij aan zijn slet zou
weten te ontfutselen voor hij haar het huis uit zou werken, een nieuw pak kon kopen. En drie blikken witte verf om het hele appartement een beurt te geven.
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EUGENIA RIeo

Vuilnis
Vertaling Luc de Rooy

Mijn vrouw zegt dat ze me wil verlaten. Ze vertelde het me maandag maar we zitten nu al op vrijdag en nog altijd heeft ze me niet verlaten. Het enige wat ze gedaan heeft, is haar koffers in een hoekje van de gang zetten. Ik wil het er met haar
over hebben. Maar zij maakt liever het huis schoon. Waarom het huis schoonmaken als ze straks toch vertrekt? Ik ben ervan overtuigd dat dat gedoe over weggaan bluf is. Ze wil me zenuwachtig maken. We zijn getrouwd. Dat is een sacrament, enje kunt niet van de een op andere dag vertrekken. Dat heb ik haar gezegd
maar zij blijft doorgaan met schoonmaken.
Dan krijg ik honger, ik open de koelkast maar die is leeg. Ik kijk in de vuilnisbak. Ik weet niet waarom maar ik til het deksel van de vuilnisbak op en dan zie ik
ze. Twee prachtige karbonades. Nog altijd verpakt in glinsterend cellofaan. Intact. Ik aanschouw ze. Ik pak ze op alsof ze een heilige hostie zijn. Ik kijk naar
de houdbaarheidsdatum. Die is bijna verstreken, maar nu zijn ze nog goed. Ik roep Ik laat ze aan de karbonades
mijn vrouw erbij. Ik vraag haar waarom ze ruiken. Ze willen niet, ik
de karbonades in de vuilnisbak heeft ge- verplicht ze daartoe
gooid. Ze stinken, zegt ze. Ik ruik aan ze.
Ze ruiken perfect. Ze roken niet goed meer, herhaalt ze. Maar ik vind dat ze prima
ruiken. Dan klinkt het geluid van een dichtslaande deur en zijn de kinderen terug
van school. Mama, mama, roepen ze als ze binnen komen. Ik vraag of ze even bij
me willen komen. Ik ben hun vader en ze komen inderdaad. Ik laat ze aan de karbonades ruiken. Ze willen niet, ik verplicht ze daartoe. Ze stinken, papa, zegt het
meisje.
Ik word laaiend, iedereen zal begrijpen dat ik laaiend word. Ze zeggen het om
hun moeder tevreden te houden. Ze doen alles voor hun moeder. Maar ze hebben
ook een vader. Ik ben hun vader.
En gelukkig is hun vader arts. Hij verdient een goed salaris waar mijn vrouw
niet zonder zou kunnen. Daarom is het gewoon niet mogelijk dat ze me verlaat.
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Dit gedoe van die karbonades kan ik niet accepteren. Mijn praktijk bevindt zich
onder mijn huis. Ik pak de telefoon en bel mijn assistent. Hij is jong en een beetje
geschrokken. Hij bekijkt ons alle vier goed. Mijn vrouw die de twee kinderen omhelst, en ik die de verpakking met karbonades omhoog houdt alsof het de Bijbel
betreft. Dit is erg belangrijk, zeg ik tegen hem. Ruik aan deze karbonades en zeg
me of ze goed zijn of over datum. Mijn assistent glimlacht. Hij weet dat ik niet iemand ben die grappen maakt.
Hij pakt de karbonades en ruikt aandachtig. Ze ruiken geweldig, zegt hij. Nou,
mijn vrouw wilde ze in de vuilnisemmer stoppen, wat haar betreft is eten niet
heilig maar vuilnis.
Mag ik ze meenemen? vraagt mijn assistent, ik ben net bij mijn vriendin ingetrokken en we hebben voor vanavond nog niets in huis.
Mijn vrouw, de kinderen en ik kijken toe hoe hij met de karbonades wegloopt.
De geur van babytalk blijft achter. Mijn vrouwen de kinderen lopen weg en ik
staar naar de open vuilnisbak alsof dat het enige is wat ik in deze wereld nog heb.
Mijn vrouw zegt dat ze me wil verlaten. Ze vertelde het me maandag maar we
zitten nu al op vrijdag en nog altijd heeft ze me niet verlaten.
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Kroniek van de roman

