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VOORWOORD
In dit Lentenummer is de gehele rubriek Nederlands proza ingeruimd
voor één lang, autobiografisch verhaal uit de nalatenschap van Hans
Lodeizen, een uniek document voor zijn bewonderaars dat wij,
dankzij de bereidwilligheid van de familie Lodeizen, in Nederland
presenteren, nadat het al — voor een te select publiek — verschenen was in het uitstekende, aan de Nederlandse letteren gewijde tijdschrift Dutch Crossing van het Department of Dutch, Bedford College, Londen.
In Nederlandse poëzie werk van o.m. Donnee (opnieuw met Tien
gedichten), Doorman, debutante Esther Jansma, Renée van Biessen, Rosen, Voeten, Warren en Westerbos. Evenals Kees Stip in
Light Verse (waarin ook Knepper, de strip van Charlotte Mutsaers,
Drs. P met de zijnen en Rawie) hebben enkele van genoemde dichters zich laten inspireren door Griekenland, daarmee aansluitend
bij de overige inhoud van dit tweede Hellasnummer, waarop gastredacteur Hero Hokwerda een krachtig stempel heeft gedrukt.
In het vorige Griekse nummer stond Kaváfis centraal, nu Kóstas
Karyotákis, die vertegenwoordigd is met drieëntwintig gedichten en
kort proza. Ook Karyotákis' vriend en tijdgenoot Rόmos Filÿras is
prominent aanwezig met proza (een aangrijpend stuk over zijn verblijf in het gekkenhuis) en poëzie. De Griekse Nobelprijswinnaars
ontbreken niet: van Elÿtis zijn vier vroege gedichten opgenomen,
Seféris-vertalingen staan in Anthologie. In Vertaalde poëzie voorts werk
van anonieme volksdichters, van Kóstas Μόndis, Jánnis Rítsos
(wiens picturale kant men kan leren kennen in Tekeningen) en
Sikelianόs.
De rubriek Essay bevat bijdragen over Elÿtis, Karyotákis en over
de Griekse `blues' (rebètika). In Vertaald proza behalve het genoemde,
bespiegelingen van Kaváfis over poëzie en moraal, en een recent verhaal van Sákis Papadimitriou.
Ook dit nummer kon weer extra katerns bevatten dankzij steun
van de Griekse ambassade en de belangeloze medewerking van enkele specialisten.
Redactie

Nederlands proza

Oratio pro Domo*
Hans Lodeizen
Een man zin huis

een man zin kruis
spreekwoord

Scarsdale, September 1947
O Menschenwesen, du wunderliches!
Du Lärm auf dunklen Gassen!
Nietzsche
— De avond begon te vallen, terwijl ik naar huis fietste.
* * *

He could hear his heart beat
W. Somerset Maugham
Mijn naam is Joachim. Mijn vader was makelaar in effecten te Wassenaar, en tamelijk gefortuneerd. Mijn moeder was een stille, mooie
vrouw, tenger van bouw en zwijgzaan, en van haar hield ik het
meest. Voor mijn vader had ik respekt. Van mijn leven tot mijn tiende jaar herinner ik me niets. Ik weet alleen hoe ik eens langs de kerktoren en door het park naar school liep, zoals gewoonlijk, en dat ik
plotseling bemerkte dat het herfst was en dat de bladeren vielen, en
dat ik toen bedacht dat ikzelf een mens was net zoals de andere mensen om mij heen, en dat ook ik eens een leven zou leiden als hen allen. Toen hoorde ik de kraaien krassen, die om de kerktoren vlo* Dutch Crossing, het uitstekende blad van het Department of Dutch, Bedford College, University of London,
had τn 1983 een belangrijke literaire primeur door de publikatie, in drie achtereenvolgende nummers (19,
20, 21) van nagelaten werk van Hans Loderzen, te weten lange, r jmende jeugdgedichten (in 19), een autobiografisch verhaal Oratio pro Domo (in 20) en een rijmspel De duivel en de avonturier in (21).
Deze smetteloos bezorgde publikaties werden mogelijk gemaakt door toedoen van Alfonso Montuori, neef
van Hans Lodeizen en gedurende enige jaren student aan het Department of Dutch
Ιn overleg met Mr Montuori en de redactie van Dutch Crossing werd De Tweede Ronde de eer gegund τn dit nummer het autobiografische verhaal, dat van het nagelaten werk stellig het interessantste is,
over te nemen (met weglating van de filologische details inzake doorstrepingen en paginering) (Red.)
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gen en tussen de bomen van het park neerstreken als grote zwarte
bladeren vallend van de toren. En ik greep mijn tas met boeken stevig onder de arm, als im me van haar realiteit te overtuigen. Ik was
zeer gelukkig. Met die dag begon mijn leven.
Toen ik de lagere school afgelopen had zond mijn vader me naar
het gymnasium, en daar studeerde ik zes lange jaren latijn en grieks,
plaagde mijn leraren, flirtte met meisjes en deed alles wat een welopgevoede gymnasiast behoort te dien.
II
Het zin de slechtste vruchten
niet waaraan de wespen knagen —
spreekwoord
— Van den beginne aan ben ik er op uit geweest, mijn leven naar
een van tevoren opgemaakt plan te bouwen. Alles wat ik deed, was
deel van een schema, en ik was steeds de toeschouwer van alles wat
ik deed. Het was alsof de wereld een boek was waarin ik de hoofdrol speelde — niets was zo belangrijk als mijzelf en de hele wereld
met haar tragedies was eigenlijk niet belangrijker dan het toneel: al
het andere was landschap — atmosfeer. Ik besteedde dan ook vele
uren en vele dagen plannen makend voor mijn toekomst — op mijn
bureau lag een dikke map met schema's en jaartallenlijstjes, met de
datums voor het verschijnen van mijn respectievelijke boeken, met
de jaren aangewezen voor liefdesavonturen, en de jaren bestemd
voor werk. Ik was vastbesloten van mijn leven iets heel bijzonders
te maken — iets ongekends. Tot mijn veertiende jaar was het programma nog vrij eenvoudig. Ik wilde philosophie leren; daartoe had
ik een nuttig boekje gevonden: Dr. Bierens de Haan had het geschreven, en het was getiteld: De Weg tot het Inzicht. Die titel beviel me,
het gaf me genoegen, de Weg tot het Inzicht in mijn gedachten te
zien, met mijzelf die daar helemaal in de aanvang stond, onwetend,
beklemd door vragen, gemarteld door verlangens. Maar met iedere stap op die lange, stille en lichte weg zou mijn zekerheid groeien, en op het eind zou ik door een zalige, sterke alwetende Rust worden ontvangen. Ik hield van de Weg tot het Inzicht, ik had die Weg
nodig, zo dacht ik. Behalve philosophie nam de biologie een grote
plaats in. Ik stelde me voor zo ongeveer vier of vijf artikelen te publiceren over mieren, allemaal kleine ontsluieringen over het intieme
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leven van de mieren, zoals Wasmann en Forel die geschreven hadden. Dan wilde ik ook nog de Rotatoria onderzoeken, die kleine vaderdiertjes die me zo wonderlijk hadden verrast, toen ik ze op een
regenachtige namiddag onder mijn kleine microscoop ontdekte. Ik
wilde weten wat dat `rode oog' van Kolifer Vulgaris beduidde. Ik
moest toch iets hebben dat richting gaf. Vervolgens wilde ik de bacil of het virus van Mond en Klauwzeer, Stomatitis, ontdekken. Ik
zag mezelf al op een geleerde vergadering mijn triomf verkondigen:
de veertienjarige geleerde, de redder der mensheid; en in de nieuwe editie van Paul de Kruif zou ik het Extra Hoofdstuk krijgen. En
dit was nog niet alles; ik had nog iets heel speciaals te bewijzen, dat
de maan ééns uit de aarde kwam, en dat zij bewoond was, zoals de
Dolittle-boeken vertelden. Dr. Dolittle was herboren — ik was dr.
Dolittle. Bij alles wat ik deed was ik dr. Dolittle; ik kon alleen maar
werken en studeren, omdat ik dr. Dolittle was.
En behalve dit alles had ik een schema met de boeken erop die
ik bestuderen wilde: van geschiedenis tot celleer en van wiskunde
tot latijn. Ik schreef een dagboek.
Op een morgen was ik wakker geworden na een droom waarin
een vriendje vieze dingen met me deed, en ik had voor het eerst een
zaaduitstorting gehad. Dit voorval behandelde ik als de monniken
in het klooster doen — en ik nam me heilig voor, van mijn leven
een voorbeeld te maken hoe een man heel zijn leven kuis kan blijven. Ik verzon mechaniekjes die me 's nachts wakker zouden maken bij een erectie. In mijn dagboek noteerde ik wat ik dacht en
deed. Ik nam het geval zeer ernstig: stel je voor: een Jonge God, zoals ik, plotseling door zό menselijke dingen overvallen, in de rug
gestoken: ik wilde me niet overgeven.
In September, toen de regen bij stromen viel en de bruine bladeren op de grond hun deken spreidden, waar het zo heerlijk was
doorheen te lopen, toen de weemoed, die bloedrode dahlia in mijn
hart begon te bloeien, kwam ik eens bij schemering thuis, pakte papier, en schreef Het Natuurpk Scheρρ ngsoerhαα1. De geschiedenis van
dat boek zou te lang zijn om hier over te vertellen, en ook te vervelend. Ik had een boek ontdekt dat ik trachtte te evenaren. Want nadat ik De Weg tot het Inzicht was afgegaan, en in het eind de Zoete Rust
me was overvallen, doch slechts voor enkele uren, stapte ik naar
Dijkhoffz en zei tot de bediende: Ik zou graag een boek hebben over
philosofie, maar voor den beginneling. `Welzeker mijnheer,' zei hij,
glimlachte, en snelde op met een ladder. Hij klauterde tegen de
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boeken aan, pakte een boekje van de bovenste plank, en las luid:
`Spinoza, Ethica: dat is een goed boekje voor een beginneling.' Hij
deed een stap naar beneden en gaf het mij. Ik bladerde door de Stellingen en Bewijzen, en voelde hoe ik alleen al door te bladeren meer
philosophisch en zekerder werd. De man op de ladder reikte me een
stelletje andere boeken, Wolfs Inleiding tot de Wjsbegeerte, maar dat
was te duur, Leibnitz' Monadologie, Oswald Spengler, en tenslotte
met de uitroep `Ah! dat is wat U bedoelt!' een klein blauw bandje
met gouden letters. Van het eerste moment af dat ik het zag was het
me sympathiek: Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ik keek
erin: de photo van de schrijver, het witte papier, de prettige druk.
Ik keek naar de prijs: 75 cent. De bediende oreerde van de ladder:
`Dat is precies wat U hebben moet: 75 cent, een goede editie, een
uitstekend boekje voor beginners en smakelijk gebonden. U zult
niets beters kunnen vinden.' Nu, daarvan was ikzelf ook wel overtuigd, en ik liet het inpakken, betaalde, en ging heen.
Ik heb als dertienjarige jongen de hele Zarathustra van Nietzsche
gelezen. Al die donkere herfstmaanden leefde ik in haar onrustige
atmospheer, zonder ook maar een woord van het geschrevene te begrijpen. De toon, de beelden van dit boek hebben me van de eerste
lezing af aan verontrust en gebonden. In mijn Natuurl jk Scheppingsverhaal (de titel was ontleend aan een boek van Ernst Haeckel) beschreef ik het ontstaan der wereld uit de twee elementen, het denken (cogito) en het doen (facio), in een gezwollen en quasi `poëtische taal' met zeer veel `oh"s en `ach"s en `heerejees', maar alles
even subliem en onsterfelijk, zo dacht ik. Daarna schreef ik een lang
gedicht dat de weg tot het geluk behandelde, en tenslotte — een
morphologische verhandeling over de erectie der penis. Toen het
verschijnsel der puberteit zich voor het eerst bij mij voordeed, was
ik beschaamd en vastbesloten een gevecht aan te gaan met mijn primitieve driften. Ik probeerde wakker te worden bij wellustige dromen, om polluties te voorkomen, net zoals die geestelijke bij Buffon. Maar toen ik zag dat ik zelfs overdag mijn wellust vaak niet kon
tegenhouden, kocht ik een leerboek der anatomie (Heules boek) en
begon het mechanisme der erectie te bestuderen. Dit was het onderwerp van mijn geïllustreerde verhandeling. Ik was trots: dit was een
overwinning.
Mijn Nietzsche kwam na een jaar aan haar einde. Ik bracht een
slecht rapport naar huis, en mijn vader schold dat die dwaze lectuur
daaraan de schuld was. Uit wraak — ik moest op iets wraak nemen,
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verscheurde ik mijn kleine elegante uitgaatje van Zarathustra tot snippers. De volgende week kocht ik een nieuwe uitgave, en die is nog
steeds in mijn bezit. Ze is echter niet zo mooi, en heeft geen gouden letters.
In Mei van het volgende jaar brak de oorlog uit.
Ik was voor een tijdje in Den Haag, en deed mijn eindexamen. Ik
hield van verandering. De duitsers hadden mij uit de oude sleur gebracht, en dat beviel me. Natuurlijk moest ik niets van ze weten,
want het is interessanter een vijand te hebben dan een vriend. De
duitsers waren een bron van avontuur. Altijd had ik er naar verlangd
op aarde iets te bezitten dat ik hartgrondig haten kon, en nu had ik
het. Ik haatte de duitsers en was gelukkig.
Ik ontdekte Arthur van Schendel, en zijn dromerige, wondermooie
taal boeide me geweldig. Ik schreef een bundeltje Overpeinzingen uit
min land, misschien het eerste niet totaal verachtelijke dat ik produceerde. Het was een gelukkige tijd. Ik was veranderd.
III
Mijn vader had een boekenkast vol bekoring. Vele dagen bracht ik
door tussen de donkere rijen van boeken, en elke band verborg een
ontdekking. Ik zocht erotische geschriften, sexuele plaatjes, mooie
uitgaven en oude banden, wijsgerige verhandelingen, en geheimzinnige boeken vol met raadselachtige dingen. Ik vond alles wat ik
zocht. Al mijn dagen waren gekleurd door wat ik las; of het waren
de gedichten van Keats of die van Jacques Perk — of anders dat
duistere boek van Kant, of Spenglers Ondergang van het Avondland.
In deze boekenkast ontdekte ik Schopenhauer. Van het eerste ogenblik af was hij mijn philosooph. Nietzsche fascineerde mij, maar ik
begreep hem niet; Schopenhauer begreep ik, en ik bewonderde hem.
Hier zag ik iemand die dezelfde houding tegenover het leven had
aangenomen als ik van plan was te doen — en mijn verzet tegen de
zinnen had een droefheid in me teweeggebracht die gemakkelijk te
overreden was door het pessimisme van Schopenhauer. In mijn zak
droeg ik een papiertje waarop zijn meest kernachtige uitdrukkingen
stonden, om ze altijd bij me te hebben, en zo nodig te raadplegen.
Ik leefde werkelijk als een monnik toen ik jong was. Het deed mijn
hart goed, te lezen `Alles stroomt naar het niets en het leven ver7

gaat in een ogenblik' — ik was blij iemand gevonden te hebben die
de moed had te formuleren wat ik zo duidelijk voelde: dat het leven
maar vergeefse moeite was, dat de dood ons allen wacht, en dat de
Roem, de echo van de roem het enigste geluid is dat we in de wereld van het Niets ooit kunnen teweegbrengen. En ik had me vast
voorgenomen, die echo teweeg te brengen. In die dagen was ik belust, veel te leren, en ik leefde temidden van boeken. Mijn droefheid was mijn troost; het spel van mijn zinnen was mijn vijand. En
in het leven van een man is de vijand altijd veel voornamer dan de
vriend.
Gaandeweg steeg mijn droefheid, en ik herinner me de donkere
maanden van December, dat ik mij bewust werd van mijn hopeloze, peilloze melancholie. Ik begreep de houtsnede van Dürer, waar
de vrouw is afgebeeld met het hoofd tussen de handen, Melancholia geheten. `Waarom ga ik door met dit leven?' zo dacht ik, maar
mijn weemoed en nostalgie waren zo oneindig en alomvattend, dat
ik met open ogen als een dode was. Ik kon niet handelen meer, de
eindeloze droefheid wiegde mijn ziel. Ja, ik weet wat zwaarmoedigheid is. Ik weet wat het is, onder een grijze hemel te zitten, en het
hart doet zeer in de borst, en er is niets meer in de wereld, in de hele,
grote wereld dan dat hart dat pijnt en de lucht die zo grijs is, zo grijs
Ik sloot mijzelf op in de band van de boeken. 'Waarom ga ik door met dit leven?' dacht ik.
Ik herinner hoe ik fiets door de lange straten met de bomen waarvan de bladeren rood naar beneden vallen en ritselen op het asphalt.
Ik herinner de boekwinkels donker om vijf uur namiddag — het
is nog één uur vόόr zes — met het geheim der grote mannen, het
vilten papier, en de trage vinger die over de pagina glijdt. Hoeveel
is dit boek? Drie vijf en zeventig? Maar dat is te veel! Dat is te veel!
Ik herinner de meeuwen op de Vijverberg en hun geschreeuw
wanneer je ze niet zien kunt. Ik herinner de lange dagen op school,
Xenophon, geschiedenis, gymnastiek.
Toen kwam het, dat ik eens, zoekend als een ontdekker in mijn
vaders boekenkast een zwart boek ontdekte, met grote letters:
Stephan Zweig: Bei Meister Ihres Lebens: Casanova, Stendhal en
Tolstoi, en ik las het leven van Casanova, Stendhal en Tolstoj. En
al lezende zag ik mijn ideaal weerspiegeld, in Casanova, in Stendhal en Tolstoj.
In de tram van school naar huis gaande — het was voorjaar en
de merels zongen overal — bedacht ik eens dat Casanova's leven
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beter was dan het mijne, en dat al de problemen die mijn leven had,
voor Casanova niet eens bestaan hadden. Deze man die zo geleefd
had dat hij iedere dag wilde herinneren! En dan ik...
Ik zocht naar de Memoires van Casanova en vond de editie Garnier waarin de fijne plaatjes zijn van de Maillart. Deze plaatjes wekten mijn nieuwsgierigheid, omdat er dikwijls pikante situaties op afgebeeld waren met naakte meisjes in achttiende-euwse gratie. Maar
mijn frans was te slecht om het hele boek te lezen, en daarom ontcijferde ik alleen de tekst rondom de plaatjes. Dat is hoe ik frans
leerde.
Toen ik Casanova goed overdacht had, en Stendhal naast hem
plaatste, trok de grotere delicatesse en fijnheid van laatstgenoemde me aan, en ik besloot dat een dergelijk leven toch eigenlijk nog
meer waard was. Ik had hier Zweig aan mijn zijde. Van Stendhal
las ik niets tot veel later, maar de houding van de mens als `observateur du coeur humain' trok me aan. Ik wilde me graag buiten het
leven plaatsen, er boven. Ik zag in Stendhal nog niet zo zeer de minnaar als wel de schrijver. En ik wilde schrijver worden, schrijver van
beroemde boeken. Iedere biographie las ik als een handleiding.
Maar de droefheid en verlatenheid woekerden in mijn hart, en
teleurgesteld, keerde ik mij als laatste redding tot Tolstoi. Het morele peil was tenslotte het enigste
De zomer liep op haar einde. De bomen zagen donkergroen, en de
vogels zwegen. In de late namiddag waren er onweders, die als onheilspellende aankondigingen van de winter klonken. Bij zo'n onweer kreeg ikzelf weer macht, en uitziende op de bomen die zwiepten
in de wind en dropen van de neerkletsende regen, terwijl het ratelde en de bliksem om de oren sloeg — zat ik met mijn open vulpen,
en noteerde de fragiele gedachten, die, gebroken en misvormd tot
woorden stolden, op het papier... Ik had macht, op zulke ogenblikken, ik voelde me als de bliksem zelf, die over de mensheid zou
slaan, en die zoals Nietzsche voorspelde de geschiedenis in twee delen zou verdelen. Doch als ik later langs mijn woorden als langs een
ladder neer trachtte te klimmen tot de bron van mijn zalige momenten — wanneer de nood groot was — : dan voelde ik hoezeer een
mislukking was, alles wat ik deed, en ik was zeer droevig.
En eindelijk was het herfst. In de regen naar huis fietsend, mijn
tas met een riem op de bagagedrager gebonden, op mijn oude trouwe Stokvis met terugtraprem, besloot ik de ene verlossende novelle
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over mijzelf te schrijven, chaotisch als Dostojewski (ik had hem nog
niet gelezen), en eerlijk als Τοlstoï. Ik wilde de draak baren die in
mijn lichaam was bevrucht, en mijn lang opgespaarde emoties ontspannen. Thuisgekomen rangschikte ik de papieren op mijn schrijftafel, nam de pen en begon te schrijven. Het was een lange geschiedenis, die na een dramatische confessie met zelfmoord eindigde. Het
was de geschiedenis van mijzelf. Avond na avond, dag na dag verstreek. Het werd November, het werd December — ik werd niet
verlost.
IV
Onder de boeken die ik vond in mijn vaders boekenkast waren er
een paar die al gauw mijn favoriet werden. Zo was daar Schnitzlers
Reigen, dat ik vertaalde, Strindbergs autobiographie, en Frank Wedekind, speciaal Frühlings Erwachen. Ik zal nooit vergeten wat dat
boek me deed. 's Avonds, mijn huiswerk zoals gewoonlijk ongedaan
opzijschuivend, begon ik het te lezen, en eindigde het in één adem.
Ik was zό volkomen verslagen dat ik verscheidene dagen in de meest
hopeloze zwaarmoedigheid verkeerde, een zwaarmoedigheid zoals
ik die nooit gekend had, en zoals ik nooit meer hoop te kennen, de
volslagen hopeloosheid en het laatste Helaas! tot werkelijkheid geworden. Frühlings Erwachen zei iets dat ik begreep, iets dat ik niet kon
verdragen, iets dat me herkende, ontroerde — tot niets. Het lezen
van dit toneelstuk was een waarschuwing die ik niet meer heb vergeten: nooit me te laten gaan, nooit mezelf te verliezen bij wat ik
ook lees. Van die datum af ben ik voorzichtiger geworden — en
hopelozer.
Een ander boek dat ik vond en niet ongelezen liet was een in het
duits geschreven, geïllustreerde zedengeschiedenis. Hier was de nadruk gelegd op de 20ste eeuw, en de auteur vertelde met zichtbaar
genoegen anecdotes en schandalen die de `erotiek der eeuwen' in
een duidelijk, misschien té duidelijk licht stelde. Maar niet té duidelijk voor mij! Van het moment af dat ik mijn aanvallen van onverdragelijke melancholie, mijn lange namiddagen van droefheid
begon te krijgen, gaf ik mijn plannen tot kuise levenswandel op. Het
leven was niets: waarom zou ik iets trachten te zijn wat niemand
respekteert, en dat me alleen maar last bezorgt! — zo dacht ik.
Ik las Forel's Die sexuelle Frage, en leerde wat hoeren waren, wat
polluties en wat onanie. Tot die tijd had ik nooit onanie gepleegd,
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maar niet uit matigheid. Mijn phantasie ging in excessen, doch mijn
lichaam bleef ten achter. Ik remde mezelf steeds te veel om ooit tot
zaaduitstortingen bij dag te kunnen komen. Bovendien maakte mijn
grote opwinding dat ik 's nachts op het hoogtepunt van mijn dromen wakker werd, en het niet meer tot polluties kwam. De grote
zaadophopingen veroorzaakten krampen in de lies — een zeer pijnlijke aandoening, waarvan ik tot op de huidige dag nog niet geheel
en al bevrijd ben. Ik was een onanist — maar niet de facto. Ik deinde
tussen melancholie en droom, ik leed zolang ik leefde, en leefde alleen nog maar in de droom.
Zo dan — toen het tegen Kerstmis liep, en de witte sneeuw alles
— behalve mijn ziekte — bedekte, en de novelle mislukte, en mijn
hart zwaarder en zwaarder werd, draaide ik mij om, keek terugwaarts, en overzag mijn leven. Alles wat ik ontwaarde was ontbinding, verrotting en mislukking. Ik was met grootse plannen en volle
zeilen uitgevaren, toen de middag hoog stond en de grote wind zeewaarts stuurde. Nu was de nacht gevallen en de zeilen hingen slap,
het land was ver en het voedsel gegeten. Er was geen water meer
voor mijn droge mond. Het was midwinter. De eindeloze roerloosheid van sneeuw en middernacht was om mijn heen. Mijn ontdekkingsreis was mislukt, het land verdwenen.
Ik maakte een knoop in een lang touw, verscheurde alles wat ik
geschreven had, hing het touw aan een balk op de zolder, wachtté
tot de kerstdagen voorbij waren, om het geluk van de anderen niet
hing me niet op.
te verstoren en
V
No use to talk to me
A.E. Housman
Wat het eigenlijk was dat me in leven hield, weet ik niet. — De zomer teloor was ik van huis weggelopen, of beter: weggefietst. Mijn
rapporten begonnen met de verwaarlozing van mijn werk slechter
en slechter te worden, en tenslotte bleef ik zitten. Op een morgen
vlak νόόr de grote vacantie vond ik bij de ontbijttafel een grote enveloppe van de school. En ik wist wat dat betekende. Boven op hun
slaapkamer sliepen vader en moeder. Ik pakte wat brood in een boterhammenpapiertje, haalde van mijn kamer een schrift, en kuste
vader en moeder goedendag. Het was een vaarwel. We fietsten naar
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school, mijn broer voorop. Ik zag hem het hek naar binnen zwaaien, maar ik fietste rechtdoor. Ik was een week van huis. Ik ging per
trein naar Amsterdam, verkocht bij een jood mijn gouden tientje
en ging in een pension. Mijn fiets was per goederenwagon meegekomen, en na het avondeten ging ik door Amsterdam. Ik had dat
gevoel dat ik zo dikwijls later heb gehad, van avontuur, van het onbekende, van de verborgenheid. Op de hoek van een gracht stond
een meisje. Zonder veel verborgenheid riep ze me en hield mijn fiets
aan. Ik had een vermoeden wat ze wou, hoopte het, maar was niet
zeker. Het was een hoer. We kwamen een prijs overeen en ik ging
naar binnen. Haar kamer was boven een kroeg en ik hoorde gezang
en de glazen klonken. Ik gaf haar een tientje en ze ging naar beneden om het te wisselen. Vijf minuten later kwam ze naar boven,
trouw, met het geld. Ik had de kamer bekeken, intussen. Een waskom, aan de wand een paar photo's uit een geïllustreerd blad. Een
divan; geen bed. Het portret van een matroos stond op de wastafel
tussen een tandenborsteihouder en een asbak met peukjes. Ze kleedde zich uit. Ze ging op mijn schoot zitten. Ik zei niets, en bekeek
haar. Het was het eerste naakte meisje dat ik zag. Toen ze tenslotte rilde vroeg ik: ben je koud?, en ze begon zich weer aan te kleden.
Terwijl ik toekeek bedacht ik dat dit wellicht voor het laatst was dat
ik een naakt meisje zou zien, en ik werd droevig toen ik alles zag
verdwijnen; haar heupen, haar borst, haar dijen. Ze zag dat ik honger had en gaf me melk en boterhammen. Ook pakte ze brood in
een papier en stopte het in mijn zak. Het was bijna donker toen ik
naar buiten kwam. 's Nachts in mijn bed was ik onrustig en woelde, vechtend met het gevoel dat ik naar haar terug moest gaan.
Van Amsterdam trok ik per fiets door het land naar Ede, na een
bericht naar huis te hebben gestuurd. In Ede raakte mijn geld op
en 's avonds op de heide liggend schreef ik een serie slechte sonnetten. Ik zie nog hoe ik overdag door het kleine stadje liep, en de soldaten benijdde die met de hoeren uit dorsten te gaan. Ik was bedeesd, zat op een caféterras en sloeg het dorpsgewoel gade. Was het
niet vreemd dat ik later Ineke moest ontmoeten die tezelfdertijd in
Ede was, en met een soldaat meeging? We zijn elkaar misschien op
straat voorbijgelopen. Wonderlijk is het leven in elkaar gewoven.
Tenslotte keerde ik naar huis. Toen ik doodmoe, 's avonds om
twaalf uur aanbelde, en in de armen van mijn moeder viel, huilden
wij beiden. Ik was terug. Alles was `vergeven en vergeten'. Misschien voor hen! Voor mij niet: hoe zou ik immers kunnen vergeten!
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En dan was daar de muziek. Ik kan onmogelijk al die jaren terugdenken, zonder me te herinneren wat de muziek voor me betekende, temeer daar de muziek nog steeds zoveel betekent, en zij
waarlijk het enigste punt is waarin ik niet veranderd ben. Muziek
heeft deel van mijn leven uitgemaakt zover als ik terug kan zien. In
den beginne was mijn geliefkoosde componist Mozart, en 's avonds
in bed of op een zomerdag door de tuin slenterend componeerde ik
in gedachten hele symphonieën, en verzon ik de vriendelijkste melοdieën. Toen ik wat ouder werd kreeg ik het gevecht te leveren: tussen muziek of schrijven. Diep in mijn hart wist ik, dat ik alleen maar
in muziek kon zeggen wat ik wist. Mijn gevoelens stonden buiten
de realiteit, en er waren geen beelden om ze mee aan te duiden, er
was geen geschiedenis of verhaal mee verbonden. Ik kon niet pianospelen. Tenslotte besloot ik, componist te worden. Ik kocht notenpapier, en op de boekenmarkt vond ik een goedkoop muziekleerboek. Vele middagen achtereen zat ik voor de piano, luisterend naar
de melodieën die er in mίjn hoofd zongen, en proberend hen weer
te vinden op het strand van de toetsen. Zo maakte ik muziek bij een
lied van Goethe: Der du von dem Himmel bist, zeer slechte muziek weliswaar; en componeerde ik een ouverture: de Zee-ouverture. De melodieën waren ontstaan tijdens een strandwandeling. Ik stond in de
sterke wind boven op een duin en zag de grijze en bijna witte zee,
ik keerde me om en zag de duinhelm wuivend en ver weg wat bomen en de stad. Weer keek ik naar de zee, en ik hoorde muziek, en
ik wist dat het altijd muziek zou zijn die ik zou horen, altijd muziek;
ook als ik ze als heel andere dingen zou horen, als sprookjes misschien of als dichtregels, of als het vallen van tranen: — altijd
muziek.
VI
Waarom ik in leven bleef, weet ik niet, maar zeker is het dat ik zonder muziek er nu niet geweest zou zijn. Misschien was het de muziek, waarvoor ik leefde. Misschien was het de weemoed, die men
alleen in muziek vindt. Genoeg! Ik bleef in leven, en wie de slimme verleidster was, geeft niet. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar liggen de donkerste dagen van het jaar, en één van die dagen ben ik
bij mijn moeder in huilen uitgebarsten, en heb ik het haar gezegd
dat mίjn leven een mislukking was. Ik was, geloof ik, zeventien jaar.
Geen wonder dat ze opstoof in verontwaardiging, schold en zei dat
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ik een slappeling was. Dit bracht me aan 't denken. Waarom wilde ik eigenlijk vasthouden aan dat grootse en geweldige programma dat ik als kleine jongen had opgemaakt? Waarom moest ik nu
per se iets ongekends en unieks worden? Waarom kon ik het alles
niet laten varen, en blind leven — als een dier? Waarom kon ik niet
zijn wat ik was: een jongetje dat teleurgesteld is omdat hij te veel
van het leven en zichzelf verwacht heeft? Waarom kon ik niet mijn
zwakheden aanvaarden, en doen zoals alle mensen doen? Dit laatste
plan leek me goed, en ik deed wat alle mensen deden. In Januari,
toen de sneeuw en het lengen van de dagen alles lichter begonnen
te maken, lukte onanie me voor de eerste keer en het gevoel van bevrijding dat dit me gaf was ongekend. Mijn gelofte tot eeuwige kuisheid was gebroken, en de mislukking van mijn verleden was zό groot
dat ik alleen nog maar voorwaarts dorst te zien; wanneer ik terugzag op de jaren die achter me lagen — van het ogenblik af dat ik bewust begon te leven: Het was alles droefheid en mislukking, en ik
besloot opnieuw te beginnen; totaal opnieuw; ik besloot met veel grotere intensiteit het geluk (wat voor mij, in mijn ongeluk, haast een
doel was geworden) na te streven, en zo nodig ook het ongeluk te
wagen.
Van die eerste maanden in het nieuwe jaar herinner ik me weifig. Ik pleegde buitensporig onanie, en verwerkelijkte het ideaal van
sensitiviteit in het leven dat ik eens had opgesteld in mijn dromerijen over Atma. Atma was de naam van Schopenhauers hond, en
is tevens een boeddhistisch woord, dat betekent: Ziel der Wereld.
Mijn Atma was een onvolwassen, zinnelijke jongen, die zijn onbevredigde wellust in de natuur en het leven om hem heen probeert
te interpreteren, kortom, mijzelf. In die tijd begon ik een nieuw boek
te schrijven, en een nieuw probeersel in het algemeen: een boek met
aphorismen. Al omstreeks de tijd dat ik Stephan Zweigs biographie
ontdekt had begon Schopenhauers philosophie wat van haar aantrekkingskracht te verliezen, en in plaats daarvan koos ik Nietzsche,
wiens Zarathustra niet ophield haar vreemde bekoring voor mij uit
te oefenen als `mijn philosooph'. Ik had sindsdien behalve een
bloemlezing uit zijn werken (door de vervelende schoolmeester Prik)
verscheidene van zijn boeken gelezen: Jenseits von Gut und Böse, dat
me in hoge mate boeide, en Ecce Homo (in de vertaling van Koenraads). Op deze wijze waren mijn ogen opengegaan voor de stijl der
aphorismen; en bovendien vond ik dat de reinigende, zuiverende
atmospheer die van Nietzsches taal en gedachten uitging goed over14

eenkwamen met de zuiveringsactie die ik ín mezelf ondernomen
had. Want het moet niet vergeten worden dat ik mijn onanie en gevoelsdébauche enkel maar als een reiniging kon ondervinden, n.l.
van mijn muffe monnikenleven en harde tyranniepraktijken. In
overeenstemming met mijn preoccupatie van die tijd dan ook noemde ik mijn bundel: de Ondergang van het Dαgel~kse. Van Januari tot Juni
ging er geen dag voorbij waarin ik niet op zijn minst één of twee gedachten ín spreukvorm neerschreef, en toen ik tenslotte ophield
bestond het boek uit 600 aphorismen. Ik vlei mij zelf niet wanneer
ik zeg dat dit het eerste goede was dat ik schreef: — misschien zelfs
was het ook nog het laatste.
Wanneer ik nu terugdenk aan die maanden van geconcentreerd
werken — het was het eerste werk dat ik deed sinds lange tijd — dan
besef ik pas hoezeer het schrijven van dit ene boek als bevrijding gewerkt heeft. Ik zie dan weer, hoe ik voor mijn schrijftafel zat, met
een uitzicht op de tuin, waar de rhododendrons bloeiden: de rode
en witte, en verderop wat bomen en de kerktoren; de merels die in
het gras wipten en wormen zochten —: de heldere namiddag temidden van het groene lover, en het witte papier. Ik herinner me hoe
ik door de tuin liep, en een gedachte zich presenteerde, en ik naar
mijn kamer ging om haar op te schrijven. Ik zie weer hoe ik onder
de treurwilg zat, waar ik eens onderdoorgelopen was melodieën van
Mozart zingend, lang en peinzend zat; onzichtbaar en ongezien, en
toch door zoveel en zo voorname dingen bezocht; ik herinner me
nu hoe ik naar de mieren keek, die eens mijn troost en redding waren; nu met een weldadig, ja-zeggend en vergevend oog. Ik werkte; mijn leven had weer een doel gekregen, en ook op school werden mijn cijfers beter. Mijn onanie was onhoudbaar, onstuimig
haast, maar ik ondervond haar als een zegening.
En nu denk ik aan de koude, heldere dagen van Februari, dat ik
me rusteloos bewoog, en er geen einde kwam aan de stroom van
mijn gedachten. En toen kwam Maart — de lente viel dat jaar veel
vroeger dan gewoonlijk, en ik genoot van de lucht; bij elke ademteug werd ik sterker. April ging heen in nachtegaalgekweel, en in
Juni brak de zon tussen de wolken. Mijn eindexamen kwam, en ik
werkte, maar lui: want de lange middagen dat ik van school vrij had
om beter te werken, lag ik in een zwembroek mijzelf in de zon te
baden. Toen het examen kwam was ik bruingebrand en gezond,
mijn stofwisseling was zo goed als ze sindsdien niet meer geweest
is—: en daarom ging ook mijn werk vanzelf. Ik slaagde met uitste15

kende cijfers. Een jaar tevoren had men over mij gewanhoopt! Zonder een jaar te hebben verloren — want het jaar dat ik bleef zitten
had ik door hard werken en privaatlessen bij mijn geliefde dr. Kruizinga ingehaald—: nu was ik vrij; de school die ik haatte om haar
gebondenheid was ik ontsnapt, de wereld, het leven stonden voor
mij open. Het leven. Dat is wat ik altijd gewild had. Geen toeschouwers meer die oordelen over wat ik doe; geen schoolmeesters voor
wie ik de `goede leerling' wil zijn, geen kinderen die ik in het diepst
van mijn wezen veracht.
Alleen op het eind van mijn schooltijd dorst ik de teugels te laten
vieren. Ik had getoond dat ik leren kon: nu dorst ik te tonen dat ik
de borsten van Gladys Stuckmann, het mooie duitse jodinnetje, liefhad. Het meisje was geamuseerd: ik, die altijd zo verlegen was, zo'n
ijsberg. En ze ademde diep en rekte zich uit, en droeg leuke verleidelijke truitjes... Het was een hele overwinning, me niet meer te
schamen dat ik mens was! Ik herinner me, hoe ik eens zelfs meelachte om een vieze mop die een van de jongens vertelde. Ze keken
verbaasd op en waren verblijd dat ik de `point' had gesnapt. Een
onweerstaanbare afkeer heb ik altijd gehad van vuile moppen en heb
ik ook nu nog: wonderbaarlijk genoeg heeft het vulgaire me alleen
maar in denken en spreken afgestoten, maar wat een man doet heb
ik altijd kunnen begrijpen. O dit al-omvattelijke begrijpen, waardoor `wij modernen' zo uitmunten! Is het niet onze eigenlijke ziekte?
Tenslotte had ik mijn eindexamen gedaan, ik had een overwinning op mijn zelfvertrouwen behaald en ik was vrij.
Toen ik mijn laatste opgaven gedaan had, en enkel een paar dagen te wachten had voor de uitslag, fietste ik met een lange omweg
naar huis. Zo dat is dàt, dacht ik, en met welbehagen keek ik achterom naar mijn vertrouwde boekentas: en dit is de laatste keer dat
ik jou gebruik! Ik had Thomas van Aquino gekocht in de 3-delige
Kröners-bloemlezing, en ik nam me voor er excerpten uit te maken
om het Christendom te helpen tegengaan. Ook besloot ik, meer boeken van dat soort te kopen bij Hanselaars antiquariaat, met die dwaze homosexueel met het kale hoofd, en vooral bij de beste boekwinkel
van Den Haag en tevens mijn vertrouwdste vrienden; de firma h jhoff. Zij hadden (en hebben nog steeds) een grote winkel op het Lange Voorhout, met een statige buitentrap en brede glazen deuren.
Hier snuffelde ik graag rond naar nieuw verschenen boeken; speciaal in franse litteratuur waren ze zeer goed voorzien; tweedehands
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en nieuw. Daar zag ik wat later Augustinus' kleinere werken liggen:
De matrimonio, over de leugen enz. in een aardige belgische editie
met geconfronteerde franse vertaling. Dit boek zou als een goede
aanvulling op Thomas van Aquino dienen. In Leiden had ik in de
voorraadschuur van Swering (was dat de naam?) een franse vertaling van Dionysios de Aréopagiet gevonden, door een of andere abbé.
Al deze werken stelde ik me voor in mijn aanval op het Christendom te gebruiken. Mijn eigenlijke bedoeling was niet een bijtend
essay à la Nietzsche op te zetten, doch persoonlijk voorbereid te zijn
op iedere mogelijke weerlegging van mijn bij Nietzsche geboren
ideeën. O, en dit was al een oud plan. Toen ik nog op school was
vocht ik al in lange geschriften met de priesters van het St. Aloysius College, mijn naam verborgen houdend, en weigerend voor hen
te verschijnen. Zo vocht ik b.v. tegen de slechte invloed van de biecht
op de opvoeding, door nieuwsgierige, een beetje abnormale
priesters: is elke priester niet een beetje abnormaal? Ik was toen
zestienjaar en verwaarloosde mijn schoolwerk. Mijn leraar in Nederlandse taal had gelijk, toen hij mijn opstellen doorkraste, en eronder schreef: `Onzinnig en verwaand!' Ik heb dikwijls sindsdien
gedacht dat mijn hele leven met deze woorden misschien nog zou
worden kunnen aangeduid, en dat mijn schoolmeester groot gelijk
had.
Zo fietste ik die middag na mijn examen langzaam naar huis. Zo
dat is dit, dacht ik, en het was alsof ik al die jaren niet gestreden,
gewanhoopt en geleden had; zozeer was ik al het zwakke vergeten,
uit louter gezondheid, en zozeer keek ik enkel voorwaarts. Eerst ging
ik de kant van Scheveningen uit, en met welbehagen keek ik naar
de mensen die in druk gewoel dooreen gingen, en ik voelde me een
beetje als de meester van hen allen, die alles met hen kon doen, vat
hij maar wilde. Zo keek ik naar de meisjes: zij zouden allemaal van
mij kunnen zijn, als ik maar wilde, als ik maar wilde. Maar ik wilde niet, en was gelukkig, en met een zacht briesje in de rug liet ik
me voortduwen, mijmerend over niets, met een gevoel alsof alles
toch al begrepen is, en het denken de moeite niet meer loont. Ik sloeg
bij het einde van de Scheveningee weg linksom naar de Benoordenhoutseweg. Ik had de wind niet langer in de rug, maar het deed me
goed me in te spannen, een klein beetje. De toekomst zag ik, zoals
ik haar ééns meer gezien had (maar dat was ik bijna vergeten) als
een groot blad papier met plannen. Ik zou naar de universiteit gaan,
natuurlijk; maar dat pas in September. Eerst en in de tussentijd zou
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ik de godsdienst weerleggen; dan zou ik — en dit was een belangrijk plan — latijn en grieks niet opgeven nu ik mijn eindexamen had
gedaan, zoals alle stommeriken doen, die hun zesjaren school in een
paar jaren ongedaan weten te maken: neen — ik zou doorgaan tot
ik alle oude auteurs net als hollandse schrijvers kon lezen. Want ik
was van de oudheid gaan houden sinds ik privaatlessen had van
Hein Kruizinga. En dan — natuurlijk (waarom zeg ik natuurlijk?)
was er het grote en eigenlijke plan, dat mijn hart harder deed kloppen en mijn wangen kleurde; het plan dat ik steeds uitgesteld en uitgesteld had omdat ik nog niet kon en durfde, het plan dat mijn leven veranderen zou en mijn toekomst zou zalig maken: avontuur,
vreemd avontuur, dat nqg enkel maar als een vaag en stimulerend
gevoelen in mijn ziel rondwaarde, en dat me leven gaf wanneer ik
naar een leuk blond meisje keek of naar een auto van het duitse
hoofdkwartier, vol officieren. Ik was daarin eigenlijk net als een
meisje: ieder uniform betekende avontuur (ikzelf heb nooit gediend),
en ik wilde avontuur, ik had het vertrouwen dat ik door te wagen
winnen zou. En die middag naar huis fietsend deed ik mezelf een
belofte, een heel vage belofte weliswaar, maar een die ik beter gehouden heb dan enige andere: van mijn leven niets `groots' of
`moois' te maken, maar enkel een avontuur, een groot en spannend
avontuur. Hoezeer was ik de voorbije schooljaren vergeten! Bij de
Rijksstraatweg sloeg ik links af om langs de weilanden naar huts te
gaan. Ik had mijn plan de campagne: afwachten tot ik geslaagd was
(ik twijfelde niet), en dan
me veel vertonen, mensen leren kennen, uitgaan, imponeren, dansen, veel naar concerten gaan, in één
woord: leven. Het begon al donker te worden toen ik het huis zag,
en een lijster zat donker en melancholiek op een nok van het dak te
zingen.
VII
Ik had een oom in den Haag die een prachtige verzameling van
grammofoonplaten bezat. Hij woonde op de derde verdieping van
een oud huis in de Parkstraat, en was de man van mijn vaders
zuster. ί ...] Hij was leraar engels en had, zoals ik al zei een prachtige verzameling grammofoonplaten. En zonder die verzameling
grammofoonplaten zou ik vast en zeker niet zo dikwijls bij hem op
bezoek gekomen zijn als ik nu deed. Maar van de laatste maanden
van mijn schooltijd af was ik een geregelde bezoeker van hun huis.
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Ik ging na afloop van de klassen al de trappen op, mijn tante schonk
thee en mijn oom draaide een plaatje met een pianosonate van Beethoven of een vioolconcert van Bach, terwijl ik in de boeken scharrelde van zijn zeer welvoorziene bibliotheek. Toen de schooldagen
voorbij waren kreeg ik daarvoor veel meer tijd, en dikwijls bracht
ik een hele avond in zijn geleerde huiskamer door. Door 's avonds
te gaan had ik mijn voordeel. De stad bij nacht was avontuurlijk;
wie weet wat er 's nachts kan gebeuren: `de zonde sluipt bij nacht.'
Ik fietste naar huis in de late schemering met de melodieën van Beethovens vijfde pianoconcert zingend in mijn hoofd. Eens, toen het
avondrood de horizon nog kleurde, en ik langs de weilanden ging,
overviel me dat sterke gevoel dat er een raadsel in de lucht is dat enkel op een antwoord wacht om alles te verlossen. Het was in het
voorjaar, en de lucht was vol met merelgezangen. Later probeerde ik daar een gedicht van te maken, een zuiver stemmingsgedicht,
en ik deed het, maar het werd een mislukking.
Ik was nu prooi geweest van mijn onanie vele maanden, het was
Juli, en de wanhoop dat ik niet meer terug zou kunnen gaan, dat
ik mijn uitspatting niet meer kon remmen, begon zich van me
meester te maken. Hoe meer ik poogde ermee op te houden, des te
meer begreep ik de moeilijkheid van zulk een poging; ja zelfs het gevaar want wie kon zeggen of niet de winst van al de maanden met
het ophouden van mijn gewoonte verloren zou gaan. Bovendien was
het alsof zachtjes het verleden me toch altijd nog plaagde, en om me
van het gevoel van hinder te verliezen verscheurde ik alles wat ik
nog aan gedichten en korte verhalen bezat: twee manden vol. Het
enigste wat ik bewaarde was mijn aphorismenboek, maar toen de
ondergrondse agonie me niet verliet, verscheurde ik ook dàt. Er was
nu niets meer dat me aan mijn verleden bond, geen boek, geen papier; niets, behalve mijn herinnering. En in de vacantie van de geest
viert herinnering feest.
De zomer verstreek snel. Ik lag in de zon overdag, en als het me
na uren te warm werd, nam ik een koude douche. Ik schreef een
paar frivole gedichten (één ervan zond ik op naar de Nieuwe Gids).
Het was een warme middag. Ik was bruingebrand en voor een uur
of zo totaal zonder zorgen: ik holde naar boven om onder de douche te gaan staan. De balcondeur stond open, en buiten onder een
oude eik langs de straatweg lagen een man en een vrouw opgekruld
in het gras te vrijen. Eén ogenblik stokte ik: toen schuimde ik over
van blijdschap; ik rende om papier en potlood, en begon hen te te19

kenen, zoals ze daar lagen: twee dieren in het gras. Ikzelf kreeg een
erectie, en snel kleedde ik me uit, keek in de spiegel. Ik zette de douche aan en stapte eronder. Ik kon nog steeds het vrijende paartje
zien. Het was laat in de middag. Op een stoel lag mijn onderbroek,
de handdoek hing over het rek. Toen stond ik weer voor de spiegel,
droogde me stevig af — en daar waren nog steeds die geliefden:
tenslotte pakte ik mijn penis in de hand, wreef en wreef haar, en verdreef mijn begeerte. Het witte zaad dat ik op de hand had waste ik
onder de kraan, ook wiste ik het van mijn buik, en daar waar het
op mijn borst was gesprongen. Ik deed mijn broek aan. Het was laat
in de middag en daar waren de twee mensen in de schaduw op het
gras, die vrijden. Nog wel een halfuur lang stond ik roerloos in de
open balcondeur, kijkend, maar zonder gedachten.
Op een avond lag ik in bed en kon niet slapen. De nachtegaal zong
in de rhododendrons onder mijn venster, en er was een klare, rijkbesterde hemel. De uren verstreken; ik was niet moe en van mijn
gedachten kon ik niet slapen. Toen gebeurde het dat ik eensklaps
in het donker mijn lichaam zag liggen, op het bed, en ik voelde al
de contouren en vormen van mijn vlees. Dat ben jij nou, Joachim,
zo dacht ik, en met mijn vinger streek ik over de spieren van mijn
arm, en daalde af, langzaam over borst en buik (de buik die zo zacht
is) tot het haar van mijn schaamdelen, en daar liet ik mijn hand liggen. Ik leef, en ik ben een man — dit voelde ik dien avond, en het
was de eerste maal. Mijn hart klopte hevig, een sterke spanning
ruiste door mijn lichaam — sindsdien heeft dit besef me nooit geheel meer verlaten, ook al heb ik het dan nooit meer zo sterk gevoeld.
Hoe lang die toestand van allerhoogst bewustzijn duurde weet ik niet
— ze was zuiver geestelijk, en ik stond a.h.w. buiten mijn lichaam
—; zeker ben ik onmerkbaar in slaap gevallen.
VIII
Ik reken nu dat mijn nieuwe leven met September van dat jaar begon, en wel, om precies te zijn met de elfde dag van die maand. Nu
ik op dit punt van mijn leven gekomen ben, besef ik dat ik de rest
te ernstig genomen heb, alsof ik niet de geschiedenis van mezelf
maar van de hele mensheid beschreef. En het gedeelte van mijn leven dat ik nu beschrijven ga is integendeel zo uitgelaten en vrolijk,
dat ik haast geen stem meer vinden kan om het te vertellen.
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Nederlandse poëzie

Tien gedichten
P. f. Donnee

Lang weekend
1 (υrjdag)
Uit onvrede,
uit onbestemdheid,
uit verveling,
of uit romantische hang naar het verleden,
waar de oorsprong ligt van het bestaan.
Ik had beter moeten weten.
Want de weelderige bomen
langs rijksweg 273,
de Napoleonsbaan,
neigden zich al
tot een donkere tunnel:
de weg naar het ouderlijk huιs.

2 (zaterdag)
De herinnering bleef steken
in een droge opsomming van zaken:
het boekenrek,
het donkerblauwe glas
waarmee de wereld van kleur kon veranderen,
het fluorescerende Mariabeeldje
waarin
— onder de deken,
in de avondlijke grot —
het maanlicht gevangen scheen.
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Een dag slenteren
langs de plaatsen van de jeugd
levert niets:
de versmalde weg naar school,
een ineengeschrompeld speelveld.
En toch was dit huis eens mijn moeder,
en deze straat mijn vriend.
3 (zondag)
Niet op de oorsprong,
op zijn immerdurende herhaling,
op zijn immerdurende vervorming
komt het aan.
En de bomen langs de Napoleonsbaan,
de kortstondige echo's van een auto,
vervlogen
en sloten zich klein in elkaar
in de achteruitkijkspiegel.

Harmonieleer

Ik keerde terug naar huis.
Ik ritste een verleden dicht.

Tegen het Oosten
verrijst een mandarijnvormige wolk.
Slechts door haar standvastigheid
bewijst zij dat zij de maan is.
In het lage Westen
schroeit een granaatappel
een scherpomlijnd gat
in de vloeipapieren hemel.
Een prent uit een verloren kinderboek
laat mij niet los:
een man, aan het eind van de wereld,
steekt zijn hoofd
door een koepel van aquamarijn
en aanschouwt de harmonie der sferen.
23

Een dag aan zee
1
Het is eb.
Langs de waterlijn trippelen strandlopers,
haastig op zoek naar voedsel.
Een etherische zeevinger lijkt te verwijzen
naar onze herkomst uit het water.
En hoog op de vloedlijn liggen inktvisschilden,
geschikt om de kalkbehoefte van vogels te stillen,
en weer meer naar de zee
broodsponzen
als stukjes van een afgebrokkelde wolk,
en weer meer naar de zee,
onder een pekzwarte wade,
een Jan van Gent,
telkens weer door het water omhangen
met een witte affodillenkrans
omdat hem nu
voor altijd
het blauw is ontvallen.
2
En als had de wind bladzijden
uit een ongeschreven boek gewaaid
glijden en zweven
in de verte de meeuwen.
Gedachteloos
en louter heimwee
is de ademanten schittering van de zee,
is de witte ruis
van de zee.
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Het luchtpenseel
Achterover in het hoge gras
langs de oever van de Maas.
Het perspectief dompelt mijn tenen
in het reflecterende water.
Tussen windhalm en windhalm
glijdt een zeilboot voorbij
als de abstracte nagalm
van een zwaan.
In de koude hoogte
van het abyssale blauw
duikt een straaljager op,
immateriëel,
zoals ik mij hem heb voorgesteld.
Afwezig, gedachteloos,
trekt hij een streep van condens
op het ijle luchtpostpapier.
En van ver waait de wind
een geest van lavendelzeep aan,
zo irreëel en broos,
zo lucide aanwezig,
dat ik op de immense lijn
een naam schrijf,
zoals ik mij hem heb voorgesteld
in de geretoucheerde wolken,
in de naar saffier vervloeiende letters
van eertijds.
Husteron
En jij bent er
en bent er niet.

proteron

Ik leerde je kennen
en zag je voor het eerst.
Ik kuste je
en ontmoette je toen.
Lang voordat je wegging
had ik al afscheid genomen.
Ik kijk nog vaak naar je om.
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De weg
Een watersnip zwemt uiterst voorzichtig
het oppervlak van de Maas uiteen.
Maar de rivier ontsluit zich niet.
Haar antwoord is een vredesteken
dat langzaam naar de kanten kruipt.
Het vee op de oever
is een standbeeld
in bruin en in wit.
Verderop staat een huis.
Achter het goudverzonken vensterglas
lijken de zon en de lucht te wonen.
En een kleine stip treedt binnen
in deze lichtwoning van Aton.

Treurende lantaarns
Het regent
in de galnoten nacht.
Banden vormen vdwijnende rails
in het nat van het wegdek.
Misschien kom je terug,
zeg je,
maar je weet het niet zeker;
een heimwee kweltje zo zeer.
En de ruitenwissers zoemden
zo snijdend zacht
toen jij een laatste lichtceldeur
in tweeën brak.
Al op de terugweg
begon een verleden.
Langs de kanten treurden de lantaarns,
de hoofden gebogen.
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Twee gedichten
Maarten Doorman *

De dood is een vis
Regen, eindelijk
regen in de vaart.
Haast zonder te bewegen
glijdt de snoek.
Langs het water wordt de rust
die ik zoek
kompleet.
De dobber trilt.
Bijna beet: een van de twee
wacht nog even.
Leven is vis
die niet bijten wil.

De dood is een vis
Zon, steeds te veel
van dit licht op het water.
Het zacht schommelen aan boord
brengt de dag
vrijwel tot stilstand.
Ook de andere bootjes
dommelen, nog zachter
gaat door het riet
een vanzelfsprekend geluid:
de vraag wie aan de beurt is.
Het antwoord blijft
uit: niemand slaat hier
iets aan de haak.
Leven is vis
die zich niet vangen laat.

* Van Maarten Doorman verschijnt dezer dagen bij uztg Bert Bakker de bundel `Weg, wegen'
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Communicerende vaten
Judith Elfferich
Zo ontroostbaar valt de regen,
valt en pointilleert de wegen,
valt en vult gedachtengangen,
valt en wist de staande stad.
Zo ontroostbaar vloeit de zee
bijna over van verlangen
droog te vallen, weg te ebben.
Zou de zee er weet van hebben
dat ze net als regen nat is?
Zouden ze elkaar herkennen?
Zo er iets als troost bestaat,
lief, dan denk ik dat het dat is.
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Archeoloog te Morgantina
Ron Els/zout

1

Alsof het wondkorst is wordt
in lagen de aarde afgekrabd
uren vergaan dag na dag
onder de zengende zon
zoekt hij verbeten naar tekens
uit een dichtgegroeide tijd
deze mythe wordt de grond
van zijn bestaan
eerst was de bodem geel
later soms bloedrood
in de bressen die hij slaat
veegt de wind vaal grijs zand
maar de geur van tijm
waait aan hem voorbij

2
Het knarsende wagenwiel
de boer die traag van de
velden huiswaarts gaat
heeft hij niet gehoord
wat hij in zijn zwijgende wereld
verstaat is alleen het ingelegde
woord voorbij een drempel
dat hem `XAIPE' wenst in
een weerbarstige dode taal
die hij ternauwernood beheerst
29

Zand wordt langzaam steen
door voorzichtig vegen tekent
verbleekt mozaïek zich af
sedimenten van een oud
verhaal: ogen, een muts,
de vleugel van een arend
zo heeft hij nog nooit gekeken
hij ziet op de verweerde
vloer een overladen tafel
rumoerige gasten zijn gekleed
in soepel linnen, kinderen spelen
en uit een kruik vult Ganymedes
broos vaatwerk met rode wijn
4
Langs rotsig pad door
gele en grijze kavels
heeft hij zich gehaast
in de stad slaat de markt
hem in het gezicht: venters
brengen schreeuwend zurige
wijn aan de man de stank
van rottend hout en bedervende
vis blijft hangen op het plein
buiten de muren schuurt
de wind langs stoffig
stoppelveld, steeds werkend
aan voortvretend verval
in zijn vuist verzandt
een gevonden fossiel tot gruis
30

Twee gedichten
Esther Jansma

Florence
Wij polsen het romeinse asfalt laat, vandaag.
Ondeλ ons balkon, dat als een extra tong
in de stoffige mond van de stad ligt,
staan blonde toeristen met kindergezichten
stoned in het zog van de zon. De avond
rammelt met bestek.
Op zoek naar zo'n plein, waar duizend
vreemde mensen het door zon & sex glimmend
gewreven middelpunt zijn, drinken we wijn
en wijn, tot wij met dwaze vinnen
slagzij maken ep dansend als stof
in de mond van Florence verdwalen.

Vakantie-flirt
Witter dan zout ligt boven zee
het labyrint van oude trappen
waar wij, bij toeval uit de nacht
ontstaan, de ronde van toeristen
gaan en pizza eten.
Ons gesprek spoelt af en aan
tegen de stadsmuur van Sperlonga.
Wat jouw gezicht voor mij betekent
blijft onzeker, wel weet ik
hoe in dit licht mijn lichaam staat
en hoe jij rekent.
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Twee gedichten
Renée van Riessen

Nachtstad
De tunnel in, we reizen door de nachtstad,
de blauwe stad, die ons nu dichterbij is
dan overdag. Verlaten stad, nu word je pas
bewoond en beschenen, ze houden je hart
ritmisch industrieel op gang. Kijk!
je rookt en stampt, je hebt een ingewand
van olie. Ze bedrijven de liefde met jou
op muziek van metalen instrumenten, dat
bonst, dat blaast stoom af. Dat klinkt
in de nacht — alsof je niet alleen bent.

Koningsmasker
Hij is de landheer van een licht seizoen
en praat er ongemaskerd met de bijen.
De koningin laat hij het meest nabijzijn
terwijl haar zwerm de woorden verder zoemt.
Het zijn maar lichte spreuken, van de regen
eerweg, achter zijn rug, een grijs bewegen —
Een koningsmasker zijn gezicht, hij buigt.
Het zomerlicht verdicht zich in de bijen
die niet meer aan hun lot ontkomen, reizen,
dansen, zichzelf verliezen in de daad
en daarna langzaam eerst de tuin vergeten,
de zwerm, de landheer met zijn dwaas gepraat,
tenslotte ook het licht — het licht het laatst.
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Drie gedichten
L.F. Rosen

De NV Kindervreugd kijkt om
Het was een goed jaar in de windhandel. Het stof
vertoeft tot okselhoogte opgehoopt thans elders.
'k Geeuwde dat het waarachtig stormen leek. Wat dof
was ging blinken onder mijn vorstelijk gekruide
levensadem. — 'k Laat het nu tochten in de kelders
van het pand en werk een laatste stofnest naar buiten.
Het pronkstuk van de firma houdt zich daarin schuil:
Een volrijpe storm van stank, het resultaat van
de jaren dat ik te boek stond als klein huisvuil
en het ongedierte bij mij op krachten kwam.
Voor 'k er een pond van had was mijn vlees al bedorven.
Het is slechts stank die de tand des tijds overleeft
en het besef dat daarvoor iemand is gestorven
en het besef dat je dat jezelf nooit vergeeft.

Met dank aan Melville
Pijnlijk mooi is Achab. Achab is een kerk waard.
Achab is een triomf. Tussen zijn schouderbladen
wil ik overnachten. De zon uit zijn nekharen
zien klimmen en 's avonds zien dalen in zijn baard.
— Het zal wel met de hoon der blinden overladen
worden dat mijn hart uitgaat naar een man op jaren
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Zijn schedelgewelf is het dak van mijn bestaan
en zijn voeten alles wat mij bindt met de aarde.
Ben ik het noorden kwijt, kan ik blind op hem varen.
Mocht hij op een granieten schim te pletter slaan:
De koers is bepaald, zijn leven is geen voorwaarde.
O mijn kapitein komt in geen graf tot bedaren.

Franciscus op het slachthuis
Ik ben hier aangesteld als huisprofeet. Geen Moses.
Ik mag graag schertsen dat ik het uitbeenmes ben
van het vleesgeworden woord. Een gezonde dosis
luim en scherts tegen de dierlijke ernst stelt men
op prijs en liever een lachsalvo dan een vloek.
'k Ben geen verloskundige, bittere profeet.
Het zijn geen nooddruftige zielen die ik zoek
noch is de aandacht die men aan het vlees besteedt
mij een gruwel. De buldertoon die ik soms aansla
is maar vanwege het gedreun van vallend vee.
Dat schietmasker en vleeszaag de regalia
zijn van de worstvorsten van dit huis waarmee
zij de runderen onderworpenheid afdwingen,
ik weet dat de dynastie hiermee valt of staat.
Dat de dieren achter hun zachte maskers zingen
en dat niemand dat hoort, is waar het mij om gaat.
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Het juiste schaaltje
Nico Slothoujier

Ik stond aan de rand van dichtgeslibt leven,
nam aangedaan de vlakte in mij op en droeg
een handvol mee naar huis voor later.
Je zei: `Dat kun je niet bewaren.'
We pasten en maten, op zoek naar het juiste
schaaltje, de ideale kom. Je schepte keurend
de massa om, ik dacht: `Het slijk van jaren.
Je roert de laatste data glad.'
Ik wilde bogen op gebeurtenis en turfde in
de wasem op het keukenraam;
je vroeg me om te komen, niet te dralen.
Ik dekte de tafel en ontstak de kaarsen.

35

Twee gedichten
Hans Vergeer

Sounion 17 april 1982
Misschien de geiten onder de tempel
van Sounion, misschien
kennen zij een vermoeden van het mysterie,
dat voor ons versteend ligt.
De wind in de struiken, de dood
van Seferis, de bloemen
van april, het gepraat van toeristen.
Zonder punt, dag
in, dag uit gaat de zon
op en onder

Bodemvondst

alsof ik hier nooit zat te schrijven.
Onder glas ligt de sleutel.
Massieve steel, omgekeerd
hartvormige greep,
deel van de baard
afgebroken. Het slot
verdween.
De deur vergaan.
Het pand afgebroken
waar jij woont.
Soms, in gedachten
klip ik aan.
Straatrumoer geeft steun
in de rug. Een marskramer
vent prenten uit.
Er wordt niet opengedaan.
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Oud echtpaar
Peter Verstegen

Van alles wars, zelfs naar elkaar afwerend,
willen zij niets meer willen, om hun rust;
het lichaam zit hen niet meer zoals eerder,
hun blik is uitgeblust.
Was het door eigen zwakheid dat de strijd
om wat geluk hen tot verliezers maakte?
Maar in hun trekken is geen schichtigheid
om wat ze zelf verzaakten.
Er was een dag dat ze hebben geweten
dat er voor hen niets meer viel te behalen,
dat ze verslagen waren.
Gezichten, leeg van hoop, die nietsziend staren,
alsof ze met hun ziel moesten betalen,
om te vergeten.
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Achter de hoogte
het vogelmeer vinden
zo meeuwenwit dat
water ondenkbaar, water
bewegend sneeuwland.
2
IJskristallen op bruine
korstmossen vonkend
onder de voet —
vuur dat niet kleiner,
niet kouder kan branden.
3
De zee zoevend
als auto's op een weg in de
verte; de rijwind te voelen,
snelheid te meten aan
krommende vliegdennen,
aan wolken:
een file die muiswit oplost.
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4
Onachterhaalbaar
wat in warmte gebeurde,
hier, tussen hondsroos
en orchis, wat gebaarde,
behaagde —
alsof zomer niet eindigt,
stramheid niet insluipt,
geen boom ooit leeg wordt
van sterfte.
5
Bij het omkijken
een lichte verschuiving van licht,
een wrijving van kilte op kilte,
meer was het niet.
Het punt waar de dag scheen te stokken,
even haakte aan naakte takken
en verder liep.
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Arkadíë, Bassae
Hans Warren

1
Op smalle voet Arkadië in lopen. Nooit
is het morgenlicht veranderd in die ijle wouden
of klaterde het water rijker.
Twee herders pijpen
in het struweel bevracht met eeuwen
onschuld en ondeugd. Hun lippen krullen
rondom het mondriet, hun openstaand hemd
ruikt naar de kudde en hun blote benen
zijn donker, aards.
2
Hoog op de kale berg, verbijsterend, de tempel.
Dat zij dit eenmaal waren, dat eens mensen
zo hoog van adel stegen langs dit pad
om er te offeren voor hun tekort.
3
Ruim twintig eeuwen lag deze ruïne open
voor zwerver, bok en rover. Nu
is het er wéer een heiligdom; de god die heerst
heeft meetlint en equerre in de hand
en jaagt de pelgrim die van verre kwam
voorbij zijn schachten, touwen, kisten puin.
Het wordt hem niet vergund daar in de cella
de hulp van Apollo Epikourios af te smeken.
Een arm wijst uit, een bronzen hand, een gouden oog.
De lange tocht terug naar 't dal vangt aan.
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4
De herders pijpen nog.
De heren lopen langs
en kiezen dédaigneus. Op brede voet
Arkadië uitschuiven. Een groots licht
daalt over de illusie. Nacht verdooft.
De voet, geschoeid, wordt slanker, maar 't gelaat,
eens smal, wild, hongerig, verpaft.
Hun lied verschraalt. Antinoüs
zonk in de Nijl.
En όnze fluit
klinkt voller steeds van weemoed.
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Hermaphroditos
Jaap Westerbos

Ik, zoon van Hermes en Aphrodite
(mijn ouders zijn een tweeling: zelf ontstaan
uit één baarden zij samen weer één. Maar
zoals gewoon is onder de goden
waren mijn minnen nymfen:), ik groeide
op tussen de vrouwen met de grote
borsten, op de droge hellingen van
het Ida-gebergte, in een hol. Ik
was mooi: de bouw van mijn vader en mijn
moeders haar en ogen, maar ik was nog
onbeproefd, dus van karakter schoner.
Eigenlijk werd ik geboren toen ik
die vreemde, van opwinding gespeende
plek verliet. Vijftien was ik, en dorstig,
zowel in geest als lichaam. Vlak na de
witte dikke melk was het heldere
water een openbaring: zoveel en
wat was het licht en koel, het reinigde
reukloos het stof van voet en ziel. Ik keek
mijn ogen uit natuurlijk: rivieren,
meren, en voorts de ruime zee. (Ik zag
haar foutief als moeder van de aarde;
het was omgekeerd.) Ook kleine beken
en wellen, ik was verwonderd, verleid,
steeds opnieuw. Tot in Karié. Hier hield
ik bij de bron van nymf Salmakis stil.
Haar beeltenis lag ongebroken op
het water en met een kam dreef zij haar
lange haren tot een stroom uiteen, maar
haar zag ik niet, mijn oog ging uit naar de
beschutte bron, haar volmaaktheid, deze
kleine, levenschenkende schoot, zwijgend
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nu, een mysterie haast, de bruid van brood.
Salmakis zag ik pas later. Juister
is te zeggen dat zij mij eerst zag en
door met water te spatten mijn aandacht
trok. Ze was bekoorlijk ja, lief en schalks;
verliefd, dat zag ik, verliefde vrouwen
herken je zo. Maar hoewel haar lichaam
blank was, kon zij wat mij betreft niet op
tegen de helderheid van de bron. Er
bestaan twee soorten lust, die van het
kind en de man. Ik verkoos de eerste.
Was dit een proef of was ik voorbestemd
op deze wijze afscheid van mijn jeugd
te nemen? Ik verkoos het water doch
Salmakis verkoos in mij de dood. En
zulk soort moed wordt door de grote goden
vaak beloond. Ik zwom weg van haar en haar
liefde maar zij omarmde mij, ach ik,
de tegenstrevende, ik, voor het vlees
nog doof, ereaarde nu het wezen van
twee geslachten tegelijk: ik werd één
met Salmakis en zij werd één met mij.
Die kwelling! Gesmolten worden, je weer
laten smeden! Toch voelde het ergens
of ik dit al die tijd onder vele
waterspiegels had gezocht: extase.
Ik, Hermaphroditos, werd mijn naam niet
in betekenis voltooid? Ik was één
eerst, nu weer twee; wel eenzaam soms maar nooit
alleen. Het is verwarrend maar draagbaar
ook want de wereld kwam in mij samen
met Salmakis én de zoon die ik van
mijn ouders, Hermes en Aphrodite,
blijf. In mijn afkomst en mijn verwarring
schep ik zelfs meer dan naam: ik ken geen eind.
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Essay

Collage van Elÿtis

Eftychía Pap ayannορο 1οu,
een Grieks tekstschrijfster
Frans aan Hasselt
1
`De woorden, luister je wel naar de woorden?' kan een Griek je verrukt vragen als een lied weerklinkt dat muzikaal al zo mooi is. Van
honderd of duizend liederen kent hij de woorden. Zelfs als hij de
zeïmbékiko danst bij een lievelingslied, de vaak zo introverte éénmans(tegenwoordig bijna even vaak éénνrouws-) dans, zingt hij of zij flarden van de tekst zo'n beetje mee.
Tekst? Eigenlijk hoort dat woord hier niet, er is tenminste geen
Grieks woord voor tekstschrijver. Vermoedelijk voelt men het woord
`kimeno' als iets te vlak, te neutraal. Men zegt `stichourgos', versregelschrijver. Maar de eerste leveranciers van teksten werden volgens Petrόροulοs' `loyides' genoemd, `woordmannen' (wel te onderscheiden van `loyii', geleerden).
De Griekse dimotiká tragοúdia, volksliederen en -liedjes, waren
alle anoniem. De eerste rebitika, 2, die men heel globaal `volksliederen van de grote stad' zou kunnen noemen, waren dat ook nog. Alle
vijfhonderd liederen van Markos Vamvakáris, de `aartsvader van
het rebètiko', staan qua tekst ook op zijn naam, al is het wel zeker
dat in veel gevallen anoniem gebleven `lόyides' hem aan een tekst
hebben geholpen, tegen geringe betaling in geld of natura.
Deze liedteksten zijn veelal zwaar pessimistisch (de Grieken spreken gewoon van `zwaar'), vaak ook erotisch, doorgaans simpel maar
nooit vulgair:

Je oogleden schitteren
Als de bloemen in het reld
Ti µστόχλαδά ,' λφιποον, 6ρ
σσν τà λούλØα τάι κφιποο

Je luikt je oogleden

Ti µαrιιιλα6ά o' γόρνυς, δρό

En beneemt me het verstand

xai λογισµό µού παίρνυς.

Ti µατάκια σου άδαλφdλα, δρà

µάι ρσγίςουν τήν χαρδοόλσ

Je oogjes, m'n meisje
Verscheuren m'n hart
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Zelfs als ze naar buiten treden
Zullen ze iemand als mϋ niet vinden.

Τά µατάκια ,00 νά 600', 8ρ
000
µάνα 6ά 80 δρτύνε

Geleidelijk komen er rebètika waarvan de tekst teruggaat op een andere figuur dan de componist, ook al blijft die auteur goeddeels onbekend. Zo zijn de (fraaie) woorden van onderstaand lied uit 1938
niet van de componist Chatzichristos (laat staan van de grote zanger Stratos, met wie het meestal wordt geassocieerd omdat hij het
als eerste zong), maar van een zekere Lelakis3:

Vagebond noemde je me op een avond
Zonder enige reden
Maar het hart van die vagebond
Houdt het je niet ten kwade.
Vagebond noemde je me maar ik
Zonder je te haten
Lach zelfs nog bij min pin
Om geen medeleden met je te kr~gen.
Toch komt er een tijd, m'n kleintje
Datje het zult berouwen.
Om het hart van die vagebond
Zul je huilen, tranen laten.

'λλήτη µ' "0 µιά (lραδιά
χωρ4 00_ αετία,
µά τού άλήτη ή 00&'
81 ooG κρατάιι χσκία.
Αλήτη µ dπµ µά άτώ,
χωρίς νά o! µισήσω,
γeλώ άκδµα 00 8ν πονώ
γ ιά νά 'ή o' λµπήσω.
θά'ρ&ι κσØ δµως µwή
νά τ6 µεταØcΚ
γ ιά ood άλήτη τήν καρδιά
80 κλάψεις, 80 δακρύσεις.

Nog in 1948 vinden we een klassieke chasάρikο4 van Ρapaïoόnnοu,
waarvan de woorden zijn geschreven door een zekere Tsandas (bijnaam van Vasiliάdis, door Petropoulos de `altijd onzichtbare'
genoemd):

Laat me in m'n zwaar gepieker
En begin nu niet te zeuren
Houd je mond, het voert tot niets
Doe het licht uit, dat we gaan slapen.
Je hebt m'n hoofd doen duizelen
Hou nu eens op met al je chagrjn.
Als het dag wordt praten we wel weer verder
Doe het licht uit, dat we gaan slapen.
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'Ασι µι στ6 8σ8'6 0χ000080
00' 880 6σχRσκ *ην µοσσµο6σα
κ6Φτσ YaU. µην τ6 τρσ6ούµσ.

08000

τ6 σύΚ +d 000080080

Μσσ%ιις (ob o τ6 χ08660,
σοετ6νσσινισ τη+µη6λη
Odo 0080p0000 Θ6 τ6 πούµσ,
00000 τ6 Ø ν6 0000800ΜΜ

Wees nu eens lief en kus me
Doe het licht uit en omhels me.
Met chagr~n komen we niets verder.
Doe het licht uit, dat we gaan slapen.

'Ελα γλυτ0 τσΙ φλησι µσ,

σθησε τ6 φώς τι dyndAιaot µσ
µι γιφΙνυς στµη σι Bd σy σdµσ,
08ή0' τ6 Φώς vd τσψηθσύµε

Zijn Lelakis en Tsandas vermoedelijk nog `lόyides' geweest die altijd op de achtergrond bleven, kort na de wereldoorlog komen er
tekstschrijvers die, hoewel nog steeds niet bekendheid verwervend,
toch een eigen rol gaan spelen in de rebètika-wereld. Iemand als
Kostas Virvos heeft voor veel rebètika-componisten teksten gemaakt,
en in een latere fase ook voor de componist van kunstliederen Markόροulos ( Thessalische Cyclus). Maar nog steeds weten weinig Grieken dat de woorden van een van hun populairste liederen, uit het
begin van de jaren '50, van hem zijn. Trouwens, dat de muziek van
Theodoros Derνeniόtis is zal nauwelijks bekender zijn. Zowat iedereen associeert het lied met de klaaglijke stem van de, reeds bij zijn
leven legendarisch geworden, Stelios Kazantzidis:
Sta op, lief moedertje
En doe mj open
Om het kind dat je had afgeschreven
m ie armen te sluiten.

Σήκω, µανούλα µου γλυκιά,
έ Εε α µ' οί ξεις,
ο ιξεγραµµένο
τρ
Σου ΤΟ γιο
στην αγκαλιά να σφί Εεις.
'
Ανοιξε, µόνα, άνοιξε,
6ε Σου χτυπάει
ο
νος,
χτυπάει
µάνα µου,
γιος
ο παραοτρατπ~~νος.

Doe open, moeder, doe open
't Is geen vreemdeling die aanklopt
Het is, moeder, je eigen zoon
Die op het verkeerde pad raakte. (refrein, alleen na couplet 1 en 2)
Ik heb je verbitterd en gewond
Vroeg oud heb ikje gemaakt
Maar laat van nu af dit alles
Vergeten kunnen zin.

Σε πί κρανα, Σε πλήγ Ø

α

ι Υέρσσες νια µένα,
τØ όµως όλ' αυτά
ειναι ξεχασµένα.

Μια πόρτα α οί γει διπλανή

Er opent zich een deur ernaast
En iemand roept me toe:
Aan die deur hoefje niet te kloppen
Want er leeft niemand meer.

-

µου '
φσυνάξει ένας
σ~ ιαυτό
το απ ι υπ χτυπάς
γιατ ί Βε ζει κανένας.

Tot nu toe vermeldde ik alleen `ik-liederen', al begint die 'ik' in het
laatste geval al te vervagen en plaats te maken voor het oproepen
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van een (droef) tafreel, een kleine ballade. Bij de grootste componist van de laatste fase van de rebètika, de vorig jaar overleden Vasílis Tsitsanis, vinden we nogal wat teksten waarin de `ik' geheel is
weggevallen en een bespiegelende, filosoferende (niet moraliserende)
toon wordt aangeslagen.
Van een van de, ook qua tekst, allermooiste op dit gebied, de
chasόρikο Het pad (To monoρ ti), eveneens uit het begin van de jaren '50, is vreemd genoeg weer geen aparte tekstschrijver te vinden.
Zijn het woorden van Tsitsanis zelf, of heeft hij hier gebruik gemaakt
van een van de laatste anonieme `lόyides'?5
In het leven openen zich heel wat wegen
Je volgt er een naar goeddunken en ziet wel waar je uitkomt
Maar er is ook een kwaadaardig pad
ω;ωi ινi de~~0ιΡ ανόίναν.oι
Dat rechtstreeks in de afgrond voert.
Aet,

µά d.o' κι b'

µονσπten πσ' ηρό.

,ό ' Øύ σr4. .aτnaóea rq ' ν η

Als je dat pad op een avond inslaat
Laatje de rechte weg voor alt/d achter
Dag voor dag zul je een hart aan flarden maken
Een lichaam in de vodden daarvan kleden.

1.6µo~oπñτι Q~.e~ π~a. ~é ~~~mñ

'd' Tow "p4' πιό „ώ """m ‚d' ñ φηνεις
όλΛΜιΡ ίς Ιό κσνρελιάξεΚ µια „„ό"
κι Ε» αα""' 'ό 'ό ""„λ'" ' ης Ιό "r'

En daar vergeet ook God naar te koken
Je gaat voorbj en geen mensel~k oog huilt.
Eén stukje vuilnis méer, met andere woorden,
Op het kwaadaardig levenspad.
K, κτ ί ξΡττνόιι .,

ά Ø ΕΌ, υιΡα rα σι sεì
αeρα"ς «'1 „me, παι ñ€„ „λ"gin ñαθρ "

µότι

2

ids Abs {uM~ r6 πσ.' ΛΟ ró µoνoπ~τιΡ

De tekstschrijver blijft in de jaren '50 het stiefkind van de rebètiko,
slechts zelden verschijnt zijn naam op de 45-toeren-plaatjes. Het
meest karakteristieke geval is dat van Eftychia Ρapayannορο lου,
het middenpaneel in het drieluik van Griekse tekstschrijving dat dit
artikel wil zijn.
Eftychia werd in 1893 geboren in Aydin (Klein-Azië); toen zij met
de `Catastrofe' in 1922 naar Griekenland kwam bezat zij het diploma van onderwijzeres. Ze heeft dit vak echter nooit uitgeoefend. Na
een eerste huwelijk met een rijke man dat in 1924 mislukte, voelde
zij zich vooral tot het toneel aangetrokken en zij trad in menige voorstelling op, vooral als koorleidster in tragedies, tot 1942 toen zij er
om gezondheidsredenen mee moest ophouden.
48

Inmiddels was zij in 1932 hertrouwd met een politieman. In 1948
begon zij zich met de dichtkunst bezig te houden en er kwamen twee
kleine bundels uit. Het waren echter haar `teksten' die aftrek vonden en zijn blijven voortleven. Vooral na de dood van haar jongste
dochter — ook een actrice — werden die overwegend pessimistisch.
Zelf raakte ze aan het kaartspel verslaafd, zo hevig dat haar man
haar opsloot als hij nachtdienst had — ze wist dan met hulp van een
ladder haar kamer te verlaten en daar weer terug te keren voordat
hij thuiskwam. Haar teksten sleet zij voor briefjes van 50 of 100
drachmes — zes tot twaalf gulden — met uitschieters tot 200 of 300.
Bekende zangers en componisten maakten er dankbaar gebruik van,
maar alleen de componist Kaldáras gaf haar percentages van zijn
opbrengsten.
Vele jaren bleef de verbitterde vrouw vrijwel onbekend, hoewel
de zanger Kazantzidis later toegaf dat zij `de vader en de moeder'
was geweest van enkele van zijn meest succesvolle liederen, waaronder Alles is één leugen, dat muzikaal nog steeds op zijn naam staat.
(Theodorakis: `Als dit lied werkelijk van Kazantzidis is, behoort hij
tot de grootste Griekse componisten.') Het is een mengsel van filosofie en ik-tekst, volgens sommigen geïnspireerd door de dood van
haar dochter:
Min laatste avond
Breng ik vanavond door
En wie mij zo verbitterden —
Nu ik uit het leυen wegga
Vergeef ik hen allen.
Alles is één leugen
Eén zucht, één ademtocht
Als een bloem zal een hand
Ons plukken bij het krieken van een dag.
Daar waar ik heen ga is geen plaats
Voor de traan en de pin
De kwellingen en smarten
Bleven hier, in het leυen
En ik vertrek alleen.
Twee deuren heeft het leυen
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Το τελευτσίσ Θράδυ µ ου

ιόφε
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- τώρα π υ φεJγω α
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µια α
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σ π χέρι
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εδώ θοα
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χι εγ ώε θο
ι φώ γω1011O.

∆υο no~ τ ~ τ έχει η Cod,

Ik opende er één en ging binnen
Ik wandelde een ochtend
En voordat de avond kwam
Ging ik door de andere naar buiten.

ι λαό .
οιζα
σερηιάνιοα ι έ ναα χ
ι oύ ναρθε ί τσ ιδειλινό
σπά την άλλη Θγ ήχα.

Voor dezelfde Kazantzidis en voor de grote, onderschatte componist Kaldáras schreef Eftychía in 1958 de volgende exclamatie van
zelfverwijt:6

Van de hoogte naar de diepte
En van het vele naar het weinige
Ach, wat is er van me terecht gekomen
En van de bovenste sport
Belandde ik op de laagste.

ΑΠ τα Ψηλό σ α χαµηλά
τσλλά σ α λ ίγα,
Πλ . πώς χατάντπαα σ n ζωή
α ' α'
ό τσ '
αώτοτσσαςλ ί
Στο τελευταιο ιήγα.

Μα χανενας 6ε ΜΟΥ φταίει ηια τσ χάλι
συ,

σιασ ιυο θέλει τσ κεφάλι µου.

Maar niemand anders draagt de schuld
Voor min ontreddering
Gebroken worden wil min hoofd. (refrein)
Uit het slechte gezelschap dat ik koos
Kwam min vernietiging voort
Tot een bespotting maakte ik, in m'n waanzin
De naam van min vader
En ik huil van schaamte.
Naar min ναderl~ke woning
Zou ik willen terugkeren
Maar waar vind ik de moed
En wat moet ik de menen zeggen
Hoe hen onder ogen zien?

λπ T Ι S xαχές χαρέες µου
ήρθ'
η ααταοτροηή υου,
ρε ς ίλεΨα Στην τσέλα µεν
τ όνοµα σον αατώρα νου
αα'
χλα ίω αα τη ντροαή µσν.
Στο χατριχό τ
ι ΜΟΥ
θέλω για να γυρίσω,
συρόγιο άµως ναMTS',
µι,

µε τ
Κα '

υς διχσύς µου τ

.ώς τ νο τονs αντι x ριa w,V

α

,

Weer meer op het bespiegelende vlak schreef zij voor de componist
en bouzouki-virtuoos Manolis Chiόtis het veel minder bekende Er

zal een trein langskomen:
Waarom, zeg domme mens
Filosofeerde je nooit
m ie korte leven
Maar huil en verkwjn je
En bederf je je stemming?

Γιατ ί , θρε "
Μ ρωχε χο υτέ,
6ε φιλοσόφησες ιστ έ
στη σύνταµπ ζωή σ ον,
ιαρά αλαι5 x ι µαραζώνει5
.αι το κ έφι σου χελάς;
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• ε

Daar waar zoveel heengingen
De jongen en de ouden
Eens kom j j daar ook.
Waar gingen zoveel mensen heen
Die huilden en liefhadden
Waar gingen zoveel zielen heen
Die zo werden bemind? (refrein)

Κει '
ουχήγαν τόσοι άλλοι,
ι υι v γο ί ε
ι µεΥάλοι.
εαιοτε ει ευJ 8α αας.
Toi ιήγαν τόσοι ό
'
ελάφαν ει αγαιήσα
χήΤσνε τόσετ χασ6ιέ5
'
ου όσο αγαχηθήχσν.

πολ

Γιατ ί , Βσε άνeσωαε χ υτέ,
η Θολώνεις τη ςωή
ιερό α
α,
'λ"".
Κόπο ιοτραίνσ8α
ι
ο
.εράσει
Λ (αι'
τη) ζωή µατ Βιαστιχό'
τη Βαλ ίτσα µας ατ ο Χίο'
ει σ θεός µ νάχαξέρει
ιού θα εα νο υυε σταθµό.
10

µε τ

Waarom, zeg domme mens
Vertroebel je je leυen
/Vletje bittere klacht
Een trein zal haastig
door ons leυen komen
Wj met de koffer in de hand
En alleen een God weet
Waar het eindstation is.

De dood speelt letterlijk de hoofdrol in het reeds in 1951 voor ΡapaϊοYnnου geschreven Charos ging zielen vissen, dat pas veel later bekend werd toen de componist het zelf ging zingen:
Charos ging uit υissen
Met z'n angel naar zielen
Ach, en h j zoekt gekwetsten
Ongelukkigen, bedroefden.
In de armenes jken
Ging Charos υissen naar zielen.
Ach, geteisterde lichamen,
Zoek vanavond de steegjes op
Opdat Charos ook ons vindt
Wj die de aarde tot last zijn
Opdat we bevrijd worden van de nachtmerrie
Zoek vanavond de steegjes op.
Met z'n zwarte slinger
Komt Charos om de hoek
Ach, laten we hand aan hand gaan staan
Om hem een val op te zetten
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En dan maar zien wie de slinger treft
Charos dwaalt rond door de buurt.

- στρίθει ο Χάσος στη Υωνιά

Als tekstschrijfster overlapt Eftychia Ρapayannορο Ιοu de laatste periode van de rebètika en de eerste van de grote componisten die de
Griekse muziek in de jaren '60 beheersten: Theodorakis, Chatzidakis, Xarchákοs, Mαrkóρoulos. Chatzidakis memoreerde tijdens
zijn muzikale revue Magische stad in 1964 hoe hij op een dag werd
bezocht door een hem onbekende dame die hem een groot aantal
teksten aanbood, op losse velletjes, `en voordat ik het wist was mijn
huis bezaaid met papieren'. De tekst die hij koos — oorspronkelijk
bedoeld voor Theodorakis, zoals Eftychia later onthulde — inspireerde hem tot het stoerste lied dat hij heeft geschreven, des te merkwaardiger omdat de woorden tot het tegendeel lijken te noden.
Bithikotsis zong deze zeïmbèkiko, met bijna Beethoveniaanse begeleiding, onvergetelijk:
Als de adelaar had ik vleugels
En ik vloog heel hoog
Maar een aanbiddeljke hand
Een hand die ik vereer
Kapt mj de vleugels
Opdat ik niet meer opst ίg.
Ik ben een adelaar zonder υleugels
Zonder liefde en vreugde
Zonder liefde en vreugde
Ben ik een adelaar zonder vleugels. (refrein)

Σαν ο αι
"ΟΟ φτεσά
π έ τσγα τ πολ ύ „λ'
ΝΤ εα χέρι λστρευάνο,
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Die vereerde hand
Zal ik in het leven blven liefhebben
Wat h mϋ ook heeft aangedaan
Alles vergeef ik hem.
Met gekortwiekte υleugels
Zal ik hem immer liefhebben.
En voor Stavros Xarchakos schreef Eftychia een van haar laatste
teksten:
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Aan het gesloten venster
Staat met zin klacht
Een jongen die liefhad
En alleen bleef.
Σ

Niemand kwam naar buiten om te zien
Wat het kind had dat het huilde (bis)'
Maar de dageraad ontfermde zich over hem
Die zoveel leed had. (refrein)

ραθύρι τ χλειστό
αρán ονb τ
αιδ ί
αγάπησε
x ι ε u εινε υοναχδ του.
Κανε ίς 6ε θΤ** ε για να δει
έχει x
Αα ί ει ΤΟ παιδ ί
υα τ ν λυπ ήθη*ε π αυγ ή
αου πονεοε τοσο πολ ύ.

∆ ίπλα τα KdO"o τ χλειδιά
π6ρτα χ
α χέρια,
ν ήλιο
'"‚60 υ
σθήσΛ
τ αστ έρια
τουθάυπωσαν
ν

Handen hadden de sleutels
Naast de deur gelegd
Ze blusten de zon van de jongen
Ze vertroebelden hem de sterren.
Dezelfde Xarchakos wijdde in 1982 een langspeelplaat (Lyra 3759)
aan de schrijfster, met al haar bovenstaande creaties, plus nog enkele andere, schitterend gezongen door Viky Moscholioú. (Onbegrijpelijkerwijze ontbreken geschreven teksten.) Aan het slot hoort
men nog even de stem van Eftychía zelf in een laconiek dankwoord,
uitgesproken aan het eind van een aan haar gewijd concert dat kort
voor haar dood in 1972 in een Atheens zaaltje is gegeven.

3
En hoe is het de Griekse liedteksten vergaan na Eftychía Papayannοpoúlου, de centrale figuur op dit tableau? De meest opmerkelijke
ontwikkeling is ongetwijfeld dat, in het voetspoor van Theodorakis,
Griekenlands bekendste componisten steeds meer liederen en liedjes gingen schrijven op reeds bestaande teksten van de grootste dichters, waarbij ze voor wat `moeilijker' poëzie niet terugschrokken.
Zo kwamen na Rítsos en Várnalis ook de Nobelprijswinnaars Seféris
en Elytis in de taveernes terecht (Kavafís nog net niet, al worden
ook op zijn gedichten nu liederen geschreven).
Uit volle borst worden passages gezongen als `Met welk een verlangen, welk een passie, welk een hart en welk een adem, namen
wij ons leven — fout, en we veranderden van leven' (Seféris' gedicht
Negatie, getoonzet door Theodorakis in zijn cyclus Ερ fánia). Het is
een in de wereld waarschijnlijk uniek fenomeen en, hoewel er ook
bezwaren tegen worden ingebracht, moet het stellig worden gezien
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als een uitvloeisel van de bevlogenheid van de doorsnee-Griek voor
minder voor de hand liggende woorden en regels.
Ook de `tekstschrijver' echter is in stand gebleven; er kwamen er
zelfs enkele die veel grotere bekendheid verwierven dan Eftychía bij
haar leven heeft gehad. Lefteris Papadopoulos en Manolis Rasoulis hebben, mede dank zij verbeterde wetgeving en publiciteit, een
eigen faam gekregen naast de componisten en zangers voor wie zij
schreven. Eerstgenoemde, die ook de feestrede hield bij haar ereconcert, zou men tot op zekere hoogte haar opvolger kunnen noemen, zij het dat zijn teksten een sterker literair stempel dragen, alsof
hij wilde concurreren met de erkende literaire dichters waarop de
Griekse liederen en liedjes nu ook zijn teruggevallen.
Het blijft een vreemde sensatie, een tekst als onderstaande (uit
1964) verrukt te horen meezingen door een bont tafelgezelschap, bij
muziek van Xarchakos, die in het refrein het zeïmbèkiko-ritme
terugbrengt$:

De late middag leek te staan
Als een oude kar op de helling
Elke keer, op ons geheime plekje,
Achter het eethuis van Delivorid.
Alles leek hemel en thuisgemaakt brood
Alles leek hemel en zoet brood.

Τό άποµεσήµεριό
έµοιαζε ν
,
έ ,'
αν δµάξa γ έριχο
ήν άνηφοριά
Κάθε δποµεσήµερο
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ο0 ∆εληβοριά
6)0 µοιάζονν ούρανός
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001 γλυχό ψωµί

ό

Wat voor jaloezie verwekten toch je zachtgroene ogen
Die de avond vulden met zoete morgenstond
Τάχα, τί νά ζήλεψαν
στό χλωρά σον µάτια
Dat ze onder zin gegaan, jouw diepe ogen
ού ?ωµίιν τ' άπόβραδο
γλύκα πρωινή,
Κι ήρθαν
βα
καί βασίλεψαν
Op een zaterdagavond, in Kesarianí.
ά
θιά
µάτια
000

Alles werd bliksem, zout van de zee
Alles werd bliksem en bitter brood.

στή νιο Σαββατόβραδο

Καισαριανή
Κι όλα yivov κεραυνός
Πελσγ ίσ άρµύρα
Κι δλα ylvov χεραννός
καί πικρό ψωµί

Tientallen liederen op teksten van Papadopoulos liggen de Grieken
nu al twee decennia voor in de mond. De laatste paar jaren begint
Rasoulis hem naar de kroon te steken, die wat `moderner' is, maar
zich toch ook nadrukkelijk onthoudt van simpele versjes, zonder succes te derven, zoals bleek uit de tekst bij Nikolopoulos' snelle zeïmbèkiko op de `dalika's' (grote vrachtauto's), die de hit van 1983
werd:
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Met zware slaperige lichten
Ruden de dalika's door Athene
Langs de havens, stations, markten.
τa φώτα νυσταγµένα και Øαριά
Ga vinden wat je in het leven zoekt. mε
τριγυρνάνε
o νταλ
ί κες στην Αα6να
a λιµάνι
ους σταθµούς, στην αγορά,
ό,τι γΡ dχνειιs στα ζι0 να Øo~~s E~~[υ~.

Ik heb je vaak zien zwerven als verloren
σ έχω δει πολλές φορές vo τρL Υνρνάχ
In het labyrint van de stad
λαßύρινδο τ ης τóλη5 σαν χαµέ νος,
σanάnι
σου τον ώµο νa xρaτάς
Met je jasje op de schouder
~ο όλους
όσους δεν θυµούνται φορτωµένος.
De last dragend van allen die vergaten.
Aan scènes uit de film van volgende week
Doe je denken op de bochten van deze weg terug
Twee generaties verloren helaas
Σαν σκηνέ ς από ταιν ί α προσεχώ
ςE
µέσα στις στροφές αυτού
n Athene een metropool van het Zuid
en. ροιόζοις
δυο γενι ές χαµένες νισω δαστΥχώς

x ι η Αθήνα µια µητρόπολη του Νάτου.

Men make uit deze voorbeelden niet op dat alle honderden liedjes
van de laatste jaren zulke beladen teksten hebben. Er is veel routine in de lied- en tekstproduktie, en daar wordt ook menig bezorgd
artikel over geschreven. Vaak ook komt het voor dat het succes van
een lied lijkt te berusten op één vondst ίn de tekst, waar dan de rest
op drijft. Het meest gezongen lied van 1982 bijvoorbeeld (een dieptepunt tussen Laat de Gek maar in z'n waan van 1981 en de Dalíka's
van 1983) heette Ik heb je lief, hoor je?, en de kenners waren het erover eens dat het z'n welslagen meer ontleende aan die toevoeging
`hoor je' dan aan de melodie in, toch wel aardige, achttelsmaat.
Vaak ook lijkt een lied het te moeten hebben van een zeer lang
woord waarmee het begint, bv. `Simvivazόmaste'. We komen
tot een compromis. De rest komt er dan ook weer niet zoveel op aan.
Toch zie ik ίn Nederland een liedje nog niet zo gauw beginnen met
een woord als `onverrichterzake'. Wat trouwens ook ίn de meest ongeïnspireerde Griekse teksten ontbreekt, is banaliteit. Uit Nederland herinner ik mij een refrein: `Ik hou van hem maar ook van
hem. Ik hou van kaas maar ook van jam.' Die eerste regel zou in
een Grieks lied nog net kunnen, de tweede niet.

Noten
1. Ilias Petropoulos, Rebètika tragoudia, tweede druk, Athene 1973, p. 37
2. Het beste niet-Griekse boek hierover is. Gail Holst, Road to Rebetika, Athene 1975.
3. Deze tekstschr jυer wordt niet vermeld door Petropoulos (p 56), noch door Tasos Schorelis (Rebetiki
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νόσνσν,

Anthologie, Athene 1977, IV p. 163) Gaτ1 Holst brengt echter het tekstmanuscript met zzln naam
(p 151), waaruit tevens bl jkt dat de berde anderen eenfout maken in de mmlgorde ran het tweede en
derde couplet. Satiría Bellou zingt het op haar tiende langspeelplaat, geed aan Chatzichństos (Lyra
3326) in de goede rolgorde.
4. Dans in tweekwaτtsmaat, te verachten door twee of drie personen naast elkaar, dezelfde passen makend
5. De kwestie van de teksten heeft later naarmate Tsztsams beroemder werd, steeds meer aandacht gekregen
Zo rees er een nogal onυerkwikkel jk conjhct tussen de tekstschńlver Nikos Routsos en de componist over
het auteurschap van de woorden van Tsztsanis allerbekendste lied (`Griekenlands tweede rolkshed) Bewolkte zondag, je lijkt op mijn hart.
6. Alle vertalingen in dit artikel zijn zo letterl jk mogelzlk (en missen alleen al daardoor ltteraire, laat staan
nazingbare pretenties). `Gebroken morden (breking) wil m jn hoofd' zou in het Nederlands eigent jk moeten
worden gebroken worden moet mijn hoofd' Ik heb het 'ant/en ' aangehouden mede omdat het τndertιd
niet ontbrak aan bezoekers die bij deze passage aan het lied znderdaad een bord of glas op hun hoofd stuksloegen. Nog onlangs las zk een pleidooi voor het breken van borden op het podium, waarin als argument
werd gebruikt dat vele bezoekers anders voorwerpen op hun eigen hoofd zouden stukslaan
7. De verleiding voor de vertaler n hter heelgroet om de fraaie Griekse constructie `Wat heeft en hudt het kind'
te gebruiken Overigens betekent het Griekse woord 'pedí' zowel `kind' als jongen' of jongeman'
8. Kesarianí is een arme voorstad aan Athene, t jdens de bezetting een burcht van verzet. Het middelste couplet
ran dit lied, dat op de bezetting teruggaat, werd al voor de kolonelsdictatuur door de censuur verboden,
omdat het tegen de Duitsers (`een bevriend volk) gericht was. Het luidde.
Jij kende de passen, ik onderscheidde geluiden
En we maakten verf klaar met ingehouden stemmen.
's Avonds schreven wij leuzen op de muren
Bij het naar bed gaan riepen we `Weg met de Duitsers'
Alles leek hemel en thuisgemaakt brood
Alles leek hemel en zoet brood.
Ook na het herstel van de democratie in 1974 hoort men het couplet zelden en verreweg de meeste Grieken ondergaan dit lied nog alt jd als een zuiver liefdeslied Het is niet het enige voorbeeld van een geval
waarin de Griekse censuur op liedteksten `succes' heeft gehad

.13e
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zeïmbékiko

Kostas Karyotákis (1896-1928)
en zijn tijd*
Hero Hokwerda
Was er tenminste, temidden van al die
mensen, maar iemand die doodging van walging...
Als men zulke woorden leest maakt het verschil te weten dat zij de
laatste versregels zijn die de dichter heeft geschreven voordat hij,
enkele weken later, de daad bij het woord zou voegen. Ook van Karyotákis zal de poëzie het op eigen kracht moeten redden, zij zal niet
voortleven alleen door de zelfmoord van de dichter, maar als men
de afloop eenmaal kent, kan men zijn werk nauwelijks meer anders
lezen dan met die afloop gedurig in gedachten. Zijn zelfmoord gaat
onvermijdelijk functioneren als een afronding van wat in zijn poëzie wordt voorbereid: de kogel zijn `laatste gedicht'. `Hij heeft zijn
literatuur en zijn zelfmoord zo goed, met zoveel succes vermengd,
dat zij niet meer te scheiden zijn,' zoals is opgemerkt. Zo werd er
tijdens zijn leven ook al over gedacht: `Als zijn verzen oprechtheid
bevatten, waarom pleegt hij dan geen zelfmoord?' aldus een criticus na het verschijnen van Karyotákis' laatste bundel, en enkele
maanden later werd hij op zijn wenken bediend.
In de tien gedichten van Karyotákis' eerste bundeltje, De pin van
de mens en der dingen (februari 1919, hij was toen 23 jaar) proeft men
hier en daar reeds de doodsdrift van zijn latere werk: `Er zijn mensen
die het boze uur in zich dragen' (het motto van het openingsgedicht
`De doden') en `Het hart dat door een dodelijke passie wordt door* D,t essay hoort bij de gedch(en en prozastukjes die ,n dit nummer van Karyotdkzs zijn opgenomen (onder Vertaalde poëzie en Vertaald proza). Reeds twee keer eerder heeft De Tweede Ronde aandacht
aan Karyotdkzs besteed. tn het herfstnummer van 1980, p. 120 en 121, de gedachten De ideale zelfmoordenaar en Préveza, met een inleidende notitie over de dichter door Marko Fondse op p. 119, en in het
vorige Griekenlandnummer, zomer 1983, p 161-162, het gedicht Spirochaeta pallida, met dαarb j het
bericht over Karyotákis' zelfmoord en het briefje dat hij in zijn laatste ogenblikken had geschreven
Van Karyotákis' werk is een uitgebreide editie Apanda ta evriskómena, 2 delen, Athene 1965-66
(met alle jeugdwerk, een chronografische schets en fotomateriaal) en een zeer handzame kleinere editie, Piιmata ke pezá, Athene 1975, met het hoofdwerk, een inleiding en een bloemlezing uit de over Karyotdkzs'
werk verschenen kritieken. Beide uitgaven zijn bezorgd door G. P. Savidis.
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wield zal geen rust vinden' (motto van het slotgedicht `Zee'). Ook
treft men er al een enkel sarcastisch element aan: `Het bed hoont
hun vreugde, maar zij denken dat het kraakte: ze denken niet dat
het visioenen heeft van toekomstige doden' (strofe uit het gedicht
`De nacht'). Het is echter vooral met de kennis van wat nog komen
zou, dat men deze elementen eruit licht: in het algemeen blijft deze bundel geheel binnen de grenzen van de symbolistische, melancholieke stemmingspoëzie van die jaren in Griekenland. Later, meer
gerijpt, zou hij in een verzameling `bloempjes' uit allerlei dichters
ook enkele regels uit zijn eigen eersteling opnemen.
Palamás, dé Griekse `tachtiger', die vooral in de jaren na de eeuwwisseling zijn grootse visies en visioenen over Griekenland uitstortte
in verheven poëtische composities, was nog steeds een overheersende
figuur. `In zijn zware schaduw' (Dimaras) echter was in diezelfde
jaren een generatie van dichters opgekomen die meer in zichzelf gekeerd waren en in veel lagere tonen en kleinere proporties, min of
meer binnen de symbolistische traditie, hun persoonlijk leed uitzonden, de nostalgie, verveling, spleen, langueur (Grypáris deels, Chatzόpoulos, Papandoníou, Porfÿras e.a.). Aan het eind van deze traditie bevindt zich, samen met enkele anderen (over wie straks meer)
ook Karyotákis met zijn eerste bundel, die vooral uitdrukking geeft
aan zijn besef van `pijn'.
Een geheel eigen weg, buiten de traditioneel Griekse poëzie van
die jaren, was al veel eerder ingeslagen door Kavafis, die niet alleen
geografisch nogal buiten het Atheense literaire wereldje stond. Karyotákis moet zijn werk gekend hebben, want in 1917 schreef hij een
(verloren gegane) pastiche op hem. Van Kavafis is bekend dat hij
weinig op had met de Atheense poëzie van zijn tijd, het was hem
allemaal te veel romantiek.
Een andere dichter, Sikelianόs, zette vanaf ongeveer 1910 de lijn
van Palamás' verheven visionaire composities voort, vaak nogal
hoogdravend. Later heeft hij ook bescheidener getoonzette gedichten
geschreven, die tot de mooiste Griekse lyriek behoren, zoals het voor
dit nummer vertaalde `De Heilige Weg'.
Pas met de generatie van '30 zou in Griekenland de moderne poëzie doorzetten, maar daarover straks meer.
In het najaar van 1921 verscheen Karyotákis' tweede bundel, Νρenthè, naar een woord uit de Odyssee (boek 4, 221) dat `leedverdrij58

vend middel' betekent en dat bij Baudelaire voorkomt ter aanduiding van opium (`pharmakon népenthès' in `Les paradies artificiels'). Ook in de zevenendertig gedichten van deze bundel overheerst de sfeer van nostalgische, melancholieke lyriek. Het leven is
al geleefd bijna vόόr het begon, alle dromen, idealen, diepere gevoelens van liefde en zelfs haat zijn al teloorgegaan, de dichter voelt
zich oud: `dwaas , dwaas, die oud bent geworden en nooit jong bent
geweest', een `vreemd oud jongetje', een `vogeltje met gebroken
vleugels'.
Verdoving wordt in deze bundel soms nog gevonden in de dichtkunst. `Houd je dromen: de mensen van het gezond verstand hebben niet zulke mooie als de dwazen!' — aldus het slot van Baudelaires `La voix', dat in prozavertaling tot voorwoord van deze bundel
dient. Wel zijn de dichters die erin voorkomen meest `roemloze dichters', aan wie zelfs een ballade is gewijd, en Don Quichottes, maar
dan `die moedeloos afstijgen en [...] hun vroegere illusies afzweren':
elementen van satire en sarcasme ook in deze bundel.
Op enkele plaatsen heeft ook hier de sfeer van ontgoocheling zich
verdicht tot uitingen van doodsgevoel en doodsverlangen: `de graven zullen geuren als bruidsbedden', en `mijn vreugde opent zich
als een roos van bloed' (in `Vreugde'), en `bevrijd van alles wil ik
leven in de chaos van de kosmos' (in een van de `Strofen'). En is
er in de laatste strofe van het voor dit nummer vertaalde `Alleen'
slechts sprake van `zwelgen in walg', een afweren van alles wat nog
enige vreugde lijkt te schenken, of voelt de ik zich door de sterren
uitgenodigd de Oneindige Nacht tegemoet te treden, maar durft hij
dat voor zichzelf nog niet goed toe te geven?
Toch staan in deze bundel ook een paar lyrische gedichten die,
op zichzelf genomen, niet anders te lezen zijn dan als uitingen van
levensvreugde. Soms, vooral in de natuur, kan de dichter nog uit
zijn melancholie treden, `verdoving' vinden, en aldus een ander gezicht tonen.
Met zijn na Νρenthè in tijdschriften gepubliceerde gedichten begon
Karyotákis meer aandacht te trekken, maar pas met zijn derde en
laatste bundel vestigde hij zijn naam: de Elegieën en Satiren van eind
1927. Deze bundel staat geheel in het teken van de doodsdrift, zoals meteen al door het motto wordt aangekondigd:
Et metas ille foras praeceps Acheruntis agendas
funditus humanar qui uitcm turbat ab imo.
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(En ver weg en hals over kop dient de vrees voor de Dood
verjaagd te worden, die van diep uit het menselijk leven geheel ontstelt.)
Lucretius, De rerum natura III, 37-38
Daarnaast was hij aanvankelijk, al vanaf 1923, van plan zijn derde
bundel zonder titel uit te brengen, maar met op de omslag een
doodshoofd (gevat in een nul) en daaronder twee gekruiste beenderen (gevat in het symbool voor het oneindige). Het bijschrift zou luiden: `dat wij ons verzoenen met het Niets en het Oneindige'.
Vrijwel alle van Karyotákis voor dit nummer vertaalde gedichten zijn uit deze bundel afkomstig, zodat de lezer zich een goede indruk kan vormen van hoe Karyotákis de hem omringende wereld
niet anders meer kon zien dan als deelhebbend aan de dood en vragend om zijn eigen dood; hoe hij al op `de drempel van het dromenrijk' verkeerde, `van de aarde afgekeerd', en hoe hij verlangde naar
het Niets, de Oneindigheid, de Chaos, het Niet-bestaan, het duistere
koninkrijk daarginds, de duistere Nacht, Moeder Aarde, het lachen
der aeonen, de oneindige rust.
Was er in Νρenthè nog wel eens sprake van verdoving, in poëzie
of natuur, nu is het al zover dat `de oneindige natuur om ons heen
onze dood nodig heeft en dat de purperen monden der bloemen erom vragen', ja, dat `het schitterende licht van de zon onze dood nodig heeft'. `Misschien zullen tien gedichten ons overleven', maar
dan als `duiven door schipbreukelingen op goed geluk losgelaten,
en als het bericht aankomt is het te laat' (uit het openingsgedicht
`Voortleven'). Beroofd van jeugd, hoop, idealen, geloof, dromen
(van iets béters, niet als verdoving of voorportaal van de dood), liefde, vreugde en alle andere ware gevoelens, zonder enig houvast,
sleept de dichter zich met gebroken vleugels voort; het leven is niet
meer dan een slechte oude gewoonte van iemand die, bijna kind nog,
zich een oude man voelt. Beroofd ook van alle vrienden, van wezenlijk contact met andere mensen, is hij in zichzelf opgesloten geraakt en alle besef van de werkelijkheid aan het verliezen (`als mensen die in andrer fantasie slechts leven', in `Ledenpoppen'). Die werkelijkheid verruilt hij voor het weldadige rijk van de waanzin: `als
een troep zwarte circuspaarden wervelen nu mijn gedachten rond,
de zweep van de rede ontvluchtend', en vooral ook het gedicht `Spirochaeta pallida' (zie De Tweede Ronde, zomer 1983). Hij ervaart de
werkelijkheid met lichamelijke pijn die door zijn ziel gevoeld wordt,
60

terwijl de smart in zijn lichaam zetelt. De lach die hij soms nog doet
klinken is die van de tragische clown, of de grimas van de ledenpop,
of, zoals zijn vriend Sakellariádis het uitdrukte in zijn inleiding op
Karyotákis' verzamelde gedichten (1938): `als van de jonge Spartaan die glimlachte, terwijl zijn lichaam opengereten werd door de
nagels van het wilde dier dat hij aan zijn lijf verborgen hield.'
En dat is ook de lach van veel van zijn Satiren. Zoals in zijn eerste
bundels en in de Elegieën satirische elementen voorkomen, die vooral
hemzelf treffen (`Recensie'; `Wij zijn wat van die...'), zo zijn er onder de Satiren veel die een tot zelfbijtend sarcasme verbitterde vorm
van Elegieën zijn, meer dan satiren op omstandigheden buiten de eigen persoon. De `lach' van Karyotákis' poëzie vertoont veel overeenkomst met de gelaatsbeschrijving die de dichter-criticus Tellos
Agras van hem gaf, in zijn nog steeds belangrijke essay van 1938:
`Alleen zijn lach was niet zo eenvoudig. Karyotákis lachte vaak, dat
wil zeggen glimlachte vaak, maar, heel wonderlijk: juist die glimlach
was het enige dat heel zijn bitterheid openbaarde! Hij glimlachte zogezegd alleen met de helft van zin gezicht. De andere helft bleef zoals
eerst.'
Met Linos Politis (in zijn Geschiedenis van de Nieuivgriekse literatuur)
kan men zeggen dat, tegenover het meedogenloos gevoel van ijdelheid en ondergang, een uitbundige levensdrift staat. Men zou daar
echter aan toe moeten voegen dat die levensdrift, dat verlangen naar
volheid en volmaaktheid, zowel van zichzelf als van de wereld, té
hoog gegrepen was voor de werkelijkheid — van die dagen, maar
bij een natuur als Karyotákis wel in het algemeen — en dat uit die
botsing met de werkelijkheid zijn diep melancholieke poëzie enerzijds voortkwam, en anderzijds het sarcasme van zijn realistische,
satirische poëzie.
In enkele van zijn Satiren geselt Karyotákis de politieke en maatschappelijke toestanden van het Griekenland van na de Grote Catastrofe van 1922, toen door de nederlaag in Klein-Azië tegen de Turken
al Griekenlands panhelleense dromen (de Grote idee) in rook waren
opgegaan. Het land bleef niets over dan zijn wonden te likken, en
wat Karyotákis ziet is dat velen daar wonderwel in slagen met hun
eigen wonden, maar dat de samenleving als geheel er weinig van terechtbrengt. Vrijheid, vriendschap en andere menselijke waarden
zijn voor geld te koop, de helden leveren nu hun strijd in de cafés
en dancings.
Van de meer politiek-maatschappelijke Satiren is hier alleen `Mi61

chaliόs' opgenomen, dat echter ouder is en past in de stemming van
antimilitarisme die in heel Europa volgde op de Eerste Wereldoorlog. Het werd voor het eerst, anoniem, gepubliceerd in 1919 in het
tijdschrift Nouma's onder de titel `Leger', en in oktober van hetzelfde jaar opnieuw in Karyotákis' eigen tijdschrift De kuit. In zijn eerste
twee bundels nam Karyotákis het niet op, omdat hij zich niet zeker
voelde van de kwaliteiten ervan, zoals Savidis zegt, of uit zorg voor
zijn in 1919 begonnen ambtelijke carrière? Voor Griekenland was
in die tijd de oorlog nog niet afgelopen.
Andere Satiren richten hun pijlen meer op verwerpelijk menselijk
gedrag in het algemeen, althans van bepaalde groepen: men kan uit
`Afkeer' en `Leefregels' gemakkelijk concluderen tot een sterk misogyne, respectievelijk misantropische instelling, maar de gedichten gaan in feite alleen over bepaalde typen vrouwen, respectievelijk mensen, en als de lezer dat wil uitbreiden tot alle vertegenwoordig(st)ers van die groepen, is dat zijn zaak.
`Leefregels' is geschreven naar aanleiding van een gedicht van
Karyotákis' vriend Rdmos Filÿras, `Het lot drijft': `Ach, hoe
heeft het lot mij in het volk kunnen werpen, hoe heeft het mij in mijn
goddelijke opvoeding weten te treffen en mij terecht laten komen in
bespotting, schimpscheuten en schande. Plebs, volk, bastaardzaad
van barbaren, waar haal je het gezicht vandaan dat je mijn onstilbaar verlangen in de wortel weet te treffen? Ach, pooier, je drijft mij
naar de afgrond' (de `grimmige kolk' in `Leefregels'). En deze regels hebben weer tot aanleiding hoe de wat zonderlinge Filÿras op
straat in de maling werd genomen en uitgelachen (voor meer over
Filÿras zie men onder Vertaald proza).
De poëzie is in deze bundel alleen nog voorwerp van spotternij
en daarbij zondert Karyotákis zichzelf niet uit; het is niet anders dan
wat gepas en gemeet met gevoelens om die van papier te maken, en
de dichters zijn poseurs. Ook het ambtenarendom moet het weer
ontgelden.
Zijn meest eigen toon echter vindt Karyotákis in de laatste drie
Satiren en de drie postuum gepubliceerde gedichten. Hierin zijn elegie en satire samengevloeid in een grimmig sarcasme dat vooral gericht is op de eigen persoon. In `Marche funèbre et verticale' verdicht het doodsverlangen zich tot een zelfmoordvisioen, als in de
eerste en de laatste strofe de dichter zich tussen het stucwerk ziet hangen. En de les die hij in de derde strofe eindelijk leert van deze bescheiden kunstvorm: heeft die betrekking op de eenvoud die ook in
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de poëzie moet worden nagestreefd, of dringt het tot de dichter door
dat het enige vers dat hij nog te schrijven heeft zijn eigen dood is?
Als een `droom in dimensies' ('in reliëf staat er eigenlijk) zal hij zijn
eigen dood toevoegen aan zijn kunst: alleen door daar zo met zijn
kunst bekranst te hangen zal hij behagen — en alleen zo, als omlijsting van de dode dichter en daardoor `geëcht', zal zijn dichtkunst
`behagen', zijn we geneigd bij omkering te zeggen als we even het
axioma vergeten dat iemands kunst onafhankelijk moet kunnen
bestaan van zijn `bio'grafie. (Uiteindelijk heeft Karyotákis zich niet
verhangen maar, na een mislukte, langdurige verdrinkingspoging
in zee, zich een kogel door het hart gejaagd — zie De Tweede Ronde, zomer 1983. Dit ten detrimente van Jeroen Brouwers' constatering (in De laatste deur, p. 90-104) dat schrijvers-zelfmoordenaars
hun te volgen methode in hun werk aankondigen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de zee bij Karyotákis nogal eens voorkomt als
een soort voorportaal van het Niets en de Oneindigheid.)
In `De ideale zelfmoordenaar' (eigenlijk `Ideale zelfmoordenaars';
zie de noot aan het begin) drijft Karyotákis de spot met hen die met
zelfmoord koketteren en zelfs een zelfmoord in scène zetten, maar
de uiteindelijke stap niet doen: `Nu, fluistert hij, is alles afgelopen, in
zijn binnenste zeker van het uitstel.' Het is alsof de dichter zichzelf
steeds verder in de hoek drijft en elke uitweg afsnijdt.
Ιn `Rechtvaardiging', de eindafrekening waarmee de (Elegieën en)
Satiren besluiten, zijn alle introvertie en minderwaardigheidsgevoel
van Karyotákis samengebald, als dichter en als hele persoon. Het
enige waarmee hij zich nog kan `handhaven' tegenover de wereld
is lachen, zich uitstrekken en de ogen sluiten, voor eeuwig.
Tussen de Elegieën en de Satiren is er nog de Heroische trilogie, drie
sonnetten over helden uit de Griekse Vrijheidsoorlog (onder wie Byron), maar dan in verband met hun dood: door hun korte regels van
vijf lettergrepen een staaltje van verstechniek. Aan het slot van de
bundel zijn achttien vertalingen opgenomen van gedichten van onder meer Heine, Verlaine, Μoréas, Carco, Villon, Baudelaire en
Corbière. De vertalingen van Karyotákis worden over het algemeen
geroemd als poëtische herscheppingen — waarbij hij in Villons `Ballade des dames du temps jadis' zich niet ontzag in het rijtje van schone dames in de derde strofe ook Helena de Spartaanse op te nemen.
Na het verschijnen van zijn laatste bundel kondigde Karyotákis
aan voortaan alleen nog proza te zullen schrijven. Ook in zijn beginperiode had hij het een en ander aan proza gedaan. De ruim vijftien
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korte schetsen van begin 1928 ademen dezelfde geest als de Elegieën
en Satiren: doodsverlangen en sarcasme, op zichzelf en de omgeving
gericht. Soms hebben ze iets van prozagedichten en ook zitten er
surrealistische elementen in.
Karyotákis heeft zich echter niet aan zijn aankondiging gehouden: uit zijn laatste levensmaanden zijn nog drie postuum gepubliceerde gedichten bewaard. Ze liggen geheel in de lijn van zijn laatste
bundel en worden daar meestal min of meer bij gerekend. In 'optimisme' is elke vorm van levenslust alleen nog mogelijk bij wijze
van masker, van aan te nemen rol, van hypothese, zonder dat er enig
werkelijk gevoel mee correspondeert. In `Wat zeggen wij' moet zelfs
het dodenrijk het ontgelden, alsof Karyotákis toch nog terugschrikt.
Dat het dodenrijk hier vooral op de onderwereld der klassieken lijkt
is in Griekenland heel gewoon: het klassieke beeld daarvan is altijd
vrijelijk blijven bestaan naast en door de christelijke voorstellingswereld van hemel en hel heen. In `Préveza' tenslotte, Karyotákis'
laatste gedicht (zie De Tweede Ronde, herfst 1980), ziet hij in alles wat
hem in zijn ballingsoord Préveza omringt, slechts verschijningsvormen van de dood, en de enige afleiding die zich denken laat zou de
begrafenis kunnen zijn van iemand die `van walging doodging...'
Karyotákis wordt algemeen beschouwd als de meest representatieve dichter van de Griekse `generatie van '20', de laatste fase van de
traditionele poëzie, die uitdrukking gaf aan wat de Grote, de Kleinaziatiscize Catastrofe mentaal had aangericht in de Griekse samenleving. `Een algemene neerslachtigheid daalde neer over Griekenland
na de Grote Catastrofe; deze sfeer wordt vooral weerspiegeld in de
dichtkunst van die jaren. Het is een Griek van het vasteland (d.w.z.
niet zelf uit Klein-Azië afkomstig, Η.H.), ambtenaar uit de Peloponesus, de dichter Karyotákis, die het meest waarachtig uitdrukking geeft aan de bodemloze ellende van die vreugdeloze jaren,' in
de woorden van Andriette Stathi Schoorel.2
Karyotákis zien als uitdrukking van zijn tijd, de malaise van de
jaren twintig, is zeker niet onjuist, maar het is slechts een deel van
de verklaring. De dichter maakte ook deel uit van een wijdere poëtische traditie, die veel verder teruggaat. Er zijn misschien verbindingen te leggen met Griekse romantische dichters uit het midden
van de vorige eeuw, zoals Paparrigdpoulos, wiens werk evenzeer van
doodsverlangen doortrokken is en die in 1872 op dertigjarige leeftijd zelfmoord pleegde. Van meer belang echter lijkt in Karyotákis'
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geval de Franse poëzie van Baudelaire, Verlaine en de latere symbolisten; in elk geval ook Jules Laforgue. Als Karyotákis in het gedicht `Allen tezamen over dichters zegt: `Als honger onze dagen begeleidt en wij de nacht verboemlen onder bruggen', dan zullen dat
wel Parijse bruggen zijn. Zoals gezegd had de symbolistische poëzie ook in Griekenland vanaf de eeuwwisseling ingang gevonden,
en de belangrijkste generatiegenoten van Karyotákis waren, evenals
hijzelf, al in de jaren tien begonnen met publiceren. Van Kostas Οuranis verscheen in 1912 Spleen en in 1920 Nostalgieën; deze dichter
`vluchtte', ook naar eigen zeggen, in buitenlandse reizen, waarover
hij een aantal boeken heeft geschreven. Naροléon Laρathiόtis publiceerde vanaf omstreeks 1910; hij zou vluchten in een ver doorgevoerd 'esthetisme' en later ook in het gebruik van verdovende
middelen en zou uiteindelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenhandig zijn dood verhaasten. Ook de al genoemde Tellos Agras paste
geheel binnen de traditie van het late Griekse symbolisme en was
ook al vόor 1920 aan het schrijven; zijn verfijnd melancholische poëzie groef minder diep dan die van Karyotákis. Over Rόmos Filÿras kan men lezen onder Vertaald proza.
Het schot van Préveza heeft nog enkele jaren nageklonken in de
Griekse poëzie, zozeer zelfs dat er van Karyotákisme wordt gesproken: een golfvan huilerige poëzie waarvan de produktie al spoedig
in de vergetelheid is weggezakt, maar die nog vaak genoemd wordt
als aanleiding tot de `modernisering' die naar inhoud en vorm in
de Griekse dichtkunst tot stand is gebracht door de `generatie van
'30'. Niet dat er zonder Karyotákistn geen Seféris en Elytis waren
geweest, maar zij hebben elk op eigen wijze zich er wel tegen afgezet. Daarbij werd niet altijd even duidelijk onderscheid gemaakt tussen Karyotákisme en Karyotákis. Vooral Elytis heeft in zijn poëzie
uit de jaren '30 (gebundeld in Oriëntaties, 1940; zie onder Vertaalde
poëzie en onder Essay) de jeugd, de levenslust en de liefde uitgezongen in de wijde natuur van zon, zee en lucht van de Egeïsche Zee,
als bevrijding uit de muffe binnenkamertjeslucht van het Karyotákistisch defaitisme. Seféris' natuur was in feite sterk verwant aan die
van Karyotákis en hij erkent ook zelf door diens `kamer' te zijn gegaan, maar Seféris zoekt naar een bevrijding van de gebroken werkelijkheid in een mythologische verwerking ervan, in aansluiting op
de grote mythen van zijn land (zie onder Anthologie). Rítsos was begonnen in de Karyotákistische traditie, maar vond in de loop van
de jaren '30 zijn eigen weg als sterk maatschappelijk geëngageerd
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dichter. In zijn beste gedichten geeft hij in een stroom van beelden
uitdrukking aan wat hem dierbaar is in zijn Griekse vaderland (zie
onder Vertaalde poëzie).
Tijdsomstandigheden en literaire tradities alleen zijn niet voldoende
om Karyotákis' gang naar de dood te verklaren — als zoiets in
laatste instantie te verklaren is. De meeste mensen komen onder dezelfde omstandigheden en in dezelfde tradities niet tot dezelfde stap;
waarom Karyotákis dan wel? Daar moeten ook zijn eigen aard en
wat hij in zijn persoonlijk leven heeft meegemaakt toe hebben bijgedragen, of misschien wel de belangrijkste factor in zijn geweest.
Kostas G. Karyotákis werd in 1896 geboren in Tripolis, een provinciehoofdplaats midden op de Peloponnesus, als tweede van drie
kinderen van een districtsingenieur. Het beroep van de vader bracht
een reeks overplaatsingen met zich mee, doorgaans in de provincie,
en zo heeft de jonge Karyotákis op Lefkáda, Kefaloniá en in Lárisa, Patras, Kalamáta, Athene en Chaniá (Kreta) gewoond, voordat hij in 1913 op zeventienjarige leeftijd in Athene rechten ging studeren. Als men het milieu wil typeren kan men zeggen dat de famiiie tot de meer ontwikkelde provinciale kringen behoorde; onder
de neven telde zij een componist en een schilder en via moederszijde
was er verwantschap met de grote Byzantínoloog en Neograecus Nikos Bees. Karyotákis heeft een strenge opvoeding gehad en een gedegen opleiding; hij beheerste het Frans uitstekend en kende ook
Duits.
Van wat over Karyotákis' kinderjaren bekend is treffen ons, gezien de motieven in zijn latere poëzie, vooral de mededelingen dat
hij, ondanks toch wel aanwezige kracht en gezondheid, op anderen
de indruk maakte van een stil, verlegen jongetje, bleek, slecht gebouwd en ouwelijk, dat door zijn jongere broertje in bescherming
werd genomen tegen zijn medeleerlingen als zij hem voor `ouwe
(opa)' uitmaakten. Ook op foto's uit de tijd van zijn volwassenheid
is die gebrekkige lichaamsbouw gemakkelijk te constateren, en dat
Karyotákis iemand was die zich `niet in zijn vel thuisvoelde' komt
ook in zijn poëzie genoeg naar voren. `Wat zou ik graag net als hij
zijn,' zei hij eens tegen zijn vriend Sakellariádis en wees naar een
goedgebouwde, robuuste man. `Ik zou een volslagen ander mens
zijn. Jawel,' voegde hij er even later aan toe, `maar ik zou geen dichter zijn.' Hoewel de uiterlijke omstandigheden niet op een ongelukkige jeugd wijzen, moet Karyotákis zijn opgegroeid met een sterk
66