CARELPEETERS

Van aanstellerij naar
authenticiteit
Wanneer van de roman Naar Merelbeke (1994) van Stefan Hertmans wordt gezegd dat het de herinneringen zijn 'van een "kleine Vlaamse leugenaar" op zoek
naar de verloren tijd', dan zouden we hier te maken hebben met een Kretenzer
die zegt dat alle Kretenzers leugenaars zijn. Zo erg is het niet. Als jongen was de
ik-verteller wel een dwangmatig leugenaar, maar als volwassen schrijver maakt
hij niet de indruk dat hij álles aan het verzinnen is. Naar Merelbeke gaat wel over
liegen, maar dan voornamelijk over het vluchten van de jonge Hertmans in fantasie, in dromen, in droombeelden en in de eigen dwangmatige voorstellingen van
de werkelijkheid. Dat gebeurt uit balorigheid, uit onrust, dwarsheid of de lust om
alles anders te laten zijn dan het is.
De titel van de roman illustreert die fabuleerlust aardig. Wanneer je ervan uitgaat dat Naar Merelbeke een autobiografische roman is, zoals de flaptekst suggereert, dan ligt het voor de hand om te denken dat Hertmans teruggaat naar Merelbeke, de stad van zijn jeugd. Maar dat is Merelbeke helemaal niet, dat is Gent.
Merelbeke komt in het hoofd van de jonge Hertmans op omdat hij zijn grootvader, met wie hij een stevige en genoeglijke relatie heeft, wel eens heeft horen zeggen 'dat hij naar Merelbeke moest'. Dat is alles. Wat die grootvader in Merelbeke
moest doen, wordt niet gezegd. Alleen omdat zijn grootvader wel eens zei 'dat hij
naar Merelbeke' moest, een plaats in de buurt van Gent, begon de jonge Hertmans zich 'die gemeente voor te stellen als het paradijs op aarde, zoiets als de
plek waar de mooiste beek met duizend merels was'.
Je Merelbeke voorstellen als het paradijs op aarde was tamelijk voorbarig,
aangezien de jonge Hertmans er nog nooit was geweest. Vanwege zulke overmoedige gedachten op basis van niets wordt van de jonge Hertmans gezegd dat hij 'de
laatste tijd een ziekelijk rijke fantasie' had. Het inbeeldingsvermogen van de jonge Hertmans gaat zo ver dat het hem lukt zichzelf, zijn ouders, familie en de dokter ervan te overtuigen dat zijn rechterbeen het niet meer doet: het sterft af, hij
heeft er geen gevoel meer in, hij kan er niet meer op staan. Hij moet met krukken
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lopen. Zijn verlamming, ofwat het is, is inbeelding, maar echt. Er zijn incidentele
emotionele momenten dat hij zijn krukken vergeet en ineens even gewoon doet,
maar het is pas in het laatste hoofdstuk dat zijn moeder er genoeg van heeft en de
krukken van het 'aanstellerke' over een heg gooit.
Het is de goed gekozen ironisch-doodgewone toon waarop Hertmans over
zijn jeugd vertelt waardoor de fantastische dingen die zich voordoen iets surrealistisch-poëtisch krijgen. In het eerste hoofdstuk, 'Hoe God mijn rechterbeen
amputeerde', is een ironische Kafka aan het woord. De jonge Hertmans ligt in het
gras als 'God' op hem neerstrijkt in de gedaante van een felgeel beestje van drie
millimeter lang. Daar gaat hij een eenzijdig gesprek mee aan.
Er wordt in Naar Merelbeke heel wat afgedroomd. 'Dromerigheid' en 'droombeelden' bepalen hoe de jonge Hertmans alles ziet. Het gewone, het vreemde en
wonderlijke lopen door elkaar. Bomen,
Hertmans heeft de schriften
zoals de paardekastanje, keren steeds tevan zijn grootvader dertigjaar rug in zijn gedachten. Het berkezaadje
lang niet durven inkijken
krijgt mythische proporties en wordt van
een 'ontroerende eenvoud' gevonden. De
dood van zijn oom Doresta (een slapstick-achtig personage) is zo idioot dat die
het product moet zijn van Hertmans' 'ziekelijk rijke fantasie'.