minderwaardigheidsbesef en een grote mate van gevoeligheid, die
zich uitte in teruggetrokkenheid in zichzelf en in belangstelling voor
schilderkunst en literatuur, waarmee hij zich al vroeg zelf heeft beziggehouden. Vanaf 1912, toen hij zestien was, werden regelmatig
gedichten en andere kleine bijdragen van hem opgenomen in allerlei
tijdschriften, ia. in Παrnassós, waarvan Rόmos Filtras de redactie
voerde.
Op het eind van zijn gymnasiumtijd, in Chaniá op West-Kreta,
was Karyotákis verliefd geworden op een zekere Anna Skοrdtli. Deze gevoelens werden ook beantwoord, maar eind 1914, begin 1915,
toen hij tweedejaars student was in Athene, kreeg hij plotseling het
bericht dat zij met een ander getrouwd was — nadat zij hem half
december nog een allerliefste brief had geschreven. Het kan zijn dat
Karyotákis zich ook zelf een te hoge voorstelling van de werkelijkheid had gevormd, feit is dat deze gang van zaken het zelfvertrouwen van de uiterst gevoelige Karyotákis een flinke knauw heeft gegeven en zijn minderwaardigheidsbesef en introvertie alleen maar
heeft versterkt.
In zijn eerste studiejaar had Karyotákis, nog in de strenge familietraditie, in een internaat gewoond, maar in zijn tweede jaar ging
hij op kamers wonen en stortte zich met overgave in het vrije leventje
— zich langer aan een vrouw binden was hem niet meer mogelijk,
maar hij moet een trouw bezoeker van de hoofdstedelijke `huizen'
zijn geweest. De rechtenstudie heeft hij er niet om verwaarloosd en
in 1917 studeerde hij met `zeer goed' resultaat af.
Tussen 1916 en 1919 heeft Karyotákis niets gepubliceerd, maar
des te meer gelezen en zich verdiept in de Nieuwgriekse, Franse en
Duitse poëzie, waarmee hij tot dan toe nog maar weinig vertrouwd
was. Uit die jaren is ook bekend dat hij een Kavafis-pastiche heeft
geschreven. Verder hield hij twee lezingen, waarvan de eerste een
mislukking was (inzonderheid werd zijn `ziekelijke verschijning'
aangestipt) en de tweede beter verliep, over Hérédia, van wie hij
voordien nog nooit had gehoord maar die hij naar eigen zeggen had
gekozen om de klank van zijn naam en de geringe omvang van zijn
oeuvre. Poëzie schrijven deed hij nog wel en uit deze periode stammen veel van de gedichten die in zijn eerste bundel zijn opgenomen.
In 1919 begon hij met een paar vrienden het satirische weekblad De
kuit, met een vrouwenbeen op de omslag, maar na zes nummers en
een stijgend succes werd het voor het Athene van die dagen wat al
te vrijmoedige blad verboden. Karyotákis schreef en vertaalde er ge67

dichten, verhalen en allerlei andere bijdragen voor, onder pseudoniemen als Nargileadis (`Waterpijpstra'), Verkouden Muisje en
Rare Ouwe (!). Verder heeft hij zich in die jaren beziggehouden met
een eenakter, een revue, een futuristische pastiche en kreeg hij twee
literaire prijsjes waarvan een in een wedstrijd voor kindergedichten.
Eind 1921 verscheen zijn tweede bundel, Nèbenthè.
In het volgend voorjaar leerde hij op het ministerie waar hij werkte
een nieuwe collega kennen, Maria Polydouri, een ontwikkelde, vrijgevochten vrouw, die zelf ook gedichten schreef. Naar ook uit gepubliceerde brieven blijkt heeft zich in de eerste maanden een wederzijds even sterk beleefde romance ontwikkeld (`geconsummeerd'
of meer platonisch, daar wordt over gekibbeld), maar al gauw stelt
Karyotákis zich steeds afhoudender op en van haar voorstel te gaan
samenwonen komt niets. Na anderhalf jaar zijn de betrekkingen zo
verkoeld dat hij zich met `meneer Karyotákis' laat aanspreken. Uit
Polydouri's brieven kan men opmaken dat een eerdere liefde Karyotákis in de weg stond en dit moet slaan op zijn nog steeds niet
overwonnen eerste liefde voor Anna Skordÿli. Daarnaast is er in
haar brieven sprake van dat hij een ziekte heeft, opgedaan bij `smerige vrouwen', die hem zou belemmeren op haar voorstellen in te
gaan terwijl zij hem bezweert dat hij zich er niets van moet aantrekken. Deze ziekte moet dan de syfilis geweest zijn, waarover ook het
gedicht `Spirochaeta pallida' (1924) handelt, al wordt het ook wel
ontkend en is het gedicht op zichzelf natuurlijk niet voldoende bewijs. Hoe dit ook zij, het lijkt er op grond van brieven en andere getuigenissen op dat Karyotákis al zozeer in zichzelf gekeerd was en
zozeer het geloof in de omringende werkelijkheid had verloren, dat
hij niet meer uit deze cirkel kon breken en niet eens meer de mogelijkheden tot geluk kon aangrijpen die zich aan hem voordeden.
(Maria Polydouri vertrok na een kortstondige verloving met een
ander in 1925 naar Parijs, waar Karyotákis haar in 1927 nog zijn
Elegieën en Satiren toezond. In Parijs leidde zij een tamelijk woest leven en in 1928 keerde zij, aangetast door de tuberculose, naar Athene terug en nam haar intrek in een sanatorium. Daar heeft Karyotákis haar bezocht, maar de toevallig aanwezige dichter Pannis Ritsos vertelde later dat het bezoek volstrekt formeel, bijna argwanend
was verlopen. Van eind juni is er nog een brief aan haar, niet geheel zonder warmte maar wel in de beleefdheidsvorm. Zijn zelfmoord bracht haar geheel van haar stuk. Ze schreef toen nog een
heel aantal niet altijd even volmaakte maar zeer hartstochtelijke lief68

desgedichten, waaruit blijkt dat haar liefde voor hem in feite nooit
opgehouden had te bestaan; ze lapte de medische voorschriften aan
haar laars, maakte allerlei escapades buiten het sanatorium, o. a.
door in zee te gaan zwemmen, en stierf in 1930.)
Karyotákis werd in de loop van de jaren twintig door een steeds
sterker wordende onrust beheerst. Aan de ene kant was hij de keurige ambtenaar, in verschijning en optreden de uiterste correctheid,
maar aan de andere kant zocht hij steeds weer naar mogelijkheden
om aan het bestaan andere dimensies te geven. Door, soms tamelijk onvriendelijke, practical jokes; door, met een zekere verbetenheid feest te vieren, bijvoorbeeld als pierrot op het carnaval; door
het gevaar uit te dagen (eens ging hij in een dronken bui op het dakterras van zijn huis van de ene rand naar de andere heen en weer
rennen); door reizen te maken; door allerlei plannen — niet altijd
van veel werkelijkheidszin getuigend — voor andere baantjes (handelsvertegenwoordiger, chauffeur, marconist) of voor samenwonen
met een vrouw die een hoer was en hem niet dan met de grofste bewoordingen de situatie duidelijk kon maken. In zichzelf gekeerd, in
zijn wezen onbenaderbaar, hoge eisen stellend aan de werkelijkheid
en daarin ten diepste teleurgesteld, legde hij zich alleen bloot in zijn
verzen, die ons de volstrekte uitzichtloosheid doen kennen waar hij
zich de laatste jaren van zijn leven in bevond.
Karyotákis heeft zijn hogere ambtelijke betrekking, sinds 1919,
serieuzer opgevat dan zijn Alexandrijnse collega, zoals blijkt uit een
zeer lovend geformuleerd bevorderingsvoorstel nog uit meí 1928,
en ook uit het feit dat hij eind 1927 tot Algemeen Secretaris van de
Ambtenarenbond te Athene werd gekozen. Zijn hoge plichtsbetrachting werd echter niet door al zijn superieuren evenzeer op prijs
gesteld, zeker niet zijn vakbondsactiviteiten en wel allerminst de
vasthoudendheid waarmee hij malversaties van de minister zelf aan
het licht bracht. Dat kwam hem op een reeks chicanes te staan, die
uitliepen op een disciplinaire overplaatsing eerst naar Patras en uiteindelijk naar Préveza (aan de Griekse westkust). Karyotákis heeft
zijn hele leven de verstikking van het provincialisme om zich heen
gevoeld, ook in Athene, en heeft met plannen rondgelopen zich in
Parijs te vestigen, maar de maand april in Parijs 1928 bleek een teleurstelling (kende hij `De stad' van Kavafis?). Préveza was voor
hem echter wel het dieptepunt van provincialisme en dat als beloning voor zijn goede gedrag.
Het ambtelijk dossier van Karyotákis, waaruit de gang van za69

ken rond zijn overplaatsing pas echt duidelijk wordt, is eerst sinds
enkele maanden boven water, maar om in de euforie over die ontdekking nu zijn zelfmoord uitsluitend daaruit te verklaren zou al te
gemakkelijk zijn. Préveza was voor hem het symbool van wat Kavafis in `De stad' heeft uitgedrukt: `Zoals je je leven hier geruïneerd
hebt, in deze kleine uithoek, heb je het op de hele aarde verwoest.'
In een dergelijke algemene zin heeft Karyotákis het ook zelf onder
woorden gebracht in het briefje dat hij direct voor zijn zelfmoord,
in aansluiting op de mislukte verdrinkingspoging, heeft geschreven
(zie DTR, zomer 1983). Al lang vόor de chicanes van 1928 was Karyotákis naar de laatste stap toegegroeid, die hij uiteindelijk met vastberadenheid heeft gezet toen voor hem de maat vol was.
Alles om hem heen ervoer hij als des doods, en `uit walging' voegde hij zich eigenhandig daarbij, ofwel, in de woorden van de plaquette die door de plaatselijke VVV-afdeling is aangebracht op de
plaats van de zelfmoord, onder een eucalyptus dicht bij het water,
een paar minuten buiten Préveza: `Hier vond de rust, met een kogel in zijn hart, de dichter Kostas G. Karyotákis.'
1. Waarschijnlijk ontleend aan de Ilias (boek 13,602)· "t Droevige Lot, met de dood als het doel, had
hem hierheen gedreven (vert. Timmermans).
2. Ιn de inleiding van haar τn het Nederlands gestelde proefschaft. Bolivar, je bent zo mooi als een
Griek! Een onderzoek naar het vroegere werk van enige surrealistische dichters in Griekenland (niet in de handel).
Een andere uitdrukking zou men kunnen zeggen, heeft de `bodemloze ellende van drie vreugdeloze jaren'
gevonden τn de over het algemeen zeer sombere rebètika-liederen, de oorsprong ervan is weliswaar ouder
en het hoogtepunt ligt later, maar de grote verbreiding is in de jaren twintig op gang gekomen — meer over
deze liederen in de bijdrage van Frans van Hasselt

Noten bij Elytis-collage van Courtine Wit:
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1. Een essay uit de bundel Anichtá chartiá (Open kaart), uitg Asterias, 1974.
2. Paul Eluard.
3. Prosanatolismi, uitg Pyrsos 1940, Ιkaros 2 1982
4. Oorspronkelijk in het tijdschrιft Repères (Lausanne), later in I lexi nr 7 (Athene, sept. 1983),
p. 754-763.
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De jonge Elytis en zijn werk*
Samenstelling en vertaling:
Courtine Wit

In zijn Kroniek van een decennium' (1974), waaruit we hier enige fragmenten laten volgen, geeft Elytis een beeld van het literaire klimaat
van de jaren dertig in Griekenland. Voor hemzelf zijn dit de jaren
waarin zijn eerste gedichten verschijnen; we zien hier iets van de
achtergrond van waaruit deze geschreven zijn.
De jonge Elytis voelt zich weinig aangesproken door de poëtische
stromingen van zijn tijd en vooral verzet hij zich tegen het defaitisme
dat de dichter Kostas Karyotákis aan het eind van de twintiger jaren
tot een literaire mode heeft gemaakt. Maar wanneer hij kennis
maakt met het surrealisme wordt hij daar onmiddellijk door gefascineerd. Deze kennismaking vindt plaats in de boekhandel van
Kaufman in Athene (1929):
Op een middag — nog νόόr ik de hoogste klas van het Gymnasium bereikt had — zat ik, gedreven door mijn leeshonger naar alles wat gedrukt was, diep weggescholen in het oude donkere winkeltje van Kaufman, allerlei tijdschriften en boeken door te bladeren, waarbij ik overigens wel met demonstratieve minachting die dichtwerken vermeed die
— ik herinner het me als de dag van gisteren — met hun in de rijmschema's van de kwatrijnen gewrongen inhoud op mij afkwamen als een
monotone reeks van sentimentaliteiten — en dat was nou net iets wat
absoluut niet te verenigen was met de rebelse ideeën die ik er toen op
nahield. De verleiding echter die uitging van die rijkdom aan boeken
en daarbij nog de vreemde bekoring die voelbaar was achter de zwarte
en rode hoofdletters op sommige boekomslagen, deden mijn laatste aarzelingen geheel verdwijnen: Capitale de la Douleur, Defense de Savoir,
Noces2... jazeker, ik begon ze één voor één door te bladeren... en...
(...). — en dat was het belangrijke — (...) dankzij de magische en verrassende verovering van een andere wereld, een nieuwe wereld, die om
mij heen of in mij leefde en niets anders vroeg dan op welke manier hij
z'n werkelijkheid het beste naar buiten kon brengen. En die manier was
gevonden.
. Deze `collage' dient als achtergrond b y de onder Vertaalde poëzie opgenomen vertalingen van Elytis'
vroege poezie Met veel dank aan Wim Bakker voor zijn stimulerende hulp
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Hij gaat op zoek naar meer informatie over het surrealisme en wanneer hij dan, ziek te bed, een artikel hierover (van Dimítris Mentzélos) leest, voelt hij zich — letterlijk zelfs — aangesproken:
Daar zat ik dan, achttien jaar oud, niet wetend wat ik met mijn toekomst
aan moest en wat te studeren, levend in een huis waarvan alle luiken
gesloten waren ten teken van rouw, en daar hoor ik tegen me zeggen
dat alles wat ik om me heen zag nauwelijks enig werkelijkheidsgehalte
had. Ja, dat misschien wel het leven dat we leidden de slaap was van
het werkelijke leven, want dat speelde zich 's nachts af in een voortdurende voortgang van droom tot droom. (...)
Mijn bed was al heel wat lichter geworden en Karyotákis ver weg,
kleiner geworden, alsof ik hem door de verkeerde kant van een verrekijker zag.
`Karyotákis is ver weg,' zegt Elytis en vertelt dan waarom Karyotákis en zijn navolgers zo ver van hem afstaan — hoewel zijn eigen
gevoelens soms niet veel van de hunne verschillen:
Per slot van rekening is de ziel van de mens maar een raar ding. Neem
de mijne nou, in de toestand waarin ze toen verkeerde. Op de keper beschouwd was die vol wanhoop. En toch wilde ze die niet vinden in dat
wat ze las. Ik zal dit nog verder toespitsen om zo ook iets van mijn karakter duidelijk te maken. Het kwam me bijna onnatuurlijk voor dat al
die mensen om me heen, die gedichten schreven — goede of slechte, dat
doet er niet toe —, in verzen hun gemoedstoestand trachtten uit te drukken, dat ze dat wat hen overkwam als bron van inspiratie meenden te
moeten gebruiken en zo trachtten te verkondigen wat hen benarde. Ik
wist dat dit van oudsher het doel was van de lyrische poëzie; en toch was
dat het laatste wat me interesseerde. De ontroering, in de gangbare betekenis, was iets van min of meer ondergeschikt belang. Ontroering gaf
me ook een simpele dagelijkse gebeurtenis, een liedje of een film. (...)
In dat opzicht, meen ik, sprak het surrealisme me aan. Als protest tegen onze slavernij; een protest dat in plaats van, zoals tot dusver, een
jammerklacht te worden, de bezieling en de onuitputtelijke combinatierijkdom van de fantasie tot bondgenoot nam, om op het geestelijk vlak
perspectieven te bieden die pasten bij de oeroude verlangens van de
mens. Kijk, dat was nu iets dat absoluut niet in tegenspraak was met
de open witte hemden die de meest vermetelen onder ons in die jaren
begonnen te dragen. En Agras, Karyotákis, die liepen nog rond in
vesten met overslag en stijve boorden. Ik bedoel dit heel serieus.
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Zijn ideeën over poëzie en de uitwerking hiervan nemen vastere
vorm aan wanneer hij de kans krijgt met een vriend per auto door
Griekenland te trekken.
In dat jaar begonnen mijn eerste expedities naar het platteland van
Griekenland. Nog ben ik het lot dankbaar dat het mij op een voor mijn
ontwikkeling kritiek moment een vriend zond die misschien dan wel
geen intellectueel was, maar wel iemand met een zeer uitgesproken verering voor Griekenland en bovendien één van de eerste automobilisten
in het land. Tot op de dag van vandaag hen ik aan de vriendschap die
mij met hem verbond een symbolische betekenis blijven toekennen, een
gebaar van goedgunstigheid van de kant van mijn lot. In een tijd waarin een tocht naar Delphi een welhaast onvoorstelbare onderneming was,
een expeditie die een hele dag in beslag nam — en dan was het nog de
vraag of je ooit behouden op je bestemming aankwam — lieten wij letterlijk geen plekje van Griekenland onbetreden. Als echte pioniers trokken we dagen en dagen voort, hongerig en ongeschoren, gevangen in
de carrosserie van een gammele Chevrolet, zandheuvel op zandheuvel
af, dwars door lagunes heen; gehuld in stofwolken of onder onharmhartige stortbuien overwonnen we de ene hindernis na de andere en vraten de kilometers, met een onverzadigbaarheid die alleen te rechtvaardigen was door onze jeugdige leeftijd en onze liefde voor dat kleine landje dat we aan het ontdekken waren. Het was alsof je voor het eerst sliep
met een vrouw wier lichaam je tot op dat moment alleen maar in je verbeelding gezien had. Anders, ja, maar in elk geval je verwachtingen
overtreffend. Vaste stof begon langzamerhand de ideële structuur die
ik in mijn hoofd had tot substantie om te vormen — zoals het leem, het
cement dat doet met het ontwerp van de architect — en soms gebeurde dat met een precisie die me versteld deed staan over de kracht van
de werkelijkheid. Soms juist ook niet. Maar — en daar wil ik heen —
mijn aangeboren neiging om met die elementen die naar mijn idee het
meest waard zijn iets nieuws te maken, een ideaal model, was ook in dit
geval onstuitbaar in mij werkzaam en maakte dat ik tenslotte, na een
lange reeks van optellingen en aftrekkingen, een `synopsis van landschap' in handen had die duidelijk gedroomd was, maar waarvan ik
voelde dat ze meer werkelijk was dan die andere, die elk moment voor
mijn zintuigen toegankelijk is.

In de nu volgende jaren zal hij zijn eerste gedichten gaan schrijven.
Het surrealisme blijft hem boeien en wanneer hij in de krant leest
dat de dichter Andréas Embiríkos een lezing over dit onderwerp zal
houden (1935) raakt hij opgetogen en bezoekt hem, nog vóór die le-
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zing. Elytis noemt het kranteberichtje en vertelt van de eerste ontmoeting met Embirikos:
`Overmorgen om 6 uur namiddag zal de Heer Andréas Embirikos,
dichter, in de zaal van Atelier spreken over het onderwerp Surrealisme, een
nieuwe poëtische school. Toegang vrij.' (...)
...net op dat moment hoorde ik stappen achter me en toen ik me omdraaide zag ik een man van tegen de dertig met uitgestrekte hand naar
me toekomen. Hij was stevig gebouwd, had een dikke volle haardos,
όitstekende jukbeenderen, een gave donkere huid en ogen die tegelijk
doordringend en dromerig keken. Ons gesprek was geen gewone dialoog: het bestond voornamelijk uit een reeks uitroepen van verrassing.
Ik zag in zijn persoon een haast mythisch schepsel: hij had immers met
mijn goden gegeten en gedronken. Hij, van zijn kant, zag in mij een
lot-uit-de-loterij: een jonge geestverwant in de literaire woestijn van
Athene. Het was onze lotsbestemming of liever, het was vanzelfsprekend, dat we vrienden zouden worden. Vrienden, verbonden door een
vriendschap die, hoewel ze zoals Κόlvos het zou uitdrukken `een kwart
eeuw' duurde, nooit door iets ook maar voor een moment in gevaar is
geweest.
Inmiddels wordt Elytis geïntroduceerd in de kring rond het zojuist
opgerichte en van een nieuwe tijdgeest getuigende literaire tijdschrift
Ta lea Grammata. Tot die kring behoort ook de elfjaar oudere, door
Elytis bewonderde Jόrgos Seféris, die Elytis' werk leest en hem bij
zich thuis uitnodigt:
Een paar dagen later, op een middag, nodigde hij me bij zich thuis. Ik
zie nog voor me hoe hij in de rust van zijn kleine studeerkamer mijn manuscript doorbladerde, stopte en weer terugkeerde naar de passages die
hem waren bevallen. Hij luisterde met grote aandacht naar mijn toelichtingen en heel voorzichtig, mild, liefdevol zou ik haast zeggen, gaf
hij me hier en daar enige aanwijzingen; werkelijk jammer dat dat later
niet is voortgezet, toen mijn ideeën vaste vorm gekregen hadden en er
goede hoop bestond dat ik het geleerde zou kunnen waarderen en toepassen. Nu pas begrijp ik, dat hij toen niet verder durfde te gaan dan
die aanwijzingen druppelsgewijze te geven. Hij wilde op geen enkele
wijze de scherpe kantjes van mijn rebelse ideeën afhalen en, hoewel hij
het op de meeste punten oneens was met mijn poëtisch `credo', trachtte hij voortdurend, louter indirect en alleen op grond van de teksten die
we νόοr ons hadden, die aspecten van mijn persoonlijkheid naar voren
te halen waarvan hij meende dat ze het meest echt en het meest produktief waren.
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Het tijdschrift wordt onder moeilijke omstandigheden voortgezet:
de medewerkers raken verspreid (1937). Elytis wordt naar de School
voor Reserve-officieren op Korfoe gestuurd:
Begin 1937 dreef het lot ons uiteen. Katsimbalis naar Parijs, Seféris naar
Koritsá en ikzelf naar Korfoe; ik was daar leerling aan de School voor
Reserve-officieren, van alles en iedereen afgesloten op het Fort. Als je
er ook nog Antoníou bijrekende die, afgezien van de klassieke maandagen, voortdurend met zijn boot op zee was, waren alleen Karandόnis en Gátsos in Athene overgebleven om het tijdschrift te kunnen voortzetten. Dat deden ze manmoedig.
Op gevaar af vierdaags arrest te krijgen en het enige verlof, op zondag, mis te lopen, las ik de nieuwe nummers, die ik verborg achter de
Voorschriften υοοr oefeningen van mitrailleur-eenheden, in de leeszaal van de
School of 's nachts als ik kamerwacht had. (...)
Vaak werd ik overspoeld door een golf van wanhoop, niet zozeer vanwege de eindeloze uitputtende marsen, het inspannen van de muildieren, het oliën van de wapens, alswel doordat het onmogelijk was om ook
maar een minuut alleen te zijn, over mijn eigen problemen na te denken, me mijn genoegen van vroeger voor de geest te halen. Achter de
bergen van Albanië die ik elke morgen tegenover me had wanneer ik
me in de open lucht stond te scheren, zag ik geen denkbeeldige vijanden, zoals mijn officieren wilden, maar een andere verbannen dichter,
vastzittend tussen de `kleine Tosken' en de `lange Gheken', Seféris. Hij
schreef me geregeld en sprak dan over wat hem benauwde, altijd en eeuwig: `Wat een marteling toch dat iemand alsmaar weer een ander compleet mens moet zien te zijn. Soms, als ik terugkijk op mijn leven, bedenk ik met een zekere mate van bitterheid dat er altijd gebeurd is wat
er maar gebeuren kon om te voorkomen dat ik zou schrijven.' En een
andere keer: `Iedereen heeft wat hem gegeven is, lief en leed, niets meer
en niets minder. Daarvan moet hij iets maken, daarmee moet hij rechtvaardigen wat, naar zijn gevoel, een hogere macht hem heeft
toevertrouwd.'
Inmiddels is zijn eerste bundel, Οriëntαties3, gepubliceerd (1940),
maar dan breekt de oorlog uit:
Zo begon het jaar 1940, dat eindigen zou onder het huilen der sirenes
en het krijgsrumoer. Niemand weet hoe de zaken zich ontwikkeld zouden hebben als we het geluk hadden gehad tot het einde toe voor die beproeving gespaard te blijven. De ommekeer in het denken, nog vόόr er
goed en wel vijf jaren verstreken waren, bleek duidelijk. Mijn eigen
Oriëntaties, die toen net gepubliceerd waren in een kleine bundel die ech75

ter wel veel pagina's telde, brachten velen van de ouderen ertoe een duidelijk standpunt in te nemen.
Tot zover de Krοniek. In 1983 geeft Elytis zijn tot dusver laatste
interview, en het is boeiend te lezen hoe de ruim zeventigjarige
dichter dan spreekt over zijn `persoonlijke mythe', zijn vroege werk
en het maken van poëzie:
Ten aanzien van wat we visie noemen zou ik kunnen zeggen [dat ik die]
direct al [had.] Vanaf toen ik nog heel jong was. Tenminste tien jaar
voordat ik de pen opnam `om een gedicht te schrijven'. Toen al had ik,
zonder dat ik er iets voor had hoeven te doen, mijn persoonlijke mythe
in me, met alles erop en eraan, alle elementen aanwezig en heel duidelijk. Tot en met zelfs de ongebruikelijke onorthodoxe compositiewijze
toe die de kritiek me later zou verwijten. Maar tot daar aan toe en niet
verder. Over de verwoording van de mythe namelijk kan ik precies het
tegengestelde zeggen. Daar heb ik lang op moeten wachten. Op m'n
drieëntwintigste pas, na lange vermoeiende omzwervingen, voelde ik
dat datgene wat me ontroerde de uitingswijze begon te vinden die, naar
mijn idee, erbij paste. Ik doel, met name, op het zuivere en het transparante. Mijn eerste boek zit vol jeugdzonden maar is, geloof ik, wel
echt. Hier en daar ook zoek ik mijn toevlucht bij buitenlandse voorbeelden; daar stond ik toen niet kritisch genoeg tegenover. Als mijn eigen
vingerafdruk de overhand gekregen heeft, is dat te danken aan een soort
koppig vasthouden aan datgene waarvan ik altijd geloofd had dat poëzie moest zijn: een vormen van antilichamen tegen de ziekte die je ertoe dreef dichter te worden. (...)
Wat het maken van poëzie betreft kunnen we zeggen dat er twee methoden zijn. Er is de bekentenismethode die, dunkt me, regel is. De
dichter geeft — daar gaan we van uit — de hem omringende werkelijkheid weer. In zijn werk, dat een soort innerlijk dagboek is, schrijft hij
zijn psychische reacties neer die, uiteraard, pijnlijk zijn, aangezien ze
proberen zijn onaangepastheid aan zijn natuurlijke en maatschappelijke
omgeving weer te geven. Hoe bitterder zijn verdriet is of hoe scherper
zijn protest, des te hoger wordt ook zijn gevoeligheid aangeslagen. Ik
echter bleek, naar die maatstaven gemeten althans, een monster van onverschilligheid te zijn, onberoerd door de ellende die de mensheid
teistert, met andere woorden een onbezonnen puber die alles prachtig
vindt en het nog bezingt ook. Terwijl ik, louter en alleen, een scheikundige was die een vleugje Noordenwind, een zakje zeeblauw, een stukje
prille meisjeshuid en een beetje heilige devotie bijeenvoegde om het resultaat te verkrijgen dat het leven hem onthield.
Zze υοοr noten
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(Boegbeeld van) zeemeermin,
door Séferis als vignet gebruikt

Jorgos Seféris en de mythos*
Samenstelling en vertaling:
Wim Bakker
Ι
Kinderen van vele mensen zin onze woorden.
Ze worden verwekt en geboren net als baby's
ze schieten wortel en groeien gevoed door bloed.
Zoals de dennen
de vorm vasthouden van de wind
hoewel de wind is heengegaan, h j is er niet meer.
Zo ook de woorden,
ze bewaren de vorm van de mens
en de mens is heengegaan, h is er niet meer.

Είναι παιδιά πολλών άνθρώπων τά λδγια µας
Σπ2ρνουνται γεννιοcνται σ τά 9ρ2φν
ριςώνουν Ορ2φοωται µ2 τοναίµα
"Οπως τ π Gκα
άγΣρα
ή µορ ή
Σνώ δ άγ2ρας Σφυγε, δ2ν είναι Σκcι
ό Υθιο τά λδγια
φυλάγουν τή µορφή ύ άνΟρώπου
κι δ δνΟρωπος ίφυγε,82ν
το
είναι 2κεΥ

(Tria kriM piimata, Epi skini VI, 2-10)

1
(Ik zei eens tegen Griekse schoolkinderen:)
...De Griekse taal, de mens, de zee... Bedenk toch eens hoe verbazingwekkend het is dat we vanaf de tijd dat Homerus sprak tot op
vandaag spreken, ademhalen en zingen met gebruik van dezelfde
taal. En dat is nooit opgehouden, of we nu denken aan Clytemnestra
die spreekt tot Agamemnon, aan het Nieuwe Testament, aan de
hymnen van Romands, of aan het kretenzische theater en de Erotόkritos, of aan de liederen van het volk. En al die mensen, de groten en de kleinen, die in het Grieks dachten, spraken en telden, jullie
moeten niet denken dat dat een weg is, een historische reeks die verdwijnt in de nacht van het verleden, iets dat buiten jullie om gaat.
Jullie moeten bedenken dat dat alles zich in jullie bevindt, nu, dat
dat alles samen in jullie zit, dat het is het merg in je botten...
(Dokimés I, 177)
* Deze collage, bestaande uit gedichten en fragmenten uit de essays en dagboeken van forgos Sefiris
(1900-1971), zs uitgevoerd op 28 november 1981 ιn het Allard Pierson Museum ιn Amsterdam (in het
kader van het Grieks Festιval 1981) en op 29 maart 1983 in het líterαír radioprogramma `Spektakel' van
de KRO
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...Wij zijn niet alleen wanneer we schrijven. Achter de verblindende
lampen van het voetlicht die de zaal in het duister dompelen speuren we de aanwezigheid van een onbekende menigte die ons beoordeelt. Inwendig gaan we een gesprek met hen aan: en zo beginnen
de analyses. Op dat niveau worden de mensen van de oudheid als
die kouros der Naxiërs op Delos... Eén stuk, de romp, en een ander stuk, het bekken, bevinden zich in het Artemisium daar. De
hand is in het museum van Delos. En de tenen van de linkervoet
samen met het voetstuk bevinden zich in het Britse museum. Dat
laat duidelijk genoeg zien hoeveel uiteengerukte ledematen een mens
in zijn geest bijeen moet zamelen om zich een beeld te vormen van
de oudheid. Ook andere scheppingen die, oppervlakkig gezien, in
vollediger staat bewaard schijnen te zijn, leveren overeenkomstige
problemen. Denk eens aan de Wagenmenner van Delfi of aan een
oude tragedie...
(Dokimés II, 246-7, 222-3)
Νlµνησσ

ύπνησα µè

τα

bσιεύω .1' lπσφίσεηε

µαρµάρινo τοντο κεφάaι στà

χέρια

n ύ µοe έξαντλεe τούς άγκονες καί δεν ξέρω nno
~ ουµπφσω
°επεφτε στα δνειρο καθώ

II

ετσι ένώθηχε
ξαναγωρίσει

ζωή µας

γ '

καί Θà

να

άπα τα δνειρο

ειναι πολα δύσκολο να

Herinner je het bad waarin je werd vermoord
Met dit marmeren hoofd in handen ben ik ontwaakt
het put mijn ellebogen uit, ik weet niet waar
ik het moet stutten.
Het viel in de droom, net toen ik uit de droom kwam
zo werd ons lepen één en 't zal zeer moeil/k zin
ze weer te scheiden.
Ik kijk naar de ogen, die open noch gesloten zin
ik spreek tegen de mond die steeds maar tracht te spreken
ik steun de wangen die de huid doorbraken.
ΚοιτιΚω ηà µάτια µή~ε όnοιχnà µήτ, nλειστα
Ik heb geen kracht meer;
µιλ
στόµα ιολ oλο γνρnλει và µιλήσει
ώ ηnό

ψατώ τα µάγουλα nog ξεπέρασαν nl δέρµα.
∆έν έχω άλλη δµναµη

min handen verdwenen en naderen mj weer
afgestompt.

à χέρια µ ου χάνουνται on1 µ ε' πλησιά"youv
άκρωτηριασµένα

(Mithistorima III)
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3
(Ik heb eens over T.S. Eliot het volgende gezegd:)
...Voor hem is de geschiedenis niet wat gestorven is, maar wat leeft.
De geschiedenis: levend, aanwezig, eigentijds. De lezer van zijn poëzie verbaast zich misschien wanneer hij ineens... mevrouw Porter
en mijnheer Evjenídis naast Tiresias ziet verschijnen. Maar dezelfde
lezer heeft, wanneer hij Homerus leest, Odysseus naast zich, zonder zich ook maar enigermate te verbazen. En wanneer ik zeg `naast
zich', bedoel ik niet dat de lezer `een schrede terugdoet in het verleden', maar dat hij Odysseus naast zich heeft — als Homerus hem
tenminste iets doet — op hetzelfde moment dat hij uit het raam kijkend een oceaanstomer voorbij ziet varen...
(Dοkimés I, 40-1)
'Αν ώώ Θέλησα vό µεινοι µόνος, γύρεφα
ντοχή,
ή µοναξιά, έε γόρήα µιά τέτοι
% ψυχής µο'στον όρίζοντα,
αυτές 'k γραµµές, αό'ό ώ χρώµατα, αέή ή σιγή

Είναι παλιό τα λιµάνι, Sέ µπορώ πιά νά περιµένω
ΟΡ τό φίλο πού έφυγε στα νησί µέ Ti πεύκα
ε τα φίλο πού έφυγε στα νησί µέ τά πλατάνια
c τα φίλο πού έφυγε γιά τ' ανοιχτά
Χαιδεύω τά mcoup'ooioYvo κανόνια, χαιδεύω Ti κουπια
νά ζωντανέψ'ι τα κορµί µου καί ν' αποφασισει
Τά καραβόπανα δί νουν µόνο τή µυρωδιά
άλατιοό της άλλης τρικυµίας

ον

Τ'άστρα της νύχτας µέ γυρίζουν στήν προσδοκία
ri'Ό &'' γιά τούς νεχφύς µές στ' άαφοδίλια
Μές στ'άσφοδίλια 'ό άράξαµε έ8ώ ‚έ 'Θέλαµενά βρούµσ
τή λαγκαδιά που αδε ταν Α& ' λαβωµένο

ΙΙΙ

De haven is oud, ik kan niet langer wachten
noch op de vriend die wegging naar het eiland met de dennen
noch op de vriend die wegging naar het eiland met de platanen
noch op de vriend die wegging de zee op.
Ik streel de roestige kanonnen, ik streel de riemen
om min lichaam tot leven te brengen, om het te doen besluiten.
De zeilen der schepen geven slechts de zilte geuren
van de andere storm.
Als ik alleen wilde zijn, zocht ik de eenzaamheid wel,
een dergelijk afwachten heb ik niet gezocht,
het verbrokkelen van min ziel aan de horizon,
deze lenen, deze kleuren, deze stilte.
De sterren van de nacht doen mϋ weerkeren naar de verwachting
van Odÿsseus voor de doden tussen de asfodillen.
Tussen de asfodillen landden wϋ, omdat we
de vallei wilden vinden die Adónis gewond zag.

(Mithistorima ΙΧ)
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...De geestelijke erfenis van Griekenland is zo groot dat werkelijk
niemand weet wie van al haar vertegenwoordigers men moet uitkiezen om te realiseren wat zij wil. Er zijn momenten dat wereldberoemde mensen haar in handen hebben, en er zijn momenten dat
ze zich nestelt temidden der naamlozen, wachtend op het moment
dat de grote namen weer zullen verschijnen. De les die men leert
wanneer men de moeite neemt dit avontuur-zonder-einde in ogenschouw te nemen is een belangrijke. Dat het volkslied Homerus verheldert en Aeschylus aangevuld wordt door het volkslied, en dat alles
zich afspelend in de gedachten van één en dezelfde mens, dat is geen
geringe zaak...
(Dokimés I, 462-3)
"Οπου και να ταζι8έµοι ή 'Ελ).ά8α µέ πληγώνει
Στδ Λήλιο µέσα O ς καστανιές τδ πουκάµισο τού 1{

Iv

γλιστρούσε µάσα στά φύλλα γιά νσ τυλιχτεί στο κορµί
µου

Waar ik ook heen reis Hellas veruiondt me.
In de Pélion tussen de kastanjebomen
gleed tussen de bladeren het hemd van de Centaúr
en wikkelde zich om min lichaam
terw ίl ik de helling beklom en de zee mj volgde
ook z stijgende als het kwik van de thermometer
totdat wj het water van de berg zouden vinden.

καθώς άνέβαινα την άνηφαρα χι ή Θάλασσα µ' άκολουΟού ε
άνεβαί ν τας xi αύτη σάν τ ν ύ8ράργυρο Οερµοµέτρου
ώς πού ννά βρούµε τά νερά τού βουνού
Στη Σαντορίνη άγγ ίζοντας νησιά πού βουλιάζαν
ακούγοντας να παίζει ένα σουραύλι κάπου στις άλαφρδπετρες
µού κάρφωσε τα χέρι στην κουπαστή
µιά σαίτα τιναγµένη ξαφνικά
άπα τά πέρατα µιΒς νιότης βασιλεµένης
Στίς Μυκήνες σήκωσα τις µεγάλες πέτρες και τούς θησαυρούςτών 'ΑτρειΒών
χαι πλάγιασα µαζί τους στα ζενο8οχείο τής å Ωραίας
'Ελένης οϋ Μενελάου»
χάθηκαν µόνο την αύγή πού λάλησε η Κασσάντρα
µ' έναν κοχορα κρεµασµένο στα µαύρο λαιµά της
Τί θέλουν Ολοι αυτοί ποά λένε
πώς βρίσχουνται στην 'Αθήνα r σ ό' Πειραιά ,

In Santorini tastend naar eilanden die verzonken
luisterend naar een fluit spelend ergens b ί het puimsteen
werd plotseling min hand aan het dolboord
oastgespiest door een pil geschoten
vanuit de einden van een ondergegane jeugd.
In Mycéne hief ik de grote stenen op en de schatten der Atríden
en sliep met hen in het hotel `De schone Hélena van Meneldos
ze verdwenen pas in de morgen toen Kassdndra kraaide
een haan hangend aan haar zwarte hals.
Wat willen al die mensen die zeggen
dat ze in Athene of in Pirdeus zich bevinden... ?

(Me ton trόρο tou J.S., 1-19)
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...Diep in elke mens is een Homerus die zonder ophouden z'n eigen rapsodie fluistert. Hij is blind en ziet ons niet, en wij op onze
beurt horen hem niet behalve op uiterst zeldzame ogenblikken. Hij
spreekt het persoonlijk verdriet en het hoogst eigen verlangen uit van
een ieder van ons, hij zoekt de terugkeer naar een wereld die niet
die is waarin wij leven, hij tracht een antwoord te vinden op de vraag
hoe we weer mensen kunnen worden...
(Dokimés I, 212)
V
DE KONING VAN ASÍNE*
Asínin te...

0 ΒΑΣ.ΙΑΙΑΣ λΝΣ ΑΣΙSΗΣ
'Ασί ην e

Ilias'
We hebben de hele morgen van overal rond de burcht bekeken
beginnend aan de kant van de schaduw daar waar de zee
groen en zonder lichtglans, borst van een gedode pauw
ons opnam als de tύιd zonder een enkele breukljn.
De aderen van de rots daalden neer van hoog
vervlochten vingerdranken naakt met veel vertakking
bij het raken van het water tot leven komend, terw]l ons oog ze
volgend
zocht te ontkomen aan het vermoeiend deinen
aldoor aan kracht verliezend.
Aan de kant van de zon een wijd en open strand
en het licht dat diamanten sleep op de hoge muren.
Geen enkel levend wezen, de wilde duiven weggevlogen
en de koning van Asine naar wie wj nu al twee jaar zoeken
Κaιτάξαµε δλο τδ πρωί γύρω γύρω τδ κάστρο
άρχίζοντας ά
ού Cσκιου έκεί πού ή θάλασ
πράσινη καί χ,ωρίς άνσλαµπή, το στ:θος σκοτωµένου παγονι µάς δέχτηκε δπως δ χαιρδς χωρίς κανενα χάσµα
0ί φλέβες τοά βράχου κατέβαιναν άπδ ÿηλά
στριµµένα κλήµατα γυµνά πολύκλωνα ζωντανεύοντας
στ' άγγιγµα τού vφo'u, καθώς τδ µάτι άκολουθώντας τις
πάλευε α ξεφύγει τδ κουραστικδ λίκκσµα
χάνοντας δύναµη όλού

'Απδ τδ µέρος τού λιου ένας µακρύς νιαλδς δλάνοιχτος
τδ φδις τρίβοντας &αµαντικά στα µεγάλα τπχη
Κανένα πλάσµα ζωvτaνδ τ' αγ pιοπερίστερα φευγάτα
κι δ βασιλιάς .ς 'Ασί νης πού τδν γυρεύουµε δυό χρόνια
τώρα

* De vertaling is roar het grootste deel gebaseerd οp een oertaling van prof. dr. G. Η. Blanken.
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onbekend door allen vergeten zelfs door Homerus
één woord slechts in de Ilias en dat nog onzeker
hier neergeworpen als het gouden dodenmasker.
Je raakte het aan, bleef de klank je b /? Hol in het daglicht
als een droge kruik op losgewoelde aarde,
en hetzelfde geluid in de zee door onze riemen.
De koning van Asáne een leegte onder het masker
overal b ί ons overal bij ons, onder een naam:
`Asínin te... Asínin te... '
en zin kinderen beelden
en zin verlangens het fladderen van vogels en de wind
in de ruimtes van zin gedachten en zin schepen
gemeerd in een verdwenen haven,
onder het masker een leegte.
Achter de grote ogen de gewelfde lippen de lokken
in reliëf op het gouden hulsel van ons bestaan
een donkere vlek die zich voortbeweegt als een vis
in de vroege morgenstilte van de zee en je ziet hem:
een leegte overal bj ons.
En de vogel die wegvloog in de vorige winter
met gebroken vleugel
beschutting van leven,
en de jonge vrouw die wegging om te spelen
met de hondstanden van de zomer
en de schim die tsjirpend op zoek ging naar de onderwereld
en het landschap als een groot plataanblad meegesleurd in de
bergstroom van de zon
met de oude monumenten en de droefenis van nu.
Σγνωστος λησµονηµένος όπ' όλους τί από τ ν °Οµνφο
µόνο µιά λέξη στήν 'Ιλιάδα ο" ικεί νη &βέβαιη
ριγµένη &ο σαν τήν έντάφια χρυσή προσωπίδα
Τήν άγγιξες, θυµåσαι τδν ήχο ης » χούφιο µέσα στο

Πίσω από τά µεγαλα µάτια τα καµπύλα χύλια τούς
βοστρύχους
ανάγλυφα στό µαλαµατένιο σχέπασµα τή'ύπαρξής µατ
Ενα σηµείο σκοτεινό πού ταξιδεύει σαν ‚
ό φάρι
µέσα ατην αύγινή γαλήνη τού πελάγου καί ‚ό βλέπσις
Ενα κενά παντού µαζί µας
Καί ‚ό πουλί πού πέταξα τδν άλλο χειµώνα
µέ σπασµένη φτερούγα
σκήνωµα Cωήc,

φώς

σν‚
ό στεγνό πιθάρι στό σ

νη χώχα
ο" 6 ίδιος ήχος µες στη θάλασ α µε τχ
ά µας
'0 βασιλιάς τής 'Ασίνης Σνα κενό κάτω
ω
τήν προσωπίδα
ού µαζί µας π ού µαζί µας, κάτω &'ό ένα όνοµα
α'Ασίνην τε . 'Ασίνην τε.κ
σαί τό παιδιά του άγάλµατα
ο" οί πόθοι του φτερουγίσµατα πουλιών ο" ό άγέρας
στα διαστήµατα ‚ σ στοχασµών του καί τά καράβια ταυ
άραγµάνα σ' άφαντο λιµάνί
ojo'" απ' ‚ήν προσωπίδα Ενα κενό

ο" ή νέα γυναίκα πού έφυγε νά παίξει
µέ ‚ό σκυλόδοντ
ύ καλοκαιριού

ο" ή ψυχή πού γ ύρεΨε τσιρίζοντας τόν κάτω κόσµο
0' ο ΟΥσσς σαν τό µεγ άλο πλατανόφυλλο που παρασέρνει

δ χείµχρρος τού ήλιου
µέ τ' αρχαία µνηµεία καί -ή σύγχρονη θλίµη
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En de dichter vertraagt zin tred kokend naar de rotsen en vraagt
zich af
bestaan ze waarl~k
temidden van deze gebroken lenen scherpe randen holten en
rondingen
bestaan ze waarljk
hier waar de wegen van regen wind en sl~tage elkaar ontmoeten
bestaan ze, de beweging van het gelaat, de gestalte van de tederheid
van hen die op zo vreemde weze vervaagden binnen ons leven
van hen waarvan niets bleef dan schaduwen van golven en
gedachten met de eindeloosheid van de zee
of nee wellicht is er niets gebleven dan alleen het gewicht
nostalgisch verlangen naar het gewicht van een levend bestaan
daar wj nu toeven, onwezenljk, meebuigend
als de takken van een schrikwekkende wilg opeengehoopt in alt~d
durende wanhoop
terwίίl de gele stroom ontwortelde rietstengels langzaam meevoert in
de modder
beeld van een gestalte die versteende door het besluit tot
eeuwigdurende bitterheid.

De dichter een leegte.
Schilddragend verhief zich de zon al strjdend
en uit de diepte van de grot kwam een vleermuis opgejaagd
en stootte op het licht als een pil op het schild:
`Asínin te... Asínin te... ' Was dat dan de koning van Asine
die wj met zoveel aandacht zoeken op deze akrópolis
even soms met onze vingers zin spoor op de rotsen rakend.
(Ο vasiliás tis Asinis,
Imeroloyo katastromatos I)

Κι' ά ποιητής σργοπιρεί χοιτάζοντας τίς πέτρες 'ΟΙ' ανα-

ρωτιύται
πάρχουν άρχγ ε
ανάµεσα αεί, χαλασµένες τ - ε; γ ραµυές τ , χµές τ ,
αί χµές 'ά χάλα "αι ΤΙ χχµπύλες
πάρχουν άραγε
έ8ώ
ι το πέρασµχ τής βΡοχής τού αγέρα
α Τής φθοράς
υπάρχουν, ή κίνηση τού προσώπου τα σχήµα τής στορΥης
εχ ε
ου λιγόστεώαν τοσο παράξενα ιός
ζωή µας
αυ
ου σπόµεινχν σκιές κυµάτων καί στοχασµοί µέ τήν
περαντοσύνη τού πελάγου
ή µήπω ς όχ ι 8έν αποµένει τίποτε παρά µόνο τό όρο;
στσλγία τοú βάρους µιάς ύπαρξης ζωντανί,ς
ού µένουµε τώρα ά ΠUΟΤΟΤΟΙ λυγίζοντας
σα ά κλωνάρ ια τής φριχτής ίτιάς σωριασµένα µέσα στη
8ιάρκεια τής απελπισίας

ν

ενιγ τό ρέµα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλχ ξεριζωµένα
ιός πιό βούρκο
είκδνα µορφής πού µαρµάρωσε µέ την άπόραση µιάς
πίσρας παντοτινής.
'0 ποιητης ένα κενά.
'Ασπιδοφόρος δ ήλιος ανέβαινε πολεµώντας
κι
ο -'ό βάθος τής σπηλιάς µια νυχτερίόα τροµαγµένη
χτύπησε πάνω στό φδις σαν τή σαιτα πσνω στο ακου
τάρι
ά Ασί νην τε 'Ασί νην τε υ Νά 'ταν αύτη δ βχσιλιάς τής
'Ασί νης
ισό ταν γυρεύουµε τοσο προσεχτικά ΟΙ τούτη τήν άκρόπολη
Υγίζοντας Ο&ΠΟΠε µέ τα δάχτυλά µας την Υφή του πάνω
στις πέτρες
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VI

En als ik tot je spreek in sprookjes en ge4jkenissen
is het omdat 't dan zoeter is om te horen, want de verschrikking
is niet in woorden te vangen, ze lééft
Κ'ά αού µιλø µ2 παραµύθια καί παραθολέο
α, κ ή φρίκη
άκούς γλοκατορ
είναι γιατι
en gaat voort zonder spreken;
8Σν κοορεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή
προχωράει'
γιατί
είναι
άµίλητη
καί
spelt des daags, spelt in de droom
Στάζει ή µέρα οταζει στον ύπνο
de pin die de ellende in herinnering brengt. µνησιπήµων πόνος.
(Teleftéos stathmós 83-4,
Imeroloyo katastrómatos ΙΙ)

6
... Soms moet ik aan Aeschylus denken, niet de Titaan of de cyclopische figuur die men van hem pleegt te maken, maar de mens die
heel dichtbij ons is in zijn voelen en in zijn wijze van uitdrukken,
een mens die de natuurlijke verschijnselen accepteert of erop reageert net als wij allemaal. Ik denk aan de werking van de gerechtigheid zoals hij die laat zien. Die onlosmakelijke binding tussen Hubris en Atè, tussen overmoed en verblinding, waarvan je niet weet
of het alleen een ethische wet is, of ook een fysische. Honderd jaren
eerder geloofde de Milesiër Anaximander dat de stoffelijke dingen
door middel van een slijtageproces betalen voor het onrecht dat ze
doen door de orde van de tijd te doorbreken. En later zei Heraclitus: `De zon mag zijn grenzen niet overschrijden; als hij dat wel doet,
dan zullen de Wraakgodinnen, de helpers van het recht, hem weten te vinden'...
(Dokimés II, 55)

VII
Ik weet dat ze niet weten, maar ik
die al zovele malen de weg gevolgd heb
van de moordenaar naar de vermoorde
van de vermoorde naar de afrekening
en van de afrekening naar de volgende moord,
betastend
het onuitputtel~ke purper
die avond van de terugkeer
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_έρω πώς έ ' ξέροον,

άλλά έγώ

, aκολοSθησα τόσεε φορ2ε
α φονιά οτα σκοτωµΣνο

τα sρόµο

άπα τα σκοτωµένο οτηΡν πληρωµή
πα ή' πληρωµή σταν άλλο φόνο,
yηλαφώντας
,ή' åνεξάνrλητη πορ φύρα
γοριοµού

τό øράδι έκε<νο τού

toen de Fúriën begonnen te fluiten
in het schrale groen —
heb ik gezien de slangen en de adders
kruiselings verstrengeld o het boze geslacht
ons lot.

ii

εεµ.ός
στα λιγοστα χορτάρι —
µα
εις
όχιέ<
φίsια
aταυρωτá
ετδα τά
πλεγµένα πάνω στήν κακή γ ενιά
τή µοίρα µας

,,ο άρχισαν rά cφυρίζουν

(Mikines 20-32, Yimnopedia)

7
KÍCHLI, LIJSTER

...Laten wij ons nu eens voorstellen dat hij die `ik' zegt in het gedicht
`Kichli' een zekere... Odysseus is. Mogelijk heeft dat bovendien nog
het voordeel dat het ons in gedachten brengt dat de mensen der instabiliteit, wier leven zich afspeelt temidden van rondzwervingen en
oorlogen..., dat die zich altijd bewegen tussen dezelfde monsters en
dezelfde verlangens...
(Dokimés II, 21-2)

8
...Het huis van Circe is het eerste huis dat Odysseus ziet na alle ellende die hij doorstaan heeft. Het betekent voor hem de eerste warmte, het eerste genot dat hij ontmoet... Odysseus verheugt zich daarin
In hoeverre en hoe hij zich verheugt weten we niet, want zijn geest
houdt zich bezig met andere dingen: zijn eigen huis. Zou je niet
graag dat eigen huis het licht willen noemen?
Hier is waar `Kichli' begint...
(Dokimés ΙΙ, 33-4)
"Αχουσα τή φωνή
καθώς έχοίταζα στη Θάλασσα νά ξεχωρίσω
α β06),(4αν έ&' αι χρόν
καράβι π
τό 'λεγαν αΚίγληη 'να µιχρα ναυάγ ιο ά ‚ άΡ ί
σπασµένα κυµατίζαν λοξό ατα βάθος σαν πλοκάµ ια
ή µ νήµη όνείρων, δείχνοντας τα σκαρί τοο
ου µεγάλου κήτους νεκροί
στόµα θσάκο κ
σβησµέ•ιο στα νερό` Μεγάλη άπλώνουνταν γ αλ ήνη

VIII

Ik hoorde de stem
terw~l ik in zee keek om een schip te kunnen zien
dat men jaren geleden hier had doen zinken;
`Lϋster' heette het; een klein wrak; de masten,
gebroken, golfden scheef de diepte in, als vangarmen
of een herinnering aan dromen: het toonde zin kiel
als de verbleekte bek van een grote dode walois
vervaagd in het water. Grote rust rondom.
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En andere stemmen volgden langzaam op hun beurt
een zwak en dorstig fluisteren
dat kwam van de andere kant van de zon, de donkere;
het leek of ze wat bloed wilden drinken, een druppel;
het waren bekende stemmen maar ik kon ze niet onderscheiden.
Toen kwam de stem van de oude man; ik voelde hem
vallen in het hart van de dag
rustig, haast onbewogen:
`En als g mϋ veroordeelt tot het drinken υαn vergif, dank ik U;
uw recht zal min recht zin; waar moet ik heen
dwalend door vreemde landen, een ronde steen?
De dόόd verkies ik;
wie de betere bestemming heeft weet God alleen. '
Landen van de zon en gϋ verdraagt het niet de zon te zien
Landen υαn de mens en gύi verdraagt het niet de mens te zien.
(Kíchli III, 4-26)
κ'. åλλες φωνέ ς 'γ ό σιγά µέ τή σειρά τους
χολονθή
ίθυροι ρτενοί καί δψασµέ νοι
ου βγαίναν άπά το'ήλιου τ' άλλο µέρος, τά σκοτεινό
Ii 'λεγες γύρευαν νά π υν αίµα µια στάλα
νε γνώριµες υά δέ ν µπορούσα να τìς ΣeχωΡίσω
κ'. αήρθε ή φωνή τοG γέρου, αυτή τήν ένιωσα
πέφτοντας στήν καρδιά τής µέρας
ήσυχη, σαν άχίΜτη
«κ', å µέ δικάσπε να πιει ραρµάχι, εύχαριστώ
& δίκιο σα, Θά 'ναι τά δίκιο µου που ν πηγχί νω
γυρίζοντας "λ ξένους τόπους, ένα στρογγυλά λιθάρι

προτιµώ
ποιός πάει για τό καλύτερο ά θεάς τδ ξέρειυ

Ti θάν

ι ιο
-ικρίσετε -άν ί¡
Χώρες τού ήλιου καί δέν µπορείτε
Χώρες τού άνθρώπου χαί δέν µπορείτε v' αντικρίσετε τδν
άνθρωπο

9
... `En je ziet het licht van de zon,'
zoals de ouden zeiden. Als ik die zin analyseerde, zou ik kunnen reiken tot de diepste gronden van de liefde. Maar om te zeggen wat
je wilt zeggen moet je een andere taal scheppen en die jaar aan jaar
voeden met alles wat je hebt liefgehad, wat je hebt verloren, wat je
nooit meer terug zult vinden...
(Méres tou 1945-1951, 40)

10
...Ik herinner me die dagen op Poros, en m'n ongeduld wanneer
ik hoorde: `Oh, wat mooi! Schitterend! Prachtig!' Wanneer ik dan
's avonds de krant las was 't alsof ik een afschuwelijke wond open87

legde. Dat licht en die wond. Die tegenstelling tussen het licht van
de dag en de menselijke ellende die je diep in je hart raakt: het huwelijk van hemel en hel, dat was wat een mooie dag betekende. Je
moet wel heel levend zijn en je ribben hebben gebroken op vele Symplegaden om dat te kunnen verwerken. Je moet het leven liefgehad
hebben als een mens die hoe -oud hij ook is, het kind in zich bewaard
heeft dat hij eens was...
(Méres tou 1945-1951, 92)

11
...Er speelt zich een drama af van het bloed, tussen het licht en de
zee, hier rond om ons heen, dat slechts weinigen bemerken... Er
speelt zich een drama af van het bloed... dat mogelijk hij begint te
zien die voelt dat er zich achter het grijs en het gouden weefsel van
de attische zomer een schrikwekkend zwart bevindt; die voelt dat wij
allemaal zonder uitzondering speelgoed zijn van dat zwart. De verhalen die wij lezen over de Atriden of de Labdakiden maken enigermateduidelijk wat ik voel. De attische tragedie, het hoogste poëtische beeld van die gesloten wereld die in een gedurige strijd gewikkeld is om te leven en adem te halen in die smalle streep van licht,
zonder hoop ooit gered te worden van de ondergang...
(Méres tou 1945-1951, 42)

12
...(Laten wij ophouden met onze explicaties:) we zijn gekomen bij
het Licht. En het licht, dat legt men niet uit, dat ziet men...
(Dοkimés II, 56)

ΙΧ

Engelachtig en zwart, licht,
lachen van de golven οp de wegen der zee,
een lachen met tranen,
de oude smekeling,
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'Αγγ eλιχò και µαύρο, φώς,
γέλιο τ6ιν χυµάτων οτις δηµοοιές τοG πδντου,
8σχρυσµένο γέλιο,
οέ
ό γ έρον σς ικέτης

υοοrtschr jdend over de onzichtbare stenen, πηγαί νοντας νά δρασχελίσeι τις άόρατες nλάκες
χαθρεφτισµένο στα αίµα του
ού γíννησε ταν 'Ετεσκλή καί ταν πολ~νιίκη
ziet je, weerspiegeld in zijn bloed
Αγγελιχή καì µαuρη, µέρα
dat Eteokles en Po ÿneikes baarde.
η γλυφή γέψη τής γυναίκας πού φαρµα~ώνcι τα φυλακισµένο
Engelachtig en zwart, dag;
de wrange geur pan de vrouw die de gevangene
vergiftigt
st jgt op uit de golf een frisse tw jg getooid met druppels.
Zing kleine Antigone, zing, zing...
ik spreek je niet van vroeger, ik spreek over de liefde;
sier je haren met de dorens van de zon,
ργαί νει ό ' τδ κύµα δροσερα κλωνάρι στολισµένο στάλες
λραγούδησ µιχρη 'Αντιγόνη, τραγούδησε, τραγοόδησε.
duister meisje;
2 σσύ µιλώ γιά περασµένα, µιλώ γιά την αγάπη
στόλισε τά µαλλιά σου µ2 τ' αγκάθια τού ήλιου,
het hart van de Schorpioen ging onder,
τιινή κοπέλλα
ή καρδιά τού Σχορπισύ ρασίλcΨε,
de tiran in de mens is verdwenen,
χει φύγει,
δ τύραννος µέσα άπ' τδν άνθρωπο ¡
en alle dochters van de zee, Nereiden, Graeën
haasten zich naar de schittering van de uit schuim geborene;
wie nooit heeft liefgehad zal liefhebben
i όλες ο κόρες τού πόντου, Νηρηίδες, Γραίες
τρέχουν στό λαµπυρίσµατα τrς άναδυοµένης
in het licht;
όποιος
του ΙΙ άγάπησc θ αγαπήσει,
στα φώς
en je bent
καί ασαι
in een groot huis met iele open vensters
rennend van kamer naar kamer, niet wetend uit welk eerst te k jken
want de p jnbomen zullen verdor jnen
en de weerspiegelde bergen en het kwelen van de oogels,
de zee zal zich legen, versplinterd glas, van noord naar zuid
je ogen zullen zich legen van het licht van de dag
zoals plotseling en alle tezamen de cicaden zw jgen.
σκα

παπ

σ' Loo µεγάλο σπίτι µ2 πολλά παράθ~ρα όoοιχτά
τρέχοντας άπδ κάµαρα σ2 κάµαρα, δεν ξέρσντας απο πού
οιτάξεις πρώτ
γιατιθά φύγουν τά πc"oα ooL ob
ρουνά και
τα τιτίρισµα τών πουλιών
Θ' άδειάσει η θάλασσα, θρυµµατισµένο γυαλί, bol ροριά

(Kíchli III, 56-81)
ιΕδώ τελειώνουν τά Lpyo τής θάλασσας τά όργα ής αγάπης
'Εκείνοι πού ob0000 Ιό ζήσουν έδώ πού τελειώνουµε
α τύχει καί µαυρίσει στη µνήµη τους τα αίµα καί ξεχειλίσc
ά4 µή µάς ξεχάσουν, ok άΙόναµες gιυχές µέσα στ' άσφοδίλια,
άς γυρίσουν πρός 01 ¡
ρερος τά κεφάλια τών Θυµάτων

Θ' blo'b00 0 τά µάτια σου bo' 01 φδις της µέρας

ook σταµατούν ξαφνικά ‚

ά

τζιτζίχια

Χ

'Εµείς πού τί ποτε δεν εϊχαµε Ιό τούς διδάξουµο τή γαλήνη

Hier eindigen de werken van de zee, de werken van de liefde.
Z j die eens zullen leven hier waar w j eindigen
als ooit in hun herinnering het bloed verdonkert
en opwelt
laten z/ ons niet vergeten, de zwakke zielen tussen de asfodíllen,
laten z j de hoofden der slachtoffers naar de Erebos wenden:
Wj die niets hadden zullen hun de urede leren.
(Mithistorima XXIV)
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Light Verse

Twee gedichten
Simon Knepper

Oester
Dat een oester niemand kan bekoren
Ligt waarschijnlijk aan zijn gladde kop;
Het ontbreken van de beide oren
Roept maar al te dikwijls huiver op.
Het ontgaat ons blijkbaar hoe verstandig
De natuur haar werk hier heeft gedaan:
Oren zijn gewoonlijk reuze handig,
Maar wie doof is heeft er weinig aan.

Het oogpunt der waarschijnlijkheid
Komt een rijkaard in de hemel?
Zelden, heeft de Schrift bepaald.
Eerder worstelt een kameel zich
Door het smalle oog der naald.
Maar vermoedelijk nόg eerder,
Menen kenners momenteel,
Zal de naald zich daarbij priemen
Door het oog van de kameel.
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Mijnheer Donselger zoekt een vrouw
Charlotte Mutsaers
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Het leven van een kunstenaar
Jean Pierre Raiøie

Het leven van een kunstenaar
gaat geenszins over rozen;
het duurt misschien tot volgend jaar
en dan is hij alleen nog maar
een beter soort werkloze.
Het is een vreemde, wrede wet
die niet valt te vermijden,
maar wie zijn zinnen heeft gezet
op schildersezel en palet
die moet nu eenmaal lijden.
Want als een kunstenaar niet lijdt
dan is hij niet je ware;
derhalve dat de overheid
in een doordacht en wijs beleid
op kunst is gaan besparen.
Het is toch door de eeuwen heen
wel zonneklaar gebleken:
de echte kunst gedijt alleen
(denk maar aan Rembrandt of Jan Steen)
bij kommer en gebreken.
Kom, prijs daarom het heilig vuur
van ons gebenedijde,
ja, zegenrijke landsbestuur
dat tot behoud van de cultuur
de kunst durft te bestrijden!
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Vier gedichten
Simonides' tirannenmoord

Kees Stip

metrisch gemoderniseerd

'
Εν

úρτου κλαδt τό Ξί φος ρορήσω

Mijn pi-stool berg

ik in een bos- je bloemen

ώσΙεΫ̀ ` Αρµόδιος καί 'Αριστογε ί των,
net als Líe-ve-goed sa- men

met Bes-te-buur-tje

δτε τόν τύραννoν κανύ την

asje- blief

ti ran

ruik er es an

ί σονόiους τ' Α$ήναc, έποιησάτην.

demo-kra-tie komt vaak uit een í- dee-ën-bus

Distichon
Duizend hexameters zijn niet genoeg om een epos te schrijven.
Weet je er niet meer dan een, maak er een distichon mee.

Ongrieks kwatrijn
Het Griekse vuur wordt tot in onze dagen
als licht voor de verlichten uitgedragen.
Themistokles heeft reeds bij Salamis
het Perzië van Khomeini verslagen.

"Ο λ λ ε κ ε

Β όλ λ ε κ ε

"Ανδρα µοι έννεπε,
Μούσα, πολύ τροπού,
3 µάλα πολλά
πλάγχθη, έπε ί
In dit Homerische
ollekebolleke
komen er nog een paar
versregels bij.
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Ondeugende roman
Driek ian Wissen
In Zuid-Bengalen wordt, naar men beweert,
Een man die is betrapt op overspel
Ter plekke met een kromzwaard gecastreerd.
Hoe eenmaal toch een kloeke bootsgezel
Die dans net op een haar na is ontsprongen
Vormt het verhaal dat ik u hier vertel:
Moebarak was de naam van deze jongen
Die bij een inbraak 's nachts in het paleis
Tot bij de koningin was doorgedrongen.
Zij stelde dit bezoek op hoge prijs
Want haar gemaal was al een jaar op reis.

Jos Versteegen
Zij stelde dit bezoek op hoge prijs...
De koningin zat op het vinkentouw
Want haar gemaal was al een jaar op reis.
Begerig sprak zij: `Jongeheer, kom gauw!'
Hij knoopte zijn matrozenpakje open
Nadat hij had geantwoord: `Graag, mevrouw.'
De held is in het hemelbed gekropen
Om zijn vorstin te dienen, keer op keer,
En toen kwam er een meisje aangeslopen...
De bootsgezel lag uitgeput terneer,
Die arme jongen — ach, hij kòn niet meer.
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Paul Lemmens
De bootsgezel lag uitgeput terneer,
Er viel met hem te ploegen noch te eggen
Die arme jongen — ach, hij kòn niet meer.
Hij kon zijn eigen naam niet eens meer zeggen,
Hij kwam niet verder dan een steunend `Moe...'
Toen zij hem vroeg hoe dit viel uit te leggen.
Het kamermeisje trok hem naar zich toe
(De koningin sliep onverstoorbaar voort)
En eiste dreigend ook een rendez-vous:
Zo niet dan ben jij voor de ochtend gloort
Ontmand en wel teruggekeerd aan boord.'

Drs. P
`Zo niet, dan ben jij voor de ochtend gloort
(Het wrede woord werd mimisch ingeleid)
Ontmand en wel teruggekeerd aan boord.'
De bootsgezel verklaarde zich bereid
Want wat ook stillag, niet zijn geestesgaven
`Maar,' sprak hij streng, `mijn gala-díngsigheid
Dient voor de hoogste kringen, niet voor slaven
Mijn (volle) daagse borg ik in mijn kist —
Wijs mij een snelle sluipweg naar de haven!'
En onverdeeld ontkwam hij door die list.
Hij werd nog lang en smartelijk vermist.
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Tekeningen
Jannis Ritsos*

* Ιn deze rubriek reprodukties ran stenen die door Jannis Ritsos beschilderd zin tijdens ballingschap in
de jaren veertig en υíή ig, en daarna (Orergenomen uit: Jannis Ritsos, Liebesgedichte, Kleine Suite
in rotem Dur, Verlag Volk und Welt, Berlijn.) Over Ritsos, zie Vertaalde poëzie.
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Vertaald proza

Schets van Kaυáfis, door G.J. Dimos

Mijn leven in het Dromokaítio
Rómos Filjras*
(Vertaling Hero Hokwerda)

Eerste indrukken
Meteen de eerste avond in het Dromokaftio voelde ik mijn lijden
zwaarder drukken en de verveling mij met haar zwarte vleugels geheel overdekken, lichaam en ziel.
Als een dode overschreed ik de drempel, alsof ik bij volle zinnen
de drempel van de Hades overschreed. De witgejaste verplegers en
doktoren die mij bij de voordeur kwamen afhalen en mij met hun
blikken monsterden, blikken die onderzochten en ontleedden tot op
het bot, die mij naad voor naad lostornden — krak, krak, krak —,
zoals de boor van de lijkschouwer de huid en de botten, en die met
hun scherpe, vorsende punt in mijn hart en mijn hersenpan wroetten: zij maakten op mij de indruk — het is alsof ik het weer voor
me zie — van witgevleugelde dodengeleidende engelen, die mij wogen op de verschrikkelijke goudschaal van het onverbiddelijk gericht
om te bepalen in welke kring van louteringsberg of hel ik moest worden ondergebracht.
En de bleke, spookachtige, schrikaanjagende gestalten van de patiënten die in de hof rondgingen schenen mij fantomen, onstoffelijke, ongrijpbare verschijningen, die rondgingen over de oevers van
de Arno en op wier lippen met het klankloze `welkom' de vraag trilde: `Nog nieuws van de bovenwereld, van de wereld der levenden?'
Fraai is het dat ze ons hierbinnen bejegenen alsof wij normaal zijn.
We staan op, eten en gaan slapen in overeenstemming met het reglement. Keizers, Goden, Koningen: wij dienen op te staan op het uur
dat meneer de verpleger bepaalt. Hij vraagt niet of wij bereid, of
wij in staat zijn onze bovenaardse missie te onderbreken. Als het zo
gesteld is, wat baat het dan dat wij gek zijn? Wij ook al slaven van
de menselijke bekrompenheid? Mijn buurman bijvoorbeeld, reist.
De stakker reist... Voor we naar bed gaan, in de slaapzaal, haalt hij
een voorraad oud papier en eindeloze kluwens touw uit zijn zakken,
pakt heel systematisch zijn bed, zijn kleren en zijn schoenen in en
in plaats van welterusten wenst hij ons `tot weerziens'.
*Zie voor noot f 131
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Hij reist: naar Leipzig, Parijs, Berlijn, Egypte, India, Marokko...
Mag dan de eerste de beste verpleger zomaar iemand wakker stoten en in het Dromokaítio terugbrengen aan wie het gegeven is met
wat oud papier en een stuk touw als een vogel er op uit te trekken
en elke nacht wel een goddelijk reisje te maken? Zeeën, tuinen, kerken, musea — wat hij ons niet allemaal te vertellen heeft als hij zijn
ingepakte bed al even systematisch uitpakt! De hele verdere dag
loopt hij over de grond gebogen rond, zwijgend, op zoek naar oud
papier. Op een keer, toen de verpleger hem plotseling wekte, riep
hij in wanhoop uit: `Laat me toch in godsnaam, straks mis ik de
trein...'
Is dat het systeem, de therapie: de gek het enige geluk dat hem
nog rest afnemen? Hij wordt genezen, zeggen ze. Prachtig... Maar
als hij beter is, zal hij dan nog ooit reizen maken met een stuk touw?
Leve de waanzin! Ik, Rόmos, roep dat uit. Maar ik heb het helaas nog niet zo ver gebracht als sommigen hierbinnen. Ik beschik
nog over een zekere rede, ziet u, en daar voel ik mij op aangekeken.
Daarom lijd ik, daarom breekt mijn hart als ik 's avonds daarginder in de verte, als een zee van geluk, de gouden lichten van Athene aanschouw. Vervloekte rede, ergens binnen in mij ben jij intact
gelaten door de meedogenloze spirochaete: wanneer zal die jou voor
eens en voor al wegnemen? Ja. Ik wil volslagen gek worden, niets
meer voelen. Leve de waanzin! 's Ochtends als God de dag doet lichten is het alsof al die goddelijke, die grote — niet zoals ik — maar
superieure gekken de troon van hun wereldrijk bestijgen.
God is hier ook. Bij het opstaan trekt hij zijn broek en een geel
hemd aan en bindt een veter om zijn nek — het geheime symbool
van zijn almacht, zegt hij — en laat prr, prr... zijn bliksems knetteren. Zegje er iets van dan krijgje geen antwoord. Hij staart je aan
— wie? mij... Mij, toch ook weer niet de állerminste hierbinnen.
Ik stel evengoed wel iets voor. Maar antwoord krijgen is er niet bij.
Hij keert mij de rug toe, laat me voor wat ik ben en na zich enige
stappen verwijderd te hebben draait hij zich om en... dondert mij
— brr, krak, krak, boem — zijn bliksems toe. Wat ik ook zeg, het
haalt het niet bij die grandioze volzin, mijn gedichten zinken in het
niet en ik voel mij bij hem een nul, een verachtelijk wezen. Wat mij
dwars zit is de algehele onverschilligheid van iedereen hierbinnen.
Wat je ook beweert, het maakt op hen niet de minste indruk. De
eerste dagen heb ik gepraat. Ik vertelde over Yolanda, over mijn
troon.., ach, laat maar. Als de verplegers er niet geweest waren om
107

mij aan te horen, had ik beslist geen mond meer open gedaan.
Tijdens mijn zesentwintig maanden vrijwillige opsluiting heb ik
achtereenvolgens en afhankelijk van de stadia van mijn ziekte, alle
onderafdelingen van de geesteszieke gradaties, alle kringen van louteringsberg en hel doorlopen — in de afdeling der krankzinnigen.
Een nacht op de krankzinnigenafdeling — wat een onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk drama... Een zwakke, fletse lamp, als een ziekelijke, kwijnende maan door de wolken heen. In het grauwe, flakkerende schijnsel nemen de afschuwelijke misvormingen, door ziekte
en waanzin in de lymfatische, geteisterde gezichten gegroefd, fantastische en onvoorstelbare dimensies aan. Alle nachtmerrieachtige
gestalten die de menselijke fantasie heeft gedroomd, alle monsterlijke vormen aan improvisatie ontsproten, woelen en warrelen blind
en tastend door het duister — het leven νόόr de heerschappij van
de harmonie.
Uitgemergelde handen tasten rond in de nevel als op zoek naar
een vluchtige, bedrieglijke straal; zwaarbeproefde lichamen liggen
op de bedden te spartelen, of worden door stuipen geschokt en schieten omhoog als onvergane lijken die levensgroot opspringen uit hun
graven; botten kraken ijzingwekkend, verwrongen door de stalen
vingers van nachtmerries en angsten... Ogen die van de koorts der
bezetenheid branden als vuren, puilen, wijd opengesperd van spanning, opwinding en angst, uit de diepe holten van hun kassen en sabelen de duisternis met sidderende flitsen...
En plotseling springen zij tevoorschijn. Als op bevel. Wanneer er
één begint, wee u!... De hele zaal is in rep en roer.
De lucht van de waanzin doet de hartstochten bollen als zeilen,
hersencompressies doorwoelen als drietanden de grondeloze diepten der fantasie, bliksemschichten doorklieven het firmament, het
ijlen raast als een oceaan... In het duister duiken angstaanjagende
tragikomische maskers op, één grote krankzinnige troep van treurige komedianten...
Eerst richt de trompetman zich op zijn hoofdkussen op en laat een
schrille, oorverscheurende kreet klinken.
Een ander duikt in het midden van de zaal op en brult: `Halt, regimenten, halt!'
Weer een ander heft zijn handen in wanhoop ten hemel. `Heer
ontferm u, Heer ontferm u...'
De stormachtige zee — huilbuien, smeekbeden, deliria, vloeken,
lachstuipen in de diepste gronden der gekken — wordt opgewoeld
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en ergens ín een hoek zoekt ook de menselijke pijn een uitweg, verborgen, door de waanzin bedekt.
Iemand roept: `Moeder, help, red me dan toch...'
En zijn wanhopige, lieve menselijke stem gaat verloren in het gekrijs... De man die denkt dat hij reist — kort van stuk, ex-kapitein
— staat van zijn bed op.
`Heilige Nicolaas... o... o... we gaan naar de haaien, oploeven,
oploeven!...'
God — type megalomaan — slingert in opperste woede zonder
ophouden zijn bliksems: `Brr, krak, krak, boem...'
En plotseling springt een ander onstuimig en onbeheerst op en
gilt in aller ijl, als in de greep van een nachtmerrie: `Attentie! Eén
minuut nog! Over één minuut bestaat de wereld niet meer. Attentie! De chaos, de voleinding, het buitenste vuur.., de ineenstorting
is nabij!'
En met het schuim op de lippen stort hij op de grond.
Voor het eerst daarbinnen doe ik mijn best vergeten te worden; ik
rol mij in mijn deken en loer heimelijk in het naargeestige licht naar
de uitzinnige mensengestalten die rondgetold worden door de wervelwind van de waanzin.
`Opstaan, Zoon Gods!'
Ik ben Gods zoon niet,' zeg ik, `en laat me alsjeblieft met rust.'
`Red mij, Zoon Gods, sta op...'
En de godsdienstwaanzinnige vervolgt in een delirium: `U bent
Onze Heer Jezus Christus. Heb erbarmen met mij in Uw heerlijkheid, kom en oordeel de levenden en de doden, want de ure is
gekomen...'
Ik richt mij op.
`En laatje me nou met rust?!'
Je bent er maar mee gezegend... Geen denken aan, hij laat zich
niet van de wijs brengen en valt aan mijn voeten.
`Ach, och, ik ben verdoemd, heb erbarmen... De schoorstenen
roken en houden de weg naar het Paradijs voor mij verborgen, help
mij, Zoon Gods, stuur mij toch naar het Paradijs...'
Nu wordt het mij te gortig. `Goed, goed, ik stuur je erheen... per
vliegtuig. En nou opgedonderd!'
Hij kijkt me vertoornd aan en begint plotseling te tieren. `O mijn
God, sta me bij, oei-oei: per vliegtuig! Waar zijn uw engelen, Heer,
waar uw Serafijnen- en Cherubijnenscharen? Per vliegtuig? Jij bent
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de Antichrist, de Satan, Beëlzebub!'
En ik was nog niet genadig van die maniak afgekomen als niet op
dat ogenblik de verplegers binnenkwamen met dwangvesten en
spuit. Zij storten zich op hem en ze worstelen in het duister.

Weldra heerst in de slaapzaal een zware, roerloze stilte. De narcotica schenken de gemartelden enige verlichting, een rust die lijkt op
de dood.
Nu is er niets meer te horen dan de trieste, monotone tik van de
klok, het kloppen van de hartslag van de tijd, het aangeven van de
uren die verstrijken, het eeuwige zachte gemurmel van de trage tijdregelaar, die gong van de ruimte die verstrijkt, door sommigen rijk
gevuld met de goddelijke vruchten van de arbeid, door anderen arm,
terwijl weer anderen hem gapend en ingevuld laten, zoals wij, ijdel, onverzoet, chaotisch. Maar wat baat het hun ook? Dezelfde tijd
slaat voor gekken èn wijzen in de klokken van alle gekkenhuizen en
alle sterrenwachten ter wereld...
Zoals gezegd, had ik toen ik hier binnenkwam in het Dromokaítio,
op een treurige namiddag zo'n twintig maanden geleden, het gevoel
dat ik levend de drempel van de Hades overschreed.
En dat was geen vreemd gevoel van het moment, geen ziekelijke zinsbegoocheling. Ik had werkelijk de drempel van een ander leven overschreden, waar slechts geestverschijningen en schimmen
omgaan. En met het verstrijken der dagen werd het gevoel van vervreemding van de wereld der levenden steeds sterker en pijnlijker.
Nergens anders is het gevoel van vervreemding zo pijnlijk en neerdrukkend als in het krankzinnigengesticht.
Wat de waanzin kenmerkt is een absoluut en onschuldig egoïsme,
dat de ziel uitzichtloos gevangen houdt in de werveling van haar subjectieve waanvoorstellingen.
Geen enkele communicatie met de werkelijkheid, geen enkel contact met de `anderen', geen enkele verstandhouding tussen de ene
gek en de andere. Elk is een gedoemde schim, veroordeeld tot doelloos en onafgebroken rondgaan in een soort van duizelende werveling om haar egocentrische as. Elk in zichzelf gekeerd. De gek kent,
hoort en ziet alleen zichzelf, tot monsterlijke, nachtmerrieachtige
fantomen weerspiegeld in de gebroken vergrootspiegel van zijn door
nerveuze overspanning verhitte fantasie. Hij negeert in alle eenvoud
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het `fenomeen' en is volslagen vreemd aan wat om hem heen gebeurt. De krachtigste indruk uit de buitenwereld klopt tevergeefs aan
de dubbelvergrendelde poort van zijn innerlijke wereld; de punt ervan stompt af of verbrijzelt op het levensgrote pantser van zijn ongevoeligheid, en niet dan met de grootste moeite vermag een heftige en plotselinge schok heel even zijn willoze zinnen tot leven te
wekken. De grootheidswaanzinnige stapt fier en triomfantelijk rond
in zijn lompen, voor hem de plooien van zijn fantastisch keizerlijk
purper; de perverse geeft ook wanneer de riemen van het dwangbuis reeds zijn lichaam tot bloedens toe knellen zorgeloos en gelukzalig toe aan de orgie van zijn wellustige visioenen; de redenaar
oreert hoogdravend en zelfvoldaan voort aan het adres van de...
leegte, en de tragische hallucinanten hoeven maar met hun handen
in de lucht te grijpen om hun hersenschimmen te omarmen. Elke
ziel leeft en beweegt en zwalkt uitzichtloos voort in het rijk van haar
schimmige, duistere wereld, alsof de verschrikkelijke vloek van Jahwe op haar drukt: Tot hiertoe en niet verder zult gj komen, hier zal de trots
uwer golven bljυen staan... Mijn God, wat een wereld... Ongelukkige
wereld en... niet van de wereld. Als je de verplegers vraagt wie die
of die krankzinnige is, antwoorden ze je onwillekeurig, zonder het
zich bewust te zijn: `Dat was...' Was — niet is. Hier is elkeen nog
slechts een schim, een vaag, bijna onbestemd schaduwbeeld van een
mens. Nergens anders ervaart men levendiger en tragischer het gevoel van de menselijke nietigheid. Wat is iemand? Wat is niemand?
Droom van schim is de mens...

Herinneringen
En waarόm dit alles? Het nachtbraken van mijn journalistenleven,
een reeks slapeloze nachten van een maand in september 1927, die,
terwijl ze het karakter van een aangename droomtoestand hadden,
mij naar het gesticht voerden. Ik weet nog dat ik mijn jas haalde uit
het hotelletje Thessalia bij Monastiráki en naar het Theseion liep,
waar ik als een zwerver vrij en zorgeloos de hele nacht tot aan de
ochtend rondslenterde...
In de klassieke tempel uitgestrekt lag ik te nachtbraken en urenlang naar de hemel te staren. Daar verkeerde ik wanneer allerlei lui
op Sÿndagma mij misten. Want mijn leven was niet één. Niemand
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weet wat Rόmοs uitvoerde als hij alleen was. Daar, buiten, voelde
ik mij voor de eerste keer werktuig en slachtoffer worden van hallucinaties. Niet dat ik mijn zinnen helemaal kwijt was. Want sindsdien had ik de smerigheid in de buurten van Athene geconstateerd
en de onhygiënische toestanden van de stad in het algemeen; ook
van het Theseion immers had ik ondanks zijn wijde en open horizon niet zo'n hygiënische indruk; een geur van schimmel, iets ziekelijks in de lucht vergezelde mij overal. Misschien doordat ik zelf
niet in orde was. Want ook alle andere gezichten die ik tegenkwam
schenen mij bleek, des doods.
Op een avond omstreeks middernacht daar weer zo rondlopend,
kreeg ik het zonder reden aan de stok met een voorbijganger uit de
buurt achter de Sterrenwacht, een blonde, magere jongeman, radiotelegrafist bij de zeevaart. De stakker maakte op mij zo'n bleke,
ziekelijke indruk, dat ik hem wilde overhalen meteen naar huis en
naar bed te gaan en eens goed voor zichzelf te zorgen, beroerd als
hij er naar mijn intuïtie mij zei aan toe was. Hij wilde onder geen
beding naar mij luisteren. We raakten handgemeen en... sleepten
elkaar náar het politiebureau bij het Theseion. Daar viel het niet mee
aan de twee brigadiers van dienst uit te leggen wat wij wilden en
waarom wij de moeite hadden genomen op het bureau te verschijnen. Hij beweerde dat ik hem erheen had gebracht onder voorwendsel dat er iets aan zijn gezondheid mankeerde. Inderdaad had ik hem
op straat verzekerd dat ik had... geconstateerd (zonder dokter te zijn)
dat hij niet geheel in orde was en enigszins duizelig (wat evenzeer
voor mij gold), en dat hij zich in acht moest nemen. Hij hield echter vol dat alleen ik duizelig was: mogelijk, maar hij was volgens mij
duizeliger. Daarom moest er, dat rekende ik in volle ernst tot mijn
plicht (onafhankelijk van de vraag of ikzelf ook niet geheel in orde
was), zorg voor gedragen worden dat de ongelukkige man een bijzondere behandeling kreeg in een ziekenhuis, voor het geval hij geen
thuis had.
De onnozele brigadier kon maar niet wijs worden uit deze droevige geschiedenis. Met de voor de hand liggende verklaring dat wij
beiden beschonken waren, zette hij ons het bureau uit. Toen wij uit
elkaar gingen barstte ik in tranen uit dat de ongelukkige man straks
op straat zou neerstorten — hetgeen mijzélf overkwam, in zwijm,
met vreselijke suizingen in mijn hoofd...
Toen ik weer bij mijn positieven was — enkele voorbijgangers
hadden zich over mij ontfermd — ben ik naar het hotel gewankeld.
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Sindsdien was het mij duidelijk dat ik hallucinaties had. En uit eigen vrije wil heb ik hier mijn intrek genomen, in het Dromokaftio,
om weer beter te worden.
¡...1
Maar ik ben eenzaam, vergeten door mijn in eigen werelden opgesloten metgezellen hier, vergeten ook door de normalen. Ja waarachtig, hoe gaat het zo zoetjes aan met jullie die ik nog van buiten
ken? Is ooit iemand van jullie mij de warmte van jullie blik komen
brengen, waarin het heilige (!) licht van de rede flonkert?
Atheense schonen, dames van de wereld, u die ik in mijn gedichten bezongen heb en wier naampjes ik bij het schrijven van de wereldse kroniek in de krant nimmer vergat, heeft u ooit nog aan Rόmos gedacht?
En het meest van allen jij, mijn eerste liefde, die ik, een kind nog,
bezong op de pier van Néo Fálirο, waar je zo trots flaneerde... Wil
je dat ik het oude liedje nog eens voor je zing?
De laatste stralen droppelden
op de onstuimge golven,
en jj in een droomgezicht

De dood
De enige die ons dikwijls gedenkt is de dood. Hij hoort onze heímeh ike aanroeping, in het trage, eindeloze aftellen van de lusteloze
ogenblikken onzer zwaarmoedigheid, onze stemloze bede de profundis, in onze woelige slaap, en hij komt, Trooster en Snelverhorende, en brengt zijn opperste gaven, zijn krachtige, zoetdrinkende balsems, die ons schenken wat veronal en chloraal ons niet vermogen te schenken, noch enig narcoticum of pijnstillend middel...
de uiterste, de opperste kalmte... de zoete, verkwikking brengende verlossing... Hoe vaak dromen zij niet van hem, in hun slaap of
wakend, de zwaarbeproefde ledenpoppen der psychosen, in hun
trieste ogenblikken van helderheid, hoe vaak dromen zij niet dat hij
hun toelacht, als een vage hoop van lieflijk gloren in de nevel en de
schemer die hun verwarde verstand overdekt...
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En zij weten dat hun zoete droom, vroeg of laat, zal toestemmen.
Dat is dan nog een troost, onze enige troost hierbinnen... Zijn wij
van allen vergeten. Hij zal gedenken...
De dood is onder de geesteszieken in het algemeen een alledaagse
zaak...
Op 650 patiënten, die om de twee jaar en gemiddeld voor de helft
wisselen, patiënten die blootstaan aan heftige crises, bliksemsnelle
paroxysmen, dodelijke hersencompressies — is het niet meer dan
natuurlijk dat aan plotselinge decimering of geleidelijke aftakeling
jaarlijks tenminste een 100 à 150 bezwijkeri. Dan klinken op het veraf, bij de H. Varvára gelegen kerkhof van het Dromokaftio, welks
aarde van de onzen Vizyinόs, Μίtsákis en nog zovele anderen bedekt heeft, en dat zo klein is dat om de twee, driejaar de oude kruisen plaats moeten maken voor nieuwe, dan klinken daar de grafpsalmen van de dienstdoende pope en zanger en nadert de kleine
rouwstoet der verplegers. Dan wordt het kleine kerkje van de H.
Anáryiri — verlucht met iconen en muurschilderingen van de schilderes mevrouw Κondοροόlou, op kosten van de kunstminrieride mevrouw Κa11iόpi Yannfri, die daartoe alle baten van de kanaries die
zij hier houdt en fokt ter beschikking stelt — schouwtoneel van een
schokkende voorstelling, waar ook het hartverscheurend menselijk
lijden van Aeschylos bijkans verbleekt bij dit eenvoudige maar aan
genade en angst zo rijke schouwspel... Hier zijn de begrafenissen
als het ware heimelijk en buiten de andere mensen om. Ze worden
door een paar, soms een of twee verwanten bijgewoond en soms ook
door geen enkele, als het een plotseling sterfgeval betreft of de bekenden van de... roemloze dode geen zin hadden helemaal uit Athene te komen...
Hier openbaart de dood zich in heel zijn huiveringwekkende
grootheid — als hoongelach en weeklacht ineen... Hier luisteren wij
naar de hartbrekende welsprekendheid van de dodenpsalmen, als
naar vogels die zingen in de sparren, en in onze verkoolde ziel naar
de hoop op een onvindbare vreugde...
`Het leem is zwart geworden; de vaas gebroken; thans is het boze
feest des levens ten einde...'
En het doek valt over groen en as te zamen... Wat blijft er?... Nog
geen kiertje.
Het uur van de ochtendronde der artsen — wat een absurd en zinloos gedoe. Zo zinloos dat ik mij wel eens afvraag of het misschien
114

alleen nodig is voor de artsen om hun observaties te verrijken, en
verder nergens voor. Want ik kan de hardnekkigheid waarmee ze
ons koste wat het kost willen genezen maar niet begrijpen.
Ons genezen! In de eerste plaats valt dat nog niet mee. En dan,
is het beslist noodzakelijk?
Mijn nieuwe kameraden, vogels van het hiernamaals, die, ontbloot van het droeve, zware stof, in jullie goddelijke droom wieken
buiten tijd en plaats: als jullie eens wisten waar die witte jassen die
zich elke morgen over jullie buigen op uit zijn!
Knijpje ogen, knijpje ziel dicht voor de gebrilde onderzoekende blik die op je af komt. Het zijn de doktoren.
Ze willen jullie beter maken. Wee, zover reikt de waanzin der
zinnigen.
Goed, jullie moeten dus weer terug naar buiten in de verkoolde
werkelijkheid, weer met het oordeel van het ongeschonden brein de
ondraaglijkste, de weldoordachtste krankzinnige logica van het leven onder ogen zien, die het menselijk hart vermoordt. Ik, die mij
nog herinner, die nog een oordeel heb, weet maar al te goed wat dat
betekent. En in de witgejaste schare zie ik de vijand.
Zij buigen zich over hem die door goddelijke extase, door godsdienstige waan in vervoering is, over hem die hier elke avond in een
visioen levensgroot en tastbaar zijn God aanschouwt. Zij buigen zich
over hem met het lancet van de onverbiddelijke logica.
`Je vergist je, naar hierbinnen komt geen god afdalen.'
De ogen van de stakker hechten zich smekend aan het gelaat van
hem die een zo verschrikkelijke waarheid verkondigt en in razernij
klampt hij zich vast aan zijn waanzin — zijn eigen logica.
`Dat is niet waar, ik heb Hem zelf gezien, Hij is hier bij mij geweest... de hele nacht... en als u het niet gelooft, kijk dan, dit heb
ik van Hem gekregen.'
Een onnozel stukje weefsel dat zijn van ontroering bevende handen maar nauwelijks kunnen vasthouden. Triomfantelijk licht zijn
gelaat op door een onzegbaar gelukkige glimlach, nu moeten zij hem
wel geloven...
Maar de man van wetenschap, die koel en onverbiddelijk vecht
in naam van de andere logica, geeft het passende antwoord. `Een
oud vod...'
En de godsdienstwaanzinnige triomfantelijk: `En deze brief dan...
van Hem zèlf, fosforescerend?'
`Een stuk oud papier.'
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Ze willen hem zijn God, die zo gewillig elke avond komt afdalen,
ontnemen. Het ideaal dat niemand, niemand van ons ooit vergund
is geweest te aanschouwen en waar we zo wanhopig voor vechten.
`Leugens, allemaal leugens, ga toch weg...'
En deze geschiedenis herhaalt zich elke avond weer, stereotiep en
zenuwslopend.
Maar wát zult u, redelijken, voor zijn grootse visioen in de plaats
stellen?
Dan buigen zij zich over de volgende, de `rijkste man ter wereld',
de man die dag en nacht cheques voor ons uitschrijft; die het bevel
voert over de helft van... alle schepen ter wereld: die de Koning van
Engeland als portier in dienst heeft — om hem te overreden weer
een armoedzaaier te worden, zonder stuiver in de straten van
Athene. Welja!
`Wát?!... Ik geen geld hebben? Ik die jullie allemaal bij elkaar
naar believen kan op- of vèrkopen? Geld... Hier, pak aan, een paar
ponden...'
En hup, een regen van oud papier, dat haastig door de verpleger wordt opgeveegd.
Daarginder ligt roerloos en bleek de melancholicus onverschillig
te wezen. Wat als de barmhartige artsen hem beter maken?...
Wie weet, welke ongeneeslijke geschiedenis hem — buiten, waar
ze hem weer naar toe willen hebben — weer te wachten staat.
Hij staart de doktoren met zijn starre, lichtloze ogen aan alsof hij
hun in wanhoop toeroept: `Nee!... Nee!...'
En dan is het mijn beurt, ze komen in mijn richting.
`Beste doktoren, u bedoelt het zo goed: als u erop staat mij ergens
van te genezen, genees mij dan van de rede...'
Van de rede, en van mijn laatste restje geheugen, om mij niet langer de mateloze levenslust te hoeven herinneren, het vrije zwerven
door goddelijke oorden.
Nu, kom dan bij mij, witgejaste psychiaters.
Buig u over mij: want ik herinner mij.
Ach, bestaat er op deze zaal, waar verder niemand zich ook maar
iets meer herinnert, een tragischer geval dan ik?...
[...]
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De `rustige' gekken amuseren zich
Lieflijk lentebriesje, zacht ruisen, wiegelied der vogels, goddelijke
rust.
De laatste regel van mijn lied woelt nog half af in mijn gedachten, wanneer achter mij plotseling een demonisch tumult losbarst,
als honende lachsalvo's, en mij uit mijn poëtische mijmering wekt.
Het is afkomstig uit de naastgelegen, omheinde voorhof, waar de
gekken hun tijd doden met kaarten... Ze slaan met hun vuisten op
de bank, schreeuwen, krijsen als duivels. Ik kijk door het hek toe.
Uitzinnige, verwilderde gestalten vechten om gescheurde,
rondslingerende speelkaarten. Mijn trommelvliezen dreigen het te
begeven. Ik sluit mijn ogen en stop mijn oren toe.
De verpleger die mij gezelschap houdt door op enige — maar wel
steeds vaste — afstand heen en weer te wandelen, ziet mij van streek
raken door de onaangename overrompeling, die mij uit mijn hemelse geestvervoering heeft gehaald, en komt meteen aansnellen om mij
gerust te stellen.
`Het is niets... Het zijn de... rustige gekken, ze amuseren zich.'
`Wit? De rùstige?'
Ja. Daar gaat u geloof ik ook naartoe.'
Ik was nog niet bijgekomen van het geruststellende antwoord van
de vriendelijke verpleger of mij wachtte een tweede verrassing.
De verpleger is opeens verdwenen en dan hoor ik hem roepen:
'Hindenburg... Hindenburg...'
Wat nu, is dat dezelfde verpleger?... Maar nee, op het geroep
komt een gedrongen, kaalgeschoren dikbuik aanlopen en salueert.
Hij is het die luistert naar de naam Hindenburg — meneer Thanάsis, uit Piraeus.
'Hindenburg, steek Parijs in brand...'
Hè, wat zei die nou? Parijs in brand... De normalen zijn ook al
aangestoken. Wee mij...
Rennend met komische kleine pasjes verdwijnt dit overblijfsel van
de Europese oorlog, de korte dikke meneer Thanάsis Hindenburg,
ergens achter in de tuin.
Weldra bereikt het geluid van een regelmatige, mechanische beweging — iets als paf, poef, paf, poef — onze oren.
Er verstrijken een kleine vijf minuten en in het algehele pandemonium blijft ook dit verre, bescheiden geluid doorklinken.
Plotseling, op een luid `staakt het vuren...' van de verpleger, komt
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de generaal met dezelfde kleine pasjes weer tevoorschijn en salueert
opnieuw, uitblazend.
`Wat had dat te betekenen?' vraag ik de verpleger.
`O, niets, hij heeft het waterreservoir bijgevuld.'
`Het waterreservoir?'
Jazeker: het reservoir was Parijs, de pomp was het kanon en de
generaal vulde het bij...'
En hij vult het elke morgen tot aan de rand, in vijf minuten...
Mijn hart brak toen ik de superieure koning der vrijheid, de goddelijke ontembare waanzin, zo verstrikt zag in de satanische listen
van het praktische verstand, zag werken voor de demon van het nuttige en, wee, zag terugvallen tot het niveau van de rede...
Uit de krankzinnigenafdeling, waar ik driehonderd eindeloze nachten, negen hele maanden, heb doorgebracht, ben ik naar een andere kring van de gedoemde dwaaltocht overgebracht, daar waar
de zielsbedroefde mensen, lijdend aan de zogeheten dementie, door
de verschrikking van niet doorgebroken waanzin levend gehuld zijn
in waden van versteend stilzwijgen. Bleke, gapende gezichten, met
altijd dezelfde starre grimas, dezelfde onveranderlijke tic, dezelfde
ziekelijke, obstinate uitdrukking, dezelfde glazige blik uit de duistere
kassen van hun ogen, staren je aan, in een uiterste uitdrukking van
smart versteend, als klassieke, verbleekte lemen maskers. Tevergeefs
klopt het geluid aan hun trommelvliezen, tevergeefs trekt de tijd met
zijn wonderbaar spel aan hun starre ogen voorbij.
Roerloos, op één punt gefixeerd, luisteren zij slechts naar het
droefgeestig sijpelen van de dwangvoorstelling, dat in hun desolate
ziel traag, o, zo traag in een eeuwigheid het verstrijken van de tijd
aangeeft, hier in de zaal der `rustige' gekken. En ik, die al die nachten slapeloos in het pandemonium van de krankzinnigenafdeling
tevergeefs tot rust probeerde te komen, keek tenslotte als naar een
verlossing uit naar het uur dat ik mijn ogen zou sluiten na mijn
negenmaandse tragische wake.
Maar er was nog nauwelijks een kwartier verstreken nadat ik mij
met hoofd en al in de deken had gerold — naar mijn oude gewoonte
in de krankzinnigenafdeling, om maar niet elke keer weer die kermis te hoeven zien en horen —, of daar drongen allerlei geluidjes,
een soort murmelen en zuchten, als voor het begin van een concert,
uit allerlei hoeken tot mijn verbaasde oren door.
Een schuchtere alleenspraak, iets als een klacht, zet in en klinkt
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geleidelijk sterker in het naargeestig halfduister, ergens klinkt een
stom, eindeloos schreien op en twee, drie gedempte zuchten... De
sombere, ingehouden sourdine van de verholen beproeving die de
roerloze waanzin is.
De lucht raakt vervuld van zachte, mistroostige geluiden. Ik raad
dat geleidelijk, niet als een kolkende, maar als een zompige oppervlakte, de onstuitbare alleenspraak in beroering komt, de babbelziekte der melancholici.
Sommigen zingen het eentonige lied van hun droefenis; anderen
stamelen hun onsamenhangende, droevige monoloog; van weer anderen rolt de openogige, glazige wake heen en weer op steeds hetzelfde motief van het gedurige ijlen, en van één lost de psychose zich
op in een gestaag en klaaglijk kermen: `Och.. , och...,' dat de hele
nacht triest en zenuwslopend zal terugkeren, de nacht waarnaar ik
had uitgekeken als naar een verlossing, na het urenlange wachten
des daags, om van chloraal doordrenkt mijn hoofd te kunnen vlijen in de liefdevolle omarming van een vertwijfelde Morfeus.
Hier nog erger dan in de zaal waar de razende waanzin losbreekt
en schuimend woedt, krijg ik het op de zenuwen van het aanhoudende, zachtsleperide miezeren van de menselijke smart en, geheel
van mijn stuk en buiten mezelf, stort ik mij uit het bed van mijn benauwdheid en neem de benen: `Ik wil hier weg, ik wil hier weg...'
De verplegers van de nachtdienst grijpen me beet.
`Waar moet dat heen?'
`Laat me gaan, ik wil rust, laat mij in godsnaam weer naar de...
krankzinnigenzaal teruggaan.'

Onze maatschappij
De samenleving der dwazen kent evenals die der normalen haar
maatschappelijke standen, haar maatschappelijke rangen, al naargelang de... waanzin van een ieder. Zij heeft haar patriciërs en notabelen en haar gesmade, onpersoonlijke massa, haar adel en haar
burgers, haar plutocraten van waanzin en haar anonieme, nederige
proletariaat...
Ik behoor, helaas, tot het laatste...
En mijn positie hierbinnen is... beklagenswaardig.
Ik voel mij vernederd, gekleineerd, met de grond gelijk gemaakt
door de superieure grandeur van de anderen, onbeduidend bij hen,
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nietswaardig...
Ik ben de zondebok, het zwarte schaap, voorwerp van algemene
verachting...
God verwaardigt zich nauw mij een blik vol medelijden toe te zenden van de bovenwolkse troon zijner geduchte almacht.
De Generaal pleegt, wanneer hij zijn finaal afgetrapte schoenen
uittrekt — voor hem gespoorde, glimrende laarzen —, ze mij toe
te smijten: `Ga die maar eens flink poetsen...'
De Alschrikvorst van het Ondermaanse kijkt mij zodra ik mijn
mond open doe met hooghartige, gebiedende blik aan en roept:
`St!...'
Padisjah — zo is hij gedoopt: type gedegenereerde vrouwengek,
die er in zijn harem dertienduizend odalisken op na houdt — neemt
mij vaderlijk terzijde: `Rustig maar, ik ben vóór je... Ik zal je laten trouwen met een van mijn slavinnen.'
De Godsdienstwaanzinnige der bovenaardse vervoeringen ziet mij
met onbeschrijflijke walging, met verachting en afgrijzen aan: 'Verdwijn uit mijn ogen..., satan..., godloochenaar..., antichrist..., duivelsgebroed..., helleslang...'
En daar hebben we ook de Multimiljonair, overgenoegzaam en
overgelukkig, gereed mij met zijn mythische rijkdommen in mijn
hemd te zetten. Hij bezit honderdduizend huizen te Parijs, kastelen in Spanje en villa's aan de Côte d'Azur. Hij is gul, vrijgevig,
grootmoedig en menslievend.
Elke zomer stuurt hij al het personeel van zijn paleizen — portiers, butlers, kamermeisjes, kokkinnen — naar buiten naar Deauville. En hijzelf komt hierheen om de zomer door te brengen. Mijn
verstand, dat brok vanzelfsprekendheid, vindt het maar absurd...
`Hoe is het mogelijk: zó rijk, en dan hiér overzomeren?'
`Hier pak aan, dertien miljoen voor jou, ouwe jood, ouwe duitendief... En maak dat je weg komt...'
En hij keert mij de rug toe.

Het `savoir vivre' der gekken
Mijn bewegingen, mijn gebaren, de antwoorden die ik geef, de vragen die ik stel, mijn gedrag in het algemeen hierbinnen, hebben iets
van de naïeve, verbijsterde onhandigheid van de lompe provinciaal die plotseling in een luisterrijk gezelschap aristocraten terecht
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is gekomen. Ik bega de ene blunder na de andere. De hoogverheven personen en zaken van het rijk van de waanzin zie ik door het
verkleinglas van de betreurenswaardige zwakheid der rede en ik
maak mij belachelijk...
In mijn onnozele eenvoud vraag ik bijvoorbeeld God nummer
twee (of Ranggod zoals hij zichzelf noemt) — alles is hier even welvoorzien — wanneer ik hem met verbonden hoofd zie rondlopen:
`Ranggod, je zegen zij met mij... Tegen wat voor kei ben jij
aangelopen?'
`Mijn vlόek kun je krijgen, ezel die je bent, heb je dan geen greintje verstand?... Wat kan ik met aardse keien en hoekstenen van doen
hebben?... Ik heb mij gestoten aan het... hemeldak.'
Met dezelfde eenvoud vraag ik Croesus met zijn vijftienduizend
villa's, die een stuk touw om zijn middel heeft en het laat slepen:
`Waarom heb jij toch touw om, beste kerel, je zwemt toch in het
geld?'
Stomkop... Waar zie jij touw? Dat is mijn zakdraadtelefoon...
Ik bel op naar Parijs en onmiddellijk komt mijn personeel eraan in
de auto van drieduizend paardekrachten die ik voor ze heb aangeschaft... Luister maar!' (Hij houdt het uiteinde van het touw omhoog en stopt het in mijn oor.)
Ik hoor niets.'
`Hou je me voor de gek, idioot?'
En hij heft zijn hand met de buitenzijde op om mij op mijn kruin
de klinkende beloning voor mijn onbehoorlijk gedrag toe te delen.
Met de anderen gaat het net zo.
Cherubijnen houd ik voor vogels, groene engelen voor struiken,
keizerlijk purper voor vodden en rokende ketels van de hel voor
schoorstenen van het washok.
Zet dan je bril op, schele...' wordt mij, als ik onachtzaam aan
hem voorbijloop, toegeroepen door de uitvinder van de auto op één
wiel, van drieduizend meter doorsnee, die op radium zal lopen en
ons in slechts twee minuten van hier naar... Peking zal brengen.
Zou je niet eens kijken waar je loopt, kerel... Ζό'n auto...'
Ik kijk naar de auto — een oude kaarsendoos — en kan mijn lachen niet inhouden.
God, die alles overschouwt, ziet mij vanaf zijn troon — een oud
petroleumvat — en gebaart mij naderbij te komen.
`Nou moet je eens goed naar mij luisteren,' zegt hij hooghartig
en vertoornd, `je moet je leren te gedragen. Ik geef je nog twee
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dagen.'
`En wat, als uwe almacht mij toestaat, moet ik in die twee dagen
doen?'
Leren ons niet voor krankzinnig te houden...'
De uren verstrijken, vlieden heen als gisteren, als vandaag, als
morgen. De dag zal langzaam doven, langzaam... In het gouden,
zachttrillende stof weerkaatsen ginds de laatste stralen in Athene.
Athene... Weldra zullen de talloze, elke avond weer één voor één
door mij waargenomen, martelende gouden lichten ontbranden.
Weldra zal hier de nachtmerrie van het duister vallen en zal daar in
groenomzoomde straten en verkoeling schenkende parken het zorgeloze nachtleven van Athene zich uitstorten. Als weldra hier de
waanzin razend in mijn oren zal losbarsten, zal daar lichte, harmonische muziek zachtjes de passen van dansende paartjes begeleiden.
Als weldra hier, onwrikbaarder dan een zerk, mijn eindelijke doodsverlatenheid zal vallen, zullen daar zorgeloos en gelukkig kalme
gesprekken worden gevoerd door de mensen die Rόmos ooit — er
was eens... — gekend heeft...

IJlen
Rijmwoorden, gestalten, silhouetten, namen, herinneringen..., zij
komen en gaan, lossen op als vage, wazige droombeelden, als vluchtige, bedrieglijke stralen — één naam echter keert telkens terug, gaat
in de beklemming van mijn wake om als het niet aflatende, eeuwige eenlettergreepwoord van hen die in zichzelf praten, als het gestage
kermen der melancholici: `Thália... Thálía...'
In mijn slapen en in mijn waken, in mijn door smart gebroken
wezen, keert mijn lied terug:
Je was een parad jslήke υerkoeling
in de benauwde hitte van mijn leven,

Maar in min droefheid ben je nooit gekomen,
korn je mϋ niet min gezondheid herschenken,

υersch~n je niet als min reddende engel.
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Je verschijnt wel in mijn droom om mij te kwellen, als een vasthoudende nachtmerrie. Gister ben je gekomen, en eergieter. En vanavond was je er weer...
Je was je aan het uitkleden. Je ramen gesloten, het gaas en het
roze gordijn.
Maar tot op straat klonk huiveringwekkend het geraas en geritsel van voorwerpen en kleren waarvan je je ontdeed: hier de ene ring
en dan de andere, daar de dubbele armbanden, op het kristal van
de toilettafel. En de pumpschoentjes die uitgingen en vervolgens je
rok met de riem over de stoel...
Je kleedde je uit. En om je heen fladderden duizenden enten met
kleine vleugeltjes en ik zag rozeblaadjes neerdwarrelen over je blanke
lakens, en ik zag mijzelf op je kussen liggen en de figuren aan je plafond tellen tot je zou komen. Ben je daar? Laat de muziek de mars
der hoge inspiraties spelen, laat zij de haat van hen die erbuiten staan
aanheffen.
[... 1
Je kleedde je uit. En jij droeg ragfijne nachtkledij en ik daarbuiten mijn lijkwaden. Je kamer edel, bekoorlijk, klein, welriekend, en
buiten oneindig duister de straat. Leg jij je nu maar te slapen, ik trek
verder. Laat de muziek vooropgaan. Onbekende werelden, gestorven sterren, planeten met gouden staarten, laten zij de stoet
aanvoeren.
Laat de melkweg volgen als een gouden betoging. Laten vervolgens de zesvleugeligen der eroten zich opstellen. Daarna mijn
,
strijdros.
u~~;
Øó~~y
k&24
En dan ik, dood.

Handschrift van Filÿras, met schets van hem door een medepatiënt
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Klein proza
Dromer
Kostas Karyotákis*
(Vertaling Hero Hokwerda)

1
Hij wist niet of het een microbe was of een onzichtbare boosdoener,
of nog iets anders. Hij geloofde echter dat de Tijd zich bevond in
de ruimte. Hij had een heel aantal bewijzen.
Eens, op een verre reis die hij maakte, legde de boot aan in een
provinciestad waar hij als kind had gewoond. Hij ging van boord
omdat hij zijn kinderjaren in de herinnering wilde terugroepen. Het
was zondag. Op het plein speelde de harmonie een Italiaanse opera.
De mensen kuierden of zaten in het café. De kinderen, voorzover
zij niet heen en weer renden, volgden de bewegingen van de dirigent'. Een gelukzaligheid lag over alles heen.
Hij zag zijn ouderlijk huis. De tuin. Het dakterras waarvandaan
hij vliegers opliet of stenengevechten afkondigde, terwijl hij in aller ijl papieren vlaggetjes bevestigde.
Er was niets veranderd. De stoelen van de patisserie in drie rijen zoals ook toen. Zelfs de tegels waarop hij trad waren dezelfde.
Alles was hetzelfde. Alleen was het kleiner geworden. Hopeloos kleiner. Alles had een derde van zijn omvang verloren. Maar dat was
symmetrisch gebeurd, en zo hadden de mensen die roerloos en zwijgend, als afwezig om de marmeren tafeltjes gezeten waren, en de
meisjes verderop, met de lichtende lijnen van hun figuur evenwijdig oprijzend aan het water van de fontein, en de twee oude mannen
op een balkon, met de vage, twijfelachtige lijnen van hun gelaatstrekken, en de muzikanten, en zelfs de dirigent, die meende dat hij met
zijn stokje de Tijd aangaf — zo hadden zij niets in de gaten. De Tijd
echter ging onder hen zijn gang en knabbelde ieder ogenblik iets van
hun arme bestaan af.
Hij bleef geruime tijd zo staan, afwezig, alsof hij zijn kleine vrienden verwachtte. Hij hervond zich pas door de schelle stoot van een
fluit. De boot ging vertrekken.
*Zie over Karyotákts de rubriek Essay.
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2
Vervolgens herinnerde hij zich een gekostumeerd bal. Kleding uit
een bepaalde periode verplicht. Dames in roze of hemelsblauwe zijden crinolines, met gepoederd haar, met groene en goudblonde pruiken, vielen halfnaakt, vol vertrouwen in de armen van de hertogenbeursmakelaars en markiezen-tabakshandelaars. Ze klemden zich
zo krachtig vast dat hun voorhoofd soms op de lippen van hun cavalier kwam te rusten en de krans van de crinoline omhoogkwam.
Terwijl allen ruimte maakten en in het midden van de zaal een
kring vormden, begonnen vier paren, de meest onstoffelijke, een menuet te dansen. De illusie was compleet. Het nummer zal stellig enkele magische noten bevat hebben, die steeds weer terugkeerden en
de sfeer van de voorbije periode voortdurend en kristalhelder opriepen. De korte, snelle passen, de elegante revérences, de hunkerende
blikken, de glimlachen die dropen van ingehouden erotiek, curieuze
houtsneden die onaangetast in de vitrine van een museum geconserveerd waren.
Toen gebeurde er iets volstrekt onverwachts. De dansers raakten
de tel kwijt. Terwijl ze precies moesten berekenen hoeveel jaren ze
in het verleden terug waren gegaan, om weer in het heden te kunnen terugkeren en hun persoonlijkheid te hervinden, zag men dat
ze zich hadden vergist. Onherstelbaar vergist. Ze waren een hele
eeuw doorgeschoten, zonder er zelf erg in te hebben natuurlijk. Hij
volgde nu hun bewegingen. De vier vrouwelijke skeletten, dodelijk
elegant, bewogen zich in de richting van de mannelijke en keerden
vervolgens met weemoedige charme op hun schreden terug, alsof
ze hun vergissing inzagen. De cavaliers bleven stilstaan en hun schedel zakte op de grond, terwijl in de hoogte met elektrische letters die
aan- en uitgingen geschreven stond: CARNAVAL 2027.
3
Andere keren gebeurde er iets merkwaardigs. Als hij iemand iets
hoorde zeggen of getuige was van een onbeduidend voorval, had hij
de indruk dat die zaak al eens eerder was gezegd of gebeurd, onbekend waar en wanneer precies, en dat ze nu op dezelfde wijze werd
herhaald. Dit verwonderde hem zeer. De eerste keer kon het een
droom geweest zijn, maar het was zonneklaar dat nu of toen iemand
een spelletje met hem wilde spelen.
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Gewoonlijk gebeurde het met gesprekken over de meest triviale
onderwerpen. Bijvoorbeeld als hij de weg niet wist en om inlichtingen vroeg. De man aan wie hij de vraag had gesteld keek hem een
ogenblik zonder te antwoorden aan en nam vervolgens zijn hoed af
en wiste zich het voorhoofd. Hij herhaalde zijn vraag, maar tegelijk schoot als een bliksem de gedachte door zijn hoofd dat dit kleine voorval al eerder had plaatsgevonden. De inlichting die hij had
gevraagd, het stilzwijgen van de ander, de herhaling van de vraag,
alles, alles precies gelijk. Zijn gedachte vervolgend zei hij toen bij
zichzelf: `Je zult zien dat ik nu te horen krijg: Ik weet niet, maar ik geloof
na de tramrails die u zult tegenkomen. ''Ik weet niet, maar ik geloof na
de tramrails die u zult tegenkomen,' antwoordde de onbekende als
een echo van zijn gedachte en haastte zich gebogen heen terwijl hij
een lach onderdrukte.
4
Hij heeft gestudeerd. Hij verkocht een huis dat hij bezat en schafte zich scheikundige instrumenten aan. De ganse dag in een kelder
opgesloten deed hij reeksen proeven, beginnend met de meest eenvoudige en het onmogelijke wagend. Hij analyseerde de stoffen en
controleerde de formules die door de wetenschap waren aanvaard.
Hij trachtte een fout in haar gegevens te vinden en daaruit tot de
ontdekking van het nieuwe element te komen. Waterstof of zuurstof
zouden, in kleine verhouding natuurlijk, de Tijd kunnen bevatten.
Hij liet zich niet ontmoedigen. Vol vreugde herhaalde hij proeven
die mislukten.
Het leven volgde hij uit de kranten. Hij glimlachte sluw bij de gedachte dat niemand hm volgde. Allen waren, over hun akkefietjes gebogen, er slechts op bedacht hoe ze ergens garen bij konden
spinnen. Als hij echter zijn vondst had vervolmaakt en de Tijd in
een reageerbuis had afgezonderd, dan zouden we die gewichtige
heren die de wereld met zeepbellen vulden nog wel eens zien. Dan
zouden we nog wel eens zien wat er gebeuren ging met de rente en
samengestelde interest van de woekeraar aan de overkant. Dan zouden we nog wel eens zien onder welke datum de kranten zouden
uitkomen.
5
Nu is er aan deze geschiedenis een eind gekomen. In de isoleercel
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van het gesticht waar hij zich bevindt zijn hem de nacht en de dag
al even onverschillig. Als door het bovenraampje enig licht binnenvalt kijkt hij er een ogenblik naar en stuurt het vervolgens van ganser
harte terug. Hij ziet dat lichtende rechthoekje, als een staalkaart in
boekvorm, van kleur wisselen alsof de bladzijden worden omgeslagen door de onzichtbare hand van God. Roze, blauw, groen, mauve... Hij geeft echter de voorkeur aan het fluwelen zwart dat zich
in zijn kamer verbreidt als het nacht wordt.
Zo verstrijken de uren, zo verstrijken de dagen van elke gelukkige dromer. Hij•zit roerloos en moederziel alleen tussen de vier muren, als een oude lithografie in haar lijst. Hij heeft het gevoel dat hij
het grote doel van zijn leven heeft verwezenlijkt. Niets van wat hem
omringt verandert. En de Tijd bestaat niet.
(1928)

Drie grote vreugden
Prachtige wereld, zo moreel, engelachtig geschapen!
D. Solomós

I Goede ambtenaar
Hij is een braaf oudje. In dertig dienstjaren is hij nog geen rang opgeklommen. Klerk bij het protocol.
Altijd heeft hij plichtsgetrouw zijn werk gedaan, bijna met plezier. Van 's morgens tot 's avonds over zijn maagdelijk boek gebogen schreef hij de volgnummers in en nam de resumés over. Soms,
na het inschrijven van een ingekomen of uitgegaan stuk, trok hij een
lijn die de laatste kolom te buiten ging, tot aan de rand, een soort
vluchtpoging. Dat staartje hoorde daar niet thuis, maar hij trok het
haastig, eigenzinnig, hij wilde zich uitdrukken. Als iemand zich over
dat simpele rechte lijntje boog, zou hij daar de geschiedenis van de
beste ambtenaar lezen.
Toen hij, jong nog, in dienst trad, had hij zijn collega's met een
welwillende glimlach gegroet. Hij was op deze stoel terechtgekomen.
En daar gebleven. Later waren er andere gekomen, weer weggegaan, gestorven. Hij was daar gebleven. Bij zijn superieuren gold
hij als onmisbaar. Hij had zich een geducht, fataal specialisme
verworven.
Een allerminst praktisch man. Fatsoenlijk, idealistisch. Ondanks
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zijn armoedige verschijning had hij de pretenties van een patriciër.
Op een morgen, toen zijn Directeur hem enigszins vriendschappelijker dan anders had toegesproken, was hij overmoedig geworden
en had hij tutoyerend geantwoord, hij had er zelfs hartelijk bij gelachen en de Directeur een klap op de schouder gegeven. Meneer
de Directeur had hem toen met een ijskoude blik op zijn plaats genageld. En daar was hij gebleven.
Tegenwoordig neemt hij als hij 's avonds van kantoor komt de
weg over de kade en stapt daar haastig voort, terwijl hij zijn stok met
de fraaie nikkelen greep als bezeten ronddraait. Hij schrijft cirkels
in het oneindige. En in de cirkels de tekens van het oneindige. Als
hij de laatste huizen voorbij is zal hij altijd zijn stok met vaart in de
hoogte laten ontsnappen, een soort poging tot bevrijding.
Na de wandeling duikt hij een taverna in. Hij zit alleen, tegenover de grote, pasgeverfde vaten. Boven hun kraantje hebben die
allemaal met grote zwarte letters hun naam staan: Piniόs, Ganges,
Mississippi, Tartaros. Hij staart in extase voor zich uit. Het vierde
glaasje wordt een rivierstomer waarmee hij naar onbekende wonderwerelden vaart. Uit het dichte geboomte bukken apen en groeten hem. Hij is gelukkig.

II Een praktische dood
Ik weet niet meer wat ze op haar hoofd droeg. Haar kleren hadden
vorm noch kleur. Ze betrad het kantoor met twee kinderen op de
armen en vier achter zich aan slepend. Elk kind huilde of schreeuwde
op zijn eigen wijze. Eén kind trok haar aan de jurk, een ander aan
het haar. Een jongetje van nog geen drie beefde met vreemde snikken, zonder te huilen. Alle kinderen samen — een vreselijke symfonie — keken naar hun moeder als orkestleden naar de dirigent.
Zij had echter haar partituur vergeten in een elegant mahoniehouten bureautje.
Ze stelde zich met opengesperde ogen voor ons op. Iets als onecht
lachen, een grimas van zelfbeklag lichtte haar woorden toe. Ze was
Armeense. Haar man was ergens in een dorp gestorven en zij was
al bedelend om brood voor haar kinderen hierheen gekomen. Nu
verzocht ze om huisvesting. Iemand die haar taal kende legde haar
uit dat er nergens plaats was. En toen ze daar niet van horen wilde
werd ze op de gang gezet. Daar bleef ze met haar kinderen liggen
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tot aan de middag. De volgende dag hetzelfde liedje en zo nog heel
wat keren.
Tenslotte is ze ergens in een loods gestopt. Dertig vluchtelingenfamilies die daar woonden hadden hun huishoudens provisorisch van
elkaar gescheiden met de meest fantastische wanden. Door klerenbundels, koffers, hangende dekens, rijen planken, waren vierkanten gevormd, de egelstellingen van de laatste verdediging. In die holen lagen mensenschimmen roerloos te staren of bewogen zich deerniswekkend heen en weer. Gedrieën, gevijven tussen vuile kleren
en meubelresten verspreid, was het alsof ze sprookjes fluisterden of
stilletjes de duisternis probeerden af te schudden.
Nu wordt de loods verlicht door een kaars. Een in schoon wit linnen gewikkeld pak is behoedzaam tegen de muur gezet. Het is het
kleinste van de zes kinderen van de Armeense, dat enkele uren na
hun installatie daar is gestorven. Zijn broertjes en zusjes spelen buiten in de zon. De moeder, opgelucht, staat voor de laatste maal haar
baby bij. De andere vrouwen prijzen haar gelukkig, want vanaf morgen zal zij uit werken kunnen gaan. Ze is vrijwel gelukkig. En de
dode wacht daar nog met zoveel waardigheid...