Na Naar Merelbeke en de 'roman in verhalen' Als op de eerste dag (200l) is
Hertmans' nieuwe roman Oorlog en terpentijn een paradigmawisseling in zijn
oeuvre. Van fantasie naar werkelijkheid, van aanstellerij naar authenticiteit.
Hertmans heeft de schriften waarin zijn grootvader Urbain Martien zijn herinneringen gedurende zeventien jaar in zeshonderd pagina's had opgeschreven
dertig jaar lang niet durven inkijken. In de geest van zijn grootvader 'vermande'
hij zich uiteindelijk. Hij durfde niet omdat die herinneringen geen fantasie bevatten: zijn grootvader was de authenticiteit zelf. In zijn eigen herinneringen in
Naar Merelbeke kon hij fantaseren, dromen, uitweiden en spelen met emoties
zoveel hij wilde, dat behoorde nu eenmaal tot zijn idee van de werkelijkheid, tot
de textuur van zijn verbeelding. Maar de herinneringen van zijn grootvader zijn
iets anders.
In essays als 'De gevoelloze emotie' en 'Locus amoenus' in De mobilisatie van
Arcadia (2011), heeft Hertmans uitvoerig beschreven hoe problematisch authenticiteit en emoties zijn geworden, nu ze zijn gekaapt door de commercie. Het is
handel geworden. Soapseries, human-interestprogramma's, talkshows: allemaal
zijn ze bezig kunstmatig authenticiteit en emoties op te wekken. In Hertmans'
verhouding tot zijn grootvader draaide nu juist alles om genegenheid, bewondering en affiniteit. Daar viel niet mee te spelen. Wilde hij iets doen met de herinne-
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ringen van zijn grootvader, dan moest hij daar toch een getrouw beeld van geven.
Hij moest zijn fabulerende neigingen onderdrukken.
Het authentieke, niet-aanstellerige van de herinneringen bleeflang een hindernis, gewend als Hertmans was aan de vigerende postmoderne idee dat authenticiteit niet meer bestaat: 'Ik moest eerst genezen van het authentieke verhaal, het loslaten, om het op mijn manier terug te kunnen vinden.' Hij moest voor
Oorlog en terpentijn terugkeren naar authentieke, pure emoties.
In het doorwrochte essay 'Locus amoenus', over het 'eeuwige ontbreken' van
de arcadische 'aangename plek', schrijft Hertmans: 'Niet dat de literatuur het
eeuwige ontbreken zélf kan helen, maar ze kan wel blijven getuigen van het gemis aan de locus amoenus.'
Het leven van Hertmans' grootvader vertegenwoordigt voor hem een locus
amoenus, een aangename plek in het landschap van mentaliteiten en emoties. De
figuur van Urbain Martien is in Oorlog en terpentijn een herinnering aan de verdwenen authenticiteit. Hoe ouderwets hij ook was, hoe kwezelachtig godsvruchtig soms ook, hoe groot zijn afkeer van de 'roden' ook was, hoe gezagsgetrouw hij
ook kon zijn, Hertmans kwam onder de indruk van zijn moed in de Eerste Wereldoorlog, van zijn gevoel voor kunst, van zijn eigenzinnigheid en van zijn in het
zwart geklede waardigheid, gesierd met een flamboyante strik en glanzende wandelstok.
Dat Hertmans eerst moest 'genezen' van het authentieke verhaal van zijn
grootvader wil zeggen dat hij een toon moest vinden om over zijn sympathie en
genegenheid te schrijven. Het moest een niet-sentimentele, maar wel bewonderende en inlevende toon zijn. Dat is hem glansrijk gelukt. Aan de hand van
zijn grootvaders herinneringen in 'standvastig handschrift' roept hij in het eerste deel van Oorlog en terpentijn de tijd vóór de Eerste Wereldoorlog op, de jaren
van bittere armoe waarin de jonge Urbain al op zijn dertiende in een ijzergieterij
moet werken. In zijn 'poging hem trouw te blijven en toch zijn verhaal te vertalen naar mijn eigen ervaring' lukt het Hertmans om uitgesproken betrouwbaar