III Juffrouw Bovarv
Op het hoogtepunt van het feest schreed zij langzaam voort. Zoals
allen om haar heen zich haastten, was zij als een zwarte vlek op een
bioskoopscherm. Clubjes jongelui liepen langs haar. Sommigen keken haar aan en vervolgden hun weg, anderen fluisterden haar een
compliment toe, weer anderen spraken haar aarzelend aan en wachtten op antwoord. Waar het gedrang het grootst was werd men vrijer
en volstond niet meer met woorden. Iemand bleef lachend voor haar
staan, tête-à-tête, lange tijd. Matrozen liepen vlak langs haar heen
en niemand verzuimde haar aan te stoten. Enkele duistere types
volgden haar op de voet.
Zij voelde zich het centrum van al deze in de lucht zwevende
erotische spanning. Zonder er erg in te hebben liet ze zich door de
wilde begeerte van zoveel mannen beïnvloeden. Opgewonden ook
door het lawaai, de warmte en de moeite om vooruit te komen, bleef
ze in een kring van mensen staan. Spoedig stelde zich iemand bij
haar op. Ze zag hem niet, maar ze voelde hoe hij zich steeds tegen
haar aan drukte. Hij botste abrupt tegen haar aan, bleef dan onbe129

weeglijk, om vervolgens weer naderbij te komen, net als de secondewijzer van een grote staartklok met korte sprongetjes op de uurwijzer
afgaat. Haar lichaam, nauwelijks beschermd door een lichte jurk,
stond nu geheel tegen het zijne. Verlamd, uitgeput, sloot ze de ogen
en liet zich licht tegen hem aan leunen. Hij greep haar heftig bij de
hand en sprak haar aan. Ze draaide zich om en zag hem. Een schooier. Rood, onregelmatig gezicht, brandende ogen, rosse baard. Zij
boog blozend het hoofd. Was dit dus Eros?
Ze vervolgde zonder te antwoorden haar weg. Hij duwde haar
door de menigte. Toen ze zich verwijderd hadden bleef ze staan en
zei tegen hem dat hij haar kon leiden waarheen hij wilde. Zij zou
hem op geringe afstand volgen. Hij keek ongelovig maar liep door.
Ze kwamen in verlaten straten. Ze verlieten de stad. Nu liepen ze
langs een muur. Het was volle maan. De geur van de tuinen vulde
haar longen. In de stilte klonken de krekels en de snelle stappen van
twee mensen. Hij keek dikwijls naar haar om. Zijn gelaat werd door
de maan beschenen en kreeg een vreemde uitdrukking. En zijn silhouet, met de oude, gescheurde kleren en zoals hij trok met zijn ene
been, had een enigszins eigenaardig, bijbels karakter. Ze kwamen
bij een bos. `Hier,' zei de man hees.
Voor haar ogen trokken op dat ogenblik beelden langs van herinneringen uit haar kindertijd. Overtrekplaatjes met blonde engeltjes
die rozenguirlandes in de hand hielden en glimlachten, gevangen
in de bladen van een boek. De koninginnen en ridders uit de sprookjes. Het paarse jurkje van haar eerste pop. De dood van haar broer...
Later, toen ze groter was, de jaren die ze alleen met haar moeder
had gewoond. Je raakte de tel kwijt van de jaren in een donkere kamer. En de huurders. Je haalde ze door elkaar...
De ander was gelukkig. Als een ding gaf ze zich aan zijn handen
over. Hij scheurde haar de kleren als papier van het lijf en smeet
haar met onbeheerste woede op de grond, met de primitieve drift
van zijn smachtende jeugd. Tegenover haar onwillekeurige en
krachteloze weigeringen, de geprevelde woordjes die zij niet zelf
sprak maar haar sekse, de instinctmatige overgave van haar lichaam,
had hij slechts vloeken en tieren te stellen, die op vulgaire wijze al
zijn obscene bewegingen camoufleerden, verzoenden. Zijn mond
hard en ijskoud, met een verstikkende adem, een echte wond, drukte
zijn bloedig stempel op haar schouders, haar lippen, haar reine voorhoofd. Zij had het gevoel dat deze vreselijke geschiedenis ergens anders plaatsvond en sloot de ogen.
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Uren verstreken. De dageraad boog zich over haar droombeeld.
Het vale lichaam van de vrouw lichtte als een ster steeds meer op.
In tranen keek zij verbluft om zich heen. Ze wilde zich aankleden.
Hij liet haar niet begaan en sprak met tederheid tegen haar. Daarna begon hij te zingen. Hij vertelde haar iets als een grapje. Tenslotte stond hij op en sprong, zonder aanleiding, drie keer zo hoog als
hij kon in de lucht onder het uitstoten van onsamenhangende kreten. Even later omhelsde hij haar weer. Hij was gelukkig.
(1928)

Noot bij Filÿras:
* Rámοs Filliras (1888-1942) was een goede bekende an Kαryotdkzs Η j was ambtenaar op het ministerie
van defensie, maar heeft zich jaren lang vooral beziggehouden met de journalistiek en dan speciaal columns
en societyrubrieken. Als zodanig was hel een bekende en geliefde cersch jnιΡng in het Atheense salon- en uitgaansleven, al wist h j ook mensen tegen zich in het harnas te jagen door allerlei practical jokes (die waren
toen in de mode, eens heeft Fily'ras een bericht over z jn eigen zelfmoord in cie kranten weten te kńjgen Ook
Karyotákτs was een berucht farceur', en het bericht uit het verre Pτéνeza ran zijn zelfmoord werd in 1928
in Athene ook niet voetstoots door iedereen geloofd).
Fily"ras eerste dichtbundel eerscheen in 1911, daarin verkeert h j nog in hoogidealistische sferen van liefdesen natnurlyriek, die de werkel jkheid om hem heen eerre te boven ging. Dit rermogen om in een geheel eigen
wereld te leven is de wat kinderl jke Fudy'"ras alt jd bijgebleven. Η j moet een wat wοnderl jke verschijning
geweest z jn, die door z jn kinderlijke natuur en zijn leven in hoger sferen we[ in botsing moest komen met
de werkelijkheid en aan sterke stemmingswisselingen onderhevig was. Al spoedig klinken ook in zijn poezie somberder tonen door en een bepaald sarcastisclie uitdrukking geeft hij aan zijn `tragisch levensgevoel'
in het ook in dit nummer opgenomen gedicht `De Pierrot' (in 1922 als zelfstandige `bundel' verschenen):
hit zinnebeeld aan de persoοnl jkheid die zich alleen maar kan en wil uiten door de meest tegenstrijdige maskers
en rollen aan te nemen, wiens persoonlijkheid bestaat in die wisseling van personen, in het ontbreken van
éen leidende persoonl jkheid
Toch al geneigd zich een afstammeling van Byzantijnse keizers te wanen en zich allerlei grootse liefdes
in te beelden, begint Filfras in de loop van de jaren twintig steeds sterker aan hallucinaties te l jden en daar
ook om bespot te worden op straat Zj worden meestal geweten aan de toen nog ongeneeslijke syfilis, maar
anderen ontkennen dit heftig en halen er een steen bij die hij in zijn kinderjaren eens b j een stenengevecht
tegen het hoofd had gekregen. In 1927 neemt h j eigener beweging z jn intrek in het Dromokaítio, een krankzinnigengesticht b j Dafni, even buiten Athene, waar meer Griekse literatoren zijn geëindigd (VizyιΡnós, Mitsákis). Tot zijn dood aldaar in 1942 blut h j zijn heldere momenten houden waarin h j nog geel poézie
heeft voortgebracht. Fudy'ras schreef z jn gedichten, tot en met sonnetten, 'aus einem Guss', waardoor er veel
b& zit dat zijn aanvankel jke inspiratie neet overleeft en het `op techniek moet halen' Vaak echter verrast
h j door zijn beelden en wendingen en men zou, niet zonder enige overdi jving, kunnen zeggen dat Fily'ras
een surrealistisch dichter was die de `écriture automatique' toepaste binnen de grenzen van de traditionele
poézie van maat en rem, die hem welhaast leek aangeboren.
Uit de beginjaren van zijn verb4jf in het gesticht dateert z jn dagboekachtig geschrift Mijn leven in het
Dromokaitio, in juni 1929 in afleveringen gepubliceerd in het dagblad Kathimerini, waaruit hier ongeveer tweederde deel in vertaling is opgenomen. (Η.Η.)
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Aantekeningen over poëtica en moraal*
K.P. Kavafis
(Vertaling Hero Hokwerda)
1
Ik heb nooit op het land geleefd. Noch heb ik het zelfs maar voor
korte perioden bezocht, zoals anderen. Toch heb ik een gedicht geschreven waarin ik het platteland bezing en schrijf dat mijn verzen
daaraan te danken zijn. Het gedicht is het noemen nauwelijks
waard, het is het meest onoprechte geval dat zich denken laat: een
echte leugen.
Maar nu komt de vraag bij mij op: was dat werkelijke onoprechtheid? Liegt de kunst niet altijd? Of liever: wanneer de kunst het
meest liegt, is het dàn ook niet dat zij het meest creëert? Toen ik die
verzen schreef, werd dat niet tot stand gebracht door de kunst? (dat•de verzen niet volmaakt werden is misschien niet te wijten aan
een tekort aan oprechtheid: hoe vaak immers niet mislukt men terwijl men de meest oprechte indruk tot materiaal heeft.) Had ik tijdens het schrijven van die verzen heen kunstmatige oprechtheid?
Leefde ik mij niet op zodanige wijze in, dat het was alsof ik werkelijk buiten had geleefd? (5-7-1902)
* Deuren ran 1902 tot 1911 waren voor Kavafis een kritieke persode van bezinning en r jρτng als dichter. In 1902 is h j 39 jaar. Η j schrot in die tijd nauwel jks gedichten. Ιn 1904 verloochent hij 27 van
de 36 die hij sinds 1891 had gepubliceerd, en tot 1911 zal h j er maar 11 het licht doen zien. Archaiserende taal, romantiek, parnasszsme en symbolisme komen achter hem te liggen en h j herschrjt een groot
aantal van z jn oudere gedichten. In 1910 ordent en schift h j opnieuw zijn poëzie. Ιn 1911 wordt deze
periode afgesloten en heeft Kavaffs definitief z jn weg als dchter gevonden.
Uit de persode tussenjuni 1902 en oktober 1911 stammen de notities zoals die door G. P. Savidis z jn
gebundeld in het boekje: Κ.Π. Kαυafis, Onuitgegeven aantekeningen over poëtica en moraal
(1902-1911), Athene 1983. Aan deze uitgave zijn ook bovenstaande gegevens en de noten aan het slot ontleend. Enkele kortere Aantekeningen waren b/ wijze van citaat in verschillende artikelen van het Kamafisnummer van Maatstaf' 1984, nr. 7/8, verwerkt; voor de volledigheid z jn ze hier opnieuw opgenomen.
Met [j wordt τn de tekst een doorhaling van Kavafis aangegeven; alleen doorhalingen die voor meer dan
een technische correctie moesten w jken z jn hier aldus opgenomen.
Kavafis neemt nogal eens z jn toevlucht tot Franse of Engelse woorden of uitdrukkingen; meestal waren
die wel gemakkelijk in het Nederlands over te brengen geweest, maar ze z jn b j wijze van `couleur locale'
toch maar τn het οorspronkel jk gelaten en cursief gedrukt. (HH)
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2
Ik voel een uitzonderlijk vermogen in mij. Ik ben ervan overtuigd
dat ik, als ik maar zou willen, een groot dokter zou kunnen worden,
of advocaat, of econoom, of ook ingenieur. Ik zou echter twee zaken nodig hebben: de tijd om te studeren en de wil om de literatuur
eraan te geven. Is dit nu bedrog van de geest? Overschat ik mijn
mogelijkheden? Of is het iets heel gewoons, dat elke littérateur overkomt, ik bedoel: een kracht die elke littérateur in zich heeft? Alle praktische werkzaamheden schijnen mij gemakkelijk. Weliswaar erken
ik, met volle overtuiging, dat ik zonder tijd, voldoende tijd, niet in
staat zou zijn een geslaagd man van het praktische leven te worden.
Maar dan, als ik eenmaal de tijd vrijmaak: val ik dan in de algemene
kategorie? — als men er maar tijd in steekt kan iedereen, ook van
een matig intellectueel vermogen, slagen. Of toch niet; en dat wat
mij hoger plaatst is het besef dat ik veel minder tijd nodig zou hebben. Dat verhindert mij niet te weten dat ik nooit een geslaagd man
zou worden van de praktische beroepen, want het schijnt mij onmogelijk — tenzij met een effort die mijn ziel bijna zou verscheuren
— mij de hankering naar de literatuur uit te rukken.
En nu komt er een andere gedachte bij mij op. Misschien dat juist
dat vermogen van mij — dat zich aan mij manifesteert doordat ook
de praktische beroepen mij gemakkelijk toeschijnen — nu juist zijn
oorsprong vindt in de literatuur, in het constante nadenken, in de
sharpening van de fantasie. Als het mogelijk was dat ik de effort opbracht zonder daaronder te lijden en dat ik de Fantasie opgaf, misschien zou ik dan mijn vermogen verliezen en in de praktische loopbaan dezelfde moeilijkheden ondervinden als gewone mensen. Maar
ik geloof het toch niet. Het vermogen is aanwezig. Mijn onvermogen — of mijn kracht, verondersteld dat de artistieke werkzaamheid
van belang is — ligt daarin dat ik niet in staat ben de literatuur op
te geven, of juister: de genotvolle agitation van de fantasie.
(18-8-1902)
3
Bestaan Waarheid en Leugen eigenlijk? Of bestaan alleen Nieuw
en Oud — en is de Leugen gewoon de ouderdom van de Waarheid?
(16-9-1902)
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4
Dikwijls valt het mij op hoe weinig betekenis mensen aan woorden
hechten. Laat ik mij nader verklaren. Een eenvoudig iemand (en
daarmee bedoel ik geen domme sul, maar iemand die zich niet onderscheidt) heeft een idee, veroordeelt een instelling of algemene opinie; hij weet dat de grote meerderheid tegenovergesteld denkt en
daarom zwijgt hij, in de mening dat spreken nergens toe dient en
niet verwachtend dat door zijn woorden iets zal veranderen. Dat is
een grote vergissing. Ik handel anders. Ik veroordeel bijvoorbeeld
de doodstraf. Zodra zich een gelegenheid voordoet verkondig ik dat,
niet omdat ik denk dat die nu ik het zeg morgen nog door alle landen zal worden afgeschaft, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat
ik door mijn mening te zeggen ertoe bijdraag dat zij triomfeert. Onverschillig of nίémand het met mij eens is. Mijn woorden gaan niet
verloren. Iemand anders zal ze misschien herhalen en dan kunnen
ze gehoor vinden bij mensen die zich erdoor aangemoedigd zullen
voelen. Het kan zijn dat een van de tegenstanders van nu zich later mijn woorden herinnert, in een gunstige situatie in de toekomst,
en dat hij zich door de samenloop van andere omstandigheden zal
laten overtuigen, of dat althans zijn tegenovergestelde overtuiging
aan het wankelen wordt gebracht.
Hetzelfde geldt voor allerlei andere maatschappelijke vraagstukken, ook voor sommige waarbij in de eerste plaats Handelen vereist is. Ik weet dat ik bang ben en niet tot handelen in staat. Daarom spréék ik slechts. Maar ik geloof niet dat mijn woorden overbodig zijn. Iemand anders zal handelen. Maar mijn vele woorden —
van mij, de lafaard — zullen hem het handelend optreden vergemakkelijken. Ze effenen het terrein. (19-10-1902)
5
Vanavond kwam de gedachte bij mij op over mijn liefde te schrijven. Toch zal ik het niet doen. Wat een macht heeft het vooroordeel. Ik heb mij daarvan bevrijd, maar ik denk aan hen die nog onder het juk zitten en dit papier onder ogen kunnen krijgen. En ik
houd op. Wat een kleinmoedigheid. Laat ik echter een letter noteren — T — als symbool [van mijn gevoel of] van dit moment.
(9-11-1902)
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6
Wie weet welke ideeën van wellust bij de compositie van de meeste
literaire werken vooropstaan. Ideeën van wellust solitaires, die het
begrip perverteren (of transformeren). En hoe dikwijls gebeurt het
niet in allerlei romans (vooral Engelse), dat wat door de critici wordt
afgekeurd — op sommige plaatsen zelfs met bevreemding, omdat
de schrijver de indruk van moedwilligheid wekt —, voortkomt uit
de dwangmatige dienstbaarheid van de auteur, tijdens het schrijven,
aan de indruk of toestand van wellust. Die sensatie is zo krachtig
— en hoe poëtisch soms, hoe wondermooi! — dat zij verbonden blijft
met de woorden waarvan zij de geboorte begeleidde. En de schrijver kan ook na maanden herlezen geen enkele verbetering of wijziging aanbrengen, omdat mèt de lectuur van die woorden het
droombeeld van de vroegere indruk terugkeert en hij aldus colourblind wordt voor een deel van zijn werk. (12-11-1902)
7
Ik weet niet of de perversie kracht geeft. Soms denk ik het. Maar
het staat vast dat zij de bron van grootheid is. (13-12-1902)
8
De monniken zien dingen die wij niet zien; zij zien gezichten uit de
bovennatuurlijke wereld. Zij scherpen de geest door de afzondering,
het denken en de onthouding. Wij stompen hem af door de omgang
met mensen, de afwezigheid van het denken, en het genot. Daardoor zien zij wat wij niet kunnen zien eveneens. Wanneer iemand
alleen in een stille kamer is, hoort hij duidelijk de tik van de klok;
wanneer er echter anderen binnenkomen en een gesprek en drukte op gang komt, hoor je hem niet langer. Maar de tik van de klok
blijft toegankelijk voor het gehoor. (geen datering)
9
Bij de grote gedichten is er tijd voor nodig dat de gebreken aan het
licht treden. Het eerste gevoel dat grote gedichten na publikatie
oproepen is bewondering, en zo lang de bewondering niet overgaat
of van karakter verandert, zijn ook scherpzinnige oordeelaars niet
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in staat de gebreken te zien. Dit komt waarschijnlijk voort uit de
merkwaardige aard van de mens, die slechts tot oordelen in staat is
op voorwaarde dat hij niet bewondert. (geen datering)
10
Een jonge dichter kwam op bezoek. Hij was erg arm, hij leefde van
zijn letterkundige arbeid en ik had de indruk dat hij enigszins bedroefd was toen hij het mooie huis zag waar ik woonde, de huisknecht die hem een goede thee serveerde, mijn kleren die van een
goede kleermaker komen. Hij zei: `Wat vreselijk toch alsje voor je
kistje moet vechten, achter abonnees aan moet zitten voor je tijdschrift, achter kopers voor je boek.'
Ik wilde hem niet in zijn dwaling laten en zei hem het een en ander, ongeveer als volgt. Onaangenaam en moeilijk zijn positie —
maar wat kostten mijn kleine luxes mij niet! Om die te verwerven
ben ik van mijn natuurlijke baan afgeweken en regeringsambtenaar
geworden (zo belachelijk) en besteed en verlies ik al die kostbare uren
van de dag (waar dan nog bij opgeteld moeten worden de uren van
vermoeidheid en afmatting die erop volgen). Wat een schade, wat
een schade, wat een verraad. Terwijl hij, die arm is, geen uur verliest; hij staat altijd klaar, een plichtsgetrouw kind van de Kunst.
Hoe vaak komt niet tijdens mijn werk een mooi idee bij mij op,
een zeldzaam beeld, als kant en klare plotselingen verzen, en ben
ik gedwongen ze te verwaarlozen omdat de dienst geen uitstel gedoogt. Later, als ik thuis ben en weer wat op verhaal, probeer ik ze
opnieuw op te roepen, maar ze zijn weg. En terecht. Het lijkt alsof
de Kunst tegen mij zegt: `Ik ben geen dienstmeid, datje me kunt
wegsturen als ik kom en dat ik eraan kom als jij dat belieft. Ik ben
de grootste Mevrouw van de wereld. En als je mij hebt verloochend
— verrader, verachtelijk wezen — voor je ellendige mooie huis, voor
je ellendige mooie kleren, voor je ellendige mooie maatschappelijke
positie, neem daar dan maar genoegen mee (maar hόe kun je daar
genoegen mee nemen); en met die paar ogenblikken dat jij, als ik
kom, toevallig tijd hebt om mij te ontvangen, mij in de deur staat
op te wachten — zoals het [de hele] elke dag zou moeten zijn. (/uni
1905)
11
Zoals een goede kleermaker die een pak maakt dat één persoon (mis136

schien twee) als gegoten zit, of een overjas die misschien twee of drie
mensen goed zit, zo schrijf ik gedichten die op één geval (misschien
twee of drie) toegepast kunnen worden, to fit. De vergelijking is (alleen oppervlakkig gezien) niet erg vleiend, maar denk ik wel geslaagd
en bemoedigend. Als mijn gedichten geen algemene toepassing hebben, dan wel een gedeeltelijke. Dat is niet gering. Hun waarheid is
aldus gegarandeerd. (9-7-1905)
12
Wat in mijn ogen de Engelse literatuur zo koud maakt is, naast enkele gebreken van de Engelse taal, de — hoe moet ik het noemen
— behoudzucht, de moeite (of onwil) om van platgetreden paden
af te wijken en de angst tegen de gangbare moraal in te gaan — de
dubbele moraal, want zo moeten we de moraal noemen die doet alsof
zij van niets weet.
Hoeveel Franse boeken — goede èn slechte — zijn er de laatste
tien jaren niet geschreven die de nieuwe fase van de liefde onderzoeken en moedig onder ogen zien. Nieuw is zij niet, alleen eeuwenlang verwaarloosd op grond van het vooroordeel dat het een geestesziekte betrof (de wetenschap zegt van niet) of een misdrijf (de logica zegt van niet). Geen enkel Engels boek, voor zover ik weet. Hoe
komt dat? Doordat ze bang zijn tegen vooroordelen in te gaan. En
toch bestaat ook onder de Engelsen deze liefde, zoals zij onder alle
volkeren bestaat — en bestond —, bij een zeer gering aantal mensen natuurlijk. (oktober 1905)
13
De ellendige wetten van de samenleving — noch voortkomend uit
hygiene, noch uit oordeel — hebben mijn werk verkleind. Zij hebben mijn expressie aan handen gelegd; zij hebben mij verhinderd
licht en ontroering te verschaffen aan wie zijn zoals ik. De moeilijke levensomstandigheden hebben mij tot grote inspanningen gebracht om mij het Engels [volmaakt] eigen te maken. Wat jammer.
Als ik mij dezelfde inspanningen had getroost voor het Frans — als
de omstandigheden het hadden toegestaan, als het Frans voor mij
even nuttig was geweest —, misschien dat ik mij dan vrijer had kunnen uitdrukken, door het gemak dat ik van zijn voornaamwoorden
gehad zou hebben, die zeggen èn verhullen. Enfin, wat kan ik er137

aan doen? Ik ga verloren, in ethisch opzicht. En ik zal een voorwerp
van gissing blijven; ik zal het best begrepen worden uit wat ik heb
verloochend. (15-12-1905)
14
Wat is de Kunst toch een bedrieglijke zaak als je oprechtheid wilt
toepassen. Je doet — op grond van gissingen dikwijls — je best over
gevoelens te schrijven en dan ga je na verloop van tijd twijfelen of
je je niet hebt vergist. Mijn gedichten Kaarsen, De zielen van degr saards en Een oude man gaan over ouderdom. Daar dichterbij komend,
of bij de middelbare leeftijd, vond ik dat het laatste gedicht geen
juiste appreciatie gaf. De zielen van de gr jsaards is dacht ik nog juist.
Maar als ik zeventig ben vind ik dat gedicht misschien ook vals.
Kaarsen is [dacht] hoop ik zeker.
De beschrijvende poëzie — historische gebeurtenissen, fotografie (wat een lelijk woord) van de natuur — heeft misschien zekerheid. Maar het is een klein en als het ware kort levend geval. (1906)
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15
Soms als ik nadenk en moeilijke inzichten verwerf en verbanden en
gevolgen van dingen zie, en mij het idee bevangt dat anderen niet
in staat zijn die dingen te denken en te voelen zoals ik, dan maakt
mij dat uncomfortable. Want meteen komt de gedachte bij mij op: wat
een onrecht, dat ik zo'n genie hen en dat ik niet allerwegen bekend
hen en geen beloning krijg. En dan schenkt de gedachte dat ik mij
misschien vergis en dat er nog veel meer zijn die zo groots en juist
denken, mij verlichting. Een wonderlijk geval toch het Eigenbelang,
en de Begeerte naar Beloning! De gedachte dat ik gelijk ben aan vele
anderen verlicht mij meer dan hoger te zijn en mijn beloning te derven. (3-1-1907)
16
Zonder enthousiasme — en daaronder reken ik ook de woede — kan
de mensheid niet werken. Op het ogenblik zelf echter van het enthousiasme kan zij niet goed werken. Het enthousiasme moet voorbijgaan om iemand effectief te kunnen laten werken, maar ook dan
— in nuchtere toestand — maakt hij dingen die voortkomen uit de
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periode van het enthousiasme. Wie heel vaak enthousiast is kan geen
goed werk leveren, wie het nooit is evenmin. (24-1-1907)
17

Ik ben Alexandrië nu gewend geraakt en zou hoogstwaarschijnlijk
ook als ik rijk was hier blijven. Maar desalniettemin, wat benauwt
deze stad mij. Wat een moeite, wat een last is de kleine stad — wat
een gebrek aan vrijheid.
Ik zou hier blijven (al ben ik daar ook weer niet helemáal zeker
van), omdat deze stad mijn vaderland is, omdat zij verbonden is met
de herinnering van mijn leven.
Maar wat heeft iemand als ik — zo anders — behoefte aan de grote stad.
Londen bijvoorbeeld. Wat moet ik daaraan denken sinds ...R.I.
vertrokken is. (28-4-1907)
18
Een andere bezigheid — wat voor werk dan ook om in het levensonderhoud te voorzien, maar niet zo zwaar of tijdrovend natuurlijk dat het al zijn tijd opslokt — is een groot voordeel voor een
kunstenaar. Het refreshes him, het saneert hem, het ontspant hem bijna.
Bij sommige kunstenaars althans is dit het geval. (13-5-1907)
19
Ik las vanavond over Baudelaire. De schrijver van het boek dat ik
las was als [geschrokken] épaté door de Fleurs du Mal. Ik heb de Fleurs
du Mal al een hele tijd niet meer gelezen. Van wat ik mij herinner
zijn ze niet zό [schrikwekkend] épatants. En het schijnt mij dat Baudelaire in een erg enge kring van genot opgesloten zat. Gisternacht
bijvoorbeeld, of vorige woensdag en heel wat andere keren, heb ik
wel vreemdere vormen van genot beleefd, verwerkelijkt, mij ingebeeld, zwijgend gearrangeerd. (22-9-1907)
20
Mij bekoort en ontroert de schoonheid van het volk, van arme jongens. Knechten, arbeiders, beambten van kleine handelskantoren,
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winkelbedienden. Zij is hun beloning, lijkt het, voor de ontberingen. Het harde werk en de vele beweging maken hun lichamen slank
en [mooi] symmetrisch. Ze zijn bijna altijd slank. Hun gezichten,
bleek als ze binnen werken in winkels, of bruin verbrand als hun
werk buiten is, hebben een sympathieke, poëtische teint. Zij vormen een tegenstelling met de rijke jongens, die of ziekelijk en lichamelijk smerig zijn, of dik en vet van het vele eten en drinken en slapen; het lijkt wel alsof op hun gezwollen of schrompelige tronies de
lelijkheid van de diefstal en de roverij zich openbaart, van henzelf
en van hun vaderen, van hun erfenissen en renten. (29-6-1908)
21
Op het ogenblik van de indruk, of vlak daarna, schrijf je het gedicht.
De indruk — [erotisch] sensueel of verstandelijk — was zowel [juist]
levendig als uiterst oprecht; het gedicht (niet noodzakelijkerwijs, omdat de indruk zo was, maar door een gelukkige samenloop) is goed,
levendig en oprecht uitgevallen. Dan verstrijkt er enige tijd. De aanvankelijke indruk gaat — door tussenkomst van andere omstandigheden die voorheen onbekend waren, of ten gevolge van de ontwikkeling van het geval of de persoon die de indruk had opgeroepen —
je nu voos en belachelijk toeschijnen. [Noodzakelijkerwijs] Zo vergaat het nu ook het gedicht daarvan. Ik weet echter niet of dit wel
juist is. Waarom zou ik het gedicht uit de stemming van 1904 overbrengen naar die van 1908? (Gelukkig zijn gedichten vaak cryptisch:
aldus staan zij open voor de toepassing daarop van andere, verwante
gevoelens of gemoedstoestanden.) (11-7-1908)
22
Ik weet dat om te slagen in het leven en respect af te dwingen ernst
nodig is. Toch valt het mij moeilijk serieus te zijn en moet ik niet
veel van ernst hebben.
Laat ik mij nader verklaren. In alle ernst bevalt alleen de ernst
mij; d.w.z. een halfuur, een uur, of twee, drie uren ernst per dag.
[Soms] Vaak natuurlijk ook wel een hele dag.
Voor het overige houd ik van grappen, van humor, van de scherpzinnige ironie, van humbugging.
Maar dat hoort niet.
Het bemoeilijkt de werkzaamheden.
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Want merendeels heb je te doen met windbuilen en nitwits. En
die zijn altijd serieus. Tronies van een dierlijke ernst: hoe kun je daar
grappen van verwachten, ze hebben immers nergens begrip van.
Hun serieuze tronies zijn een weerspiegeling. Alles is een moeilijkheid en een probleem voor hun onwetend- en onnozelheid, daarom
druipen als runder- of schapekoppen (het vee kijkt uiterst serieus)
hun gelaatstrekken van ernst.
De grappige man wordt algemeen geminacht, althans niet erg serieus genomen; hij boezemt weinig ontzag in.
Daarom doe ik ook mijn best op de massa een serieuze indruk te
maken. Ik heb gemerkt dat ik bij mijn zaken daar veel gemak van
heb. Inwendig lach en scherts ik veel. (26-10-1908)
23
Het jaargetijde waar ik van houd is de zomer. Maar dan de èchte
zomers, zoals van Egypte of Griekenland, met de krachtige zon, de
triomfante middagen, de uitgeputte augustusnachten. Ik kan echter niet zeggen dat ik meer werk (in artistiek opzicht, bedoel ik) in
de zomer. Indrukken krijg ik veel van de zomerse vormen en sensaties, maar ik heb niet gemerkt dat ik ze rechtstreeks onder woorden heb gebracht of vertaald in letterkundig werk. Ik zeg
`rechtstreeks', omdat artistieke indrukken soms een tijdlang onbenut blijven, andere gedachten oproepen, getransformeerd worden
door nieuwe inwerkingen. Wanneer ze op schrift uitkristalliseren valt
het niet mee te achterhalen wat het ogenblik van de eerste aanleiding was, wáar toch de geschreven woorden hun oorsprong aan
ontlenen.
24
Mijn leven verloopt in sensuele fluctuaties, in erotische — soms verwezenlijkte — concepties.
Mijn werk neigt naar het verstandelijke.
Zo is het misschien maar het beste.
Bovendien, mijn werk is als de amfoor waar ik het over had. Het
laat verschillende verklaringen toe.
Ook mijn erotisch leven heeft zijn uitdrukking — duister slechts
voor de onwetenden. Als het zich op groter schaal manifesteerde,
zou het misschien niet voldoende artistiek terrein voor mij bieden.
De aard ervan staat misschien niet toe dat ik er genoeg aan heb.
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Ik ga net als de Ouden te werk. Zij bedreven geschiedenis, filosofie, schreven drama's van een mythologische tragiek — erotomanen velen van hen, net als ik. (20-6-1910)
25
Wat afschuwelijk toch die nieuwe filosofische ideeën over de wreedheid, het recht van de sterkste, de `sanerende' werking van de strijd
die de kleinen en zwakken uitdelgt, enz., enz. Omdat wij in gemeenschap moeten leven, omdat de beschaving daaruit voortvloeit, omdat
wij door dat middel erin geslaagd zijn weerstand te bieden aan de
moeilijkste levensomstandigheden die vroeger de mensheid omringden: wat hebben dan die dwaasheden over de hardheid, het recht
van de sterkste e.d. te betekenen? Als we daar werkelijk gevolg aan
gaven, zouden we zien dat ze ons naar de vernietiging voeren. Eén
sterke zal, direct of indirect, hier tien zwakken vernietigen, een andere daar, enzovoorts. Er zullen alleen maar sterken overblijven.
Daarvan zullen sommigen minder sterk zijn. Die zullen — als de
zwakken van eerst vergeten of verdwenen zijn — dan de zwakken
zijn; ook die moeten vernietigd worden, per tien, per vijf, per twee.
Totdat de allersterkste alleen overblijft, of de paar gelijke sterken.
Maar hoe moeten die leven, zo? Niet de hardheid maar de Mildheid, het Mededogen, de Verdraagzaamheid, de Goedheid (dat alles
met beleid natuurlijk, zonder overdrijving) zijn zowel de kracht als
de Wijsheid (10-9-1910)
26
Wij werken, deugdzaam, voor hen die na ons komen. Om een discipline de vie op te bouwen, een organisatie daarvan; met des te meer
nut misschien omdat hùn leven wellicht langer is. (begin april 1911)
27
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Zoiets was het ongeveer. Zo heb ik het dezer dagen op een kartonnen sigarettendoosje geschreven, waarvan ik het hier overschrijf.
[Het onvermogen van de kunst]
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Toen ik het had opgeschreven — bij wijze van prosodische weergave van het liedje dat twee passerende jongens zongen —, dacht
ik dat ik iets had bereikt. Ik had niets bereikt. De klank stelde niet
veel voor, zie ik nu, maar de stemmen waren [mooi] sympathiek.
En toen ik mij tot bij het raam had laten lokken, werden zowel de
klank als de stemmen nog mooier, want de twee jongens — nog geen
22 of 23 jaar oud — waren droombeelden van schoonheid.
Wat een [postuur] lichamen, een haar, een gezichten, een lippen!
Ze hielden even in en liepen toen weer verder, en ik, de kunstenaar,
dacht dat ik iets bereikt had door een echo te bewaren. Daarvan zie
ik nu in dat het weinig voorstelt en dat ik er naar alle waarschijnlijkheid niets aan zal hebben. Het enige poëtische wat die dag aan
mijn ogen voorbijtrok [wat tot mijn oren doordrong], was de schoonheid van de twee jongens. En die zal, als de herinnering er iets van
bewaart en mij op een ogenblik van [poëtische] creatieve ontroering
hergeeft, misschien ook in mijn kunst iets nalaten van haar korte
voorbijgaan eergisteren. (17-10-1911)

Aantekeningen
1. Op welk gedicht K. hier doelt is onbekend.
5. Voor de T uit deze Aantekening z jπΡ sinds 1958, toen z j voor het eerst is gepubliceerd, allerlei verklaringen gegeven. Zy zou staan voor `Techni' = Kunst (volgens Tsirkas), voor `Tichni' = Kaasfis' gedicht Muren (1896), (volgens Maldnos en Yalourdkos), voor een, verder onbekende, eigennaam
(volgens Papoutsdkis). De theoloog Venedíktos Englezdkis geeft in 1981 een overzicht van de stand van
de kwestie en wijst erop dat de ook in de interpunctie zo nauwkeurige K. geen punt achter de T had
gezet en dat het dus niet om een afkorting gaat. H j vat de T op als het Griekse letterteken Tau, waarover een geschrift uit de Oudheid bestaat dat op naam staat υαπ Lucianus, een Kaυafτs zeer vertrouwd
auteur: Medeklinkers proces van de Sigma tegen de Tau voor de zeven klinkers. Hierin
krijgt de T (die de vorm heeft van het Griekse kruis) de schuld υαπ de gruwelen die het kruis de mensheid heeft gebracht en wordt verlangd dat deze tiran voor straf aan z jn eigen vorm wordt genageld. Voor
Kavafis zou de T aldus het symbool zijn voor het `kruis' dat h j zelf te dragen heeft van de kant van
de samenleving' doordat hij z jn ware aard niet kan manifesteren.
12. Aanυankel jk was Kavafis' tweede taal het Frans' waarin h j op zeer jeugdige leeftjd ook gedichten
heeft geschreven, die niet bewaard z jn.
13. Vergelijk Kavafis'gedicht Wat verborgen is (Blanken)/Verborgenheden (Warren-Molegraaj)
uit 1908.
14. De drie gedichten zijn van resp. 1893, 1894 en 1898.
17. De drie stippel jes vόor de initialen zullen voor het lidwoord staan, dat in het Grieks aan namen voorafgaat en het geslacht zou verraden
19. N. a. v. Baudelaire heeft Kavafis ook een gedicht geschreven Onderlinge samenhang, naar Baudelaire (1891, in de Anekdota opgenomen)
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23. Ιn zin noten rekent Savidis uit dat in de periode aan de Aantekeningen een derde ran Kavafis ge
dichten in de drie zomermaanden geschreven zijn.
24. Het gedicht Bewerker van bokalen (Blanken)/Vervaardiger van kraters (Warren-Molegraaf
(gepubl 1921) heette aanvankelijk De amfoor (1903/12)
25 Kαυafτs lijkt hier niet zozeer op Nietzsche zelf te doelen als wel op het Griekse Nietzscheisme (zoal
dat na 1907 werd vertegenwoordigd door o. a. Kazanlzakis)
26. Ιn Καvafis' archief is nog een onvoltooide aantekening gevonden die hiermee in verband likt te staan
Een werk van deugd en mededogen voor al die gekwelde wezens — wat een straffen, moeilijkheden
vernederingen, verwoesting van gezondheid —, die met reglementation niet zo erg zouden hoeven t
leden '

Alexandros Isanis: `De eenzaamheid van de dichter'
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De lift
Sakis Papadimitriou *
(Vertaling Cok Sloot)

Een van mijn geliefde bezigheden in huis is wandelen door de lange gang die bij mijn kamer begint en uitkomt in de woonkamer. Ik
kan urenlang heen en weer lopen, met hetzelfde gemak of ik op straat
wandel. Mijn enige verbinding met de buitenwereld is het kijkgaatje
in de deur dat uitziet op de trap. Vandaar kan ik de buitendeur zien
van het appartement naast ons en ook de gang. Als iemand daar
door zijn kijkgaatje tuurt, kruisen onze onzichtbare blikken elkaar.
Dit kan ik merken, omdat het gaatje donker wordt als de ander zijn
oog ertegen houdt, terwijl normaal een witte vlek te onderscheiden
is in de donkere deur, een zwevende witte stip. Door het kijkgaatje is ook het lichtje van de lift te zien. Heel wat uren heb ik van jongsaf al doorgebracht met het volgen van dat lichtje. Ik weet niet hoe
het komt, maar zodra ik zie dat het rood is en ik het doffe gerommel hoor, komt er een vreemde onrust over me, een nerveuze ongedurigheid. Ik voel mijn maag in elkaar krimpen en mijn ademhaling sneller gaan. Bijna iedere keer laat ik me meeslepen en hoop
dat het misschien iemand voor mij is, en meteen probeer ik dan onbewust mij te concentreren en op zijn komst voor te bereiden.
Meestal stopt de lift op een andere verdieping, maar soms komt hij
omhoog tot die van ons. Uit de manier waarop de deur opengaat
kan ik opmaken of er een bekende of een vreemde uit zal stappen.
De huurders op onze verdieping en de naaste familieleden en vrienden doen de deur met één duw open, stappen vlug uit en bellen meteen aan. Onbekenden daarentegen openen de deur langzaam, zorgen ervoor dat ze geen lawaai maken en bellen pas aan als ze zeker
* Sdkis Papadimitriou (geboren in 1940 te Kavdla) studeerde rechten in Thessaloniki, waar hit nu nog
woont Behalve met literatuur houdt hij zich veel met hedendaagse muziek (free jazz) bezig, waarover hij
ook enkele boekles heeft geschreven Tussen 1960 en 1973 schreef hij een aantal korte verhalen (vaak niet
meer dan fragmenten, impressies), die τn 1980 in een verzamelbundel werden uitgegeven (Uitg. Diagoníou,
Thessaloniki). In 1979 zag een studie over Jerzy Kosinski het licht
De lift verscheen voor het eerst τn 1969. Dat de auteur muziekkenner is, kan een verklaring zin voor
zin gevoeligheid voor geluiden. Ook in zijn verhaal De telefoon klaagt hij, behalve over de aanslag op
zijn privacy, over het harde geluid Over het verleggen van de zeeboulevard schreef hij in 1973 het prachtige verhaal De wegomlegging B jna al zijn proza is sterk autobiografisch (Vert )
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weten dat ze op de juiste etage zijn. Het is boeiend om ze door het
kijkgaatje gade te slaan, zoals ze daar besluiteloos staan en het nummer van het appartement proberen te lezen of hun kleding fatsoeneren, voordat ze aanbellen. Vaak onderzoek ik hen minutieus door
het kijkgaatje zonder dat zij mij zien. Soms kijkt er iemand de kant
van onze deur uit. Dan schrik ik en trek me terug. Natuurlijk verdwijnen mijn belachelijke angsten in een mum van tijd en buig ik
me weer naar het kijkgaatje. In ieder geval zorg ik er zelf ook voor,
wanneer ik ergens voor een deur sta te wachten tot ze opendoen, dat
ik met iets bezig ben, zodat ze zelfs als ze me van binnenaf observeren, niets bijzonders aan me kunnen ontdekken. Meestal maak
ik mijn veters vast, zo kunnen ze m'n gezicht niet goed zien; een
andere keer weer zoek ik in mijn zakken en haal er uiteindelijk een
potloodje uit, dat ik altijd in de binnenzak van mijnjasje heb. In
de gevangenis volgen ze de gevangenen door bijna net zulke kijkgaten, alleen zijn ze daar iets groter — de gevangenen noemen zo'n
gat een judas.
Mettertijd heb ik alle geluiden van de lift leren onderscheiden. Als
hij naar boven komt, maak ik dat op uit het lawaai datje hoort vlak
voor hij stopt, zoals wanneer je water van hoog in een glas giet en
uit het voortdurend veranderende geluid kunt opmaken wanneer het
tot de rand toe vol is. Ik heb ook gemerkt dat het geluid van de motor
anders klinkt wanneer hij begint te lopen als de lift leeg is, dan wanneer er mensen in zijn. Als ze de lift laten komen, hoor je zodra hij
start ook een gemis alsof hij een aanloop neemt om naar zijn bestemming te gaan, alsof hij diep inademt; als er mensen in zijn gestapt,
vertrekt hij met een geluid alsof hij hijgt. 's Nachts klinkt het gebrom
door in de stilte en verstoort de rust van de bewoners, het kan akelige dromen oproepen. Wanneer ik op bed lig hoor ik nog duidelijker het gerommel van de motor, dat luider wordt naarmate de lift
dichterbij komt. Vaak schrik ik wakker van dat lawaai — meestal
heb ik nachtmerries over auto's die op me af komen rijden, of ingewikkelde apparaten die me dreigend omsingelen. Ik heb mijn bed
moeten verplaatsen; het stond eerst tegen de muur van de lichtkoker, nu heb ik het tegen de muur recht daartegenover gezet. Ik heb
al eens gepropeerd watjes in mijn oren te stoppen, maar dat hielp
niet. Wat me het meest ergert, is dat het lawaai niet continu is. Als
het continu was, zou het monotoon worden en zou ik er langzamerhand aan wennen. Dan zou het een soort ononderbroken begeleiding zijn bij al de andere onbestemde geluiden, de herrie en de kre146

ten die tot mijn kamer doordringen. Het gebrom is ook niet ritmisch.
Het begint onverwachts en houdt abrupt op. Het enige wat ik niet
kan berekenen is wanneer het precies zal ophouden. Wel weet ik hoe
lang het op zijn hoogst kan duren: één minuut en vijftien seconden.
Op zijn kortst is het twaalf tot vijftien seconden — de tijd benodigd
om één verdieping verder te komen. Zo heb ik de afstanden leren
kennen tussen de verdiepingen en kan ik b.v. uit de duur van het
gebrom opmaken hoeveel verdiepingen de lift naar boven of naar
beneden is gegaan. Eveneens kan ik onderscheiden wanneer hij naar
beneden gaat; dit maak ik op uit het knarsen van het contragewicht,
dat tot dicht bij onze verdieping naar boven komt. Soms verwar ik
even het lawaai van de lift met het gezoem van de koelkast. Natuurlijk zijn die geluiden gemakkelijk uit elkaar te houden, omdat het
gezoem van de koelkast continu is en gewoonlijk na twintig minuten tot een uur ophoudt, terwijl het geloei van de lift steeds onderbroken wordt als er mensen in- of uitgaan. Gedurende enkele seconden echter lopen de geluiden door elkaar en laten me in het ongewisse, totdat ik hun oorsprong achterhaald heb. Mijn geduld raakt
uitgeput als de lift voortdurend bezet is en het lichtje geen kans krijgt
om uit te gaan. Terwijl ik sta te wachten tot het uit blijft, om wat
tot rust te komen en terug te kunnen keren tot mijn bezigheden, kan
ik wel uren aan de deur gekluisterd blijven als het in de flat bijzonder druk is. Dan word ik door een onverklaarbare koppigheid bevangen. Soms, wanneer alle lichten in huis en op de trap uit zijn en
ik voor het kijkgaatje alles om me heen vergeten ben, is het alsof ik
wegglijd in het wereldruim. Mijn gezichtsveld verbreedt zich. Ik bevind me in het centrum van het heelal. Het gat wordt wijder; het
wordt één met de diepe duisternis. Het rode lampje lijkt op een vliegtuig aan de nachtelijke hemel. Als iemand dan het licht aansteekt,
maak ik een val uit hoger sferen. Het gat zuigt me terug. Het wordt
nauwer, het krijgt weer zijn normale proporties. Alsof een onherroepelijke voorbeschikking op me drukt; alsof ik veroordeeld ben —
door wie eigenlijk? — opgesloten te blijven, hoewel de mogelijkheid
tot communicatie mij wordt gelaten. Dit wordt nog erger dan de gevangenis, omdat in de gevangenis de zekerheid steeds duidelijker
voor ogen komt te staan dat je daar zit en dat je alleen zult blijven
terwijl je hoop langzaam vervliegt. Je bent gedwongen jezelf ervan
te overtuigen dat wat je tot nu toe gedaan hebt in je leven, dat dàt
het was. Wat je achter hebt gelaten, knaagt aan je, het enige levende
element in je lichaam. Je knijpt in je arm om wakker te worden,
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maar de dagelijkse droom duurt voort met onmerkbare variaties.
(Dit doet zich gewoonlijk voor wanneer ik alleen thuis ben en op iemand zit te wachten. Als mijn familie er is, zorg ik ervoor mijn onrust te verbergen. Ik sluit me op in mijn kamer en laat de deur op
een kier staan. Gespitst op het geluid loop ik daar te ijsberen. Wanneer het moment nadert dat mijn bezoeker moet komen, begin ik
heen en weer te lopen in de gang en in de keuken, die dicht bij de
buitendeur ligt. Ik scharrel in de koelkast en drink af en toe 'n paar
slokjes water of nescafé. Een andere keer ruim ik de oude kranten
op. Ik haal ze uit mijn kamer, nadat ik de stukken die me interesseren eruit geknipt heb, en breng ze naar het berghok. Bij de deur
loop ik langzamer en werp een blik door het kijkgaatje.)
Nooit is onze lift lang kapot geweest — hooguit één dag. Maar
dan mankeert er ook iets eigenaardigs aan. Je gaat erin, doet de deuren dicht en drukt op de knop. Je hoort een kort en zacht gerommel, maar de lift zet zich niet in beweging. Soms vertrekt hij toch,
hoewel defect, en komt een paar verdiepingen verder. Men zegt dat
dit afhangt van de manier waarop je instapt en hoe je op de knop
drukt. Zo is het te verklaren dat sommigen hem niet in beweging
kunnen krijgen of erin opgesloten komen te zitten, terwijl anderen
hem meteen aan de gang krijgen. Wanneer iemand vastzit moet hij
wachten tot de concierge bij de motor is en hem aan de katrol optrekt naar de eerstvolgende verdieping, waar hij eruit kan. In ieder
geval is het niet erg om in de lift van onze flat vast te zitten, omdat
hij aan de voorkant open is. Hij is niet omgeven door wanden en
deuren die geen licht doorlaten, maar door een hekwerk. Zo kun je
de mensen erbuiten zien en met ze praten. Dat is erg belangrijk. In
liften die aan alle kanten dicht zijn is het verschrikkelijk om urenlang in de liftkooi opgesloten te zitten als een gevangene. De stemmen worden vervormd en je kunt er niet achter komen of er iets ernstigs aan de hand is of niet. En als de lift gesmeerd wordt en een onderhoudsbeurt krijgt moeten we lopend naar beneden; dat gebeurt
echter maar één keer per maand. Gewoonlijk komen ze met zijn
tweeën; de ene gaat de liftkooi in en de andere klimt erbovenop. Ze
gaan heel langzaam met de lift omhoog en de man boven smeert de
dikke kabels. Je hoort hem de hele tijd roepen en aanwijzingen geven aan de man beneden. `Kom maar', `ho', `verder', `stop' en dergelijke. Vaak zingen ze populaire liedjes en hun vrolijke gezang is,
verveelvoudigd door de echo, tot in de appartementen te horen. Een
aantal bewoners ergert zich hieraan en zegt er lets van. De dienst148

meisjes komen naar het trappenhuis en er gaan plagerijen over en
weer. Als ik met de lift naar boven ga, hoor ik tot ik bij onze verdieping ben uit alle appartementen muziek, een collage van radiostations, een geluidsbrij voor een supermarkt.
Op een dag vroeg mijn moeder mij een doos uit de berging te halen. Ik ging het dakterras op. Het uitzicht overrompelde me. De bovenstad verhief zich kleurrijk en rommelig; meer naar beneden doken steeds meer hoge huizen op, tot aan de brede, lawaaiige hoofdstraat. Een levend organisme. Ik liet mijn blik ronddwalen. Dicht
bij onze berging was een kamertje, iets — een paar treden — boven het niveau van het terras. De deur stond open. Uit nieuwsgierigheid ging ik naar binnen. De machine zag er angstwekkend uit.
Een zwarte, lange, grillig gevormde massa. Een wirwar van draden,
zwaar geolied, gewrichten met een kleverig dons erop, hefbomen die
dreigend uitstaken. Even leek het me een reusachtige inktvis met
uitgestoken tentakels — de dikke schroeven z'n inktzwarte ogen. Ik
ging gauw terug naar ons appartement. Van toen af meed ik het terras, al besefte ik dat ik dan het uitzicht moest missen.
Als ik laat thuiskom, steek ik het liefst geen licht aan. Het rode
lampje van de lift gaat uit en in het donker maak ik de deur open.
Ik voel me zeker van de ruimte en de voorwerpen. Het vertrouwde kraken van de deur, de aanraking van de nikkelen deurknop, de
lange gang naar mijn kamer. Alle voorwerpen staan op hun plaats.
Ze zijn daar niet alleen maar zo stil blijven staan in de loop van de
tijd. Ze hebben ook onze meest tegenstrijdige momenten meegemaakt en in hun matte spiegels afgebeeld. En als ik dan toch het
knopje van het licht omdraai, is dit meer om dit gevoel te bevestigen, een opluchting. Die vertrouwdheid met het interieur van het
huis geeft me een gevoel van zekerheid; een zekerheid die je nooit
kunt hebben met mensen. Ik loop in het donker en toch weet ik waar
de fauteuil staat, het tafeltje, waar de deur is, de verwarming. Concrete voorwerpen op concrete plaatsen. Onder dat belachelijke schilderij van een huisvriend — een landweg die uitkomt bij een rivier,
geschilderd in walgelijke kleuren en met de techniek van een kind
— staat de bar. Wat wij thuis bar noemen is niets anders dan een
klein, bijna vierkant buffet, aan alle kanten dicht als een kist op hoge
poten. Het enige bijzondere eraan is dat hij aan de voorkant opengaat, zoals de valdeuren van middeleeuwse kastelen, die bruggen
worden en aan de zijkanten met kettingen vastzitten. Toen ik klein
was, mat ik mijn lengte af aan dit meubelstuk. Daar aan de rech149

terkant kun je nog een paar dunne krasjes boven elkaar zien, de tekenen van de vooruitgang. Ik vond hem reuze groot toen, massief
en ongenaakbaar — nu komt hij natuurlijk niet eens tot mijn middel. Ik herinner me dat ik het leuk vond de klep neer te laten en er
tinnen soldaatjes op te zetten, alsof ze te paard en te voet de gracht
overstaken om het kasteel binnen te gaan. De belegeraars wachtten
opgesteld in een halve cirkel. Op een teken dat ik gaf, sloeg ik ineens de klep dicht. De soldaatjes vlogen alle kanten op. Die erbuiten vielen waren de verliezers.
Vaak heb ik geprobeerd het gebrom en de andere geluiden van
de lift op de band op te nemen. Vanuit mijn kamer kon dat natuurlijk niet, omdat het lawaai verzwakt tot hier doordrong en de bandrecorder niet zo'n gevoelig mechanisme had om geluiden op afstand
te kunnen registreren. Mijn eerste experimenten met de microfoon
uit het raam leverden geen resultaten van belang op. Hier en daar
kon je alleen wat remgeluiden en getoeter van auto's onderscheiden.
Al het andere was een verward geraas dat ons de hele dag omgeeft,
een atmosfeer geladen met geluiden, fragmenten van stemmen, die
onpersoonlijk door het groene oog van de recorder werden opgeslorpt. Ik nam een verlengsnoer en kon zo de bandrecorder bij de
buitendeur zetten en ik plaatste de microfoon in het trapportaal. Ik
was bang dat mensen uit aangrenzende appartementen me zouden
zien, want dan zouden ze me zeker voor gek verklaren. Hoe konden zij begrijpen wat ik precies wilde en waarom, en bovendien hoe
zou ik het hun moeten uitleggen en wie zou er uiteindelijk willen
luisteren. Als ik althans nog elektrotechniek of zoiets studeerde, zou
ik tot mijn verdediging kunnen zeggen dat ik experimenten of opdrachten voor de universiteit uitvoerde. Het dienstmeisje van de verdieping beneden ons kende me van vroeger toen ik daar piano ging
studeren, voordat ik er zelf een kreeg. Ze vroeg me dan een bekend
liedje voor haar te spelen, omdat ze wat ik speelde niet `begreep'.
Hoe kon ze weten dat ik keek hoe ze haar werk deed terwijl ze naar
de muziek luisterde, wat voor bewegingen ze maakte, hoe ze reageerde op bepaalde accuorden die ik expres aansloeg. Dan was er
ook nog de harplerares van nog een verdieping lager, die iedere keer
als we elkaar ontmoetten ironisch glimlachte, maar tegen mij nooit
over muziek begon. Ze ging alleen op maandagavond uit, keurig gekleed — uit haar kleding maakte ik op dat ze weer een of ander recital ging opluisteren. Uiteindelijk had ik met het opnemen van de
geluiden niet veel succes. Het gebrom klonk als een `ostinato bas150

so' bij de verschillende andere geluiden van de flat. Het is me niet
gelukt het fijne geknars en dat haast onmerkbare geruis op te nemen. Als ik een geschikt laboratorium had gehad om de geluiden
te zeven, had ik misschien het gebrom kunnen isoleren of het geknars
van het contragewicht af en toe kunnen versterken of de duur van
het geruis kunnen verlengen. Iets had ik er dan toch uit moeten krijgen. Wie weet had ik een heel ballet kunnen schrijven door alle geluiden van de lift te combineren en te variëren. Anderen hebben wel
muziekstukken gecomponeerd met de geluiden van een trein, met
het kraken van een deur of met waterdruppels. Nog daargelaten welk
een prachtige harmonie kan ontstaan als je lawaai mengt met de
klanken van de bekende muziekinstrumenten. Maar je moet wel
flink vasthoudend zijn om de innerlijke stem der dingen op te sporen; geen enkele bandrecorder kan deze lokaliseren als we hem niet
eerst in onszelf hebben gehoord.
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Vertaalde poëzie

Portret van Karyotákis door G. Varlámos

Vier vroege gedichten*
Odysséas E ÿtis
(Vertaling Courtine Wit)

Marina van de rotsen
Je hebt een smaak van storm op de lippen — Maar waar zwierf je
Heel de dag in de harde mijmering van rots en zee
Een adelaarsdragende wind woei de heuvels bloot
Woei je verlangen bloot tot op het bot
En de pupillen van je ogen grepen het stokje van Chimaera
Schuimstrepen trekkend over de herinnering!
Waar is het vertrouwde bergpad van de kleine September
Naar de rode grond waar je speelde terwijl je wat lager
Het diepe struikgewas zag van de andere meisjes
De plekjes waar je vriendinnen armenvol rozemarijn lieten liggen
— Maar waar zwierf je
Heel de nacht in de harde mijmering van rots en zee
Ik zei je in het naakte water z'n stralende dagen te tellen
Liggend achterover te genieten van de dageraad der dingen
Of ook te zwerven door goudgele velden
Met een klavertje licht op je borst heldin van de jambe.
Je hebt een smaak van storm op de lippen
En een jurk rood als het bloed
Diep in het goud van de zomer
En de geur van hyacinten — Maar waar zwierf je
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Ριγώνσrrας µ' & ό τή θόµηοπ
ΠΑ 'Τ"ή γνώΡΨη àΜΦορù

τ

Χ

ύ µικρού £έπτιµ~ριου

Στα κοκκινδχωµα 5" άπαι[ας θωρώντας πρδς τά κστω

ΤΑ'βαθιοας κυαµώνές τών ΩΑ'. "p'lA'
TT' y"Y' P" οί φλας σου άφηναν àγκαλdς

rà δυο

'M—"

Alle vier gedichten zijn gekozen uit E ÿtτs' eerste bundel, Oriëntaties (1940), waarin zijn poezie uit de laren dertig been is gebracht, en wel uit de onderafdeling `In dienst van de zomer' Voor de achtergrond waaruit
deze gedichten zijn voortgekomen, zie men De jonge Elytis en zijn werk, in de rubriek Essay.
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Afdalend naar de stranden de baaien met de kiezels
Daar was een koud zout zeegras
Maar dieper nog een menselijk gevoel dat bloedde
En je opende verrast je armen en noemde z'n naam
Lichtkens stijgend totaan de klaarte der zeebodem
Waar je eigen ster te lichten lag.
Luister, het woord is de wijsheid der laatsten
En de tijd een hartstochtelijk beeldhouwer der mensen
En de zon staat boven hem monster van hoop
En jij dichterbij hem omarmt een liefde
Met een bittere smaak van storm op de lippen.
Er is geen reden voor jou blauw tot op het bot te rekenen op
een andere zomer
Voor de rivieren om hun loop te veranderen
En je terug te brengen naar hun moeder
Geen reden voor jou om nog eens andere kersenbomen te kussen
Of te galopperen op de Noordwester
Als een zuil staand op de rotsen zonder gisteren en morgen
Op de gevaren der rotsen met de haardracht van de storm
Zul je afscheid nemen van je raadsel.

Κατιβαίνο+τας πραςς Υισλοός τούς κόλπους µa τά
βάτσαλα
'Ηταν Σκεί Ενα κρύο άρµυρα θαλ.ασσόχορτι

Ιό πια βσθιά Ενα άνθρώπινο αισθηµα πιι µάτωνε
Κι ανοιγας

µ

Εκπληξη τά χΕρια σιυ λέγι+τας τ' 8νιµά τιυ

'Ανεβαίνο+τας άνάλαφρα ώς ττ 8ιαύγεια τών βυθών

C

'
Οπου σαλάγι α δ δικδς σου δ άσπρίας

"Ακ~υσε, δ λόγος είναι τών στερνών ή φρό+τση
Κι ό χρόνος γλύππς τών άνθρώπων παράφορος
Κι δ ήλιος στΣκιτσι άπα πάνω τιυ θηρί ο ΣλπίΒσς
Κι Σσα ‚'ώ κοντά του 00

("ς Εναν Ερωτα

"Εχοντας µ ιά πυιρή γ εύση τρυιυµίσς

στά χείλη

ό"
αλλο
∆Εν είναι ηά νά λογαριάGΚ Υαλα+ή ώς το ‚
καλοκαίρι
Γιά ν όλλάξουνc ρΕµα τα ποτάµια
ό"' πίσω „ή µητάρσ ""ς,
Καί +ά 'I '

Γιί νå ξαναφλήσεις άλλος κερασιΣς

'Η γιά νά πåς καβάλα στα µαtστρο

£τWωµένη

στούς βράχιυς δί,ςως

χτΕς καί αύριο,

£τούς κιν8ύνους τών βράχω+ µΕ τή χτε+ισιά τής θύελλας
e' άποχσιρετήσεις τα αίνιγµά σου
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Leeftijd van de blauwe herinnering
Olijven en wijngaarden in de verte reikend titaan de zee
Rode vissersboten verder nog titaan de herinnering
Gouden gewaden van Augustus in de middagslaap
Met zeewier of schelpen. En die boot
Pas van de werf, groen, die nog leest in de vredige omarming
van de wateren God beschikt
Voorbij gingen de jaren bladeren of kiezels
ik herinner me de jongens, de matrozen wanneer ze vertrokken
En de zeilen verfden in de kleur van hun hart
Ze bezongen dan de vier hoeken van de horizon
En droegen Noordenwinden getatoeëerd op hun borst.
Wat zocht ik toen je kwam goudgekleurd door de opgaande zon
Met de leeftijd van de zee in je ogen
En met de gezondheid van de zon in je lichaam — wat zocht ik
Diep in de grotten van de zee in de ruime dromen
Waar de wind zijn gevoelens deed schuimen
Onbekend en blauw en in mijn borst zijn zee-embleem kervend
Met het zand aan mijn vingers sloot ik mijn vingers
Met het zand in mijn ogen klemde ik mijn vingers dicht
Het was het verdriet —
ik herinner me het was april toen ik voor de eerste keer je
menselijke zwaarte heb gevoeld
Je menselijk lichaam leem en zonde
Zoals op onze eerste dag op aarde
't Was het feest van de amaryllis — Maar ik herinner me je leed
pijn
Het was een diepe beet in je lippen
Een diepe kras op je huid daar waar de tijd voor eeuwig zijn
spoor trekt
Ik heb je toen verlaten
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En een bulderende wind tilde de witte huizen
De witte gevoelens frisgewassen omhoog
Naar de hemel die straalde met een lach.
Nu zal ik bij me houden een kruik onsterfelijk makend water
Ik zal een vorm hebben van vrijheid van wind die doet wankelen
En die handen van je waar de Liefde zal worden gekweld
En die schelp van je waarin het Aegeon zal weerklinken.
ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ rΜΤΚΗΣ ΘΤλίΗΣΗΣ
'ελαιώνες χι άµπλια µαχρι ά dς *ή
Κδχχινες GαΡ6ßαΡ*ε4 πιδ µαχριά

ώ

λίΕ '-ή' άµµο "4 Ε'χτνλα ToY"oo τά δάχτυλα
‚Ιό ‚-ή'άµµο στό µάπχ ισφιγγα τά δάχτυλα

Θάλασσα

'Ητ:ωε ή δδύνη —

*ή Θµηση

ν Αδγοδστου στδ µcσηµαριάταο ύπνο
χρυσά το'
µ φύχιτ ή δστραχσ Κι &ciνο 'ό σχάφος
ΦρcοχοργαλµΕνο, nράσινο, 'ο' βό ' Σ"όµη στήν dρmη τού κ6λπον τών νερών 'ε χ c ι δ θ δ ς

"Σλυτρα

πρό

Τρτγονδο'
νσαν τά τσσ cρα σηµcία τού δρίίοντα
κ Ιχαν ζ ',"' βοριάδας 'ό"' "'ό σιήθια

i"

'Αγνωσ-ος '‚ό
πελαγίσιο τον CµφΡλτ,µα

"'"σο

πρώτη φορά

'ό άν-

σον "η)" ο' άµαρτία

ΥΛ

"Οπως τήν πρώ*θ ι~Ρα µατ στή
Γιδρταξαν «k άµαρυλλίδε4 — Ιό

"'„Ρ"" πδνøες
χαράζεται nαν-

Σ' άφησα 'ό""

‚I" ιφτασcτ βτµµΕνη
'ή' άνατολή τοc
Τί γ υρcυα
'
ήλων
Μ2 τήν ήλα[α "ή' θόιασσας στό µάπα
KIl µ2 τήν ύγε[α τού ήλιον στδ χορµί — Τί τ"Ρ "
Μ
Βτθιά "'ι' θαλ:σσοσπηλι2ς „T"' "'ό ctρνχωρα δωιρα
αίαθήµττά τον δ ""„00
ζ»» στα στήθια
τ2 ανχός

Γό άνθρώ*.ινο σώµα

'""0 „'ό βαθιά 8τγχωµατιά „‚ό χcfΙα
Μιά βαθιά ωχιά "4 "Tp"' κατ'ool πού
τοτινο τσυ δ χρ6νος

τί χ ' φύλλα ή φδτσαλα
θοµάµαι τ'παιδδπονλα, τοδς ναδτες "ό φαυγαν
ΙΒάφοντατ τά πανιά "ό' 'ή' χσρδιά "ο'

-ο»» άφριξε '

θιµάµτι ήταν 'Απρί λης M"'
θρώπινο φάρος σον

µου ,δ

Καi µιά pουcρή πνοή "ή"'' τ """ρ'σπίτια
Τ' άσπρα αίσθήµατα φρεσχοπλυµδνα Επάνω
Στδν οιρανδ ποι φώτιία µ' "'„''„'

8" ' χω σιµά µου Ενα λαγήνι άθάνατο vcpd
Θ" 'χω T" σχήµα λευτcριάς "'όρο' ποι κλονίίcι
Κι ""T" "ό χέρια σον ""ο' "ό πνραωιέται ό Έ ρo"''ς
Κι To'Too "ό χοχώ.ι σου „„ο'"' άντηχπ 'ό Alyolo

Τώρα

Melancholie van het Aegeon
Welk een zielsverbondenheid in de zeezwaluwen van de middag!
Welk een windstilte in de stemmen van het verre vasteland!
De koekoek in de omslagdoek der bomen
Het mystieke moment van het avondmaal der vissers
En de zee die speelt met haar harmonica
Het verre verdriet van de vrouw
De mooie vrouw die haar borsten ontblootte
Toen de herinnering de nesten binnenkwam
En de seringen de zonsondergang met vuur besproeiden!
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Met de kaïk en met de zeilen van de Madonna
Vertrokken ze met gunstige wind
De minnaars van het verblijf der lelies in vreemde velden
Maar de nacht hoe murmelde hij hier tegen de slaap
Met klaterende haren op glanzende halzen
Of op grote witte stranden
En hoe werd verspreid en hoog opgestrooid
Met het gouden zwaard van Orion
Het stof van de dromen der meisjes
Die geurden naar basilicum en munt!
Op de driesprongen waar de heks uit oude tijden stond
De winden in brand stekend met droge thijm
Liepen licht de slanke schaduwen
Met een kruik vol sprakeloos water in de hand
Moeiteloos alsof ze het paradijs betraden
En op het gebed der krekels dat de velden deed schuimen
Kwamen de mooie meisjes tevoorschijn met een huid van
maanlicht
Om te dansen op de middernachtelijke dorsvloer...
O tekenen gij die doordringt in de diepte
Van het water dat een spiegel vasthoudt
Zeven kleine lelies die staat te stralen

MEAArXOiA

TOT nιrπιοτ
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Als het zwaard van Orion weerkeert
Zal het schamel brood vinden onder de lamp
Maar een ziel in de gloeiende as der sterren
Het zal grote handen vinden vertakt in de oneindigheid
Verlaten zeewier jongste telg der kust
Jaren groene edelstenen
O groene edelsteen — welke stormvoorspeller zag je
Het licht tegenhouden bij de geboorte van de dag
Het licht bij de geboorte van de twee ogen der wereld!
11 ΤΡΕΜΗ ΡΟ∆+Α

"Οταν ξ
λ σπαθί τοù 'Ωρίωνα
Οά φρει φτωχό Ψωµί κάτω ό 6 τό λυχνάρι
'Αλλά Ψυχή ή χόρολη &ν άστρων
0ά βρει µεγάλα χέρ
λ άπειρο
λ&
"Ερηµα φόκια στερνοπαίδια το6 γυλού
Χρόνια πετράδια πράσινα

πρσ,σα
ιωαυω
κρι α Øισ αο4υκ

Σ

&6ς τk κάτασπςκς αδλλς 8που φυσå δ ''&ς
ΣφυριLονεας σ+ θολωτ+τ ØØ, πέετα µου dναι ή τραλλή
-ό

'
Ω πράσινο πετρά8ι — ποιός θυελλοµάντης Τ8
Νά σταµατάς τλ

Τό φώς

σκιρτάαι ο6 φώς σκØ2ονιας :d καρποφδρο γ+λω
της
Μδ άνέ+ιου παØτα καi Ψιθυρίσµατα, πέσπ µου αίναι ή

Πολ

φώς ή γ f++η~η τής * ς

στή γέωηση τøν 8υλ µατιGrv τον κδσµου

τρdλή

De gekke granaatappelboom

90&ό

Πολ σπαρταράαι µέ φυλλωσι+ς νιο ιέν..~,ας 6ο όρθρο
'ΑνοιγØ όλο τα χρLιµατα φηλα µ+ ριγος ΘΡιά4οο;

Ochtend met vraagtekens
Vrοlύιkheid à perdre haleine
Op deze sneeuwwitte binnenplaatsen waar de Zuidenwind waait
Fluitend door gewelfde arcaden, zeg me is het de gekke
granaatappelboom
Die springt in het licht en haar vruchtdragende lach verspreidt
Met vlagen en fluisteringen van wind, zeg me is het de gekke
granaatappelboom
Die schuddend met nieuwgeboren gebladerte in de ochtendstond
Alle kleuren ontvouwt de hoogte in met een huivering van triomf?
Als in de velden waar de naakte meisjes ontwaken
Zij met hun blonde handen de klaver oogsten
Op zoek naar de uiterste grenzen van hun slaap, zeg me is het
de gekke granaatappelboom
Die ongemerkt de lichten legt in hun groene manden
Die hun namen van vogelenzang doet overvloeien, zeg me
Is het de gekke granaatappelboom die strijdt tegen de bewolkte
luchten der wereld?
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Op de dag dat ze zich in afgunst tooit met zeven soorten veren
De eeuwige zon omgordend met duizenden verblindende
prisma s,
Zeg me is het de gekke granaatappelboom
Die in haar ren een manendos grijpt met honderd zweepslagen
Nooit treurig, nooit zeurderig, zeg me is het de gekke
granaatappelboom
Die de nieuwe hoop uitschreeuwt die daagt?
Zeg me is het de gekke granaatappelboom die groet in de verte
Zwaaiend met een bladeren-doek van koel vuur
Een zee hoogzwanger van duizend en één schepen
Met golven die duizend en één keer komen en gaan
Naar onbetreden stranden, zeg me is het de gekke
granaatappelboom
Die de tuigage doet knarsen hoog in de heldere lucht?
Heel hoog in de lucht met de blauwe druif die gloeit en feest
Arrogant, vol gevaar, zeg me is het de gekke granaatappelboom
Die met licht de stormen van de demon verbrijzelt midden in de
wereld
Die wijduit de saffranen kraag van de dag uitspreidt
Rijk geborduurd met een veld van liedjes, zeg me is het de
gekke granaatappelboom
Die haastig de zijden kleden van de dag losknoopt?