te blijven. Wat hij er noodzakelijk bij verzint om het beeld compleet te maken
blijft trouw aan de werkelijkheid (zover we dat kunnen beoordelen). Hij bezoekt
de plaatsen, de straten en de huizen waar zijn grootvader het over heeft. Er ontstaat een wisselwerking tussen toen en nu, gelardeerd met zijn eigen herinneringen aan de schermlessen die hij van hem kreeg, en aan tochtjes die ze samen
maakten naar musea, boekwinkels en de ijswinkei Veneziana: 'ik bekijk de stad
anders sinds ik zijn herinneringen met me meedraag.'
Oorlog en terpentijn is een hommage aan zijn grootvader. Het is ook een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog door diens ogen. Hertmans gebruikt de
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honderd pagina's van deel twee voor de evocatie van die oorlog, die een zware slag
toebracht aan het geloof in het humanisme, en die de grootvader enige tijd 'hard
en sentimenteel' maakte. Het is een vaker verteld verhaal, maar omdat we alles,
ditmaal in de ik-vorm, met de ogen van
de tweeëntwintigjarige Urbain te zien
Hertmans schrijft met een
krijgen (hij heeft een vierjarige milimonter genoegen
taire opleiding achter de rug), worden
alle verschrikkingen als nieuw gewaarmerkt. Oorlog en terpentijn is ook een fami1iegeschiedenis. Urbains moeder is beneden haar stand getrouwd, maar ondergaat de armoe met een gezin van vijf kinderen en een ziekelijke man, ongebroken.
Urbain bewondert haar. Ze loopt honderd kilometer om haar zoon aan het front
te bezoeken. Er zijn mooie intieme scènes waarin Urbain zijn vader helpt bij het
restaureren van fresco's in kerken. Het kan niet anders dan dat Hertmans hier
veel sprekende details zelf heeft toegevoegd, maar het gebeurt volstrekt overtui gend en soepel.
Door alle gebeurtenissen en ontwikkelingen heen wordt het verhaal verteld
van Urbains hardnekkige liefde voor de schilderkunst, ook al brengt hij het nooit
verder dan een kundig kopiist. Zelfs in de modder van hetfront is hij aan het tekenen, terwijl de granaten om zijn oren vliegen. Hij raakt drie keer ernstig gewond,
en steeds komt hij weer terug aan het front na maanden van herstel in Engeland.
Er zijn schilderijen die voor hem iets groots vertegenwoordigen, zoals de liggende, in de spiegel kijkende Venus van Velasquez (de 'Rokeby Venus'). De jonge
Hertmans betrapt hem ongewild een keer wanneer hij tranen in zijn ogen heeft
bij het bekijken van een reproductie. Het schilderij, waarvan hij een kopie maakte, staat ook in verband met Maria-Emilia, het meisje dat hij zou trouwen, maar
dat jong overleed. Daarna 'leefde hij door als een plant tegen een rots, tegen zijn
wil'. Hoewel hij niet verliefd op haar was trouwde Urbain met haar zus Gabrielle.
Het interessante aan Oorlog en terpentijn is de krachtige hulpeloosheid van
Hertmans ten opzichte van zijn grootvader. Die dringt door tot in zijn stijl. Hij
schrijft met een monter genoegen over zijn aandoenlijke ouderwetsheid en zijn
ridderlijke soldatenmoraal. Hoe ver hij ook van Hertmans afstaat, hij is ook ambivalent dichtbij. Hij behoort tot een mensensoort dat niet meer bestaat: 'Ik begreep dat mijn grootvader in feite de reine Dwaas geweest was, altijd al, de zuivere naïeveling die mijn grootste bewondering wegdroeg omdat hij geen egoïsme
leek te kennen, geen eigendunk, geen zelfingenomenheid, alleen deze vanzelfsprekende dienstbaarheid, iets dat hem stempelde tot een held en een verheven
sul tegelijk.'
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De tirade van ...