πε,το µου, αναι ή τρελλή ροα ά πού χαµετάει οΡτά µάκρη
jol δροσορή φωτιά

Ø στούς κάµπους πού ξυmούν τd δλδγυµνα oopi0000
θερίςουκ µ! τά Εαιeά τους χØ τά τριφύλλια
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τρελλη ροδù

Σ' åµύριστςς àκρογιαλιες, ol000 µου αίνσι ή τρελλή ροδιά
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Πού ξεχeλίζπ &oY κdαηαισµούς τά 8ν6µατά τους, nεσιs
Πανίκ~ηλα µ! τα γλαυκδ ,00pol πού άνάβπ κι lopoUt"
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είναι

η τρυλη ροδα nουΩ µάχεται

~~ συννεφα τοΡύ κØου;
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ού δαίµονα
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zωØ ταν οίού,σς ήλο µ! χαιάδες πρισµατσ

µερας
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Πού άρπάπ µιά χαιτη µ' Σκατα βιτοΡιlς στò τρk ξωα 'ης
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Π ύ oipo ώς oYpo 4 κροκάεη άπλώναι τραχηλυ! τής
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Πού ξ.φωνίζ., τήν καινούρια ελπίαα πού άνατελλαι;
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βισσπκά

ξεθηλυκώνπ τά µεταξωτά της µΣρας ;

d-

Tussen de petticoats van de eerste april en de cicaden van
vijftien augustus
Zeg me, zij die speelt, zij die te keer gaat, zij die verleidt
En zo de dreiging haar kwade, zwarte duisternis ontworstelt
Die in de boezem van de zon de dronkenmakende vogels uitstrooit
Zeg me, zij die vleugels opent aan de borst der dingen
Aan de borst van onze diepste dromen, is dat de gekke
granaatappelboom?

Στ µeσοφούστανα πρωταπριλιñς χαι σλ τε ιτείχια Εeχαπeνταυγούσ
πεστe µου, ταύτή ,ιού παιε=ι, αδτή πού δργ ί εeτσι, αύ,ή

ξcλογυίεeι
Τινάεοντας άn' τή φοβfρα τα
ά µαθρα εxοτάΕια της
Ξcχύνοντας στούς χδρφους τού ήλιου τά µeθυστeιά πουλιά
ΓΙ δοτα µου, αύτή που ά.οίγπ τά φτeρά Ø στήθος

τinν

πραγµάτων
Σ

oτήθος των βαθιω

(ρ µας, dναι ή τρeλλή ροδιά ,
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De Pierrot
Rómos Fillύras *
(Vertaling Hero Hokwerda)

Jij en ik zèlf Pierrots, aan hem gemeten
— en hij zo echt in 't wit van zijn jacquet —,
speelden wij met de ledenpop en smeten
zijn uiterlijk dooreen — kleuren op een palet.
Wij gaven hem een houding voor zijn leden,
het trof dat hij ons zinnebeeld ook was;
zeeg hij ineen of stond hij aangetreden,
hij toonde naast zijn eigen όok onze grimas.
Hij was ironisch, tegelijk droefgeestig,
als op de Bühne 'n troosteloze nar;
tot schreiens toe door wanhoop overmeesterd,
als voor een wonder in extase stil verstard.
Poserend spotte hij met ieders pose
terwijl hij zèlf haar kreeg van mensenhand! —
en in de blik van zijn scabreuze ogen
vermoedde je de kregelheid van de pedant.
Hij zag er, zo volkomen en doorluchtig,
heel mens4jk uit, getooid naar het behoort
in het batist met knopen — èn heel vluchtig,
nachtmerrie was hij in de ergste zin van 't woord.
En dan weer was hij plotsling, bij een buiging,
een en al scepsis die het al doorziet;
diepzinnig maar toch ook als een die guichelt
knikte hij lichtjes en bevallig door zijn knie.
* leer Fíllύras, zie onder Vertaald proza.
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Als in de schepping nergens door te deren,
niet door verstand of vals fatsoen bezwaard,
vrij om gelach en traan te variëren,
wars van, en zelf ook doof voor ieder commentaar.
Hij had de schijn van stelligheid verkregen
en van een geestlijk wezen ook de droom;
goed gemanierd, om woorden niet verlegen,
een air als van bij 't altaar, huichelachtig vroom.
Een andre keer was hij een grote lomperd,
kreeg zijn gelaat de trekken van venijn;
hij minachtte de dames — zo bewonderd
door al zijn vrienden, maar wat schenen di é hem klein!
Zijn galligheid was linnen van substantie,
hij veinsde onverhuld hypocrisie;
als bloem van een gardenia parmantig
kon hij de kunstcamelia naast zich niet zin.
De zin van zijn figuur was 'n omgekeerde —
maar die ons desondanks bedrogen heeft:
hij was waarachtig mens, maar wij begeerden
essentie en wij wilden hem als één die leeft...

O ΠΙερρΟτΟΣ

1ςί Εξαφνα καθΟς Εγφνε, ήταν δλσς
µιδ σκεπτική Ol' εχιγνωσµδνη εΙκδνσ,
δισνοητικ6ς Kl' Οµως µσριδλος.
δίπλωνι χσριl
στατα τ6 γδνα

Πιφρδτοι έσύ κί tyώ 'σ' δλλα κοντό του
' OOTUO '6GO σωστός µ' δσπρη ζακl
ττα,
παίζαµε µ! τη φδρµα ταυ, ρΙχναµε κάτου
τ' δµοlωµά του —χρώµα σ! πσλl
πα.

ZO νδταν όνεµπδδιοτος στην πλάση.
χωρίς τήν ψεύτικην εύγΕναα καί τή γνώση,
έλεύθερος τό κλόψει ή νά γελάσει,
δίχως v' όκαύσιι σχ6λκι ή ν' δρθρώσει

Φτιάνσµ' έµείς τη στύση 'oo µαζί του.
ήταν τυχαία καί τ0 σύµβσλδ µσς
στ6 π!ταγµα, στήν αοποθΕτησή του,
εΤχι '6ν ξΙνο µφφαοµ6 καί τ0 66,6 µσς

Είχε τσ0 lOTION0 την πσρουσlα,
τό ριµβασµ6 lνός δντος νοητικο0,
πεια πολλή, δταµολσγlα
ιύπρl
'Κ' δφσς φυφίνου å Εµπασµσ ίιρο0.

'K'oo είρωνικφ, µά καί θλιµµένος,
md πnλκασενικο Ενστ µώµσς τραyικbς,
ήταν 6λσφυρόµενας, άπεγνωσµένος,

GUN Εµπροστδ 0έ θαυµα, έκστατικδς

'Αλλοτε είχε αύθάδεια µεγάλη
Ol' 1110190K ή φάτσα του Εκφφση πικρή.
περιφφνο0οε τίς κυρίις άχου ο1 άλλοι
θαυµάζανε καί το0 φσινδντουσαν µικρο1

'Ανάµπαιζε µ[ τή δική ταυ κάθε πόζα,
tνΟ τήν εΤχε πάρει 6π6 τεχνίτη,
καi στό κυττάγµοτά ταυ τό σκαµπρόζα,
έµάντευες τό δύσκολσ καί ψηλοµύτη

ΕΙχε χολή 0έ ύπ6στααη πανtνισ,
πλαστογpαφο00ε ύπδκριoη ρητή
Kl' εουγχιξρτανε σά νειδκοπη γαρντένια
µΣ τεχνητή κσµΕλια στ6 KONTI.

'Ηταν σύτδς, 6λδκληφς Ν" ωραίος,
δνθρώπινος πολύ στη µπστιστΕνια
στολή TOO, στό κουµπιά του. φευγαλέας,
φραχνας ό" τους βαθύτερους στην Εννοια

01χ0 πρωθύστερη η µορφη του σηµσσ1α

Kl' Οµως µας όπατο0σε όλους µαζί

Ol' koG ήταν άνθρωπος σωστός, ο0σία
γυρεύαµε καί ΘΕλσµε νά ζει .
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Drieëntwintig gedichten*
Kostas Karyotákis

(Vertaling Hero Hokwerda)

Alleen
Ach, alles moest zo komen als het kwam!
Dat rozen en verwachtingen verkwijnden,
mijn jaren opgelost zijn in het niets
als bootjes achter de einder.
Dat zo, of we afscheid namen voor de nacht,
voor altijd al die vrienden νàn mij raakten.
Dat ik de plaatsen van mijn kindertijd
op zeekre dag verzaakte.
De meisjes mooi en simpel — o wat lief! —
moest mij de levenspirouet ontrukken.
Zelfs moest de pijn, tevoren vol van geur,
mij nu steriel bedrukken.
Zo moest het alles gaan. Alleen de nacht
had niet zo liefelijk als nu gemogen,
met sterren die, als lachen zij mij aan,
daarginder twinkelogen.

ΜΟΝΟ

å'ρθοον καθώς ήρθαν Ι
'Αχ, 6λ b ρ
0ί λ% και τα - α µαδήσοοr.
Βσφκούλsς να µού φδγυονα τ& χρανια,
να φδγοονα, ν& σβήσοον

"Εεσι, δπως åχaρί¿αµa τα βράδια,
γιά πάντα ν& χαθούνs τδσοι φίλοι.
T8r τδπο ποδ µαγαλωνα παιδάκι
: αφήσοι χάποιο λ'
Τα ώραtα κι &,,λ& κορίτσια —.ι &γαπου-κς ι
ή (ωή νά µoc τα πØsι, χορο γδρος
'Ακδµη δ πδνος, ό»0 ποδ sδώda,
να µί βαραίνsι σκtρος.
"ολα tπραπα να γίνουν. Μδνο ι} νύχτα
δίν Cπραπα γλυχ α hσ τώρ & '',
να παίςοοω ~ ασταρια fwi σα µάται
χαι σα να µοδ γν.αν~.

* Over KaryotdkΙs, zie onder de rubriek Essay Van de hier opgenomen gedichten is het eerste uit de bundel Nèpenthè (1921). De laatste twee zijn uit de nagelaten gedichten (1928). De overige z jn alle uit Karyotdkis' derde en laatste bundel, Elegieën en Satiren (1927): `Laatste reis' tot en met `Ledenpoppen'
uit de Elegieën, dan `Diakos' en 'Byron ' uit de Heroïsche trilogie, en Áfkeer' tot en met `Rechtvaardiging' uit de Satiren.
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Laatste reís
Een goede reis, m'n schip daarginds, in de armen opgenomen
van het oneindige en de nacht, met gouden flonkerlicht.
Mocht ik toch varen op je plecht en trokken dan mijn dromen
van vroeger in processiegang voorbij aan mijn gezicht.
Kwam dan de storm op zee en in het leven tot bedaren
terwijl ik met je ging naar ver, aan alles hier ontvlucht,
en jou, m'n schip, mijn eeuwge smart liet wiegen op de baren
zonder te weten waar ik ging en zonder weg terug.

TEAEAFAIO Τti
λ∆Ι

Καλδ ταξίδι, Øργινδ κσράρι µου, στού άπείρου
καί τίς rzτaς τAν Ø~ά, Μ τά ΧΡυσά σου φώτα 1
Ιό
λώρη σου ήθελα, γιά vd κοιτάζω γάρου
o& λιτανεb νά περνούν τά δνείρατα τà πρώτα.
'Η τρικυµία O πάλαγοc καί στή ζωή νά παάει,
µακρù µαζί σου φιuγοντας ,,
ά ρίχνω πbω,
ό µοG λυαιζεΚ ή
Θλίyη µου, καράβι,
δίχως νά ξδρω πού µΣ πåς καί δίχως νά γυρίσω I

'Ενα ξeρα δαφνδφυλλο ,ή ώρα αάτή θά πΣσεµ
τα πρασχηµα τού βίου σου, και θ• άπογυµνωθείς.
ΜΣ δΕνερο δίχως φάλλωµα θά παροµοιωθείς,
ποά τα χειµώνα άπάντησε στού δρδµου δχεί τι}
η.

Κι &ο „'ά &' Θ& 'ναι άργά ν&ς χίµαιρaς νά πλάσεις
"
ή χαρά,
ή άκδµη µιά Σπιπδλαιη καί
θ'άνοίξεις τα παράθυρο γ'& τελευταία φορά,
κοιτάζοντας,
$Ρεµσ
Θà
γολάσεις.
'« 6λ' τή ζωή

(Aanstonds...)
Aanstonds zal als een dor laurierblad in de modder zinken
het masker van je leven, en daar sta je, poedelnaakt.
De beeldspraak met een kale boom zal weldra zijn gemaakt
die zich daar midden op de straat door winter liet verminken.
En daar het dan te laat zal zijn voor nieuwe luchtkastelen
of zelfs voor oppervlakkig of conventioneel geluk,
zul je, voor 't laatst het venster openend, het hele stuk
van 't leven overzien en 't met een kalme lach bedelen.
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(Al wat ik heb...)
'ολα ,& πράγµατά µου άµαιναν 6πως
νάχω πιθάνπ πριν &, ό καιρούς
£κδνη < σκόνη άγάµιε.ν δ τ6πος,
καί γράφω µ! τδ 6άχτυλο σταυρούς

Al wat ik heb is onberoerd gebleven
alsof ik sedert lang gestorven was.
Mijn hele huis is van het stof vergeven
waarin ik met mijn vinger kruisen kras.

•ολα τά πράγµατά µου άναθυµοcνται
µ 'ρ πού π.ράσαµα µαCιδ
d Σκ.ίνη τd yιρλύ µου λησµονονκαι,
d b'o6o τα ρολδι &,'6,o ί;.τ.

Al 't mijne wil nog maar van éen ding weten:
een uur dat door ons samen is beleefd —
waarin mijn boeken zich nog doen vergeten,
waarin de klok nog levenstekens geeft.

•Ητσν .ύτυχισµάνη τδτ. ή ώρα,
ήταν [να azιλι ΚωγραφιØ
~χω nιθdrn 000 χρδνια τώρα,
o' 1µ°'° '' παράθυρο κλιØ.
δ ήλιος, ''az µπαtø.
όεανόνας, ο
Τό άρηµι*6 µου σπίτι άντ ρο.τ
στήν ώρα χ.ινη άχαµα, πού σηµαίν.ι,
αύτή µονάχα, β&& ool nρωί.
εόν εάρω 6α ποιας αναι τώρα δ ταnος,
ξέρ' ποιας χoµάC.ι τούς σταυρούς,
κι δλα τά πράγµατά µου εµαιναν δnως
',& χ0' ‚‚Θ&'' nριν & ά χαιρούς.

'

Wij hadden in dat uur geluk verworven,
een uur van schilderachtig schemerlicht.
Al zoveel jaren ben ik nu gestorven
en bleef het venster van de kamer dicht.

Zelfs niet de zon komt hier meer binnendwalen,
en mijn verlaten huisje resoneert
nog in dat énig uur dat telkenmale
's ochtends en 's avonds slaande wederkeert.
Ik weet niet wat voor oord dit nu mag zijn en
wie met zijn vinger deze kruisen krast —
onaangeroerd blijft steeds maar al het mijne
alsof ik sedert lang gestorven was.

ουν,
Σύµβολα 2µκιναµ. καιρών πού &O&"0' µκ 9αρα'
άλυτοι γρ(φοι πού µΑοάν µονάχα στον εαυτό τους,
τάφοι πού πάντα µ2 άνοιχτή χρονολογία προσµόνουν,
γράµµατα πού 6όν έφτασαν ποτό o',&' προαρισµδ 'υυχ

Symbolen

Symbolen bleven wij van zwaar gevoelde tijden,
rebussen in zichzelf gekeerd, onopgelost,
grafzerken die maar steeds hun tweede jaartal beiden,
brieven nog nooit bezorgd waarheen ze zijn gepost.
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(Hoe jong nog».)
Hoe jong nog zijn wij op dit eenzaam eiland aangekomen,
de drempel van het dromenrijk, van de aarde afgekeerd.
Nadat ook onze laatste vriend de benen had genomen
zijn slepend onze eeuwge wond wij hier gearriveerd.
Wij kijken met een lege blik, met strompelende schreden
nemen wij elk voor zich in eenzaamheid hetzelfde pad,
als van een vreemde voelen onze zieke, zware leden
en als van ver komt onze stem met klanken hol en mat.
Het leven trekt daarginder aan de einder als een zwoele
Sirene aan ons voorbij, maar dagelijkse gal en dood
zal ons het leven brengen slechts, al waaien er ook zoele
winden en schatert zonneschijn. En wij zijn jong nog, zd
jong nog, en op een nacht zijn we op die rots hier nagebleven
van 't schip dat nu in 't hart van het oneindige verzwindt.
't Verzwindt, en wij maar vragen wàt het is toch in ons leven
dat we allen heengaan, uitgedoofd, zo jòng nog, bijna kind!
Τί νεσι τmα φτάσαµαν εαώ, uτλ εΡµο νησί, Ø χαιλος
å κασµοο, αώθα άπ' τ' αωφο καί κκίθα άπò τή γΛ 1
'Ø dπορακρύθηκαν ό ταλαυταία µα φίλα,
ήρθ+W dYάλ &9O
* αίωνία πληγή.

Μ! µάτι βλεπουµα &6, µ β~µα ταακιαΜΕνο
ταν t&o 39
αθενα µοναΧός,
ιoρµί, "° β'9, Ø ξ
&' Μ τ' '99'
απάαυφα dπα µακριά ή φωνή µας φ ά dχα
'κ εωή αιαραίναι, περα o Øίεονιπ a•wήrv~,
ώΘάνστο, καθηµαρνλ θάνατο καl χολή
ή ' ή Bi φεραι, δσο & Υαλd ή dχτίνα
ίώνΟ, Υα
τοα ήλωυ καί οί d« πνεουνα. Κι αίµααπ oYo' πολL

Μίσθισ αουλσd, cωροlχØν, lΥνοω µσφk, καί λόπας
dθλυς, 1g παρ4~+ανα σήØ καθύµ πάντα.
Mdw
µου τολόπας
,
& Ρό +, κα1 γυρίεονιας tκØ ρ ΥWλØ.

νεοι, καί µσς άφησαν & ώ, µιà νύχτα, σ' ενα ~ρdχο,
τα πλοiο rroú 090 &00 O0 dπαίρου * '"‚
χάναεαι κσ1 ροκιδµαστα τί 'ό χ00100, τί 'ό χ00
ØJ σρήν,υµα όλο, φαύγουµ hm 'όλ', σχαααν 0000&ό 1

Bezoldigde betrekking

Bezoldigde betrekking, paperassen: loze
bekommernis heeft ook vandaag mij weer bedrukt —
maar toen 'k mijn huis verliet, vanochtend, zag ik rozen
die ik vanavond tot guirlande heb geplukt.
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Ga weg, mijn hart ziet uit...
Ga weg, laat mij met rust, nu hoog het donker groeit
en diep beneden mij de chaos op komt wielen.
Een bloem ben ik, verwelkend in je hand, ter ziele,
zelfs heugenis van pijn is weldra uitgegloeid.
Ga, zoals ook de tijd ging dat als jubelzang
éen woord van jou mij in het leven kon belonen nú smacht mijn mond dat ik de moederkus ontvang
der aarde en opent zich voor 't lachen der aeonen.
Ga weg, mijn hart ziet uit naar de eindeloze vrede!
Je adem zelfs doorwoelt de Styx, de zwarte stroom
die als een drenkeling mij voert naar gindse zoom
van 't absolute Niets en van de Oneindigheden.

ΦΥΓΕ, Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΟΥ ΝΟΕΤΑΑΓΕΙ.

Φδγ s κι άπ µα µοναχά, ποο φλΣποι νà πληθαίνκι
άπάrηι ή νδχτα, κσί ραθυi d yl' d χάη.
Ο6π τΡou πδνου ή Θuµηoη α λίγo ,Π k &",
," Τµ άrθoa nοL ρØρα„οτα χ&9' oου καί πάη.
Φογα ιαθ&κ d χρδνια κdνσ αφδγανα, ποέ µανον
µ ιά λάΕλ σου ήταν, α τ11 (ωή, για µívα σαν παιάνας
νι d Φίλλµ ς ώ ,
Τώρα d χaλη µου αιφο"
-µάνας γ+Κ, καί άνοίγονrαι στα γίλιο πον αίώνοrv.

Π µου νοοταλγαί ή άποWλ γαλήνη
Ø, ή
Ταράζοι καί ή && o d µαύρα τåς Ετυγας
'9&, ποο Μ ' ηΥ 6°' απω4 aµαι ναυαγδ4,
ίκοί, οΠ άπαλυτΡο Μηδfν, οτήν 'Απφαν~οανη
ΚΡΙΤΙΚΗ

∆ίν dναι πια τραγοοδι αοτο, Ιέ Τ''άχα4
άνθρώπινο4. 'ΑκονCαται να φτάνοι
οάν ττλαυταία κραυγή, ad βΕθη τή4 νuχτδς,
κάποιου παχπ πιθάκι.

Recensie

Dit kan geen lied meer heten, hierin klinkt geen kracht
van mensenstem. Het komt tot ons gezworven
als geeft zijn laatste snik, in 't holste van de nacht,
iemand die is gestorven.
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Elyzeese velden
(Ζό boog hun lichaam onder de vermoeienis
dat langzaam knikkend het in tweeën knapte.)
De zielen gaan, en zetten nu in 't schemeruur,
alleen, op 't open boek van 't gras hun stappen.
(Hun lichaam rolt ter aarde en het kronkelt, en
verwrongen krult het op.) Naar ginds ontkomen
ziet men met tuilen rozen bij zich verdergaan
de zielen met de hartstochten en dromen.
(Hun lichaam keert van stof nu weer tot stof terug.)
Maar aan de einder, als een zon, verzwonden
HATOIA
de zielen die zich hulden in de hemelgloed —
of als een simpel glimlachen van monden.
(Τ6σο πολύ ,ά σώµατα κουράστηκαν,
πού Σλύγισαν, Σκδπηκαν στà 8' ο )
Κι Σφυγαν ο( φυχΕς
ο $' µδνeς των,
&pyU, ήχλόη ώ άνοιχτδ ßιβλίο
(Τά σώµατα ''λο χάµου,
o"
στρεβλωµΕνα ) Καί φαίνονται οτο βάθος,
τρωντάφυλλα κρατώντας, νά πηίαίνουνc
Μ i δνειρο οί yυχος καί µΣ τ6 πάθος

Wij zijn wat van die...

(χώµα στο χάη γίνο~ται τà σιύµατα.)
Mà κcίθε άn' τον δρίCοντα, σάν ήλωι
8'νουν οί φυχfc, τον ούρανο πού φδρεσαν,
ή σàν åπλà χαµδγcλα ά χαίλη

Wij zijn wat van die gammele gitaren,
en vlaagt de wind er somtijds overheen
dan snerpt een kermend vers door merg en been
van hun als snoeren bungelende snaren.
Wij zijn van die antennes die als rare
vingertjes in de chaos om ons heen
echo's van 't Al geleiden naar beneên —
maar weldra brekend storten zij ter aarde.
Van die gevoelens, vaag en ongericht,
die niets voor ons tot eenheid kan bevrijden.
Heel de natuur heeft zich in ons ontwricht.
In heugenis en lichaam is ons lijden.
De werklijkheid stoot af, en het gedicht
is ons het toevluchtsoord dat wij benijden.
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Τµ κάτιξιχαρβαλωµΣνις
κιθάρας. • 0 άνeµος, δταν πeρνάαι,
οτίχοος, ήχοος παράφωνους ξυπνάαι
oτ4 χορδΣC πού χρfµονται σåν xaofveç.
Είµαστε κάτι &U000000' άντ3νeς.
•Υφώνονται σ3 δάχτυλα "U χάη,
ook' κορυφή τους τ'άπιιρο åντηχάαι,
µ3 γΡήγορα θ3 πΣσουνe οπασµΣνeς.
Είµασπ "io' 8ιάχυτcς αίοθήσeις,
ΧωΡ4 Σλπ(δα «ά συγκeντρωθο6µα.
Στά veBpa µας µnιρδdκται όλη ή φύσις.
Xo!' οιυµα, στήν Σνθύµηση πονοcµe.
Ιός διώχνουνα ά πράγµατα, κι ή ποίηστς
'Τ""' o!' καταφύΥω πού φθονοcµ:.

Ledenpoppen
Als zijn we op deze aarde nimmer aanbeland,
als zijn wij aan het niet-bestaan nog niet ontheven.
Duister rondom waar nooit een flonkering in glanst.
Als mensen die in andrer fantasie slechts leven.
Als ledenpoppen van papier en weifeling
door de twee blinde handen van het Lot bewogen
dansen wij en verdragen de vernedering
en staren in de nacht met onze lege ogen.
Een ver verwijderd land is voor ons elke vreugd,
en hoop en jeugd abstracties uit een ver verleden.
Geen is er die zich onze aanwezigheid nog heugt
dan hij wiens voeten in 't voorbijgaan op ons treden.
Verstreken al die jaren en voorbij de tijd.
Ο! en als droefheid niet ons lichaam vergezelde
en o! als niet in onze ziel zich had gevlijd
de ware pijn, om ons dat wij bestaan te melden...

ANAPEIKF'/iA

εα νά µήν M1ρθαµα nnτå å αότή τή Yñ,
o& νά µkνοοµ. άκ6µη σ*M άνοπαρξία
ΣχοτάΒι γύρω 8ιχως µιά µαρµαρvγή.
'Ανθρωποι στ&ν άλλων µόνο τή φαντασία.
'Από χαρτί πλασµένα κι άπδ δισταγµό
άνδρΙιχαλα, στής Μοίρας τά dub τοφλά χέρια,
χοραόσυµc, 8cχδµασχ τδν Σµπαιγµδ,
άτονα κοιτώντας, παθητικά, άστέρια
Μακρινή χώρα αΤνσι γιά µάς κάθc χαρά,
ή έλπίδα « ή ναύτης ο 'άφηρηµέ+η.
'Αλλος 86 ξkρcι ότι φρισκδµαοπ, παρα
όποιος πατάα Σπάω µας καθώς 8ιαβαίνάι.
Πkρασαν τάσα χράνια, nkρασc δ καιρός.
'Π ι χι άν 8kv ήταν ή βαθιà λόnη οτδ σ&µα,
& Ι « άν 82ν ήταν στήν φιιχή ό nραYaατικλς
πόνος µας, γιά νά λ4ι &,'όπάρχοοµα άχδµα...
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Diakos*
April, het gloorde.
Groene glans welde
op klavervelden
wier lach bekoorde.
Geliefkoosd door de
doom, leek het wel de
natuur als spelde
zij zoete woorden.
De vogels floten
boven de beemd in
steeds hoger zwerven.
Geuren ontsproten.
Hij, met bevreemding:
`Hoe moet ik sterven?'

∆ΙΑΕΟΣ

Μ τού 'ΑπρΙλη.
ηράοινο λάµπα,
γØδ πώιπα
µΣ τδ τφφδλλι.
ω4

τα

τfiν Σφtλ.ι

o'o5 Θιyιπα,

fi φto+ Øπaκ

γλυκά νά 4010".

EooO'Oot000
πουλιά, πκώντος
wo ώ πάνω.

r

άνθη .to'Soto'o.
κι.τπ. άπορωντος•
οπmς νά πιeάνω;,ι

* Diakos: di held en martelaar van de Griekse Vr jheidsoorlog Η j was al tot diaken gewύ d (vanwaar ook
zijn naam), maar loen een Albaanse aga hem vanwege z jn schoonheid alle na kwam verruilde h j zijn geeste1 jke OOIT een militaire carru re; hierin maakte h j zich al snel geliefd door z jn rechtvaardigheid en afzien
ran wreedheden. Op 23 april 1823, een maand na het uitbreken ran de Vrijheidsoorlog, werd hij door de
Turken gevangen genomen en toen hij de volgende ochtend op een ezel werd overgebracht om gespietst te worden,
moet h j volgens de overlevering in dichtregels hebben uitgeroepen: Kijk nu toch eens wat voor een tijd
Charos heeft uitgezocht om mij te halen, nu de takken in bloei staan en de aarde het groen
doet ontspruiten.
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Byron*
Verzen die 'k schrijf,
was zijn conclusie:
schaamle illusie,
ijdel bedrijf.
Zijn oude kracht
was hem ontvallen,
maar, op de wallen,
jeugdige macht.
Ouden vermeten
zich fier te streven,
fel uit te waairen.
`Byron in Messolongi'
(ets van T. Johannot)

Hij heeft geweten
hoe 't Lied te leven,
't godlijke: Byron.

BYRON
"Ενιωοον &,‚
τού ή οί οτίχοι
δχαρη χ*ι
καί µαταώτη
χ &ρµή o' ή ,ρώ η
πιά 81ν άντήχπ,
άλλά, ατά τ.ίχη,
ενδοξη νι&τη
Γίνονται οί yYpo'
eá όρ ή
λουλού&

γ αφο.

ip

Κι & Μπάφον ξέρ '
π&ς νå τό (ήπι
τ1 &ίο Τραγούδι

* Dit sonnet 1 jkt een reflectie οp een win Byrons laatste gedichten, na een ροétisch stilzwegen geschreven
op 22 jαnuari 1824, zin 36ste en laatste verjaardag, te Messolongi in Griekenland, waar hrj de Grieken

bistond in hun verdediging tegen het Turkse beleg. De slotstrofe daarvan begint: Seek out — less often
sought than found — Α Soldier's Grave, for thee the best Overigens was Byrons dood, enkele Ønden later, minder heroisch dan hrj gewenst had en dan de historische `context' ervan; hij stierf op 19 april
aan de gevolgen van een ernstige kou die hj brj een paardritje in de regen had opgelopen
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Afkeer
ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ

Bevoorrechte gedaanten, te benijden
om jullie lot, als poppen uit Japan,
rozig van teint en met het elegant
figuur gehuld in transparante zijde.
In jullie prachtogen slechts wordt gevonden
heel jullie ziel, je lippen zijn een stroom
van louter passie. Eén is jullie droom:
je brave man en je wettige sponde.
Bakvissenbals, als jullie je getweeën,
stijfjes van lijf en leden, officieel,
haast triomfantelijk, sacramenteel
ter dancing spoeden of naar het odeon.
Daar nemen jullie poses aan: romantisch
als maneschijn vandáag, de andre dag
alsof men een Madonna voor zich zag,
en gister, toen Valencia klonk, choquante.
Een tijdje spelen jullie dan te goeder
trouw mee aan 't spel van het vierpotig beest.
Vervolgens haasten jullie je en leest
je vademecum voor de jonge moeder.
O, mocht een mens toch zd kunnen floreren,
een roos van éen uur groots bloeiend geweld,
of mocht ook eens uit jullie haar een speld
de diepte van je lege hoofd sonderen.
Ontembre leden, transparante zijde,
vochtige monden vol hypocrisie,
simpele zielen die nooit iets doorzien,
nullen — en dáarom juist zo te benijden...
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φθονώ
"χλ o, προνοµιο0χα
πλάσµατα, κοθκλες lαπωνυιkG.
Κοµψά, ρδαινα Μη, nλaσnκ2ς
γΡαµµάς, Ρ.τσΕωτά, ααφανή ροøχα
Ζωή σσς όλη τά iυρσiα σας µάτια.
Στά χ.D.η µδνο οί λά(εκ τών nαθών.
'Ενα εχετ δνsιρο: τδν άγαθδν
άντρα σσς κα! τά νδµιµσ κρ.(lάτισ.
l
ίορδς ή ' 9E&000, όλο 86ο,
µ'άλδγιστο τδ σώµα, θιαΡβικά,
επίσηµα και τdετοοργ κά,
πηγαίνπ. ετδ Øγκ θ στ6 ώ α.ìο.
'Ex.i άπεφάριθµ.ς Øπ6CΚ
Σάν τή σΑήνη πρίν ροµoοo'κάδ
σØιο πØγ4ς, δαο προχτάς,
άκοδØ τή ololeooioo, σκαµπρδCκ.
Σνα αØµα παίC.π τδ τφας
µ2 τά τéσσερα oi&o κολλητά.
Τρδχεπ καί αιαβάςετ. µ.τά
τδν δ8ηγ6 σας σόλο τάς µητεραςκ
Π, νά µπορούσε loO' χανεις od' θάλλει,
µεγα ρδαο κάποιας ώρας XpooU,
α ροθοµετροδοατ. και σε ς
µ+ "σ φονρκάτα o άαειο σας κ.φάλι
'Ατίθασα 'όλη, &οοή Ροοχα,
γλοιώαη στδµaτα δποκριτικά,
άννποyίαστα, µηόλν κà
nλάaµατα,κσί Υ: σόλο προνοµιοGχσ.

Allen tezamen
Wij storten ons tezamen in 't gewoel
om rijmen en prosodische positie.
Een zo voorname, hoogstaande ambitie
is van ons leven enkel nog het doel.
Met woord en klank bespelen wij het leed
in onze harten van papier en kwijnen.
Wij laten onze bundeltjes verschijnen
en voeren dan de titel van poëet.
Wij laten zwierig wappren onze das
en onze fraaie lokken. Wij poseren.
Prozaïsch is voor ons, niet te verteren,
de omgang met het brave mensenras.
Gods schepsels kunnen slechts voor όns bestaan
alsook het ganse firmament natuurlijk,
en naar de Aarde reportages sturend
zijn wij ontstegen naar de sterrenbaan.
Als honger onze dagen begeleidt
en wij de nacht verboemlen onder bruggen:
dan zijn wij zondebokken op wier ruggen
de doem rust van 't milieu en van de tijd.

οποι ΜΑΖΊ...

'Ολοι µαζί πινοGµs, συρφεε6ς,
γυρεαοντας6µοωπαταληξια
Μιά τασο
φαοαοξια
δγινε τήc Gοής µας ό σποπδς
'Αλλάζουµε µt ήχουςχαί συλλα$ς
τά αίσθήµατα οτή χά '
αραιά µας,
αηµοσωαουµ τα ποιήµατά µας,
γιά νά τιτλοφορο6µεθα nοιητές
'Αφήνουµε στ6 åΥΣρι τà µαλλιά
Ι τή γραβάτα µας. Παίρνουµε π6ςα
'Ανυπδφορη νοµίζουµε πρδζα
των παλων άνθρώποιν τή συντροφιά
Μδνο γιά µåς 6πάρχουν τοδ Οεοΰ
τà nλάσµατα '
Ε~αια, δλη ή φ6σις
Σεή Γή γιά νά στέλνουµε άνταποιφίσεις,
άνεβήπαµε στ' άστρα τ' υ6ρανού
Κι ά '
ο' γυρν:µε όληµαρίς,
πι & ξενυχτούµε "&o &,' τά γ aφúρw,
έπΕσαµε Β6µστα Eειλαστήρια
το0 απεριβάλλοντοΟι, τής ιιάποχήρι
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Μ ich aΙiόs
Ook Michaliós werd als recruut genomen.
Vol goede moed is hij van huis, parmant,
met Pύnos en Maris mee opgekomen.
Het Presenteer! was hem nog niet te leren.
Steeds kreunde hij: `Meneer de commandant,
laat alstublieft mij naar mijn dorp weerkeren.'
Het volgend jaar, op een der ziekenzalen,
lag hij maar stil te staren naar de lucht.
Steeds liet hij daar zijn zachte ogen dwalen
naar 't zelfde punt, als wilde hij bezweren,
als smeekte hij met hunkerende zucht:
`Laat alstublieft mij naar mijn huis weerkeren.'
In dienst is Michaliós toen overleden.
Door wat soldaten is hij uitgeluid
en ook Maris en Pános liepen mede.
Bij 't graf gekomen dekten ze hem onder,
alleen de voeten lieten ze eruit:
hij was wat lang van stuk, de arme donder.

0 ΜΠGΙΑΙΟΣ

Τό Μιχαλιδ ά
στραταήτη
Ι{αµαρωτά ξαWησε " ώραία
ά Μαρή καί µ! τδν Παναγιώτη.
∆1 µπόρεσε νά µά ' ' ,'
δµουο
'Ολο ΣµουρµοόριCε: uRBp ∆εκαØ,
&πε µε ά yko oU χωριό µουυ

'i''

Τ δλλο χρόνο, 'ά νοσπκοµεiο,
άµίλητοτ ά' οδρανδ '‚o',oik.
'Εκάρφωνε ‚,σ' [να σηµείο,
τδ βλ{µµα του νοπαλγυιδ
πράο,
άά
ό ν& παραØύσε:
åΑφήοπ µε 'ά oU' µου νά „ό'. '.

'U

"

K' δ Μιχαλιδc 1πlθανε οτρατιώτη~.

Τ&» ξιπρορ&dØ χάτι φ",',
µαÇί ""'ς ό Μαρήc xi ό Ωαvαγώκηc.

'Απάνω του o"'o"' δ λάχιιος,

µ& ""ϋ &φησαν &π1Εω ά ποαάρι:
'Ηταν λίγο µακρί¿ δ φουκαράσως.
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Leefregels*

ΥΠΟΘΗKAΙ

Willen de mensen je hart zien verwond:
ze vinden duizend manieren.
Weg met het wapen en duik op de grond
als je de mensen hoort tieren.
Als dreun van poten de naadring bericht
van wolven: Gode bevolen!
Strek je ter aarde, je ogen stijf dicht,
en houd je adem verscholen.
Houd op de wereld een plek onverlet,
een plaats om heimlijk te wonen.
Hebben de mensen op 't kwaad zich gezet,
geven ze 't schijn van het schone —
door woordenpraal is het pleit al beslecht
met al haar klem en haar lagen
als zij zich opmaken voor het gevecht
je vlees en bloed weg te dragen.
Is 't dat het hart van een kind in je droomt
en vriend kun je niemand noemen:
ga heen en hang dan je ring in 't geboomt,
in je revers een paar bloemen.
Laat toch de wijven en laat toch je volk
van pooiers, Rόmos Filÿras —
laat niét, al tuimlend in grimmige kolk,
vn jou je scepter en lier gaan.

* Voor dit gedicht, i. h b. goor de laatste strofe, zie het essay m er Karyotdkis.
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'Οταν οί Ηνθρωποι αελουν νά oo"*ll,
µποφDιο µ1 χGιους τρónouç
ΡίΕα τό όπλο "01 οωριάαου πρηνής,
ko" άκοαοιις άναρώπους.
'ααν άκοόαις ποαοφολητά
λ,"' ό θαòς ζ' σου 1
3αnλώσoυ χ( aou µ1 µά*'* κλαιοτά
κα! κράτηα ή" πνοή σου.
κράτηα κάποιον τόπο µυσταό,
οταν πλατό κØµο µιά eεο η.
'ααν οι Ηναρωποι 'όλ""" τό κακό,
««ό αινουν ' " &$o'
χρυσά, 00' νικοίrv
Το;‚1"""" λ
Μ ή» π<ώoλ, Μ o' +ε 0,
ko" ("I) Ηναρωοοι αιαφαοναιοr,ν
τή - οου και τλ "Tpo
'Οταν [χπς µιά παιαική „ορό"
κσί ό'" ΗχαΚ '"ο φίλο,
χíηαινs βάλs ρερα o"' κλααιά,
-µπουτονιεφ 0"" φόλλο.
'Αα τά y'"o"o κσlo' µαστροπό
Ααό „„„‚ Ρ4'* Φλúpα.

ε1 ράφθρο Odf00000T άγριωπό,
κράτηα σκqπτρο καί λóρσ.

Carrière
Mijn vlees en mijn bloed zal ik gieten
in groot formaat boek en een titel.
`De verzen vertonen talenten,'
aldus poëzierecensenten.
Klearèti Dípla-Maldmou, *
en voegen ernaast ook mijn naam toe.
Mijn lijf en mijn ziel zal ik geven
opnieuw aan de strijd van het leven.
Maar 's avonds dan zal 't me benieuwen
wie 'k zal aantreffen bij Vassiliou. *
ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ

'k Zal óok tot de kring gaan behoren
van kenners en literatoren.

Τή αάρκα, τλ αίµα Θà βάλω
ο+ oygµα βιβλbο µrίάλο.

Mijn woord zal zijn rijk aan substantie
en mijn zwijgen vol importantie.

ΟΙ οτιχοι παΡεχοον +λπιακο
θ+ γØΦοον οι Øηµωι&s•

'k Zal jagend naar eeuwige zaken
de jaren mij laten verzaken.

Τ%' Ψuχή και τd οώµσ , άλ'
'ή δουλααί eά Μ, οτήν πάλη.

En dan... is mijn hart ook ter ziele,
vertrapt als een roos door mijn hielen.

nØΣτη ∆ιπλα-Μαλάµοοο
καί δίπλα
&,∆ τ Ενοµά µοο

'Αλλά, µ+ τή Εύση τού ήυοο,
Θά πηγαινω οτοrι ΙØιοο.
7:wi θά lelo'"' δλοοc τoδc d'Jλοω
λογιοω «'ά τοJε Ειδασκάλοω.
Τά λόγ'" µ„o" θά 'χουν "lolo,
„00 „'U ^ηFαοk.

1
•I n«+λl

eηρ<αονο,c πΡάγµατα αιάο ,
Θ. άφήαω νά φúγοoo τά χρόνια
eά «άγ '", και αά 'ναι ή "'$04 „00
"ά ράδο "„4 "4""'" χάpοο.

* Klearèti Díplo-Malámοu: destijds bekende dichteres en ρrozaschr jster, die echter bj haar dood, enkele jaren geleden, voornamelijk nog bekend geweest zal zin door deze oermelding in Karyotákιs' gedicht
Vassiliou was een uitgeverij en boekhandel in het cent rum van Athene.
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Marche funèbre et verticale
Aan 't plafond zie 'k stuc-decoratie.
Meanders nodigen mij in hun dans.
Voor mijn geluk ligt enkel nog een kans
in elevatie.
Symbolen van heerlijker leven,
rozen die niet vergaan, gesublimeerd,
en hoorn des overvloeds όns toegekeerd
acanth-omweven.
(Simple kunst en zonder pretenties,
Nu pas valt mij je lering in het oog!)
Straks kom ik verticaal naar je omhoog,
droom in dimensies.
Mij snoeren de einders de keel in.
Waar ook ter wereld is niets dan de nood
en het gevecht om het dagelijks brood,
liefdes, verveling.
O, die fraaie krans daar van pleister,
als ik die nú eens om mijn slapen wond!
Het zal mij prachtig staan als het plafond
mij zou omlijsten.

ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ
ΛΕΝΘΙΜΟ KAI ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ

γύΨους.
Στ
Μαία+δροι στδ χορό τοuς µ! τραβ:νσ
'Η σύτυχία µου, σκkπτοµαι, θά 'ναι
ςήτηµα 6Ψυ.

Σύµρολα Cωής ύπφτερας,
ρδdα kναλλοίωτα, µοτουσιωµίνα,
λσυκlc άκανθσς δλδγυρα å Ενα
'Αµάλ&ιο κΕρας.

(Tamιri, τΕχνη χωρις 6φοc,

πδσο άργά δkχοµσι τα δ δαγµά σου Ι)
ΤΟ+σØ άνάγλυφο, Βà'ρθø κοντά σου
κατακορύφως.
ΟΙ δρίCονπς θk µ kχου+ πν(ξα.
Σ' Ø σύ κλίµστα, σ'όλο τά πλάτη,
&yXooI yoi τα φωµι καί τα άλέτς
CρωτΚ, πλήξη.
▪ Ι opY000 τώρα νά φορΕσω
ο' ώρσίο δuίνο γύyινο σταφάνι.
'Ετσι, job πλαίσιο ηίρω τα
πολύ Θ' οοο.
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Rechtvaardiging
Dan zal ik dus het Lied vrij laten tuiten
en 't boven mij bevrijd laten verzweven.
Door mensen wordt een hoonlach aangeheven
als tweede stem, de winden zullen fluiten.
'k Zal mij uitstrekken en de ogen sluiten —
lachen, ik, als nimmer van mijn leven.
`Slaap wel, wil 't licht van mij de groeten geven,'
zeg ik aan hem op wie 'k het laatst zal stuiten.
en

Begeven we ons dan langzaam door de straten,
zal mijn bestaan, op schouders van maar enklen,
— voor 't eerst — een zeekre indruk achterlaten.
Dan, van mijn levenspoging heel de waarde
vergeldend, zal de spade mij besprenklen
naar het behoort met doornen en met aarde.

∆ΙKAΙΩΣΙΣ

Τ6, λοιπéν &ΒΣσποτο θ'άφήσω
vd ρου((αι τδ Τραγοδ8ι &,,&, 'Ο'go'.
Td χάχανα τού ώ '», καί τού άνkµου
θ& το3 κρατο3ν τδν Υσο.
'ώ σΦάΡ'Υ
®U ξαπλωθώ, ιό µάτια µου θd κλdσω,
καί δ ΓΒαις Bd γ dώ κa97ς Ø µou.
αRαληνδχτα, τδ φώς χαφΣτισΕ µουπ
θd „ώ στδν τιλιυταîο ποδ Β' &ντικρίσω.
'Οταν åργd θ& παίρνουµα ιό 8ρδµο,
παρουσία µου κάπως Bd φαραίνιι
πρώτη φορ&— α! τΣσσιρων τδν ώµο.
ΤοØ, κα1 τού βίου µου τήν προσπάθιια
άµιίφοντας, 'ώ φτυάρι θd µ! ραίνιι
ώραία ώραiα µé χώµα καl µ! &yoU&o.
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Optimisme
Laten we zeggen dat we niet zijn aangekomen
in zwarte uitzichtloosheid, afgrond van 't verstand.
Laten we zeggen dat we zijn omringd door bomen
in keizerlijke statie bij het triomfant
ontwaken van de dag, met vogels, met een rand
van licht en met de zon die door het woud zal stromen.
Laten we zeggen dat we ver van hier verkeren
in landen van het Westen, Noorden, ongekend:
terwijl wij onze jas de hoogte in lanceren
kijkt men met strenge blik, aan zoiets niet gewend.
Nadat een lady haar bedienden 't huis uit zendt
popelt zij om met lief onthaal ons te vereren.
Laten we zeggen dat de hoed waarmee we ons dossen
veel breder wordt van rand en dat de broek ons knelt
die plotsling nauwer wordt, terwijl een drom van rossen
vurig ten strijde trekt als sporendruk hen kwelt:
daar gaan wij om met wapperend baniergeweld,
kruisridderhelden, de Verlosser te verlossen. *
Laten we zeggen dat we niet zijn aangekomen
langs honderd wegen aan de poort van 't stille rijk,
en laat ons zingen niet een lied zijn vol van schromen
maar zegekreten en klaroengeschal gelijk —
opdat de vuurdemonen in 't benedenrijk
en hogerop de mensen wat vermaak bekomen.
ΑΙΣΙΟ∆Ο~ΙΑ

"Ας ύποΘΕσoυµ ώς 82ν 2χουµα φ ά '
στα µαυρο άαιΕξοαο, στε,ν άρυσσο τού .οϋ.
"Ας δποθ2σουµ ‚ώς ή9 'ώ8αση
µ αυτοκρατοριχήν 2ξØτυση πρωινου
θριάµΡου, µ2 nουλιά, µ2 τα φώς τ' ούρανοϋ
και µ2 τα
'ο απου 8& τά 8ιαπαράσαι.

"Ας ύποθέσουµε πώς αίµασπ Εχοιπ2ρα,
σ2 χώρα άγνωατΚ τΊτ ∆ύσηS, του θορρd.
Μ ώ τουµ τα πσλτδ µας σταν άερα,
ο1 ξένοι βλεπουνα παρίαργα, σοβαρά.
Γιά νά ώς &χτεί κάποια λαί8η τρυφαρά,
28ιωξε τοδς ύπηρέτας της δληµερα.
"Ας ύποθεσουµα ‚ώς τού χαπελου δ γύρος
άξαφνα ØØαυ.α, µά 2σ~εναφαν, κολλοϋν
τά πανπλδνια µας, καί, µ2 τού πταρνισηjρος
τα πρδσταγµα, χιλιά8ες άλογα κινοϋν
πηγαί.ουµ —σηµα ες οταν άνεµο χτυπουν—
ήρωας οταυροφδροι, σωτίjρας του Σωτqρος.

"Ας δποθέσουµα ώς 82ν έχουµα φτάσαι
&, ό 2κατα 8ρδµους τά όρ' τ*ις uιγής,
"άς τραγου8ήσουµα, τα τραγού8ι νά µοιάσα
νωη+ήριο σάλπισµα, ξέσπασµα κραυγής —
τούς πυρρούς δαίµονΚ, Ø Εγκατα τής γής,
καί, 4'ηλά, τούς άνθρώπους νά 8ιασκεδάσει

* Vermoedel jk een toespeling op het boek Ascetica van Kazantzakis, in 1927 verschenen onder de titel Salvatores Dei (`Verlossers van God') (noot Savvidis)
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(Wat zeggen wij...)
Wat zeggen wij als straks wij van de trappen dalen
en schimmen staan te wachten in het rond,
strenge bekenden, vage vrienden die daar dralen,
een glimlach om hun niet bestaande mond?
Hierboven leiden wij althans alléen ons leven,
de dag komt om, een nieuwe dag breekt aan
en in ons oog is er nog iets gebleven
dat eenge kleur verleent aan het bestaan.
Maar wàt valt daar beneden nog te doen, te praten?
Gedwongen zullen wij daar zitten bij elkaar,
met halverwege afgeknotte ellebogen,
als op een schilderij met starend ogenpaar.
Dat éens wij leefden, nu behorend tot de doden,
zal menen wie komt kloppen aan de steen.
Als hij een roos plukt of laat liggen op de zoden
zal het een zandroos zijn uit de woestijn.
En als we ons ooit op onze tenen rekken,
zijn het de villa's van Posilippo, o Heer,
en sportvelden van 't Paradijs die wij ontdekken:
daarop Uw aanhang druk met cricket in de weer.
"Οτα+κατέφουµε τή σκάλα, τί Θ& πούµε
τοδς tσκιους „06 Θα µας δποδεχτοενε,
δστηροι γνώριµοι, άσριοτοι φίλο'
(ο Xαµσγ'λο οο άνunαpοτά τους Χείλη;

α

Τουλάχιστον δωπέφα ε(µασπ µόνοι,
περνάει ή µέσα µας, ή άλλη Εηµερώ ,
και µές σrα µάτια µας 8ιατηροθµε άκόµα
κατι ποδ δίνει „06 πράγµατα χρδιµα.
'Αλλά ('oo' 'U000 τί να ‚00""' ‚00' νά πό.µε;
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Κύρο, Κύρο, καί ώτερραίν οο' floMoYoi000
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Epigrammen
Kostas Μ ndis *
(Vertaling Hero Hokwerda)
Wat moet dat eeuwiger nagedachtenis toch,
wie heeft jullie daarom gevraagd?
Laat die man toch vergeten worden!
Wonderlijk ding toch, het hart.
Hoe kwistiger ermee, hoe meer je ervan hebt.
Die arme Aarde kon ook niet weten
dat we haar op een dag met ons zouden opzadelen!
Heus, was God in alle ernst
toen hij ons maakte?
Maar wat Ú soms ook voor een dingen uithaalt, Heer,
laat ik daar maar niet over beginnen!
Jullie verleden, m'n rimpels, kom op,
één voor één om de beurt jullie verleden!
De hoop
Wie weet, zeg ik jullie, van wie zij er nu weer eentje is,
wie weet voor wiens rekening zij werkt,
van wat voor vijfde colonne ze is.
Mens
Zou het aan het materiaal liggen eigenlijk?

* Kostas Ιόndτs (geboren r 1914 τn Famagousta) τs de belangrijkste dichter van Cyprus. Naast poezie
het Cypriotisch Grieks heeft hij zijn meeste werk (ook een roman en toneelstukken) geschreven τn de ook
op Cyprus gangbare Nieuwgńekse kimme. Tussen 1958 en 1975 heeft h j veel, meest sarcastische epigrammen gepubliceerd onder de titel Stígmés ('stippen tijdstippen" `momenten) Hieruit τs in 1979 τn Athene
een bloemlezing verschenen, maarumt de hier opgenomen Stígmés zin gekozen Μόndτs rekende deze epigrammen tot z jn poezme
in
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Als u 't mij vraagt zal het de Aarde spijten als ze ons kwijt is.
Wat je ook van ons zeggen kon,
we brachten afwisseling in haar bestaan,
er viel iets te beleven.
Wat die Akropolis ook wezen mag,
zonder ons bestaat-ie niet.
Wat die Akropolis ook wezen mag,
als-je maar weet dat-je op onze nek zit.
Tot een dichter
Je had niets te zeggen, meneer.
Waarom heb je de woorden lastig gevallen,
waarom heb je ze lastig gevallen?
Griekse dichters
We worden nauwelijks gelezen,
haast niemand kent onze taal,
miskend en zonder applaus wonen we
in deze verre uithoek —
maar er tegenop weegt dat we Grieks schrijven.
Waarom heeft U de mens rechtop gezet?
Dat krijg je d'r van!
We hoeven Uw dak niet, Heer,
maak eens een kier dat we ons hoofd naar buiten kunnen steken!
Leven
Laten we het niet zo vlotweg hard noemen,
het Leven heeft ook zo zijn verantwoordelijkheden.
De versregel is naast me komen zitten
en fluistert me iets in het oor, maar ik versta het niet,
hij fluistert iets.

Krekeltje mijn, gekkerd, schreeuwende polsslag van de zomer!
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Op onze begrafenis
Een ongeletterde pope graag,
die niet weet wat hij zegt,
van wie God het niet verkeerd opvat,
naar wie Hij minzaam luistert,
naar wie Hij met een glimlach luistert,
naar wie Hij met een hand aan Zijn sikkebaard luistert.
Tot versregels die zich opdringen
Goed goed, heren, ik onderbreek even om jullie op te schrijven
en ik hoop dat ik jullie morgen niet verscheur.
Bevooroordeeld zal ik natuurlijk wel zijn. Kom nou!
Tot het hart
Sla niet zo. Ik weet het.
Herhalen jullie je toch, onvergetelijke fouten van de liefde,
herhalen jullie je toch.
Liefde wacht niet op haar beurt,
ze dringt voor.
Was het als God of als mens, Heer, dat U ons liefhad?
Het is voor ons van belang dat te weten.
Uit het diepst van zin hart, zei hij,
uit het diepst van zijn ondiepe hart.
De `erfzonde'
Dacht U niet dat het een kwestie van materiaal was, Heer?

Waarom al die Monumenten voor de Onbekende Soldaat
en niet éen voor de Onbekende Mens?
Waar moeten wij onze kransen kwijt?
De pogingen der vertalers zullen vergeefs zijn:
dit vers werd geschreven om Grieks te blijven,
dit vers is alleen voor Grieken.
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De Jonkvrouw van de Wingerden*
1

Jannis Ritsos
(Vertaling W.J. Αerts)

Jonkvrouw van de Wingerden, die wij achter het ragsel van het
sparrenwoud
bij 't krieken van de dag op orde zagen maken de woon van
adelaars en herders
met op uw rok de schaduwplekken van de wingerdblaren
getekend door de morgenster
met in uw oren als hangers een nog slaapdronken bijenpaar —
en de oranjebloesem scheen u bij op 't zwarte sintelpad;
' Het zou geen uerbazrng hoeven te wekken als aan Jannis Ritsos (geboren in 1909 in Μοnemrasιά in
het uiterste zuidoosten van de Peloponnesus) nog eens een Nobelprijs voor literatuur werd toegekend — wore het niet dat nog maar pas en binnen korte tijd al twee Griekse dichters z jn bekroond (Sefiris in 1963
en Elytis in 1979). De Soájetunie heeft z jn verdiensten bekroond met de Leninpr js, en in Griekenland wordt
dit nog wel eens als een analoog eerbewijs gepresenteerd. Men kan echter Ritsos' poëzie beslist niet afdoen
met een νerw jzing naar zijn communistische achtergrond (waarvoor h j overigens vele jaren ín ballingschap
heeft geleden); het grootste deel ran zijn al zeer omvangrijke en nog gestaag groeiende oeuvre is absoluut niet
eng-politiek of ideologτsch van aaυd, maar houdt zich in meer algemene zin bezig met de menselijke waarden en in het bijzonder met z jn geliefde Griekenland. H j is dan ook b jna als `nationaal dichter' in brede
kringen geliefd.
Een ran de fraaiste voorbeelden van Ritsos zeer 'Griekse ' poëzie is de grote cyclus De Jonkvrouw van
de Wingerden (1945-47, maar pas in 1961 gepubliceerd als onderdeel van nog weer een groter geheel).
bestaande uit 24 `zangen', waarran hier enkele geheel of gedeeltel ijk in eertaling worden gegeven. Ιn deze
cyclus wordt Gńekenlands wederopstanding na de bezetting bezongen b j wijze van hymne aan de Jonkvrouw
van de Wingerden. Voor de `wingerden' zullen we Griekenland mogen lezen en de Jonkvrouw' in eerste
aanleg als een verpersoonl ijking daarvan. De figuur, of beter het symbool, pan deze jonkorouw in deze cycus heeft echter verder gr jpeηde associaiies en implicaties. Heel ver teruggaand misschien die van de Magna later en Demeter, in elk geval die van de H. Maagd, en van de `eeuwige, in zwart gehulde Griekse
moeder', en van het leen dat de machten der duisternis overwint en het kind, het molk, tegen de ondergang
beschermt — zoals ook nu weer is gebleken. De Duitsers worden niet met name genoemd, maar de 'ijzerenHeinen ' en andere verve jzingen z jn duidelίjk genoeg. Wel blijkt aan het slot de herwonnen vrede nog een
teer kasplantje te z jn en blijft waakzaamheid geboden (zoals in de navolgende jaren in Griekenland maar
al te zeer zou bl jken)
Ritsos ontleent z jn overweldigende rijkdom aan beelden vooral aan het eenvoudige leven van vissers, boeren
en herders, in aan de Vrijheidsoorlog van 1821, tegen die andere bezetters, de Turken. Steeds weer worden
1821 en 1940-44 met elkaar in verband gebracht, onder andere door verwijzingen naar grote vrijheidsstńjders
van 1821: Nikitards, Makryjdnnis, Kolοkotrdnis, Bouboulińa (een vrouw) en Kanáris, en ook door de
zangen XX en XXI te baseren op de vtienlettergrepige `versus politicus', het fiers b j witstek van de Griekse
volkspoezie van die eeuwen. Alle r jkdom aan beelden weet h j echter haast altijd weer te plaatsen in het
mythisch kades van de strijd tegen het verderf van zijn vaderland en ven de mensel jke waarden.(W J.A.)
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Jonkvrouw met uw gebronsde huid, wier handen werden goud
in de weerkaatsing als de ikoon van de Heilige Maagd,
in 't wollig donshaar van uw hals glinsterde de nachtelijke dauw
en hield zich als in spijt, nog juist voordat de melkweg ging
verbleken,
gestrengeld als een keten om uw hals om te verglijden in de
warmte van uw boezem.
Dik was de stilte, als melk in een vurenhouten ton,
en 't omgeploegde land rook als de kerk de dag van Palmpasen
en kwam tevoorschijn uit zijn slaap de herder als een krab uit 't
water, aan het strand
op wiens frisse schild het ochtendlicht twee sterrestippen in
blauw weerkaatst.
Verheven Jonkvrouw, hoe stil die eerste groet van het
oranjeboompje,
hoe stil uw stap en de ademtocht van de vis terzijde van het
maanlicht
hoe stille fluistering van de mier vόόr de kapel van 't madeliefje.
Ah, hoeveel goud laat achter in de dauwdruppel de zonnestraal
wanneer 't zevengesternte u op het voorhoofd hangt de
zeventakkige mimosa;
ah, hoeveel stuifmeel is saamgeperst in de mond van de bij om
te worden tot honing
hoeveel zwijgen in uw hart om te worden tot lied.
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Hier vloeien nacht en dag ineen in rimpelloze huiver
en gij: uw beide handen, gevouwen om de schoot der stilte,
glanzen
als een duivenpaar van licht, roerloos boven het bos.
ao ‚"po o"(yO η νύχτα * σαγή ° &opopo ριγιε
:σι o'oo, τα &λ χµ α 000, &τ+ riØ ook yboo τηc γ 'λιίτ•ιc,
ΦιΥΥ^'~ν
σdµπφς Ø ‚'.p000kp'o -‚ Σσάλιοτα o"απ' τα loo'.

2
Jonkvrouw, in ons huis werd nimmer over u gesproken
zomin als we ooit zeiden "k haal adem om te leven', maar
eenvoudig ademhaalden;
maar als — zoals zovaak — onze mond vernageld werd door
bitterheid
dan zagen we plotseling als in een flits u achter moeders
schouders
zoals we op een ochtend afdalen langs een ruwe helling naar de
vlakte
en 't in de nacht bevroren amandelboompje zien glinsteren in
z'n bloesems.
Net zo — al was er niemand die het zei — zagen we u rondgaan
in de vertrekken
als een huisvrouw, zonder dat te horen waren uw naakte voeten,
en daar wás u, in de stilte die neerdaalde in de vier hoeken, na
het eten,
in de stilte die intrad in de nacht tussen de bliksem en het rollen
van de donder,
als wij door het raam de doorweekte engelen hoog in de bergen
zagen
ophangen wat lange ladders leken van hemelvuur en -water.
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Wij zagen u in de hand die wees naar 't land en zei `de grond is
goed' of `God zij met u'
of in de hand van oma die haar kruis sloeg, mompelend `op
voorspraak der Heilige Vaders',
in de hand die met het mes het brood betekende met het veilig,
kostbaar kruis,
in de schaduw van vader die ons omgaf met zijn manlijke adem
en in moeders kleine glimlach die zij liet hangen boven
het mandje met z'n vingerhoeden en gekleurde klosjes,
terwijl de ene schaar van 't huis als de mond van een vriend 't
geblokte hemd voor de eerste mei
hapte in model en schuchter zei `veel heil en zegen'.
Maar ál te vaak troffen ons zware tijden en bleven leeg de
oliekuipen,
leeg de tarwezolder als de altaartafel, leeggeroofd door de
winden en de jaren
steeds weer wanneer er `gasten' kwamen met blinkende knopen
en hoge laarzen.
Dan keek moeder 's avonds naar het wittig vierkant van de
maan dat op de vloer verschoof
als naar een brief die zij gekregen had van heel ver weg, haar
kaken bitter opeengeklemd.
Dan stond vader op te middernacht en zat daar op de rand van
het bed,
begroef zijn kinnebak in zijn knuisten als een bekauwde kogel;
dan opende hij het venster en vorste in de sterren naar het lot
der tijden
als opende hij het grote Boek der Schepping en las hij Davids
Psalmen, alléén, maar in uw bijzijn.
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En wij, wij kinderen, stiekem wakker gebleven, gerold in onze
deken,
hoorden dan als uit een droge put uw stem
hoorden als uit die kist beschilderd met donkere cypressen
uw `wees maar gerust, want ik ben hier' en vielen prompt in
slaap met in ons hart geklemd een ster
en hoorden wij in onze droom lieden die kwamen, lieden die
gingen,
wat doffe dreunen als het gebonk van wapenen
lonten die sloegen in het kruit eerweg ginds in de slierten rook
en een maan strak als de knie van Nikitarás,
brede handen ineengestrengeld voor de eed op 't zwaard van
Makryjánnis
en door de wimpers van ons oog zagen we onze Voorvader
kaarsrecht het deurgat vullen met zijn forse gestalte
gelijk een sponzenvisser in 't duister water van de nacht, om wie
de glinstervissen zwemmen van de sterren
en zo tot één ten afscheid sprak `nou, ráák ze'.
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Jonkvrouw van de Wingerden...
zό, als een rots verankerd in de kosmos
met in uw linkerhand de grote weegschaal en in uw rechter het
heilig zwaard
zijt gij de schoonheid en vitaliteit, zijt gij zelf: Griekenland.
ιv
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Spreid weer een breed matras van koele ma'iskolfblaren
Verzink uw ogen diep in het stergeflonker
zoals uw hand verzinkt in 't voorraadsruim amandelen
om aan ons uit te delen, Vrouwe, aan ons die wachten in uw hof
tot gij ons op de dans onthaalt, waarin wij de dood vertrappen.
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Het huis is rustig, opgeruimd als de grote saamgevouwen lakens
in de lavendelkist.
De zon heeft het gekalkt vanbinnen en vanbuiten; zijn
fundamenten staan geworteld
in de koele stilte van de tijd.
Onveranderlijk blijft rusten op de wanden de schaduw van de
baarden onzer grootvaders
de schaduw van hun dolken en karabijnen
de schaduwbeelden die hun kinderen maakten met hun handen
in het lamplicht
— schapen, ezeltjes, monsters — νόόr ze doken in hun bed.
Zo werden ons de muren van het huis tot een verzilverde
ikonenwand:
Maria en Jozef hier, met hun Zoon en zijn Andere Vader
met zijn strengen haar dik als kabeltouwen, en in zijn hand een
bol
(een grote bol waarop geschilderd stond de ganse Peloponnesus),
wat verderop Alexander de Grote, tante Paraskevοόla en
Κοlokοtrόnis
en in een matte weerschijn was ook u, Jonkvrouw van de
Wingerden, achter de olijfbomen, achter de cypressen,
een kruis, teken van zwaard en roem, dat ons beschermde tegen
de scharen al onzer vijanden, hierbinnen en daarbuiten.
ντ
ήσυχο, oυγuµιuµΣνo xα&ύς ! ' τα µιγαλα bιnλoοlντονα µ1ς στα o.r~oύu µi λ.αdriα.
Ο ήλιο &χ άσδιστmµiνo .έ
ιΕσ i 'Ι ' ριςØ(νσ τ3
~aµlλια του
µ(αα οτή αφσαρή σταιιή τοι χρ6νου.
λα en(τι

.Ι

A'ob000 στσdς 000bUbk pb'o' dv(γγιχτος α 100'0ς 8π τις γιµσς
ωιdδις Obb '000 '
8 ίαxwς &"• τις χo0ςdµς oob 'Ις τσφµnίr.ς 000'
ο! T0000' απ' τα Χίρο oWo παιαιθν πο) φτ'dχναr µ! τα 'ί"'ώ
λύχνου

opob000, yoO& ό'όo'o ool γσρη6ως πφτιύ ob0000' "b στρΦΡµα.

Eoo' x' σί τοτχοι ooG "0000ς µα γlνηοσν ob pb00000'opYo'

0000004000 —
blob ή Moplo 'o ό 'Ι

υ δ Foi' τοις υ ό Αλλo' δ πστlρ.ς
παδχιι χοωρα µαλλιd obo oopoli000'o' "I πο) opo'i'o σεα
„o του i" 06000
'„boy όλη τήν πιλο(Ινο poybio 'b" noιχn bobo" ιou
π6ννηαα)
πια 'obpo δ Moy"b't000po', ή bob - Uop000000bb" υ δ ΚολοοοτραΜς

x' 'Eed dχνοφ(γγοωσς, HØ 'ώ' 'Αµπιλιθr, 'obo" án' τ8 kb8O'TpO, 'oto" io' ‚b 0000ptoo'o,
""Ρ6', o'ooll 001 δ6εα, dγνάντισ o' lb"o 'loo ibyploo po', „‚00
x' Ιξ", τα λιφσύοια.
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Jonkvrouw, waarom trekt gij het gebergte in? Waarom vluchten
de wolken?
Vandaag gaan de schapen de schaapskooi van de avond binnen
en verven zwart hun wol.
Vandaag kleurt ook de arend zijn klauwen rood:
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binnenvielen de christenhaters en stortten zich op onze
wijngaarden;
houwen de vijg van de vijgeboom, het kind van de moederborst
houwen àf de arm der Moeder Gods en verkopen 'm op de
markt:
een sprinkhaanzwerm in het gewas die 't veld volkomen
kaalvreet,
een dolkstoot in de rug, de slang met zijn gespleten tong,
getooid als bruid.
Wie kan nu nog, Jonkvrouw, met z'n fluit zitten letten op de
schapen in de schaduw
wie pal staan voor de dennen in de wateren van de melkweg?
In onze lege vaten bomt de donder van duizendjarige
gramschap van groot
in de fusten van de wijn bonzen duizendtallen zomers
grootmoeders jak in de klerenkist ademt nog Bouboulina's,
in de kijker van de kapitein zijn ontwaakt de Kanaris' op hun
oorlogsbodems in de sirocco's.
Jonkvrouw, hul u weer in uw trotse kleftenpak, gord u, hoogop
de toppen van 't gebergte
met de sterren in drie patronensnoeren om uw borst
stop de ikoon van de Moeder Gods in uw ransel bij de kogels en
het kruit
— herderlijke Apostelen slaan op de klokken van de Aya Sofia
een stoet olijfbomen en Macedoonse Vlachenvrouwen klimt
bergopwaarts
de doden zitten op de trappen van de kerk hun musketten in te
vetten met de olie uit de godslamp.
Ν1¿ ο' δ6ο χοινπ σ "1 6ροντσν χιλιτχpοοοι θυµοι πσππου
πφσπαππου
σο'δαρελ:ατo-υ κρsσwδ loyyMo χιλι#6ις χαλοχαίριτ
'ό χσντογοδνι τής γτγισς 'ί ατE 0000Yo' δναλογτται loo'.
µπουλιως
χαί Μ1' στα χσνοχιδλι " χαρα6οχ5ρη Είπνησσν µπουρλδτα xαl
κανδρη&ς χαt σοφχd6ις.

Xv

µες

κυρδ, τί παίρωις τα &i xa! τί λαχαν τd σδγ rιφα;
=fiµιεα µπαινουω τα πρσ6στα στή στρο!ηγα της 6φ&σς 'ί
δdφουν µαδφ τι µσλλ! τους
σήµιφ δdφιι χι δ dιτóς τα ώχια του δλoxóxxινσ,
τί µποδχαραν ο! dντίχριστα 'ί λά ν τ dµπελια µας
χσ6ουν τα σδxο dπ' τή συ.ù 'ί τα µ'ηώ ό τή ρσιγα
χσØ της Παναγιας τα χιp α;ρριςα χαι .ι πσυλαω στα παςØ —
σίηωφο &$8q στα
ρ& ώ ροχαναν 'b χαµπο,
µαχαωια ή πισσπλατη : ή νυφοστολισµενη αχια µ1 τή ό λή
ή γλσωσα.

κορd, κορd, νοhου ςανα o' χλlφταα, τ 3οίχιχσ, φηλ# στα
κορφοδοδ
ςσωου τ' dστlρισ τρί&πλα σταν• χιρφο p0000lio'o
όλ' '½ στα τσγ4ι σο' τής TT000y'O; ob "01" Μ' µ1 µnaφ• τυ.σκαγα —
τσοµπανφαία 'ΑπØολαι χ000":ης 'Αγι# - Øι3ς τα eήµαντρα
ο( uac οί δλαχις οί Νακα6ονίτ:σστς τρα6σν 'ί;dνηφ:ίπς
i οί &ool'ploo' o" 000h' τής επχληοισς λα6ώνοοω τα καραιp11" µ1 τα Ill' τής χαντήλας.

fi

Πeισς οd&iσι asρα, Κυρδ, µ1 τή φλογlρα να γνασστιt ad πρδδατσ τΦν ισχιαν
χ !'οο"; τα ελδτια στd ωρα τοσ γαλσςlα να &αφαωΣΨιι;
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De heilige weg
Angelos Sikelianós*
(Vertaling Hans Warren en
Mario Molegraaj)

Door de nieuwe wond die het lot mij toebracht
drong de ondergaande zon, meende ik, tot mijn hart,
met een kracht gelijk de gulp water
die plotseling door een lek
het langzaam zinkend schip
binnendringt.
Want die avond,
als een langdurig zieke die voor het eerst zijn huis uit gaat
om leven te melken uit de wereld buiten, was ik
een eenzame voetganger op de weg
die begint in Athene en
als heilig eindpunt Eleusis heeft.
Hoezeer was voor mij deze weg altijd
als een weg van de Ziel.
- Hier nog
aandoend als een grote rivier die langsvliet
met door ossen traag voortgetrokken wagens
IEPA OAOt
vol korenschoven en hout, en andere
Til
fil.mç.
wagens die mij snel inhaalden,
"t
de mensen erin als schimmen.

'Awó
vta ft).Tll'1'l ftOI) p' 4VOI~E" f1 plllpa
fpl!1ZlV' Ó
8oppo(k:J(l., orljv Q.p5lá pou
I1A'tÓ<JTlÓPl1l1.lClIhIr;~Mue,c5mno;;

àlro pcrftlfJl'lnàv atlpVilill! wro1vel
'6 1CUJI(I
Q.p6PI ,,' ó).otvo
lJoo).t6tEI

(7àv

runl btdvo 11111 TÓ kl).l,
dppal!Tto:;. 1ClIlpl), lm\I IrpmroPymW:1

,,·dj)!.l~Eltan'!d1l·

T6\1~a)I(óap.ov.ft~

IrEptt(t'"1n,Ç~lll(~O'tólip6l10

KOU

tcnvfl bR6 '!lv

'AIIIJvet

1('

!xEI

Tilll 'E)..f;U(JIYIl.
TI flUlV 'T1l\ IiEVO a6TO:; Ó 5p6po:; "vtll
C!'Tl)ldlit 'tOl! Itpb

oU lip6po:; t1Iç

'l'vx"ç
tlaVEpcDJltwr;:

~1KmZII6c;.IOJ)'oGrret&\)k

aupptvo Am) tà. flMul 4JlÓ~ICl
yqláTII dklaaMtc " ~ûl.a, 1(1 dUo.
6j.eOtUI, TOPl'G 'IWtI IIpocnn:pvoGo:nJv,
àpyG

JJtt1.lUÇdv8~O'I<JI.bJa~oUvlcnctO\ll;

• Angelos Sikelianó< (1884-1951) die in 1909 debuteerde met een bundel 'Alafroiskiotos' wilde niet alleen een d,chter maar ook een ziener zijn. Zijn poëzie is doortrokken van een hoogst persoonlijke mystieke
filosofie. Ten koste van het vermogen van zijn rlj'ke echtgenote poogde hzj zlj'n 'Delfische Idee' te realzseren
- dat bestond uzt de stichting van een geestelijk centrum dat uitemdellj'k zou moeten voeren tot de verheffing van de mensheid In 1927 en 1930 organiseerde hij grote festivals in Delfi. Ook wie dit alles een beetje
griezelig vindt moet erkennen dat hij' nauwellj'ks te overtriffen lyriek op zzjn naam heeft staan. Dit 'Iera odos'
uit 1935 is daarin een hoogtepunt. Uztgave bezorgd door G.P Savidzs: 'Lyrikos vios' (WIM)
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Maar verderop alsof het mensdom was verdwenen
en de natuur alleen overbleef, heerste stilte
uur na uur. En het rotsblok,
geworteld aan éen kant, dat ik ontwaarde
leek me een troon door de eeuwen
voor mij bestemd. En eenmaal gezeten
vouwde ik de handen op de knieën, vergetend
of ik vandaag vertrokken was dan wel of
ik eeuwen geleden diezelfde weg genomen had.
Maar zie, in die stilte, verschenen
uit de dichtstbijzijnde bocht drie schimmen.
Een Zigeuner kwam uit de verte
en achter hem volgden, met ketens
voortgetrokken, twee zwaar stappende beren.
En toen — ze waren in een moment dicht bij me gekomen
en de Gitano zag mij voordat ik de gelegenheid
kreeg hem goed te bekijken — nam hij
zijn tamboerijn van de schouder, al trommelend
met de ene hand trok hij met de andere ruw
aan de ketens. Daarop gingen de twee beren
moeizaam op hun achterpoten staan.
De ene
(stellig de moeder), de grootste,
heel het voorhoofd versierd met
snoeren blauwe kralen, en een witte
amulet daarboven, stond ineens rechtop
in volle lengte, alsof zij een oeroud beeld
was van de Grote Godin, van de eeuwige Moeder,
van diezelfde die in haar heilige droefenis,
mettertijd in menselijke gedaante,
Μα παφπtφ. σδ να τόση ό κόσµος

τ' Εµειν' η φωη µέση. ώρα πι ώρα
υιόν λσυχ α Θoσί κv.. Κ η πfτφ
π όκhριω σε υνι άκρη ριςØενπ,
αρuω υσθ Τόση µοιφυενο MOM ήταν
drt' ιοα αΙΦνα Κ. ΕπλεΕα τό χέρια,
κδθιω, Στό γ ό.ατα, ΕαιØκας
ΑννΜνηω τή µαρα αύτή η dν πΡηρα
«Πίστα Μσø αύτό τόν ίδιο δρόµο
Μα Ob' στην ήονείν σύτη, όπ' τα γυφ

obo κ νnνδ, πθδλανε
τφΙς ίσποι
φ
'ενα ~~τσιχχννα ό
στια εστόκαν,

καί πΙσøθt του δκλουθσαν, µ' ύλωιόα
συςµέκς, dud δρχοθ6όισιες αρκαθ&ς

Kwt 'ό & 06 λίγα ςογφααν µπρØå µα
καί µ' ct& ό Γυφτα, πσΙν Καλό πφφτόσα

αα ιόν ιεσιτdξm, τράβηξε όπ' τας 6ιµο

τα ντεφι κοι, χτυπmκα το υα τό 'ow
τέρt ut i άλλον Ενυφ µt βία
τις 6λνσίδα K' ο1 δφ Αρκοδάα τατα
στό δφ τσα οτmθηταν, Βαρνi
Ή µία
(ητακ M1 Μέσα, ωκΦ), ή Υαγαλπ.
µt πλιχτdς τδιτρα όλο στολισµlνο
τό Φιø
τα υΕτα'πο γαι.όςια, α '
υwν άσπσπ όθασταντηφ, δναωταθη
60000' τφΜ, οσο προmø.πο νό 'τ«
ξόννο Μπαλης Θα EG. ‚Ης «ιό"«' Μdνα,
σύιης της Ιδια πφ '«‚ά Θλµψt νπ.
µε τµ' καιρό' ό" xηρα dιθρΑανη δηι,
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om het verdriet over haar dochter hier
Demeter werd genoemd,
ergens anders Alkmene of de Heilige Maagd heette
om het verdriet over haar zoon.
En de kleine beer aan haar zijde
ging, als een groot stuk speelgoed, als een
argeloos klein kind, ook rechtop staan,
gehoorzaam, zonder al de duur
van zijn lijden te vermoeden noch de bitterheid
van de slavernij zoals weerspiegeld bij de moeder
in haar twee vurige ogen waarmee ze naar hem keek.
Toen zij evenwel door vermoeidheid
treuzelde om te dansen, bewerkte de Gitano met
een handige ruk aan de keten
die bij de kleine bevestigd zat door het neusgat —
bebloed nog door de ring die enkele dagen terug
006 060 00Η06 της καµηε 'Ης ιΒιόνταν
leek te zijn aangebracht — dat de berin
∆ηυπιµo 660, λα ‚60 παηµd το6 ηιοδ ‚ης
χ α χεφ ηταν 'πλπµήνη η Fl000yto
plotseling pijnlijk grommend
Kot 06 µικΦ αιλ χλαΡ ης αρκσόδι,
Te µηαλσ oouxoIH', σαν ανιδσο
hoog oprees, het hoofd gewend
µιπΦ
uόί. αωαπΦθηπε κ 0000,0
606000, 'ή φνκαοντας ακόφ
naar haar kind en dat zij fel
το6 ‚600" 'o" τα µόκφς, 006 Μ+ 'topo
‚
Ης ακλσθιας, '06 καΘρεαηCεν η µαω
danste.
Ø 806 '006 τηε χοu το κοποαν υαιια
En ik, toekijkend, werd
'Αλλ'
6,6 ιαν 060000Μ 000600
6000001 να 000000', 6 Γυατος. Ρ 010
χιδεξιο ιΦσΠΤUα Με αλυσlάας
uit de tijd buiten gerukt, ver uit de tijd,
nτσδ 110000 τό φυθοανς µατøµεω
60600 60' τα χαλκα '06 λιπς µεσες
vrij van vormen besloten
ααι+όντω Ø τοπ ιΦπηαεν, αφνιαια
loop', µουρεοlCονς µά πανα,
in de tijd, van beelden en beeltenissen,
αρθlσκται
"06" 06 naιαι ιης
τωνΦνmς m 0004).', 00) να αολιειαι
ik was buiten, ik was uit de tijd buiten.
(αΠΦ
Ø

'Oto

νά

Ψ ηλά,

κ' ηm, ώς εκοιταςα ‚ρ04000"
Ko απ' '6 00600, µακηια ό" τό λΦω,
δλε(ιιεØ αχό ‚'00066 κλεισµε+πς
0,80 καιΦ. 606 αιαλµατακ' 000600"''
ή0000 Ko,, f4)000 Ko απατα „ρ600.

Maar vόor mij zag ik niets dan
de machtige berin, opgerezen door de macht Md µπυοστα 000, όρθmµενη 606 Μ Oto
‚00 014.00 00) 'Η ς αµοισηG οτοαrπς mG.
van de ring en haar rampzalige liefde,
απ' Μν τφνην 6000080
TI" 00)800" λανιοες στό "'‚«λ',
met de blauwe kralen op het hoofd,
µορτυηικο τ
συµφλο όλα"
το4 τ
ι
φσµεωυ,
000
ontzaglijk sprekend symbool voor heel
'00 παρ;αιαυ,
ω
όπ' 006'α
fit+ τον π)ηρωθη 6π τους Θ+Πτους 11600"
de wereld in heden en verleden,
6 0800" της Wxhç
ontzaglijk sprekend symbool voor al
o '
het lijden van de oudste tijden, waarover nog steeds
door de sterfelijke eeuwen niet de tol
voor de ziel werd betaald.
Die daardoor in de Hades
verbleef en nog steeds verblijft.
MOT 000000 8).)."
µε

000,06W τεφπτό4 συµρελο όλου

Hm00
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Ik hield
mijn hoofd gebogen, terwijl ik,
ook een slaaf van de wereld, in de tamboerijn
een drachme wierp.
Maar toen tenslotte
de Zigeuner op pad ging, weer rukkend
aan de twee zwaar stappende beren,
en verdwenen was in het donker, maande
mijn hart me opnieuw de weg
te nemen die eindigt bij de ruïnes
van de Tempel van de Ziel, in Eleusis.
En, terwijl ik wandelde, kreunde mijn hart:
`Komt wel ooit, komt het uur
waarop de ziel van de berin en van de Gitano
en de ziel van mij, die ik Ingewijd noem,
samen feest zullen vieren?'
En terwijl ik
voortliep bij het vallen van de nacht, voelde ik weer
door dezelfde wond, die het lot mij toebracht,
de duisternis krachtig dringen tot in mijn hart,
gelijk de gulp water die plotseling door
een lek het langzaam zinkend schip
binnendringt. Echter, nu het was alsof mijn hart
smachtte naar zo'n vloed, weggezakt
alsof verdronken in de diepe duisternis,
terwijl het wegzakte in de diepe duisternis,
verbreidde zich een gefluister boven mij,
een gefluister,
en het scheen of gezegd werd:
`Het komt.'
Κε' σκυµµhν
πεØ.ι µσν κφτησα όλ"",,.
"6 κ øι µkνα Εριχω, πλαθα
i έηω TOT κσσµΦ, µια όφχµή
M' Ø. Τ".
ό •Ατσιηνως ξεµακσνκ, ιΦθαικα
ξα" Ρ" δυό α ηοθπδιντες σρτουόες,
σι χαθπτ στα νοΟ χ σmuα. λ ωσάια YO'
υι σπκωσε να ξαωποφ ααλι
τα óσσυον ότου κλιιωκ OTO φ(mα
του "pol Τη' ωνχπς. σιή ν •FkΦίω
κ ' ή καρειν µ υ, ώς Εθαάιςg Βσι'κσθοe
'. οπ 'PTT' TOO' TOTO' ΘΕ ω 'ρεει ή ώρα
ου η pup" TI' αστονάα και TOT Γύρα".
ν MOnI" T" κράςø.
κ' η Ou"
θα Υισρτσσσυν µαςl ,π
Κι TOT πσοχωφυπα
και Βφαιαςε, Εανακωνν απ' Ρ"' 1α iα
ξα, τα στπτα
τληΥη, που ή µοιφ ύ "
.ά Υ
ι òσµητιτά ΟΧ' "Τό' ταρδιά ‚'o'.
ταθυχ από ΦΡσµαιιöν α1ΦΝ&α µπαικι
αα
'
Ρ'
„
eè
ταραθι
Τό "Τία
τέτσια ώς ω P"000i
φυλωςει Κ

Τό

κνθυχ

πληυυύφν η "ρ8,' υου, "ώ 9υθιστη
ak '
ά „Ρίγη" άκέρια στό σκπόδια,
αό Βνθιστηκε "pio στ σκστόδια,
Κ"' 'Πώς"'' µφ,
Σω µσυρµονφ "
ένα µούρµουφ,
κ'έµοιnς Ιλό,,
"8' 'ρτει.η

ι "ό,"
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Volkspoëzie*
(Vertaling Hans Warren en
Mario Molegraaf)

Wiegelied
Slaap ster,
slaap morgenrood,
slaap nieuwe maan.
Slaap — moge de jongeman die
eens je huwt behagen in je vinden.

Κο~
ηιØ ό
, mηιήσοο ονγή
,,ό Ryy6p4
πΡσλ
όλσΕ Κωπ α κι~ ,ιου ee οε πΡδρη
Κσιµήσου πΡολ πορδγγιιλomήκ Πόλη ri X,υσδ οοο.
mή Β, '
-'-'ό *δ Ø
ιιul όλ δοryκινπκδ οου.
Κοιµήσον, όλ σοδ d(φοοω *λ πΡδπλοryισ ο*ήν Π6λη,
κο1 σοδ *ο πλειώνοοω aopovmåd µοο*λφr
o•ιil µτοη f όλO',o όλ πό, mήυ ακφ Τ6 Ø.
κα*π *ο8 jήyσ π! πΡmδι, *ο3
,' δγγm*.
Κ,ιØ κοι πΡοØλο πΡοπΡσs,οισ Ø ØØ.
όλ aoG όλ κδση κδe,oea ό *λ µαφγφeιδρ,•
Κmµήοοο µττ ο*ηκ κοα,ο Ø Ø mλ πΡοΚιδ ‚00001 000,
ή Πσινyιδ ή δEmørva '
ό εlκυι οοσ*ροφιδ οου.

Slaap — ik heb in Konstantinopel
het goud voor je bruidsschat besteld,
in Venetië je kleren en je juwelen.
Slaap — men is in Konstantinopel
je sprei aan het borduren,
tweeënveertig ambachtslieden
leggen de laatste hand:
in het midden plaatsen zij de adelaar,
de pauw aan de rand.
Doe je slaapje kind van de koning,
kleinkind van de keizer.
Slaap — ik heb schoenen bij de schoenmaker
besteld, met kralen zal hij ze rood maken.
Slaap mie wieg en in je dikke windsels,
moge de Moeder Gods dicht bij je zijn.
" Uit de eeuwen van de Turkse bezetting, toen de Griekse literatuur nαuwel jks kon bloeien, stamt lock έén
rijke dichter[ jke schat • de aolkspoëzw. Ζ j heeft zeer oude wortels en ze had ook aanzien[ jke inaloed op Nieuwgriekse dichters Franse en Duitse romantici waren de eersten om deze volkspoëzie te publiceren. `De laatste
mis in de Aya Sofia' is een klaaglied op de ial van Konstantinopel in 1453; Charm uit 'Ieτsje in de onderwereld' en 'Charm gaat υοorb j' de meerman in de Griekse mythologie die de schimmen ian de doden loer
de rioleren in de onderwereld bracht is in de volkssagen, onder meer voorgesteld als ruiter, als een person Ψ catie van de dood bl ven voortbestaan. Editie door N. G. Polites. `Ekloye apo ta tragoudia lou Ellinikou
laou' (WIM)
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De laatste mis in de Aya Sofía
God luidt de klok,
de aarde luidt de klok,
de hemel luidt de klok,
de Aya Sofia de grote kerk luidt de klok,
met vierhonderd bellen en tweeënzestig klokken,
een priester voor elke klok,
een diaken voor elke priester.
Links zong de keizer,
rechts de patriarch,
en door het luide gezang schudden de pilaren.
Men was toe aan het loflied op de cherubijnen,
de keizer zou spoedig verschijnen
toen een stem uit de hemel klonk
en men hoorde de aartsengel zeggen:
`Stop met het loflied
en laat de heilige waaiers zakken.
Priesters, haal het vaatwerk weg.
Kaarsen, jullie moeten gedoofd.
Want het is de wil van God
dat de stad Turks wordt.
Maar stuur een boodschap naar het Westen,
met het verzoek om drie schepen.
Het eerste voor het kruis.
Het tweede voor het evangelie.
Het derde, het beste schip, voor ons heilig altaar
zodat de honden ons dit niet kunnen
ontnemen, dit niet kunnen bezoedelen.'
εηυοM1α d 8,6, οηυαlπι ή

De Moeder Gods was in paniek,
in tranen waren de ikonen.
`Wees gerust, heilige Moeder,
pleng niet te veel tranen,
over jaren, over eeuwen,
zal dit alles weer het jouwe zijn.'
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De betovering
Zwarte zwaluw uit de woestijn,
witte tortel van de waterkant,
nu je overvliegt naar mijn land:
Op mijn binnenplaats staat een appelboom,
schuil in zijn kruin, dan zul je zien
de vrouw, die mijn bruid was.
Zeg haar: ze kan naar 't klooster,
ze kan een andere man nemen,
ze kan haar kleren zwart verven.
Op mij wachten moet zij niet meer,
want ik kom nimmer terug.
Men heeft mij opnieuw laten trouwen
hier in het Armeense land
met de dochter van een heks.
Die behekst de sterren
en het hele uitspansel.
Ze behekst de vogels:
de vogels vliegen niet meer.
Ze behekst de rivieren:
de rivieren stromen niet meer.
ΜσØ υaι χελιδδνø br' ή γρηυσ,
κι άσπφ υω mριστΕρια της άκρσγιαλιάς,
ι ψηλά πο'υ πάτε κατ' τδν τØ υω,
σατσì
'
γηλιά 'χω στήν αίιλή γου ιm1 κυυlγτn,
κσΙ πήπ τής καλής υω, τής γ rvaδmς υου
&λιι καλδγυισ δς YWη, e4
& πανερεσςη,
ΦΕλει τά Øσ άς 9άW1. υαØ νά υτυάή,
νά υή ω παντωςd+η. υή ω κιφnpη.
ΛL
πασςρΙψαν 6ι5 στήν 'Αρµrvιά,
d πήρα 'Αρµeνσποάλσ &y'O
δΙ,
δπσυ υαγείαι τ' άατρη κα1 τάν σφαεδ,
υαγ eνι τά πωλάκκε καΙ 6Εν Ø,
υαγε4ι & πστάωα 'ώ $i τpίχωκ,
τή
Øι "ώ δ "„„.
υσγσίει τtr καράφια "ώ 80 1'000001"I,
γσγαίει IO κι tutvv "o' δώ [ρχοωπ.
'Ρπας "'OlIO γιά νδ 'ρθω, χ11"' "0' φφχk,
κι Ø Υωιςω "'ώ.,, ήλιος ξαστeριά.
hλώνω τ' Ω0"' ‚'00. ξεσελl'O"01,
{ώνoυai o" 001081000 '0' ξες '
""'00 γφφή o" VpU".' IO' ξεγράφετm.

Ze behekst de zee:
de zee golft niet meer.
Ze behekst de schepen:
de schepen varen niet meer.
Ze behekst mij:
ik keer niet meer naar huis.
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Ik ben nog niet op weg
of sneeuw en regen vallen,
doch draai ik me om
dan stralen zon of sterrenhemel.
Ik zadel mijn paard:
het werpt het zadel af.
Ik steek mijn zwaard in mijn gordel:
het springt terug.
Ik schrijf een brief:
de letters verdwijnen.

Meisje in de onderwereld
Wat hebben de bergen het goed,
wat zijn de vlakten gelukkig,
dat zij Charon niet hoeven te verwachten,
dat zij niet met Charon hoeven te rekenen,
maar met de schapen in de zomer
en in de winter met de sneeuw.
Drie dappere mannen wilden weg uit de onderwereld.
De ene in de lente,
de tweede in de zomer,
de derde in de herfst wanneer er druiven zijn.
Een meisje vroeg hen,
de handen geheven:
`Neem mij mee, lieve jongens,
naar de wereld boven.'
`Dat kan niet, knap kind,
dat kan niet, meisje.
Je kleren ritselen, je haren blinken,
je schoenen met kurken zolen
zullen maken dat Charon ons hoort.'
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'Maar ik kan mijn kleren uitdoen,
mijn haren opbinden
en deze schoenen in het vuur gooien.
Dappere mannen, neem mij mee op jullie tocht
naar de wereld boven,
zodat ik kan zien
hoe mijn moeder om me treurt. '
'Meisje, jouw moeder is in
het steegje aan het kletsen.'
'Zodat ik kan zien hoe mijn vader
om me treurt.'
'Meisje, jouw vader is in
de kroeg aan het drinken.'
'Zodat ik kan zien hoe mijn broers
om me treuren.'
'Meisje, jouw broers zijn aan
het discus werpen.'
'Zodat ik kan zien hoe mijn neven
om me treuren. '
'Meisje, jouw neven sluiten juist
bij het dansen aan.'
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Charon gaat voorbij
Waarom zijn de bergen zwart
en blijven in de nevels?
Ze zijn toch niet in gevecht met de wind?
Ze worden toch niet geteisterd door de regen?
Ze zijn niet in gevecht met de wind,
Ze worden niet geteisterd door de regen.
Maar Charon gaat voorbij met de doden.
Hij drijft de jongeren voor zich uit,
sleept de ouderen achter zich aan,
heeft de tere kinderen in zijn zadel op een rij.
De ouderen vragen, de jongeren knielen,
de kleine kinderen heffen de handen:
'Charon, ga door een dorp,
hou halt bij een koele bron,
dan kunnen de ouderen water drinken,
de jongeren discus werpen
en de kleine kinderen bloemen plukken.'
`Zou ik door een dorp gaan,
of langs een koele bron,
dan zouden de moeders die
om water komen hun kinderen herkennen,
echtgenoten elkaar en
het scheiden zou te moeilijk gaan.'

πατι ειναι υα~ρα δ φουνδ Ø o- bo'' φωρπωυεναι
υήν δνευα - πολευe, υήω φυακΛ τδ δφνυ;
Κι o &'„o ώ. πολευ8 α ώ.& oχή ώ. δfρνει,
‚6 ισφαlνει δ Χδφνmς µε +οt6 δποθαυευονς.
Σέρνει 'ώ.'"o δπα υπροστδ, -"'ι" )49000W "„"ό"',
ώ. τρυφερδ πσιδαπουλσ 'ή "όλ" "6 ώ00,
παροααλσΓν ώ γεφνπς, σ ο1 ώ"' Øςeυv
•σΙ iόι ωØ πσιδαπωλα τό χρ"' σØυενα'
ιΧδρε „o", "'ό Ø χωριδ, «ό-"'" σε κρύα φρύοη,
"6 '0040"' γεφνπς νερό, πι οι ""ί "ό λRαρΙοσω,
"ό ,& ‚„„'ό πm6δπουλα """'045"' "4 υαξώξουν
'Α"' δαφών δπδ χωριό, ό" δπδ Ø Ρ0"".
'„χ00000' 440"' ‚ώ. νφό, yσωρlξουν "ά """'ιό iouç,
yνωφÇονπε τ' ώΤΡWενα "o' χωρøυδ „„' ‚χ000 '
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VOORWOORD
Dit Zomernummer 1985, de twintigste aflevering van De Tweede
Ronde, is de bekroning van een lustrum en daarom extra rijk
gevuld.
In Nederlands proza drie verhalen, van Peter Burger (het vijfde
in een half lustrum), Maarten 't Hart en L.H. Wiener. In Nederlandse poezie vele dichters die in ons blad begonnen zijn, zoals Judith Elfferich, Hagenaars, Bombergen, Kuipers, Renée van Riessen
en Rosen; naast hen in dit nummer werk van o.m. Eva Gerlach,
Leeflang, Voeten, Vroman en Warren. We verwelkomen, met een
Weense cyclus, de Vlaamse debutant Erik Spinoy.
Evenals vorig jaar zomer is dit nummer niet-thematisch: niet (wat
betreft de vertalingen) gericht op één speciale literatuur, en al zijn
de verhalen in Vertaald proza (van Arnoni, Margaret Atwood, Gina
Berriault en Malamud) alle uit het Engels vertaald, in Vertaalde poëzie
is werk opgenomen uit vijf taalgebieden, Engels (Auden en Craig
Raine), Italiaans (Dante, Pasolini, Pavese), Pools (Mickiewicz),
Russisch (Ajgi, Brodski, Jesenin, Mandelstam) en Spaans (Lorca).
In Anthologie veertien gedichten van Willem Focquenbroch, en
bij wijze van introductie W.F. Hermans' inleiding bij zijn Focquenbroch-bloemlezing uit 1946.
In Essay Bruno Bettelheim (over Portnoy) en Johan Polak (over
Piet Paaltjens). Paaltjens, wiens honderdvijftigste geboortedag dit
jaar te herdenken valt, wordt in Light Verse gehuldigd met bijdragen van Drs. P, Kees Stip en Driek van Wissen, en met drie nieuwe Engelse vertalingen van Jacob Lowland. Daarnaast, zoals steeds,
een dichterlijk vierluik en de strip van Charlotte Mutsaers; een lied
van Boerstoel; voor het eerst bijdragen van Hans Dorrestijn en Frits
Jans; een literair cryptogram van Drs. P en, in vertaling, Brassens
en Marot.
In Tekeningen, tenslotte, acht satirische prenten van Peter van
Straaten, geïnspireerd op het literaire bestaan.
Met ingang van dit nummer is de redactie uitgebreid met Vic
van de Reijt en Nico Slothouwer, die samen met Anton de Goede
ook het redactiesecretariaat blijft behartigen.
Redactie

Nederlands proza

Slaapziekte
Peter Burger

Het vliegveld van Abidjan leek op ieder ander vliegveld. Een synthetische meisjesstem weergalmde door de ontvangsthal, er hingen
bordjes `Change' en `Taxi', zakenlui haastten zich naar de uitgang.
Aan de horizon stond een palissade van wolkenkrabbers tegen de
waterig blauwe hemel. Jeune Afrique. Vanuit het vliegtuig had ik
een goedkeurende blik kunnen werpen op de verwachte blauwe zee,
de lagune en de ivoorwitte stranden, ongetwijfeld afgezet met op die
hoogte onzichtbare rijen cocospalmen.
Niets sprak voorlopig mijn beeld tegen van het donkere continent,
dat voornamelijk gebaseerd was op Kuifje in Afrika en op boeken van
mijn vader: Kampi'uren langs den evenaar en Wi aten bij menseneters, ondanks recentere lectmir en gesprekken met Afrika-gangers. Het was
warm, maar door de enorme ventilatoren op een niet onaangename
manier. Alles klopte, stelde ik tevreden vast. Behalve de stewardess
met ontkroesd haar had nog niets me kunnen verrassen.
Een kleine man met grijze haren die als paardebloempluizen op
zijn hoofd stonden kwam met uitgestrekte handen op me af. Onder
zijn linkerarm klemde hij een Figaro.
`Dr. Duroc, I presume?'
Ik had meteen spijt van mijn grapje. Mijn gastheer keek verbijsterd en maakte toen een geluid alsof hij stikte. Later ontdekte
ik dat dat zijn manier van lachen was.
Buiten de ontvangsthal was het of ik de Victoria Regina-kas van
de Hortus instapte. Met een hand op mijn rug leidde Duroc me over
het zwetende asfalt van de uitgestrekte parkeerplaats naar een Citrοën Snoek, onderwijl onstuitbaar pratend over Stanley en diens
tochten, die de slaapziekte over half Afrika verspreidden. De walm
van cognac hing bijna zichtbaar, als de tekstballon van een stripfiguur, voor zijn mond.
Duroc reed me rond door Abidjan. Stoplichten en palmen, krotten en kantoren. Een groep dwangarbeiders met kettingen tussen
hun enkels. Vrouwen in bonte jurken en hoofddoeken die op straat
in grote groene bladeren verpakt voedsel verkopen. Bedelaars.
Sigarettenverkopers op een matje naast hun doos met koopwaar. Het
3

tientallen verdiepingen hoge Hôtel d'Ivoire, een ivoren toren voor
westerlingen en verwesterde Afrikanen, zelfs voorzien van een ijsbaan, waarschijnlijk de enige op deze breedtegraad. In de buurt van
de volksmarkt de stank van bedorven fruit en een scherpe pislucht
doordat iedereen overal tegenaan watert. En, onverwacht, overal
muziek van Bob Marley, hier ook na zijn dood nog immens
populair.
De weg naar de kliniek van de Wereld Gezondheidsorganisatie
in Mankouma is slechts voor de helft geasfalteerd. Duroc bleef doorpraten. Dat de carrosserie van de wagen volkomen verroest was,
maar het chassis nog perfect. Dat ik vooral het raampje niet moest
openen omdat het dan binnen nog warmer zou worden. Na Soukoué reden we over de ongeasfalteerde weg de brousse in, een mengeling van plantages en restanten tropisch regenwoud. De wagen
schokte als een drilboor in een rode stofwolk over het wegdek dat
overal tot een wasbord is geërodeerd. Duroc boog zich naar me toe
en schreeuwde: `Sacrées pistes! De drank verwoest mijn lever en de
wegen hier mijn nieren.'
Borden `Projet trypanosomiase' leidden ons naar de kliniek, een
groepje witgekalkte gebouwtjes temidden van de koffie- en cacaoplantages even buiten Mankouma. Duroc liet me de priνéνertrekken zien, zijn kantoor, de animalerie vol ratten en muizen, het laboratorium waar ik bloedmonsters zou moeten testen op de aanwezigheid van antistoffen en van de parasiet zelf, en de eigenlijke
kliniek.
Hier zag ik mijn eerste zieke. Een neger zat roerloos tegen een
muurtje van rode aarde in de zon. Zijn hoofd wiebelde als een overrijpe vrucht heen en weer op zijn uitgeteerde hals.
Tweede stadium,' legde Duroc uit, `een aflopende zaak. Als de
parasieten alleen nog in de bloedbaan voorkomen is het met zo'n
dertig dagen in de kliniek nog wel te genezen, maar het wordt vaak
niet ontdekt, er zijn te weinig symptomen. De trypanosomen zitten in het centraal zenuwstelsel voordat de patiënt weet dat hij ziek
is
Ik staarde gefascineerd naar de man die zich nu zijdelings als een
krab richting schaduw bewoog.
`Dan moet er een arsenicumverbinding aan te pas komen...'
`Arsobal,' zei ik, ik had mijn huiswerk goed gedaan. De zieke reageerde niet toen ik een stap naar voren deed. Misschien was hij al
half in coma.
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`...die de membranen tussen de bloedbaan en het centraal zenuwstelsel kan passeren. Arsenicum. Dat alleen al is fataal in tien
procent van de gevallen.'
De ogen van de man waren gesloten. Op horzels lijkende vliegen,
grijs als de tijd en bruin als het zand in een zandloper, kropen over
zijn lippen en liepen zijn mond in en uit.
Dit was geen leven.
Dit was geen dood.
Dit was eeuwig slapen.
Toen ik het aanbod kreeg om negen maanden onderzoek te gaan
doen in Ivoorkust naar de slaapziekte en de vliegen die de eencellige veroorzaker ervan overbrengen greep ik het met beide handen
aan. Dit bood me de gelegenheid voor een kleinjaar te ontsnappen
aan de verplichtingen van het sociëteitsleven, aan mijn studie en aan
Machteld. No woman no cry.
Het bestaan op de sociëteit verveelde me: de eeuwige clubborrels
waarop ik steeds dezelfde insipide praatjes en grapjes moest aanhoren (`Ken jij het zoutgehalte van de Noordzee? Nee? Dan vraag ik
het wel aan een andere kwal.'), de eindeloze inauguraties, en de jaarlijks terugkerende hoogtijdagen van Semper en Dame Blanche,
waarop ik met Machteld moest verschijnen. De bierestafette. De
kroegjool. Het invechten. Het zooien.
Ik benijdde mijn jaarclubgenoten. Het leven paste hen goed, ze
droegen het als een maatkostuum. Ze leerden makkelijker en hadden rijkere ouders. Zij hoefden zich niet te laten onderhouden door
een vriendin.
Mijn studie liep dood. Uit angst om af te studeren en revolutionaire veranderingen aan te moeten brengen in mijn leven bleef ik
tentamens voor me uit schuiven, voorwendend dat de situatie op de
arbeidsmarkt niet gunstig genoeg was. Lusteloos sneed ik pissebedden in stukjes voor een hoogleraar die een fijnere verdeling in de
orde hoopte aan te brengen.
Vrienden hielden me voor dat ik na mijn studie vrij zou zijn. Niets
begrepen ze ervan. Ik wilde helemaal niet vrij zijn. Niemand wil vrij
zijn.
Machteld. Dingen waren voor haar wat ze leken te zijn en niet
iets anders. Ze was zo doorzichtig als water en ook zo smakeloos.
Regelmatig probeerde ik een einde te maken aan onze verhouding.
Ik zei dan dat het afgelopen moest zijn. Dat het me nu al maanden
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de strot uithing. Dat er nodig iets moest veranderen.
Ze geloofde me gewoon niet. Ze klopte met haar harde verpleegstershanden op mijn wang en zei: `Je maakt maar een grapje, jongetje. Je vergist je. Dit is toch niet echt wat je wilt?'
Misschien had ze gelijk. Het huis was van haar. Ik zou naar een
studentenhuis moeten vertrekken. Dan verkoos ik boven dat kuddeleven deze symbiose, dit wederzijdse parasitisme, als van een koraalvisje en een zeeanemoon. Ik het visje, zij het holtedier.
Ivoorkust was een goed excuus om allerlei keuzes uit te stellen,
zoals mijn studie wellicht een excuus was om buiten de maatschappij
te blijven staan. Zoals uiteindelijk leven ook iets is wat je doet bij
gebrek aan beter, een negatieve keuze.
De dag voor het vertrek kocht ik op aandringen van Machteld de
duurste zonnebril die ze bij V&D in voorraad hadden, een goudkleurig montuur met glazen die op het licht reageerden. Toen we
naar de uitgang liepen zei Machteld gedecideerd: `Nu gaan we nog
even een foto maken.' Ze duwde me een van de fotocabines in, drukte me neer op het krukje en ging op mijn schoot zitten. Haar gewicht
tegen mijn borstkas benam me de adem. Mijn ruggegraat werd tegen de achterwand van het hokje geperst.
`Glimlachen,' beval ze. Ik arrangeerde mijn gelaatstrekken in een
aarzelende glimlach. Toen ik na de flits probeerde Machteld van me
af te duwen volgde onverwacht een tweede flits. Machteld stond op
en trok me de cabine uit.
Met een nagelschaartje uit haar handtasje knipte ze de foto's vaneen. Twee voor haar, twee voor mij. Ze zoende me op mijn wang
en zei: `Als we elkaar over negen maanden terugzien kunnen we ze
aan elkaar passen om te kijken of we de goede voorhebben. Net als
in een mooie melodramatische spionagefilm.'
Ik bekeek mijn foto's. Beide werden gedomineerd door Machtelds
zonnige gezicht. Mijn kin en de pioniersvegetatie daarop werden
weggesneden door het onderkader, haar kin ging fortuinlijk genoeg
schuil achter mijn donkere achterover geplakte haar, een gedeeltelijke zonsverduistering. De bovenste foto kon nog doorgaan voor het
portret van een gelukkig stel, hoewel Machtelds ιΡeiιd 'υ Κ ing iets te
voldaan was en mijn afgeknepen glimlach te duideik gr ι oseerd.
De onderste foto onthulde de waarheid: zij keek nog eiel' voldaan,
maar op mijn gezicht stond het onvoltooide gebaar Ie ken waarmee ik haar probeerde weg te duwen.
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Ik borg de foto's in mijn portefeuille.
Kerel, het doet ons genoegen te horen datje de onderontwikkelde
gebieden wat mores gaat leren. Een prijzenswaardig initiatief, jezelf zo aan primitieve omstandigheden bloot te stellen. Lijkt mij ook
donders interessant, maar om nu te zeggen: "Ja ' , nee. We hopen
je over een kleinjaar weer terug te zien, als we dan tenminste nog
niet in de taverne de dood gevonden hebben.'
Mijnjaarclub heet Tough Guise. Ik ben niet het populairste lid,
maar een afscheidsborrel is voor ondernemingen als de mijne nu
eenmaal mos. Bovendien is iedere aanleiding om bezopen te raken
er een. Alcoholmisbruik is pandemisch in het corps, waar de studenten nog studentikoos zijn.
Kolm en Kloof, de praeses en de abactis, hielden een speech, ik
sprak een dankwoord, de quaestor, Tempelier, overhandigde me een
doos kraaltjes en spiegeltjes en een vliegemepper, nieuwe toespraken en toasts volgden. Twintigstemmig zongen we het `Gaudeamus
igitur', eindigend met een lang aangehouden, door de grote zaal
weergalmend `Nehehehemini parcehetur' .
Een lampebol vol bier ging de kring rond. De laatste moest hem
leegdrinken en natuurlijk was ik de laatste. Later vertrokken we voor
een kroegentocht. Door met overleg in onverantwoordelijke hoeveelheden bier, wijn en gedestilleerd door elkaar te gebruiken was ik voor
het avondeten al zo beschonken dat ik in de Marenpoort de twee
trapjes aflazerde en tegen de wc-deur in slaap viel, alle onlust verdrongen en verdronken. Tegen sluitingstijd werd ik wakker in een
verlaten kroeg. Op het rugpand van mijn colbert vond ik een vel papier: `Niet storen. Winterslaap'.
Machteld kleedde me geroutineerd uit, alsof ik een van haar patiënten was.
`Zijn we een beetje aangeschoten? Jochie toch.'
Onmachtig op mijn rug liggend op het klamme beddegoed keek
ik toe hoe ze haar kleren uittrok. Met ieder kledingstuk dat ze aflegde dijde haar figuur meer uit. Machteld had het postuur van een
gepensioneerd gewichtheffer. Ze keerde me haar rug toe en toonde me de halfronden van haar billen. Misschien hoopte ze dat dat
me opwond. Haar borsten waren van dezelfde substantie als de pudding die mijn vader altijd even op de schaal liet drillen om op te kunnen merken: `Hij leeft nog.'
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Terwijl ze de vleeskleurige panties van haar dijen stroopte als het
vel van leverworst zei ze: `Nu gaan we kroelen.'
Ze vlijde haar lauwe lichaam over me heen. Het weekdier tussen
haar benen kroop over mijn onderbuik. Ik voelde me alsof ik onder een spanlaken lag.
Alle inspanning bleek ijdel.
`Turgor ontbreekt,' legde ik met dikke tong uit.
Machteld richtte zich op en wierp een blik op mijn wormvormig
aanhangsel.
`Slappe lul.'
Ze boog zich voorover en omsloot met haar mond als een zeeanemoon mijn oorschelp. Ik voelde een scherpe pijn in mijn oorlelletje. Machteld rolde zich van me af en viel in slaap. Ik bracht een
vinger naar mijn oor en proefde toen ik hem in mijn mond stak de
stroperige smaak van bloed.
Duroc zat achter zijn bureau en las uit de Figaro, wekelijks terugkerend ritueel, de theater- en filmagenda van Parijs voor, een zwaarmoedige en zinloze opsomming van toneelstukken, films, bioscopen
en theaterzalen.
Ik zweeg en wuifde me koelte toe met een tijdschrift. Zelfs binnen was de hitte ondraaglijk. Ik drukte een glas vol ijsblokjes beurtelings tegen mijn voorhoofd en tegen mijn slapen. Duroc knikte me
bemoedigend toe. Hij vouwde de krant op, schonk zich een whiskyglas half vol cognac en leunde naar voren, vingertoppen van beide
handen tegen elkaar alsof hij ging bidden. Ik leunde achterover en
zoog op een ijsblokje, in afwachting van een nieuwe monoloog.
Afrika is een vrouw, meneer. U mag dat banaal vinden en een
cliché, ik zeg u dat het waar is. Afrika zuigt de energie op van een
man. Het merg uit uw botten en het bloed uit uw aderen. Kent u
dat gevoel: loom, zweterig, krachteloos? L'animal triste, monsieur.
Dat is Afrika.'
Hij nam een slok cognac.
`Ben ik onbescheiden als ik vraag of u een vriendin heeft?'
Ik toonde hem de foto's, enigszins gegeneerd, alsof het pornografische voorstellingen betrof. Hij bekeek ze zwijgend en gaf ze zonder iets te zeggen terug.
`Ik heb er wat kapot zien gaan in mijn tijd. Mijn organen drijven gelukkig op sterk water, want alles rot weg in dit klimaat. Net
als de kamelen en de baobabs kom ik nooit droog te staan.
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Ik heb er wat hun ziel zien verliezen hier. De zwarten hebben er
een verhaal over. De zwarten hebben overal verhalen over. Zij beweren dat uw ziel een klein mannetje is, onstoffelijk, maar verder
hetzelfde als u. 's Nachts, als u slaapt, verlaat dat mannetje het lichaam door de mond. Hij kan de ziel van een ander ontmoeten. De
twee vechten en een keert niet terug. Bent u zwak of ziek, voelt u
zich leeg, hebt u een taboe geschonden, dan kan de ziel verdwijnen.
Dat is ook wat er gebeurt met hen die aan slaapziekte lijden. Dat
is waarom hun mond openhangt. Dan kan de ziel terug. C'est curieux, hein?'
Toen ik het kantoor verliet schudde Duroc me de hand.
`Onder ons, monsieur, ik ben blij dat u gekomen bent. In tijden
niet zo'n goed gesprek gehad. Bonne nuit, monsieur.'
De kale twijgen van de baobab piepten en de worstvormige vruchten schommelden op en neer, een monsterlijke mobile. Baobabs zijn
buitenaardse verschijningen, met hun grotesk gedraaide korte takken die op wortels lijken boven een enorme gezwollen flesvormige
stam. Jonge exemplaren worden nooit gezien. De zwarten, die overal verhalen over hebben, zeggen dat de duivel de boom ooit voor
straf op zijn kop heeft gezet, de takken onder de aarde en de wortels erboven. De duivelsboom.
Deze was zeker veertig meter hoog en meters breed. Ik zat op een
klapstoeltje onder de grote apebroodboom bij de doorwaadbare
plaats in de rivier en turfde de personen die passeerden op weg naar
de cacaoplantages: hun geschatte leeftijd, geslacht, en het tijdstip
waarop ze langskwamen. Door op dit soort specifieke plaatsen, zoals
de galerijbossen langs de grote rivieren, waarin de tsetsevlieg zich
bij voorkeur ophoudt, populatietellingen te doen zouden we hopelijk te weten komen welke bevolkingsgroep het grootste risico liep
gestoken en geïnfecteerd te worden.
De zon scheen zo fel op het papier dat mijn ogen er van gingen
tranen. (De zonnebril bleek zo kostbaar te zijn dat hij al in de eerste
week van mijn verblijf was gestolen.) Boven mijn hoofd schreeuwden neushoornvogels. Naast me stond een vliegenval. Zweet drupte
van de punt van mijn neus op mijn lijsten. Af en toe sloot ik mijn
ogen voor de zon die via het papier in mijn ogen stak. Het hypnotische mozaïek van het zonlicht op het wateroppervlak maakte me
slaperig. Mijn lichaam werd een wassen beeld waarvan langzaam
de gelaatsuitdrukking wegsmelt, het gezicht van een man gezien
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door een ruit waarover de regen stroomt.
Regen. Nu blootshoofds in een Hollandse stortbui te lopen. Of
een bad te nemen in de rivier. Maar in het water loerden myriaden
onzichtbare insluipertjes, uitvretertjes en onderkruipertjes op zorgeloze zwemmers.
Insecten zoemden in grauwe wolken om me heen. Ik trok alles met
zes poten aan alsof ik al aan het ontbinden was. Heer van de vliegen. Een tsetsevlieg ter grootte van een vingernagel landde op mijn
pols, vouwde zijn vleugeltjes over elkaar en bracht zijn steeksnuit
in de aanslag. Glossina palpalis. Kleine anaesthesist. Ik pakte de vliegemepper en sloeg hem tot pulp. Mao had de oplossing: iedere Chinees een vliegemepper en dan maar slaan. Iedereen is verplicht tien
vliegelijkjes in te leveren. Maar Mao had ook de mankracht; Ivoorkust heeft nog geen acht miljoen inwoners.
Een van de assistenten reed me over de rode laterietwegen naar een
naamloos dorpje in de savanne, zo'n zestig kilometer van Mankouma, een groepje hutten met rieten daken, verborgen in een plooi van
het landschap. De rit door het glooiende, meer open terrein was een
verademing na de woudzone, waar de begroeiing het uitzicht benam. De zon was een gloeiend gat in de hemel waaruit gesmolten
metaal over de wereld werd uitgegoten. Alle kleur was uit het landschap weggebrand tot een beperkt koloriet van oker en terracotta.
Verspreide doornbomen en een enkele baobab braken de monotonie van de horizon.
Op sommige plaatsen was de brousse zwartgeblakerd, kaalgebrand door de bevolking om nieuwe akkertjes te kunnen beginnen.
De grond wordt er bijzonder vruchtbaar door, maar al na een paar
jaar moet het gebied uitgeput achtergelaten worden, overgegeven
aan de erosie door zon en regen. Bovendien bestond er dit extreem
droge jaar gevaar voor bosbrand.
Halfwilde varkentjes renden weg voor de wielen van de Landrover. De vrouwen stopten met katoen spinnen en gierst en yams stampen, en verdrongen zich bedelend om aspirine en penicilline rond
de wagen.
Iemand ging de dorpschef halen. Een jongetje peuterde een kever uit een stuk rottend hout, pelde de dekschilden eraf en bood me
glunderend het zachte lijf aan. Ik stalde in de tussentijd als een
marktkoopman mijn instrumenten uit op een klaptafeltje.
De dorpschef verscheen, een grote man met een ijsmuts. Het doel
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van ons bezoek werd uitgelegd. De chef keek sceptisch. Ik liet zien
hoe onschuldig de ingreep was. Met een lancet prikte ik in mijn wijsvinger, ik ving een bloeddruppel op op een filtreerpapiertje en hing
dat in de zon te drogen.
De chef schudde zijn hoofd, zei iets tegen de assistent en liep verontwaardigd weg. De vrouwen gingen terug naar hun vijzels, mortieren en spintollen.
Vorige week zijn hier ook artsen geweest,' legde de assistent uit.
`Hij is bang dat zijn bloed opraakt als dit vaak gebeurt.'
Nachtvlinders zwermden rond de suizelende gaslamp. Ik zat met
Duroc op de veranda van zijn ambtswoning. Na een korte zonsondergang in fantastische kleuren was de nacht gevallen, even plotseling als de tropische regenbuien. De vogels in de mangoboom die
zijn takken uitspreidde over de veranda zwegen, van een feestje verderop dreven de geur van gekruid voedsel en flarden reggaemuziek
aan.
'J'ai mon jour de cafard, auhourd'hui.'
Ik zweeg beleefd.
Alle blanken in Afrika drinken. Na een jaar slaat de tropische
melancholie toe. Als u een jaar hier blijft zult u ook aan de drank
raken. Sommigen gaan met een geweer de brousse in, maar u bent
niet het type om te jagen. Ik heb Afrika boven en onder de evenaar
gezien. Er is niets nieuws tussen de keerkringen. Ici il n'y a rien,
monsieur, nothing, nichts. C'est vide comme la vie.
Ooit heb ik oog in oog gestaan met een leeuw. Het was in Mali,
ik maakte 's nachts een wandeling in de woestijn, et le voilà: een
leeuw. Wij zagen elkaar enige ogenblikken aan en toen vluchtte hij.
Zelfs de wilde dieren lopen voor u weg. Al wilde u het slachtoffer
worden van verscheurende dieren, dan nog zou het u moeite kosten.
Onder de evenaar draait het badwater de andere kant uit als het
wegloopt. Mooie, nutteloze kennis, monsieur, net als de kennis die
u vergaart. Nee, spreekt u mij niet tegen. U gelooft toch niet echt
dat de mensen op grond van uw bevindingen die rivier zullen
mijden?'
Het licht dat de gaslamp op de tafel wierp werd steeds gedempter door de groeiende koek van insecten die tegen het glas kleefde.
`Vertel iemand in Europa dat hij van sigaretten of vet eten af moet
blijven. Vertel die vlinders dat die lamp gevaarlijk is. Mensen veranderen zo moeilijk van gewoonte of ideeën. Eeuwenlang hadden
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vliegen in de handboeken vier poten omdat Aristoteles dat ooit geschreven had. Kom, maak het uzelf toch niet moeilijk.'
`Maar u, u bent toch arts,' wierp ik tegen.
Ik ben arts, maar ik ben geen Albert Schweitzer. U wilt weten
waarom ik arts ben geworden? Mijn jeugd, meneer, was een schitterend gestoffeerde en verlichte gang in een hotel. Ik kon naar believen suites inlopen. Op iedere deur hing een bordje: concert-pianist
— ik heb de Mondscheinsonate uit mijn hoofd kunnen spelen, en
met gevoel, meneer! —, hoogleraar, geslaagd zakenman, ik koos
voor "succesvol arts". Later ging ik me afvragen hoede andere kamers zouden zijn en wat er buiten het hotel was. Het uitzicht viel
tegen. De kamer was te klein. De deur klemde.
U en ik monsieur, wij zijn verloren, wij hebben de keuze gemaakt.
Jawel, ook u. Een landgenoot van me heeft gezegd dat de mens zichzelf voortdurend moet kiezen. Ce n'est pas vrai. De kunst is niet te
kiezen. Et cela, c'est bien impossible.'
Geslagen en gebrandmerkt door de zon en versuft door de milde narcose van het Ivoriaanse klimaat bracht ik de volgende maanden
door. De werkelijkheid, of wat daar voor door moest gaan, kalfde
steeds verder af door een stroom van melancholie en gevoelens van
zinloosheid waarop ik me willoos mee liet drijven.
Ik sloopte de ene vlieg na de andere. Ik vernielde ze zoals een klein
jongetje zijn speelgoed kapot maakt. Eerst de vleugeltjes eraf gebroken, dan heel voorzichtig met een pincet de kop losgetrokken, zodat de speekselklieren als dunne witte draadjes vrij komen te liggen.
Die speekselklieren worden onder de microscoop onderzocht op trypanosomen. Ik prikte bloed, turfde de inlanders die de rivier overstaken en ving vliegen.
Het onderzoek vlotte niet. Meetresultaten waren onnauwkeurig,
Duroc eiste meer gegevens, de bevolking werkte niet mee. Hier en
daar werden onze vallen vernield door dorpsbewoners die niet begrepen dat we vaak de gevangen vliegen weer moesten loslaten. (Als
we de vliegenpopulatie te ingrijpend veranderden zou elk verder onderzoek te zeer van de natuurlijke situatie afwijken.) Mijn gastheer
ging voort met het houden van mistroostige monologen. leder weekeinde nodigde hij me uit voor de braspartijen van de blanke côterie in Abidjan. Ik weigerde beleefd. Een gevoel van onbeweeglijkheid nam bezit van me, de beweeglijkheid van iemand die tot zijn
nek in het zand is begraven. Slaapzand.
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De zuigende leegte in me werd steeds groter, ik naderde een mentale stupor zoals ik die zelfs in Leiden niet gekend had.
Zittend onder deze apebroodboom bij de rivier heb ik verlichting
gevonden, zoals ooit Boeddha mediterend onder de boddhiboom het
nirwana deelachtig werd, of beter: zoals Antoine Roquentin op het
bankje bij zijn kastanje tot inzicht kwam.
Ik zat op het klapstoeltje met mijn lijsten, een halo van vliegen
rond mijn gebrillantineerde haren. Boven mijn hoofd veroorzaakte de komst van een gier opschudding onder de neushoornvogels.
De vlieg wandelde tussen de walletjes van aders en middenhandsbeentjes over mijn hand als een soldaat over pas veroverd land. Hij
wreef zich in zijn voorpootjes van genoegen. Het achterlijf was verschrompeld, de uiteinden van de vleugeltjes waren gerafeld, een oud
en uitgehongerd exemplaar. Hij keek me afwachtend aan. De gedachte dat ik door een microscoop mijn gezicht duizendvoudig
weerspiegeld zou kunnen zien in zijn facetogen maakte me duizelig.
Vermoeid bracht ik mijn hand omhoog, alsof ik de vlieg zegende. Zo dadelijk zou ik hem uit zijn ellendige parasitaire bestaan
verlossen.
Een kleine eeuwigheid later keek ik op. Mijn hand en mijn oogleden waren eigenlijk te zwaar om op te tillen. Niets leek me aanlokkelijker dan slapen, wegzakken in een donzen vergetelheid, geen
verplichtingen, geen keuzes. De vlieg wreef met zijn voorpootjes
over zijn zuigsnuit, hij maakte zich gereed voor een kleine bloedtransfusie. Ik kan me nu laten steken. Matig geïnteresseerd zie ik
het mondstuk in mijn huid verdwijnen. De vlieg tankt zich vol met
mijn kostelijke bloed. Zijn achterlijfje zwelt langzaam op, de chitineringen en de vleugeltjes krijgen meer glans. Ik zie mijn hand van
steeds grotere afstand, alsof hij niet meer aan mij toehoort.
De eerste dagen voel ik me opgelucht. Nu de parasieten rond mijn
rode bloedlichaampjes krioelen doe ik op een vreemde manier onthecht mijn werk, met meer toewijding, hoewel met even weinig resultaat als voorheen. Ik dood geen vliegen meer, de tsetsevlieg is
mijn totemdier geworden. Ik voel me weldadig loom, de uiteindelijke apathie kondigt zich aan. Misschien stel ik me aan en is het allemaal maar suggestie. Ik ben wel gestoken, het rode puntje op mijn
handrug bevestigt het, maar de vlieg had geen parasieten bij zich,
slechts twee op de duizend vliegen zijn geïnfecteerd, de loomheid
die ik voel is geen andere dan de versuffing van mijn eerste maan13

den hier.
Maar dan stel ik me voor hoe na een paar maanden, of na verloop van jaren, de trypanosomen doordringen in mijn ruggemerg
en mijn hersenschors. Of iemand besmet is kan nauwelijks met zekerheid worden vastgesteld, en zodra het duidelijk is, is het meestal
te laat. Ik kan de ziekte mee naar huis nemen en er niets van merken, gewoon onopvallend verder leven, afstuderen, een baan zoeken, mezelf weg laten zakken in het drijfzand van de tijd — om dan
plotseling overvallen te worden door de grote slaap. Machteld en
mijn vrienden die het leven zo goed aankunnen zijn ook besmet.
Pratend in hun slaap leven ze verder tot ze dood gaan. Iedereen
draagt de kiemen in zich, niemand zal gespaard blijven.
Duroc weigert me te geloven als ik hem in een overmoedige dronken bui vertel dat ik geïnfecteerd ben. Hij denkt dat ik last heb van
tropenkolder en schenkt me nog een bel cognac in. Hij zou mijn
bloed moeten testen en de ambassade of de universiteit in moeten
lichten, maar hij houdt me liever hier. Hij heeft het over een uitbreiding van het onderzoek. Kan ik niet ook bloedmonsters nemen
bij varkens en geiten om te kijken of die geen reservoir van trypanosomen in stand houden? Hij twijfelt aan de representativiteit van
mijn steekproeven. Hij benadrukt het belang van continuïteit in het
onderzoek.
Uiteindelijk houd ik me alleen nog in naam bezig met de wetenschap. Ik zit tegen mijn apebroodboom geleund, ingeklemd tussen
twee wortels, gedachteloos aan de peul van een kapokboom te peuteren. Als in een droom zie ik de mensen passeren, 's ochtends heen,
's avonds terug, mannen in shorts onderweg naar de plantage en
halfnaakte vrouwen die alles op hun hoofd vervoeren, waterkruiken,
wasgoed, rieten manden met vruchten, kapmessen. De eb en vloed
van mensen, en de rivier die eeuwig doorstroomt naar de zee, zo
gaat het leven aan me voorbij.
Een Landrover komt in een rode stofwolk het pad af. Ik fantaseer
over de zieke Livingstone, wachtend op zijn Stanley. Laat Stanley
wegblijven. Moet ik als een oude olifant het oerwoud intrekken om
met rust gelaten te worden? Als het stof weer is gaan liggen klimt
er een met fototoestellen en accessoires behangen blanke uit de Landrover. Hij loopt op me af en zegt: 'Hi.' Ik verroer me niet. Gehurkt stelt hij zijn camera scherp op mijn verbrande neus.
'Say cheese, man.'
(`...').
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`Say anything. Millions of people will see your picture.'
Klik.
`Poor devil.'
Klik.
In Nederland slaat Machteld een tijdschaft open. `Slachtoffer van
slaapziekte.' Als ze heel goed kijkt ziet ze misschien ook het strookje
plastic in mijn linkerhand. Twee pasfoto's, tot onherkenbaarheid
uitgebeten door het zweet van maanden, een Rohrschachtest in chemisch geel, rood en blauw, een tot afzonderlijke betekenisloze stippen uitvergroot stukje tv-beeld.
Natuurlijk is het zo niet gegaan. Natuurlijk heb ik de vlieg verpletterd onder mijn gestrekte hand. Toch zou het kunnen. Als ik het zou
willen, zou het kunnen gebeuren.
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De vogelbezorging
Maarten 't Hart