CHARLOTTE MUTSAERS

Renovatie als
zelfverwezenlijking
Renovatiedrift is een besmettelijke ziekte waaraan miljoenen landgenoten lijden. Dat komt door de nationale afkeer van ouwe meuk. Een beetje Nederlander renoveert tot ongeveer zijn vijftigste zijn hele huis, daarna gaat hij los op zijn
tweede huis ofhet huis van zijn kinderen, en tot slot laat hij ook nog even zijn eigen snuit vernieuwen. Van het laatste heeft niemand last maar het eerste jaagt
alle laren en penaten van karakterhuizen onherroepelijk de dood in. Achter de
meeste antieke geveltjes gaat dan ook steriele nieuwbouw schuil. Ja Unesco, daar
gaje met je erfgoed!
Ook het Franse platteland kan hiervan meepraten. Meer en meer verandert dat
in een omgekeerd slagveld. Wanneer je een Frans dorpje binnenrijdt haal je er
direct de zomerpaleisjes der compatriotten uit. Terwijl de oorspronkelijke bewoners tevreden in huizen leven waarop het fraaie patina van de tijd zich heeft
kunnen vastzetten - afgebladderde luiken, bemoste dakpannen, door de zon gebleekte staldeuren, een roestig hek dat op
half zeven hangt, aangevreten kozijnen, Yep, kraait de man, dat flikker
een afdakje van golfplaat, en vogels in de ik er allemaal uit die ouwe
dakgoot - zijn vrijwel alle huizen van Ne- meuk!
derlanders tot in de puntjes gestript en
gerenoveerd. Voor deze ogenschijnlijke herwaardering werden de betreffende
dorpjes jarenlang geterroriseerd door gehak, geboor, gezaag en zeurende betonmolens. Bovendien krijgen de oorspronkelijke bewoners het gevoel dat ze in ruineswonen...
Op andere Europese plattelanden duikt deze Dik Voor Mekaar Show ook
steeds vaker op. Wie dat niet gelooft, moet maar eens kijken naar de tv-serie
Droomhuis gezocht, waarin Nederlandse echtparen onder leiding van een verslaggever de beste opties voor een buitenlands droomhuis mogen bezoeken. Of
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zo'n huis nu in Finland, Italië of Hongarije staat, er hoeft maar één terrastegel
los te zitten, één deur te klemmen, één vochtvlek te dreigen of ze gaan al over hun
nek. Vooral vrouwen zien onmiddellijk dat de keuken en de badkamer niet deugen. Yep, kraait de man, dat flikker ik er allemaal uit die ouwe meuk!
Nu ben ik zelf niet vies van een likje verf hier en daar of een noodzakelijke vernieuwing maar verder moet je met je fikken van een huis afblijven. Vroeger waren
de bewoners van oude huizen zich dat maar al te goed bewust. Nog sterker: hoe
rijker de mensen waren, hoe minder ze aan hun huis deden. Andere tijden, andere rijken. Alsje in fotoalbums kijkt van dertigjaar geleden breekt je hart. En heb
je het 'geluk' dat je in een monumentenpand komt te wonen met een Vereniging
van Eigenaren, maak danje borst maar nat en keer je portemonnee maar vast om
want ze zullen niet rusten eer ze op jouw kosten al hun kozijnen, vensterbanken
en muren hebben laten vernieuwen.
Niets dan tragische inhaalmanoeuvres!
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Inge Boesewinkel (1972) studeerde Engels en Russisch aan de opleiding voor
tolk/vertaler in Maastricht en rondde in 2010 de master Vertalen (Engels) af aan
de Unioversiteit Utrecht. Ze vertaalde o.a. romans van Maureen Johnson en Cirisia Territt.
Á1varo Enrigue (1969) is de schrijver van vier romans, twee verhalenbundels
en een lang essay in boekvorm. Hij wordt beschouwd als een van Mexico's beste schrijvers van de huidige generatie en werd opgenomen in de Bogotá-39. Met
zijn laatste roman, Muerte subita, won Enrigue de Premio Herralde. Momenteel
woont en werkt hij in New York, samen met zijn vrouw, de schrijfster Valeria LuiselIi.
Jaap Ferwerda is leraar Engels en ckv op havo-vwo, schrijft, schildert en tekent.
Draagt geen boodschappen uit, maar houdt van formuleren. Grote voorbeelden:
Vestdijk, John Cowper Powys, MelvilIe, Philip Roth en Günter Grass.
Harrie Geelen (1939) is schrijver voor kinderen (Querido) en voor volwassenen
(Van Oorschot). Daarnaast is hij regisseur, tekenfilmer en illustrator; hij was scenarist van diverse televisieseries. Hij is de echtgenoot van Imme Dros.
Detlevvan Heest is parkeercontroleur te Hilversum.
Heinrich Heine (1797-1856) was een Duits schrijver en dich ter van veelal lyrische
poëzie. ZijnBuch der Lieder, uit 1827, is een van zijn belangrijkste werken.
D. Hooijer (1939-2013) won de Libris Prijs met haar derde verhalenbundel Sleur

is een roofdier. In de periode daarna verschenen de romans Catwalk en De wanden van Oeverhorst en postuum, in het voorjaar van 2014, zal haar roman Berichten van een zakenman verschijnen.
A.E. Housman (1859-1936) was een vooraanstaand Brits classicus en dichter.

Zijn bekendste bundel is zijn debuut, A Shropshire Lad, gepubliceerd in 1896.
Jan van Mersbergen (1971) schreef zes romans, publiceerde verhalen in diverse
tijdschriften en schrijft columns en artikelen voor kranten en weekbladen. Hij
werd vertaald in het Duits, Frans, Engels, Spaans en Turks.

Charlotte Mutsaers is schrijver en beeldend kunstenaar. Vorig jaar verscheen
haar laatste dichtbundel, Dooier op drift.
Arjaan van Nimwegen (1947) is vertaler, drukker en schrijver. Verhalen en poëzie
van hem verschenen in Hollands Maandblad, Maatstaf en De Tweede Ronde.
Hij publiceerde verschillende romans bij De Wereldbibliotheek, op dit moment
werkt hij aan de zevende, Silex.
Elisabeth van Nimwegen (1976) is acteur, presentator en schrijver. Onlangs verscheen bij Van Oorschot haar debuut De smaak van ijzer, een novelle over een
vriendschap tussen twee jonge vrouwen op een toneelschool.
Wouter van Oorschot (1952) is uitgever.
Kitty Pouwels (1964) studeerde Portugese taal- en letterkunde in Utrecht en
vertaalt sinds 1998 uit het Portugees en het Engels. Ze vertaalde romans van o.a.
Joäo Ricardo Pedra, Alix Ohlin, Jeremy Chambers en Zadie Smith.

Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Onlangs verscheen zijn boekHet wonderland van Lewis Caroll. Wekelijks schrijft hij
in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de website
vn.nljBoeken.
Eugenia Rico werd in 1972 in Oviedo, Spanje, geboren. Naar eigen zeggen verklaarde ze al op haar vijfde dat ze schrijfster wilde worden, en die wens heeft ze
enkele decennia later verwezenlijkt. Ze schreef tot nu toe vijf romans en een verhalenbundel genaamd El fin de la raza blanca (páginas de Espuma, 2012, Madrid). 'Vuilnis' komt uit die laatste bundel.
Luc de Rooy (1979) is schrijver, redacteur en vertaler. Hij verdeelt zijn tijd tussen
Amsterdam en Colombia, waar hij de Zuid-Amerikaanse letteren goed in de gaten houdt.
Stevie Smith (1902-1971) was een Brits schrijfster en dichteres. Ze publiceerde
negen dichtbundels en drie romans.
Leo Vroman (1915) is dichter, prozaïst, essayist, illustrator en hematoloog. Hij
woont samen met zijn vrouw Tineke in de Verenigde Staten. Inmiddels staan talloze publicaties en alle belangrijke literaire prijzen op zijn naam.

Hannah van Wieringen (1982) schreef toneel voor o.a. Toneelgroep Oostpool
en debuteerde vorig jaar met de verhalenbundel De kermis van Gravezuid. Deze
werd genomineerd voor de Opzij Literatuurprijs en de Bronzen Uil. Haar poëziebundel Hier kijken we naar komt in januari 2014 uit bij uitgeverij De Harmonie.
Dit is haar papieren poëziedebuut.

COLOFON
TIRADE

Een tijdschrift van Uitgeverij Van Oorschot.
REDACTIE

Merijn de Boer, Menno Hartman, Martijn Knol, Gilles van der Loo, Lieke Marsman en Marko
van der Wal (secretaris).
ONTWERP OMSLAG

Emiel Efdée, met dank aan Julie Müller.
OPMAAK BINNENWERK

Perfect Service, Schoonhoven.
ONGEVRAAGDE BIJDRAGEN

Bij voorkeur insturen per e-mail naar tirade@vanoorschot.nl of in viervoud per post. Gericht
aan de uitgeverij, Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam, onder vermelding van Tirade. Inzenders wordt verzocht via de website een nummer te bestellen. Een bericht over plaatsing volgt
vier weken later. Ongevraagde bijdragen worden niet teruggezonden.
ABONNEMENTEN

Verzorgd door: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, telefoon 0900-2265263,
e-mail: klantenservice@aboland.nl.
PRIJZEN

€ 12,50 voor dit nummer (recente nummers zijn na te bestellen via www.tirade.nu)

€ 50,00 voor een abonnement (vijf nummers)
€ 35,00 voor studenten (vijfnummers)
€ 60,00 voor abonnees in het buitenland, binnen Europa (vijfnummers)
€ 65,00 voor abonnees buiten Europa (vijfnummers)

€100,00 voor een vriendenabonnement (vijfnummers)
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.nu

EDARIT