De eerste nachtvorst was al langs geweest. De kastanjebladeren
kleurden als oud goud. Maar Lodewijk zag het niet; hij liep met gebogen hoofd. Zijn rechterhand droeg hij voor zich uit als een ontplofbaar voorwerp. Over zijn vingers was een servet gedrapeerd.
Met een tuinschepje liep ik achter hem aan. Zo gingen wij tussen
de klinieken van de inrichting door. We schuifelden langs de goed
onderhouden perken, langs de zonnewijzer, langs de vijvers. Onder een treurwilg stopte hij. Omzichtig legde hij het servet op het
gras neer. Toen haalde hij zijn hand eronder vandaan.
`Geef mij dat schopje eens,' zei hij.
Zorgvuldig stak hij een graszode van tien bij twintig centimeter
uit het gazon. Hij groef een poosje. Er ontstond een putje van twintig
centimeter diep dat hij rechthoekig afwerkte. Vlak voordat hij klaar
was, ving hij een engerling die hij verderop tussen de Reigersbek
zette.
`Zo, nou is het jouw beurt,' zei hij.
Voorzichtig verwijderde ik het servet. Op het gras stond een glanzend lichtbruin gevernist doodkistje. Met twee handen plaatste ik
het kistje in de put. Toen gingen we samen rechtop staan. Een zenuwtrek liep van zijn ooghoek naar zijn neusbrug. Vlak onder zijn
montuur verschenen twee druppels. Het leek of zijn bril huilde. Hij
gaf me het schopje.
`Alsjeblieft, doe jij het maar,' zei hij, `ik kan het niet.'
Spoedig was het kistje verdwenen. Als een legpuzzelstukje werd
de graszode teruggelegd. Niets wees erop dat daar, om half acht 's
morgens, een kleine teraardebestelling had plaatsgevonden.
Twee dagen daarvoor had hij gezegd: `Loop eens mee naar de
medicijnkamer.'
Op een brancard lag een bobbelig voorwerp dat overdekt was met
een witte handdoek.
`Til maar op,' zei hij. Ik nam de doek weg. Er lag een dode
zanglijster.
`Vanmorgen gevonden,' zei hij.
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`O,' zei ik, zonder iets te laten blijken van verbazing.
`Jouw vader was toch doodgraver?' vroeg hij.
`Grafmaker,' zei ik.
`Da's hetzelfde,' zei hij, `dus dan heb jij vast wel een werktekening van een doodkist.'
`Nee,' zei ik, `nee, mijn vader was geen kistenmaker.'
`Wat jammer,' zei hij, zijn wenkbrauwen optrekkend, `wat ontzettend jammer.'
`Wat wil je dan weten?' vroeg ik.
`De verhoudingen van een doodkist. Ik wil er zo graag een timmeren voor dat dode vogeltje.'
`Moet dat zo nodig in een echt doodkistje begraven worden?'
vroeg ik, "t kan toch ook wel in een sigarenkistje?'
`Waarom mag zo'n vogel niet in een echte doodkist, en wij wel?
Waarom bekommert niemand zich om de dode vogels. Alleen al hier
op het terrein vind je er zo veel, en niemand bekommert zich erom,
ze laten ze maar liggen, en dan komen er honden of katten, en naderhand vind je dan veren, een stukje kop, twee pootjes... je vindt
haast elke dag resten, verschrikkelijk. En we moeten op de therapie toch timmeren, dus waarom dan geen doodkistjes voor vogels.'
`Ja, ja, goed, maar... maar...' zei ik.
Zijn pupillen werden klein. Werkte ik hem tegen, dan zou hij zich
wreken. Dan zou hij de patiënten tegen mij opzetten.
`Heus,' zei hij, `niemand bezorgt de dode vogels, ik heb dat vroeger al gemerkt toen ik zelfthuis nog vogels hield, totdat 't niet meer
mocht van m'n vrouw. Ach, jij hebt een heel wat beter wijffie dan
ik, ik denk dat jij best vogels van haar mag houden, moet je doen,
moet je echt doen, en neem dan dwergkwartels, die zijn zo leuk. De
jongen ervan kunnen dadelijk lopen als ze uit het ei komen en ze
zijn dan nog zo klein dat ze zo door het gaas heen gaan. Ja, jammer dat ik ze niet meer houden mocht, ik weet niet waarom zij...
nou ja, als ik eerst de maten van een doodkist maar had.'
`Jammer dat je de kist van Gerbrand niet hebt opgemeten,' zei ik.
`Ja, stom,' zei hij, `ik begroef de vogels toen nog in doosjes of busjes, ik was toen nog niet op het idee gekomen dat we best kistjes voor
ze kunnen timmeren op de therapie.'
`Ik weet nog wel een andere manier om erachter te komen,' zei
ik, `op de begraafplaats waar mijn vader werkte stond altijd een
reserve-doodkist. Aan z'n opvolger zou ik kunnen vragen of ik die
mag opmeten.'
17

Acht dagen was ik als verpleger in dienst toen ik voor het eerst met
Lodewijk in contact kwam. Mijn werk beviel mij goed. Alleen met
één jongen van mijn groep had ik moeite. Hij was ongeveer veertig jaar, maar gedroeg zich als een kleuter. Als hij uit de therapie
kwam, vloog hij mij om de nek. Net als veel anderen uit zijn groep
wilde hij steeds geknuffeld worden. Dat deerde mij niet. Dat wil zeggen: bij die anderen deerde mij dat niet. Maar Leo hijgde bij mijn
oor, zijn adem was vochtig warm.
Al de eerste dag dat ik er werkte, was mij opgevallen dat twee patiënten met een half oor rondliepen. Toen meende ik nog dat dat
soms bij zwakzinnigheid hoorde. De derde dag vertelde een arts mij
dat Leo die twee oren had afgebeten. Diezelfde Leo waarschuwde
mij een paar dagen later.
`Boede Ni Bo is geval.'
Ik rende naar de gang. Uit een andere zaal kwam een wat oudere man aanrennen. `Nico Bol,' zei hij, `hoe kan dat nou? Die jongen is toch niet epileptisch?' Hij legde hem op zijn zij, maakte zijn
strop los. Uit de mond van Nico kwamen enkele druppels bloed.
Leo stond ondertussen toe te kijken, deed een stap in de richting
van de oudere man. Die week uit, zette zijn bril recht en trok zijn
haar over zijn oren. De dokter kwam, diende intraveneus valium
toe en Nico kon worden weggedragen.
`Dat was een status,' zei de oudere man tegen mij, `had u dat al
eerder gezien?'
`Nee,' zei ik.
`Ja, u werkt hier ook nog maar pas,' zei hij, `ik ben Lodewijk
Hoornweg, ik werk hier al bijna dertig jaar.'
Weer kwam Leo naderbij. Weer zag ik dat curieuze gebaar. De
rechterhand ging eerst naar de bril, vervolgens naar de haarlok. Dat
gebaar zag ik de dagen daarna telkens als Leo dicht in de buurt van
Lodewijk kwam.
Op een middag — alle patiënten van zijn en mijn zaal waren naar
de therapie — zat ik alleen in de al donkerder wordende ruimte. Lodewijk kwam binnen, zei: `Ik dacht dat jij hier misschien nog wel
een kop thee zou hebben.'
`Ja, er is nog wel wat over,' zei ik.
Hij ging zitten, ik zei: `Ik heb zo'n moeite met die Leo.'
Hij zette zijn bril recht, schikte zijn haar.
`Waarom?' vroeg hij.
`Omdat hij twee oren heeft afgebeten.'
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Ja,' zei hij, `eerstdaags gaat jouw oor er ook aan als je niet
oppast.'
`Wat moet ik doen om dat te voorkomen? Hij loert op iedere gelegenheid om me te omhelzen. En dan hoor ik zijn adem bij mijn
oor, ik krijg er kippevel van.'
`Ja, 't is een doodgoeie jongen, jammer dat hij af en toe een stukje
oor afrijt. Het is echt niet van vandaag of gisteren, vroeger, toen
hij nog bij mij op zaal was, deed hij het ook al.'
`Wat heb jij gedaan om het te voorkomen?'
Lodewijk zette zijn bril af. In het schemerduister zag ik zijn linkeroor meekomen.
`Niets,' zei hij. Hij legde zijn bril met het oor naast zijn theekopje.
Jongen toch,' zei hij, `wat zie je wit.'
`Ik schrik me dood,' zei ik.
`Ach,' zei hij, `je went eraan, ik heb sindsdien een oorprothese,
ik vind het niet zo erg meer, maar mijn vrouw, nee.. , die kan er
maar niet aan wennen. Toen ik ermee thuiskwam, ik bedoel toen
ik zonder thuiskwam, heeft ze toch opgespeeld. En daarna moesten
m'n vogeltjes de deur uit, sinds dat oor gaat het niet zo goed meer
tussen haar en mij, ze kan het maar niet zetten.'
`Het is maar goed datje een bril moet dragen,' zei ik, `daar kan
die oorprothese mooi aan bevestigd worden.'
`Die bril is van vensterglas,' zei hij.
Na die middag kwam hij vaak een kop thee drinken als zijn en
mijn patiënten naar de therapie waren. Steeds vroeg hij: `En? Al
je oren nog compleet?'
`Gelukkig wel,' zei ik.
`Dat zal je huwelijk ten goede komen,' zei hij, `je hebt het nog
nooit zien gebeuren, hè?'
`Nee, goddank niet.'
`Zeg dat nou niet, het is zoiets ongelofelijks, kijk, 't gaat zo, hij
komt vrolijk op je af, kijk zo...'
Lodewijk stond op en kwam met kleine danspasje op mij af.
`...en dan omhelst hij je...'
Lodewijk omhelsde mij.
`...en dan woelt hij met zijn grote handen door je haar, en je hoort
z'n snelle ademhaling bij je oor, en je voelt dat hij aan je oorlelletje knabbelt, en opeens — god, wat deed dat pijn.'
Verschrikt duwde ik hem weg. Hij had ook aan mijn oorlelletje
geknabbeld.
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`Nou, nou,' zei hij, `je denkt toch niet dat ik jouw oor...'
`Je was hard op weg,' zei ik, `en trouwens: je weet: niets is zo
besmettelijk als gekte.'
`We zijn toch goede vrienden,' zei hij, `ik zal bij jou heus geen
oor afbijten, ik deed alleen maar voor.., wij zijn toch makkers? Als
ik doodga, kom je toch wel op mijn begrafenis?'
`Natuurlijk,' zei ik, `dat spreekt vanzelf.'
`Goed,' zei hij dankbaar, `dan beloof ik je dat ik ook op de jouwe kom.'
Op een donderdagmiddag kwam Lodewijk andermaal een kop thee
drinken op mijn stille zaal. We keken uit over de natte daken van
de klinieken. We luisterden naar de stemmen op de gang. Soms
hoorden we een verre gil.
`Ik ga thuis weg,' zei Lodewijk.
`Weg?' vroeg ik, `waarom? Hoe dat zo? Heb je het dan zo slecht?'
`Ach,' zei hij, `nadat ik thuiskwam met dat oor, is het bergafwaarts gegaan, en nou kwam ik gisteravond thuis en ze was er niet.'
`Nou, zeg,' zei ik, `ze hoeft toch niet altijd met het avondeten
klaar te zitten?'
`Nee,' zei hij, `dat hoeft ook niet. Daar ging het ook niet om.
Maar ze was weg, rouwbeklag, ze kwam thuis, ze zei: "Zo netjes
als Clazien daar opgebaard lag in 't rouwcentrum, zo keurig," en
ik vroeg: "Lag ze dan niet thuis opgebaard," en ze zei: "Nee, nee,
ze lag in zo'n zaaltje van een rouwcentrum, nou, keurig hoor, met
zo'n prachtig zilvergrijs kleed over de kist heen, 't kon gewoon niet
netter." "Ja," zei ik, "maar 't is toch armoe dat ze niet thuis was
opgebaard, dat vind ik toch heel min van d'r man dat die haar
daar..." "Waarom?" zei ze, "je zal maar met zo'n eng lijk onder
één dak moeten slapen." "O," zei ik, "dus als ik doodga, laat jij
me ook opbaren in zo'n rouwcentrum." "Nou en of," zei ze, "denk
je dat ik met zo'n enge dode vent onder één dak wil slapen, nee hoor,
geen sprake van, en 't is zo keurig netjes in zo'n rouwcentrum, echt
keurig, met zo'n mooi zilvergrijs kleed over je kist en mooie Armskelken."
"Van plastic," zei ik. "O, daar heb ik niet naar gekeken," zei
ze, "maar of ze nou van plastic zijn of echt, als jij dood gaat, laat
ik je daar ook opbaren, dat weet ik wel, ik hoef dat enge gedoe niet
thuis te hebben, afleggen, kisten en opbaren, nee, jij gaat subiet naar
't rouwcentrum." "Daar protesteer ik tegen," zei ik, "dat wil ik
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volstrekt niet hebben, ik wil niet in een rouwcentrum, ik wil thuis
opgebaard worden." "Je bent dan toch dood," zei ze, "dus dan heb
je niks meer in te brengen, jij gaat één, twee, drie naar zo'n rouwcentrum."
Lodewijk zweeg even, zei toen: `Daarom wil ik van huis weg. D'r
is hier op zaal nog één plaats vrij in 't bovenbed bij 't zijraam, daar
ga ik slapen.'
En hij ging daar slapen. Aanvankelijk protesteerde de directie.
Maar al spoedig zagen ze de voordelen. Een broeder die dag en
nacht beschikbaar is en daar niet voor betaald hoeft te worden.
Na een paar jaar kreeg hij een eigen zolderkamertje. Het onderscheid tussen de patienten en hem was toen al zo vaag geworden dat
bezoekers hem altijd als een geesteszieke behandelden, iets dat hem
steeds heel vrolijk stemde.
Toen ik hem de maten leverde van een doodkist, zei ik: `Maar zo'n
vogelkistje hoeft toch niet dezelfde maten te hebben?'
Ik moet toch een uitgangspunt hebben,' zei hij, 'ik moet toch ergens beginnen?'
Hij timmerde zijn eerste doodkistje. Het was nog niet zo mooi afgewerkt. Maar het tweede, voor een kauw, oogde al beter. Later bedelde hij om ijzerwaren, handvaten, een plaatje voor bovenop de
kist met `Rust zacht' erop — zaken die niet leverbaar waren, zodat het behelpen bleef. Toch werden de kistjes steeds mooier. Het
enige wat mij niet beviel was dat zijn activiteit zoveel weerklank
opriep bij de patienten. Zij wilden op de therapie ook vogelkistjes
timmeren. Ze vonden op het terrein ook dode vogels. Onder zijn
leiding begon de één na de ander aan een eigen ontwerp. Het verbaasde me om te zien hoe gretig ze zich daarop wierpen. En hoe blij
ze waren als ze tijdens een wandeling weer een dode vogel aantroffen. Soms kwam het zelfs tot een woordenwisseling.
`Ik zag dat musje 't eerst.'
Ja, maar ik pakte hem 't eerst op.'
`Hij is voor mij, ik mag hem hebben, broeder, zeg dat ik hem mag
hebben.'
`Nee, geef hier, 't is mijn vogeltje, blijf af.'
Ik hoor dat ze op de therapie af en toe doodkistjes voor vogels timmeren,' zei de directeur-geneesheer na twee maanden, `ik weet niet
of ik daar nu zo blij mee ben. Hoe komt dat zo?'
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`Lodewijk is ermee begonnen,' zei ik.
`Goed, goed, voor hem gelden speciale regels... maar die
anderen?'
`Ze doen het veel liever dan boekbinden.'
`Accoord, accoord, maar kunnen jullie het toch niet wat
afremmen?'
`Tot nu toe hebben we het oogluikend toegestaan, maar niet gestimuleerd. Maar ja, 't bevredigt kennelijk een behoefte, ze gaan er
helemaal in op, het houdt ze veel meer bezig dan iets anders, het
doet ze goed, ze fleuren op, het lijkt of het ze een doel geeft, iets zinvols om mee bezig te zijn.'
`Nou ja, schadelijk lijkt het niet.'
`Ze moeten toch ergens mee bezig zijn,' zei ik, `je kunt ze moeilijk naar een show van André Hazes laten kijken, daar zijn ze te intelligent voor.'
Toch was ik blij dat ik in die tijd werd overgeplaatst naar de afdeling Korsakow-patiënten. De vogelbezorging nam zo'n hoge vlucht
dat het mij enigszins benauwde. Haast elke ochtend werd in alle
vroegte door de patiënten een stoet geformeerd om een kauw, mus
of merel ter aarde te bestellen. Met betraande ogen stonden ze dan
bedrukt achter degeen die het kistje vasthield. En als ze terugkwamen, waren ze opgetogen, net als gewone begrafenisgangers. Maar
de Korsakow-patiënten waren al te ver heen. Zelfs voor het opbaren en kisten en begraven van dode vogels konden ze geen belangstelling meer opbrengen.
Op een namiddag kwam Lodewijk mij opzoeken op mijn nieuwe afdeling. `Ik heb gehoord,' zei hij, `dat jullie hier binnenkort formica tafels krijgen omdat jullie houten tafels te vies worden met al
die Korsakow-patiënten. Is dat waar?'
`Ja,' zei ik.
`O,' zei hij, `is er al een bestemming voor die oude tafels?'
`Niet dat ik weet,' zei ik.
`Wat gaan jullie er dan mee doen?'
`Ze gaan, denk ik, rechtstreeks de vuilniscontainer in.'
`Wat? Zulke schitterende, lange, eikehouten tafels? Zijn jullie helemaal gek? Zulke mooie tafels! Schande, ze moeten jullie opsluiten in...'
`Ik wil ze wel voor je wegzetten in het berghok,' zei ik.
Een dag later arriveerden de nieuwe formica tafels.
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`Heren,' zei ik tegen mijn patiënten, `vanmiddag worden deze
tafels omgeruild voor andere tafels.'
Ze keken mij aan alsof ik niets gezegd had. Ik zei: `De oude tafels moeten naar het berghok. Wie helpt mij om ze erheen te
brengen?'
Joop, een ex-hoogleraar, stond op, liep naar een tafel en vatte hem
bij de poten.
`Nee, nee,' zei ik, `nu nog niet. Straks als de nieuwe tafels boven komen.'
Joop liet de tafel los, stond hulpeloos rond te kijken. Hij was al
vergeten waar hij zoëven gezeten had. Ik moest hem terugbrengen
naar zijn stoel.
`En nu is het therapie-tijd,' zei ik, `gaat u mee?'
Ze stonden allemaal op, ook Joop.
`Nee, Joop, jij zou mij helpen, blijf jij maar zitten.'
Apathisch liet hij zich terugvallen in zijn stoel. De anderen volgden me. Bij de therapie aangekomen, opende ik de deur van de zaal.
Een ex-chirurg vroeg: `Wat is dit?'
`De therapie,' zei ik.
Nooit van gehoord,' zei hij.
Hij stapte de zaal binnen waar hij de vorige dag ook was geweest.
Morgen zou hij andermaal vragen `wat is dat?' en ik zou andermaal
antwoorden `de therapie' en hij zou weer zeggen `nooit van
gehoord'.
Terug op de afdeling versleepte ik met Joop de tafels. Lodewijk
kwam kijken, vroeg: `Dus deze hele afdeling wordt Korsakow?'
`Dat staat in het beleidsplan,' zei ik.
`Dat het zo'n vaart loopt,' zei hij.
`Ja,' zei ik, `ze zouden alle flinke drinkers moeten verplichten om
hier een week te werken. Dan weten ze hoe hun voorland eruitziet.'
Helpt niet,' zei Lodewijk, `geen alcoholist die van zichzelf gelooft dat hij een Korsakow-geval zal worden. Maar nou wat anders,
kunnen die tafels misschien dadelijk naar de werkplaats gebracht
worden?'
`Wat wil je toch met die tafels?'
`D'r is haast bij,' zei hij.
`Waarom?'
`Kan ik niet uitleggen, dat zou te lang duren. Zij zit erachter.'
Zij? Wie zij?'
Mijn vrouw.'
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We brachten de tafels naar zijn werkplaats. Overal stonden kleine
doodkistjes in aanbouw.
Een week later kwam hij mij weer halen.
`Kun je even helpen sjouwen?' vroeg hij.
`Ja,' zei ik, `moet ik ook Joop meevragen?'
`Nee, dat is niet nodig, laat die maar hier.'
`Heren,' zei ik, `ik ga even weg, ik ben zo terug.'
`Kun je ze zomaar alleen laten?' vroeg Lodewijk toen we buiten
waren.
`O, ja, er gebeurt helemaal niets, ze zitten dadelijk nog precies
zo op hun stoelen als toen we weggingen.'
`Maar toch niet alle Korsakow-patiënten zijn zo?'
`Nee, in zaal negen zit flink pit, daar is het iedere keer donderen
geblazen als ze onder de douche moeten, daar worden dan hele
veldslagen geleverd. Vreemd hè, dat gekte doorgaans begint met
afkeer van wassen en verschonen. En als ze dan ook niet meer onder een laken willen slapen, maar direct onder een deken, nou, dan
weet je wel hoe laat het is.'
`Ik slaap m'n hele leven al onder een deken,' zei Lodewijk, `ik
heb er in 't begin van m'n huwelijk keihard voor moeten vechten.
Ze wou me per se onder een laken hebben. Maar dat heeft niks met
gekte te maken.'
Onderweg kwamen we Cor tegen. Hij vroeg om kauwgum.
`Waar heb je dat voor nodig?' vroeg Lodewijk.
`Heb ik nodig om op m'n spieren te plakken,' zei hij, `want als
ik het niet doe worden mijn benen in ijzeren pennen tot machine
verheven door het onweer.'
We liepen verder.
`Dat is nou zo'n schizofreen waarover je in de handboeken leest.'
`Ja,' zei hij, `maar 't is anders niet zo gek om schizofreen te zijn,
je krijgt geen kanker, je krijgt geen hartinfarct, je blijft er kerngezond bij.'
De zon scheen in de werkplaats toen we binnen stapten. Op ongeverfde schragen stond een glanzend geverniste, schitterend afgewerkte eikehouten doodkist.
`Waar heb je die nou vandaan?' vroeg ik.
`Uit de tafelbladen gemaakt,' zei Lodewijk trots.
`Waar heb je die voor nodig? Hebben jullie een dode ooievaar
gevonden?'
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`Nee, nee, die heb ik alvast voor mezelf gemaakt. Je weet toch
maar nooit. Voor je wat kunt zeggen, lig je toch nog in zo'n rouwcentrum. Weet je, ik ben zo bang dat als ik sterf ze me toch nog op
de hielen blijft zitten door ook dood te gaan. Nee, ik ben d'r niks
gerust op, ik ben blij dat ik die kist nou heb. Kan ze me tenminste
niet in zo'n goedkoop vurehouten gevalletje laten stoppen.'
Liefkozend streek hij over het hout.
`Waar moet hij heen?' vroeg ik.
`Naar mijn kamer,' zei hij.
`Kan hij daar dan nog bij?'
`Natuurlijk,' zei hij, `ruimte genoeg.'
Maar dat bleek niet het geval te zijn.
`Hij kan er met geen mogelijkheid in,' zei ik toen we met de kist
voor zijn deur stonden.
`Ja, natuurlijk wel,' zei Lodewijk, `want m'n bed kan er nu uit.'
`Waar moet je dan voortaan slapen?' vroeg ik.
`In m'n kist,' zei hij.

25

Lyken blyven in wooning
L.H. Wiener
Aan de Keizersgracht te Amsterdam had mijn grootvader, tot 12 mei
1940, zijn praktijk.
Op 11 mei 1940 schreef hij voor mijn vader een recept waarop,
onder andere, in klein kapitaal, te lezen staat waarin hij was
gespecialiseerd:
ED. WIENER ARTS
VOOR HUIDZIEKTEN, BLAASZIEKTEN EN STRALENBEHANDELING
KEIZERSGRACHT 394..
En dan de spreekuren en een telefoonnummer in vijf cijfers.
Dit recept heeft mijn vader niet afgegeven bij een apotheek, maar
zijn leven lang in zijn portefeuille gehouden. De vouwranden zijn
vervild en op meerdere plaatsen gescheurd. De inkt waarmee mijn
grootvader het recept heeft geschreven is flets geworden, maar nog
redelijk leesbaar. Het papiertje is inmiddels in mijn bezit en ook ik
zal het bewaren.
Op 11 mei 1940 was mijn vader zesentwintig en geheel gezond. Hij
had niets aan zijn huid, niets aan zijn blaas en hij hoefde evenmin
met stralen te worden behandeld.
Het recept is dan ook geen gewoon recept.
Het geneesmiddel geen middel om een leven te rekken, maar integendeel, een middel om een leven te beëindigen: een vergif.
Ik heb mij weleens het moment trachten voor te stellen, te visualiseren, waarop een vader, van beroep arts, aan zijn zoon een recept
overhandigt, zodat die zichzelf kan vergiftigen. Maar niets wezenlijks heb ik in mijn verbeelding kunnen waarnemen. Wel onderging
ik een zonderling gevoel, dat zich niet laat beschrijven.
Op 12 mei 1940 werden mijn grootvader, mijn grootmoeder en een
van hun twee zoons dood aangetroffen, liggend op bed. Ze hadden
kort tevoren thee gedronken; het serviesgoed stond nog op tafel.
Mijn vader schijnt, van stonde af aan, het voornemen om met het
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hele gezin het einde gelijktijdig te regelen, te hebben verworpen. Hij
heeft nadien nog vierendertig jaar geleefd; of hij daaraan enig gelijk zou kunnen ontlenen valt door anderen niet te beoordelen, zeker is echter dat hij nooit één woord heeft gezegd dat betrekking had
op het nu door mij genoemde voorval.
De gegevens heb ik van mijn moeder.
Het recept heb ik geërfd.
Aan de Keizersgracht 394 is tegenwoordig een kantoor gevestigd,
zoals te lezen staat op een aanduiding aan de muur.
Ik ken een foto waarop mijn grootvader staat afgebeeld, voor de
deur van zijn praktijk, staand op het bordes, zijn hoed in zijn hand,
zijn regenjas over zijn arm. De onafscheidelijke wandelstok. Een
voorname man. Naast hem op de muur een ovalen, emaille bordje, met in zwarte letters zijn naam en zijn beroep. De gaten en de
houten pluggen zitten er nog steeds. Aan hun onderlinge afstand valt
te zien dat het bordje ruitvormig of ovaal moet zijn geweest.
Het was ovaal.
Hoeveel van dit soort zwijgende gaten zitten er in de gevelstenen
en muren van Amsterdam? Zij zijn als kogelgaten, ingeslagen na
de dood. Amsterdam is er mee doorzeefd.
Er is nog een papier.
Het betreft een fotokopie uit een politiedossier, een dagrapport
van 12 mei 1940. Het is mij eens toegezonden door een oom van
mijn moeders kant, die inzage had in dit soort archieven. Hij was
er bij toeval op gestuit, schreef hij, toen na het verstrijken van de
verjaringstermijn deze kahiers moesten worden opgeruimd. Het was
een dik boek, zoals aan de kopie nog is te zien. Door de bolling van
het opengeslagen register zijn de letters aan het begin van de regels
onscherp en opgerekt.
Op 12 mei 1940 meldt brigadier Muytjens op een krakkemikkige schrijfmachine in krakkemikkig Nederlands dat in de Cliostraat
nummer 29' te Amsterdam de stoffelijke resten zijn aangetroffen van
drie personen. Hij noemt ze met name en heeft alle initialen goed.
Doodsoorzaak: zelfmoord. Het rapport eindigt met de zin: ÿken b ÿuen in wooning.
Vele jaren later wandel ik de Cliostraat te Amsterdam in.
Op een zondagmiddag, om half vier.
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De Cliostraat is een zijstraat van de Beethovenstraat, heeft mijn
moeder me verteld. Hij verbindt de Beethovenstraat met het
Minervaplein.
Clio was één der Muzen; net als Euterpe.
Achter me in de Beethovenstraat is het verkeer druk doende. Een
onafgebroken stroom automobielen, bromfietsen en trams veroorzaakt een gedruis waarvan het geluidsvolume geleidelijk afneemt
naarmate ik mij verder in de Cliostraat begeef.
Ik kijk om mij heen.
Er is niemand te bekennen.
De straat ligt er uitgestorven bij.
Zo scherp mogelijk neem ik alles wat mij opvalt in me op, want
ik kom hier nooit meer terug.
Het heeft kort tevoren geregend, op de trottoirs liggen nog enkele plassen.
Aan beide zijden van de straat staan automobielen geparkeerd,
geen plek meer vrij. Op verscheidene plaatsen tegen bomen of lantaarnpalen zijn vier, vijf fietsen, op een kluit, op slot gezet. Tegen
diefstal? Het doet me denken aan kuddedieren die veiligheid zoeken in hun aantal.
Slechts aan deze kant van de straat staan bomen; het ergert me
dat ik niet kan uitmaken wat voor soort. Ik kan een eik herkennen,
een kastanje, een den, een spar, een populier, een berk, een beuk,
maar daarna word ik een stadsmens. Dat is niet goed. Ik houd mij
voor dat het acacia's zijn; die huilen het mooist.
Niet alleen door de bomen maakt de straat een gespleten indruk,
ook door de architektuur. De overzijde is opgetrokken uit strakke
gevels, met op regelmatige afstanden boven elkaar geplaatste en uit
het gebouw stekende, rechthoekige raamkonstrukties, die als glazen
schachten tegen de muren staan. Dit soort gestyleerde erkers ontbreekt aan deze zijde van de straat.
Ik kijk naar de goot en de hemel.
In de goot ligt een natte krant, iets verder een geel kartonnetje
voor chocomel. De hemel is nu bijna geheel opgeklaard. Heel hoog
en zonder geluid een sportvliegtuigje. Een knappe man, in een zwart
leren jek loopt voorbij. Een deur gaat open en een langharige, bruine
cocker spaniel rent naar buiten, even later gevolgd door een langharige vrouw.
Dan, langzaam, laat ik mijn blik zwenken naar het grote trappor28

taal, recht tegenover me, het portiek met het nummer 29. Ik steek
de straat over en blijf staan voor een granieten trap. Achttien treden, nauwelijks uitgesleten. Boven mijn hoofd hangt een verroeste,
smeedijzeren lantaarn, bevestigd tussen de muren van het portaal.
Traag, trede voor trede, ga ik naar boven, mijn hand glijdend over
een zware, eikehouten leuning.
Het beslag op de deur van Cliostraat 29' is nog het oorspronkelijke; volgens mij. Een koperen deurknop, een koperen drukbelletje,
rond de schroefes en de randen groen uitgeslagen.
Van de naam op de deur kan je niet zeggen dat het de verkeerde
is, hoogstens dat er, vele jaren geleden, een andere op stond.
De deur heeft zes ruitjes waarvan het glas, op een kleine rand na,
ondoorzichtig is opgeschaafd. Als men zijn hoofd wat dichterbij
brengt en langs de rand van een der ruitjes naar binnen loert ziet
men een donkere hal. Tegen de muur een kinderfiets.
Er zitten in de panelen en stijlen van de deur nogal wat gaatjes
van spijkertjes of punaises, waar ooit briefjes hebben gehangen. De
klep van de brievenbus is schuin gesneden, vermoedelijk was dat heel
vroeger heel modern.
De deur heeft een zware, koperen knop, die ijskoud aanvoelt als
men hem aanraakt.
Het nummer op de deur is 29'.
Ik daal de trap weer af.
Opnieuw langzaam, want ik kom hier nooit meer terug.
Het licht in de straat lijkt scherper dan daarstraks.
Schuin aan de overkant zie ik een vrouw met een ruwharige dashond
aan de lijn. Het dier, goed opgevoed, posteert zich netjes op de platgeregende aarde bij een der acacia's.
De Cliostraat is een vredige straat.
Het leven gaat er kalm zijn gang.
Het is een straat die men even aandoet als men er woont, of als
men een ommetje maakt, of als men zijn hond uitlaat.
Verder gebeurt er niet veel.
Ik loop terug in de richting van de Beethovenstraat.
Het verkeersgedruis, eerst zacht en ver, gaat geleidelijk over in
lawaai.
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Nederlandse poëzie

Drie bedden *
Jan Boerstoei

tussen de dood van voor ik werd verwekt
en die hierna zal komen onverwacht
ontleen ik levenstekens aan de nacht
als iemand voor het donker niet vertrekt

2
novembernacht waarin de stilte praat
en praat van onontkoombaar herbeginnen
het ritselen van linnen tegen linnen
in deze nacht is het nog niet te laat
3

de morgen is nog jong en onvolkomen
schoorvoetend licht dat langs de kussens strijkt
maar dat voorlopig bij de vouwen wijkt
te kwetsbaar voor de kreukels van de dromen

• Geschreven bij zeifdrukken van Ronaid Sales
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Zicht
Judith Εlfferich

De luxaflex van lezen:
een strepen muur
van waarachter ongezien
ik jou begluur.
Stelt de beide kanten
in tegenlicht,
brengt gevestigd kijken
uit evenwicht.
Die eerste blinde blikken
loens erlangs
blijken vaak de scherpste
naderhand.
Gesjochten ben ook ik nu
jij mij betrapt.
Twee visies die verschuiven:
geschifte stad.
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Buren
Ενα Gerlach

1
Hun omtrek achter glas vult mijn uitzicht,
hun gang door het huis mijn dag en nacht. Ik ben
in hen gevaren, van hun doen en laten
zeker als van adem: sprakeloos woon
ik als in mijn lijf in hun handelen.
Zij vouwen sterkte uit, zij leggen naden
open, zij martelen stof met het gewicht
van hun ijzers waarin ik zucht als stoom.

2
Hij heeft gras teruggeslagen om de boom
die vier seizoenen naakt in ons zicht stond,
een dag lang heeft hij aarde weggenomen.
Wij hebben toegekeken bij avond
hoe hij het in zijn armen hield, het onvervulde, dat geen wortels had gevormd;
hoe weinig het, uit zijn plantgat gekomen,
afstak tegen de losgewerkte grond.
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3
Hoe fel haar licht ook doorbrandt, elke morgen
treft haar gebukt over haar magere grond,
haar schouderbladen van ontzetting rond.
Zij bindt de rozen aan en zorgt en zorgt
maar op elk blad zit een insekt verborgen
in namaak, opzet als toeval vermomd,
dat haar bij dag verwikkelt in zijn vorm;
bij nacht houdt het haar vleugels stijf omsponnen.

4
Hij wankelt onder ons. Wij zijn verzameld
om zijn vermoeienis, kijk hij staat op breken,
wie van ons eerst aanlegt, maakt geen verschil.
Maar vastberadener dan wij vergeven
ademt hij iedere maand de korte tijd
dat hij de heggeschaar boven zich tilt
en scherpe zonnen werpt tegen de ramen
in afwachting van zijn onzichtbaarheid.
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5
Hun kinderen gekleed in dunst geluid.
Beven van lucht waarin zij zich vertonen
wikkelt zich om mijn hoofd lang voor zij uit
alle windrichtingen met stenen komen.
Vruchthuid openen zij, roepend Ik bloed!
O dat zij droog en zwart werden voorgoed
en dat hun ritselen kromp onder het stromen
van wind die hen zou hebben meegenomen.

6
Mijn tegenbeeld dat zwaar het tuinpad veegt,
zwaar bukt, zwaar tilt aan mos tussen de tegels,
richt zich overhaast op nu waarneembaar
van grote afstand leven haar beweegt.
Wereld rondom valt weg tegen het breken
van vliezen, het samentrekken in haar.
Alleen en stil als onder vangschot staat
zij wijdbeens vol tijd die verloren gaat.
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Oude regen
Albert Hagenaars

Ιn een koude zomer het moment
dat duurzaam wordt: zware druppels
op de bladeren van een diepe tuin
en hierin verstarrend tot verleden
het kind aan de nooit meer sluitende
deur naar wat vergeten moest.
Schrijvend, schuif ik later regen
over regen, bedrog over bedrog,
verwijder me naar waar het om ging:
het ongeziene richt zich langzaam op,
schemert in een documentair licht
tot in de eerste van zijn leugens.
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Twee Caribische gedichten
J. Hornbergen

Tintamarre
Hitte balt samen de laatste
stilte. Verblindend de namen,
die haar materie ontvallen.
De landwind rumoert als een
sterfdag, gehoor vindend slechts
bij vlieg, worm, dode schelp.
Maar de zee, de zee is nog altijd
die brede lach. Ik vertel
haar weer mijn mooiste zonden.

Caribe
Hij houdt van messen, vrouwen.
Zij van een weekend kamperen,
barbecuën. Ik bekijk de kustlijn,
handdoek, wapperend in de wind.
Hij graaft een gat in de grond,
zet het bier koud. Zij kruidt inmiddels de kippepoten. Slavenmuur,
kronkelend tegen de hellingen.
Hij snorkelt. Ik rol de golven.
Zij luistert: `Bedenk mijn voet,
ik ben de twee levens van het eiland.'
Zachte schaduw onder kustgeboomte.
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Waver, mei
Frans Kuipers

Ouwelzon in de mist,
koude wind die ons uitfluit.
Woelwater dat niet spiegelt
de hanglellen van de hazelaar.
In het opgehitst riet, kaarsrecht
de reiger wiens spuuglok wappert.
De fuut ziet je al komen,
duikt weg
(vliegt nu
door een schimmenrijk
waar bewierde flessen, wrakhout, plastic
zakken kuren in hun eeuwig modderbad)
Onder de zonnegrijns
het stuifmeel is reisvaardig.
Boven het grasland: jakkeren en jagen
voor het kale jong met de opengesperde hongerstrot.
En liggengegaan langs de landweg
met een graspol als hoofdkussen
ziet men wat de aartsvader zag:
halmen die buigen voor hun danspartner de wind,
vogelstip in de verte, het eeuwigdurende blauwe
keizerrijk van de leegte.
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Vier gedichten
Ed Leeflang
Strooien hoeden
Uit voorraad van mijn vader — modes en gros —
vijf rose hoeden in gevlochten stro.
Lint om de bol tot grijs verschoten.
De gratie van vijf ongedragen hoeden
bracht de grossier niet het vermoeden.
Eén past. Ik ben voor oorlog jong,
gezeten in een strandstoel, waarvan flanken
ook heupen zijn, ik zie een schip voor anker,
woon driehoog in mijn land dat ik bezong.
Prediker, mijn moeder, geef ik toe, is stof.
Haar ziel was niet verzadigd, ijdelheid
hield haar trapnaaimachine gaande; wat haar schoot
verdroeg of niet, wie nam de tijd
haar in die rieten stoel eerst te doorzien.
Haar ogen liggen in de schaduw van een rand.
Tentmaker vouwt zijn tent op, nog bij dag.
En onbeheerd blijft achter hem het zand.

39

Heft
De kris is bot, kan wie
een brief schreef haast niet zagen.
Een stijve man van ebbehout
kruist platte armen voor zijn navel.
Getakte handjes grijpen in zijn huid,
bedekken wel twee lege magen
Neemt zij dit heft in eigen hand,
zij voelt de neus, gegrifte ribbenborst,
het armenstel dat zich niet spreiden dorst.
Zij gaf het weg na nachten
achter niet gelukte dagen. Omsluit mij dan
en open daarna pas mijn brief.
Zijn scheve schedel luistert half.
Heeft hij de oren primitief,
vraagtekens zijn het aan zijn hoofd, mijn lief,
om nooit iets aan te vragen.

40

April
April hinkt op dertig gedachten,
niet alle even streng. Ach, hemels
is April nooit, wie ook de winter
in zijn graf legt, wie de nachtuil
maar ter sprake brengt.
Want April kan niet kiezen uit nachten,
niet uit de opperwinden,
de draai niet vinden,
uw beurt niet afwachten
en danst verscheurd om het kompas.
Ontzie April, til niet
aan alle zerken, vergeef
het warhoofd dat zichzelf niet was.
En laat de mezen uw
verstand niet merken.
Ook zij beginnen pas.
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Locke
Je valt gerust bij hem in slaap.
Terzake. Locke verscheen — ik ben
een zoon — mij in de natte uiterwaarde.
Hij las het blad aan een verstokte linde
en had het maanlicht om zich heen.
Achter hem gloeide een stad. Is wanhoop
niet het veiligste systeem, nog voor
het is geleefd, gebruik je door de
dood gevoed verstand.
Hij wikkelde een brood uit wolken,
stille papiersoort, knikte jawel en at.
De haren droeg hij van mijn vader
en zijn gestreepte hemd, de regen.
Van aandoening dampte de aarde.
Zij spreekt de rede uittentreure tegen.
Zijn hoofd begon al aan ontbinding,
zijn benen slonken tot hun vegen.
Ik trachtte naar hem toe te waden,
de mist steeg hoger; hij verdween —
ik wist het — in zijn ondervinding.
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De vreugde van de ouderdom
Renée an Riessen
Het geheugen is een schitterend huis,
de speelman zit bij het vuur met zijn luit.
In de keuken is het goed en warm,
moeder wiegt er een kind op haar arm
maar in de gang ziet ze spiegels staan,
in elke spiegel een andere naam,
in elke naam een ander gezicht.
Een naam is geen raam en de deur blijft dicht.
De speelman springt op in het donkere huis,
de moeder snelt voor haar woorden uit.
Het kind legt ze op de plavuizen neer,
ze huppelt verder, ze kent het niet meer.
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Het dichtwezen
L.F. Rosen

Ze is een uit duizend listen opgetrokken wezen
dat men dient en niet kent, waarvan het wankel geduld
door ons, haar beplanting, op de proef wordt gesteld.
Onze trots is maar een veredeld soort liplezen
en haar kooi staat altijd open. `Gij zult of zult
niet' is waarmee zij iedere nieuwkomer kwelt.
't Weinige licht dat brandt is niet voor ons bestemd.
't Enige baken is de kolder in ons hoofd.
(Wij likken van haar laarzen dus dat vaag gedicht
bij weinig licht. Voor wie zijn plaats dan nog niet kent
klinkt dit als scheikunde: Wie haar zijn ziel belooft
kent voorgoed van zichzelf het soortelijk gewicht.)
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Twee gedichten
Nico Slothouwer*

Fijnstrijkerij Van Buiten
F~nstrjker Van Buiten? Ik zocht emplooi,
ik zond mijn krachten uit en één kwam met een
overeenkomst terug die mijn ambitie ongezien tekende;
ik was bevangen door die baan, verkleedde mij,
het huis uit om erbij te horen! StiZft u ook?
Daar word ik achterhaald door andere krachten!
Zij bieden meer, ik kwaad, zij dringen aan, ze staan
de knoopjes van mijn hemd...! En ik verlies me in verdriet
om zoveel prachtige reclame, ik wil alléén, begin te slaan,
zodat ik zonder referenties aan uw gevel sta, maar o,
de feesten zijn begonnen!
Ik glimlach wel, ik zeg
`hier is het niet' . Wát ze juichen, ik blijf buiten.

* Van Ν cο Slothouwer uerschzjnt dt najaar b j Thomas Rafn de bundel `De man en z jn tas'
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Aan uw voeten
Het pact, mevrouw meneer, waarvan u beiden
spreekt, is inderdaad gevonden. Wij troffen
het na enig zoeken aan uw voeten. Het is
al aardig oud en scheefgezakt; het staat,
zo blijkt, bij ons bekend als Amsterdam.
U zegt dat u het samen heeft bedacht? Dat het
u samen heeft gebracht? Bijeenhoudt, nu?
Ik vind dat nogal plat. Wij dwaalden door uw pact
op proef. Wij zagen grachten, pleinen, stegen,
maar kwamen u niet tegen. Ook dachten wij,
zo is geconstateerd, aan eigen zaak, en separaat.
Dan zegt u Kattengat en Willemspoort, u noemt
het Westerpark, accoord, wij zóchten er naar
uw herinnering. Ach dwaasheid, nee, u blijft
bedenken en verzinnen; van u is hier ter
stede niets te vinden.
Ik zend u dus maar heen, mevrouw meneer.
Hier tegenover gaat de tram en u bent vrij.
Het komt wel goed met u, maar gáát u nu,
en niet meer om vergunning zeuren; die aanvraag
om te aarden ga ik dadelijk verscheuren.
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Weens seizoen
Erik Spinoy

Zentralfriedhof (1)
Mej. Een eekhoorn die verschrikt
De witte berkestam beklimt. Alweer
Een eregraf. De geur van sap, seringen
En het overdadig groeien zwaarder dan
De monumenten, en bedompt. Er hangt
Een slaaplucht tussen dit plafond van
Paarse lucht en de opgebroken marmervloeren.
Het gras is nat. Er parelt lauwe,
Zieke dauw. Aan mijn zolen kleeft
Een zavellaag. En voel ik aan mijn handen,
Voel ik koude, en wat vocht. En ga ik
Slikkend zitten op een zerk. Intussen
Gaat de hitte door. Hij maakt de
Valbijl van zijn onweer klaar, zoals
Een donkerblauwe guillotine.
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Zentralfriedhof (2)
De kleur van de metalen kruisen
Is met de grond gelijkgemaakt. Alleen
Het zilver van de kristusbeelden bleef, zodat
Het van op afstand is, of een eskader
Heilanden verstard een halve meter
Boven graven hangt. Een bui van
Bloesembladen regent op de losse aarde
En plankieren bij een open groeve. Dan
Een tempeltje met zuiltjes en een fries, een
Bronzen deur die op een kier staat —
Alsof wie hier naar binnen trad al zo vermoeid
Was dat hij neerviel voor zijn hand de
Deur nog kon bereiken. Alsof niets
Nog moeite waard was en alsof geen
Redding meer.
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Zentralfriedhof (3)
Op het jodenkerkhof
Liggen vele stenen omgegooid. Hun ligging
Lijkt me niet lukraak, en ook hun val is zo
Te zien niet door de zwaartekracht, maar door
Een macht veroorzaakt die een reden heeft.
Zodat elke steen of zerk daar met een
Doel — een ziel — ligt neergesmakt en op de
Bühne van het kerkhof wacht totdat er
Iemand die begrijpt uit de coulissen komt.
Ik vermoed hoe overvol ze zijn met zelf,
Hoe weldra hun orakel uit hun hals begint
Te druppelen en het gezang een aanvang
Neemt. En toch, we staan als vreemden naast
Elkaar. Van hen naar mij reikt geen gebaar
Dat lang genoeg kan zijn.
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Kapuziner gru ft
Alsof de beelden
Op de kisten zelf al foto's waren
In zwartwit. De kleur is weg, zoals
Bij ingemaakte vruchten. En wat hier
Dan verduurzaamd werd, is al bij
Voorbaat ondermijnd. De bronzen
Adelaars en kransen roesten sneller
Dan hersteld kan worden, maar niet dat
Is van belang. Wat telt is herfst, barok —
De overdaad die in zichzelf niet
Meer gelooft. De kroon die op een
Schedel staat, verdriet dat vier
Pleuranten nodig heeft. En de beloofde
Eeuwige herinnering die doodvalt op het
Ongeloof van ons, vereeuwigers der dingen.
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Tirolergarten
Zomer als een ransel die
Aan alle schouders hangt. De Wienerwalder
Heuvels drijven aan de horizon — ontgrensd,
Als in een kleurloos meer gedompeld. De
Lindenlanen gaan begin- en eindeloos
Verloren, doodvermoeid als lopers die
In kniehoog water lopen tot ze door de
Zachte bodem en het wier tot stilstand komen.
De onbeweeglijkheid wordt weer bereikt
Maar slap en lauw. Niet meer het kalme, koude
Niets. Geen doorkijk, helderheid en licht
Maar metershoge muren van gewas dat in
Zijn zenit staat. Het is alsof je op het lichaam
Van het groeien loopt, terwijl het niet beweegt
Van louter ademnood.
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Neptungrotte
De vijver van Neptunus lijkt haast een natuurlijke
Vitrine — flessegroen en onbeweeglijk.
Ik kan tot op de bodem zien, tot de
Verwarde schemer van de plantengroei.
Het valt me moeilijk om me voor te stellen
Dat de vijver ooit al dieper was van
Wankelende stilte. Even zeldzaam moe dat
Hij niet eens de zwermen van eentonig
Dansende insekten en de geur van
Stilstaand water van zich af kan
Slaan. Onder algemeen stilzwijgen
Laat een eend zich in het water glijden
En begint onooglijk en verloren v's te
Trekken in de spiegelgladheid. In het blikveld
Dat het mijne is. Alleen het mijne.
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Gloriette
Hoger, bij de Gloriette, ligt de tweede
Vijver — een smaragd die in een ring
Van kiezelpaden is gevat. Ik weet het,
Cher Lecteur, je wou als een toerist van
Een defecte telescoop, met het gevoel te zijn
Bedrogen weggaan van het overzicht dat
Dit gedicht je tonen ging. Je stootte op cliché,
Terwijl je een onthulling had verwacht. Zo ook
Begint de schipbreuk van de geest. Hij stijgt
Naar ijle hoogten en geniet er van zichzelf,
Hoe hij beweegt en wendt. Maar tenslotte is
Hij alles, elke orde, moegezien. Hij kan
Zichzelf niet meer geloven, hij valt uiteen en
Kan niet meer bewegen. Zijn gedachten blijven als
De rode vissen roerloos in het víjverwater opgehangen.
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Twee gedichten
Peter

Pro memorie
Ze zijn voorbij, de jaren
dat ik wat mij bezwaarde
aan mijn verblijf op aarde
wel lijden kon.
Veel heb ik niet geleden.
Ik zocht het onversneden,
steeds beter smakend heden
uit eigen bron.
Die bron verloor zijn klaarte,
het water welde schaarser,
ik wilde ander water
dat ik ook vond.
Dus kan ik het proberen:
meer geven dan begeren,
meer van de liefde leren
die 't al verwon.
Er is geen hoger honing
dan waar nog mensen wonen,
leven was steeds beloning
voor wie het kon.
En is de tijd gekomen,
dan zullen mijn atomen
weer door de wereld stromen
onder de zon.
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Verstegen

In memoriam T. M .
Een vaasje dat ik hem gegeven had,
een plaats aan mijn bureau, zijn nietmachine,
dat is wat nog aan hem herinnert — dat
en dood door heroïne.
Verlegenheid maakte hem mateloos,
en daarbij werd vereenzaming de straf
voor het hermetisch werk dat hij zich koos,
en eenzaamheid stoot af.
Hij was een vriend zonder dat ik hem kende,
ik heb mijn kans gekregen in de tijd
dat hij was teruggekomen als ontwende,
maar ik was afgeleid.
Nu pas kennen we hem uit wat hij schreef
en wat wij na zijn dood hebben gelezen.
Ik had misschien maar hoeven zeggen: Leef,
en hij zou zijn genezen.

55

Bij mijn vader in het tehuis
Bert Voeten

Niet schameler, niet meer ontvleesd in zijn dood
kon hij worden dan hij toen bij zijn leven was.
Verdronken al haast in zijn zwarte pak vol as,
de ogen bewasemd, de zwarte pijp stukgerookt,
zag je hem krimpen tot kind, en je zag hoe je eens,
verzwolgen door zijn overjas, zijn flambard,
Onnozele Kinderen vierde (zo dicht tot elkaar
raakte je pas in die zaal). Op het tafelkleed
doorploegden zijn vingers woestijnen. Hij keek je aan
met de tastende blik van een blindenhand, en hij vroeg:
`Bent u soms mijn zoon?' — Tot elkaar, maar niet lang genoeg
om de bres voorgoed te dichten zaten we daar.
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Twee gedichten
Leo Vroman

Viooltje
Ik liep het Warmezielenpad
en kwam een bosviooltje tegen
dat stond te zingen in de regen;
haar loverwerk was glimmend glad.
Toen zij mij zag werd zij verlegen
en wiebelde haar blaadjes wat.
Haar kleuren rond haar kleine gat
hield zij naar mij toe genegen.
Ik zei op zulke ogenblikken
zo graag een hommeltje te zijn
met een mond zacht als een zoen
om haar klef stampertje te likken.
Wij zwegen maar zij drupte wijn
op de grond en op mijn schoen.
Kijk maar (wij gaan daar niets aan doen.)
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Zonnebloem
Ik kwam op een zomerdag
langs een tuintje in de nacht.
Daar stond een zonnebloem op wacht.
Ik vroeg hem wat hij zoal zag.
`Winter' zei hij, `geef mij kracht
en ik donder overstag.'
Ik vroeg hem waar mijn toekomst lag.
`Aan het einde' zei hij zacht.
`Fout!' riep ik, `samen overeind
wanneer je leunt op mijn gedicht
en ik op mijn geluid!'
`Fout!' riep ook hij, `kijk, je verdwijnt!'
Een eekhoorn hing aan zijn gezicht
en vrat er zaden uit.
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Vijf gedichten
Hans Warren
De dichter sprak, beklijft zijn woord
dan zijn jouw ogen enige tijd
gewijd tot mooie ogen, heeft je mond
de lippen waarvan generaties dromen.
Je warmt je arm hart er niet aan.
Je gaat verloren. Ook voor hem. De dichter sterft
vereenzaamd. Wat was zijn liefde dan geloof,
zijn vers dan bidden, wat was jij dan god.

***

Ik heb je niet lief, ik lieg.
Je geur bedwelmt me.
Kom niet nog nader,
je geur stoot me straks af.
Nu heet je zo,
morgen heet je anders.
Ik vlucht omdat je bent
wie je bent,
lijfelijk, lawaaierig, te jong,
ik heb je niet lief, ik lieg.

***

Een zeepbel is niet te verwerven
ook liefde sterft aan de opperhuid.
Nakijken, dromen, derven
maken de waarde uit.
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Passerend
Een dag, mogelijk twee dagen denk je er aan:
op straat lag een jonge kerel neergeschoten.
Door wie, waarom? Onder het opgeschoven shirt
de rug nog bruin. Een massa zwarte krullen.
Een nog vloeiende plas helderrood bloed.
De omstanders in schijnwerpers van auto's
leken figuren uit een marionettenshow
en iemand maakte medische gebaren
maar dat die jongen dood was zag elkeen.
Tien tegen een dat niemand ooit zal weten
aan wie die tengere rug, dat welig haar — oh nee,
draai hem niet om! Nu heeft de dood een godenmasker.
Een dag, mogelijk twee dagen denk je er aan.

Adieu
Je leek een florentijnse doodspage
met je sluike halflange haar,
je matte sombere gelaat,
je engsluitende zwarte tuniek,
zelfs je ogen schenen git.
Je zong met een metalen alt.
Ik kon mijn ogen niet van je afhouden
en jij keek telkens terug tot ik bloosde.
Na het concert bleek je een banale
Engelse jongen van een jaar of zeventien
met grijze ogen en een diepe spreekstem.
Je was gewillig en je stonk een beetje.
Je hebt tegen me geglimlacht
toen we elkaar de volgende dag herkenden
en in Dordrecht, tijdens een maartse bui
zijn we voorgoed uit elkaar geregend.
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Niet uitgesproken grafrede
L.Η. Wiener
Kanker is een ziekte die bij anderen uitbreekt.
Links en rechts slaan de bommen in
Maar jij blijft ongedeerd.
Je kunt je haast niet voorstellen
Dat jij het ook kan krijgen
Totdat je het hebt.
De artsen blijken positief gestemd
Maar je moet er wel voor willen vechten.
Bestralen is noodzakelijk
Dat moet.
En bepaalde medikamenten.
Je verliest de smaak in je mond
De haren op je hoofd
En de kalk in je botten
Maar niet de hoop op herstel.
Dan komt de operatie.
Je kunt het wèl doen
Of je kunt het niet doen.
Je mag het zelf zeggen.
Na een periode van wikken en wegen
Stem je tenslotte toe in de ingreep.
En werkelijk
Je knapt op
Iedereen zegt het.
Vervolgens sterf je
Helemaal alleen
In een kraakhelder bed
Van ieder willekeurig ziekenhuis.
In de krant staat
Dat je je moedig hebt gedragen.
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Jij sterft op 24 december 1984
Om ongeveer half zeven 's avonds
Met een te groot gebit
En te kleine polsen
mie bed
In het Marine Hospitaal te Overveen
Op tweehonderd meter afstand
Van je café;
Nog juist voor Kerstmis
Zoals je had beloofd.
Naast je bed
Op het nachtkastje
De enorme, groene lokomotief
Nog juist bijtijds uit Duitsland gearriveerd.
Jouw café was het beste.
Het was door je ouders nog gesticht;
Je moeder zwaaide er al de scepter
Toen jij nog onder het biljart door liep.
Later werd jijzelf de kastelein.
Je ouders stierven
En jij werd de baas.
Een volwassen man stelt orde op zaken
Brengt lijn in zijn leven
Maar jij was vergeten volwassen te worden
Liet het café achter je aan slingeren
Als een kind zijn speelgoed.
Maar jij had het beste café.
Op 29 december 1984
Komen plusminus driehonderd mensen
Naar de Algemene Begraafplaats
Aan de Kleverlaan te Haarlem.
Het is schraal weer.
De vorst zit diep in de grond.
Van de ene koelcel naar de andere.
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Je café is inmiddels overgenomen.
Het leven gaat door, weet je wel.
Zes containers eenzaamheid
Hebben ze uit je kamers gehaald.
Had je die palingvellen niet eens kunnen opruimen?
Je kat was al twee jaar dood.
Alles is nu keurig opgeruimd.
Alles staat nu op zijn plaats.
Behalve jij.
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Essay

Portnoy In psychoanalyse *
Bruno Bettelheim
(Vertaling Frank van Meurs)
Therapie-aantekeningen aangetroffen in de dossiers van
Dr. O. Spielvogel, psychoanalyticus in N ew Y ork

Maandag, eerste sessie. Een lastige nieuwe patiënt - zijn ze niet allemaal lastig? - 33 jaar oud, opgegroeid in Newark, New Jersey. Typisch kleinburgerlijk, joods-orthodox milieu. Hij is heel intelligent,
een dwangmatig prater, uiterst narcistisch en exhibitionistisch. Hij
verbergt zijn intellectuele arrogantie door zichzelf op ironische wijze
te kleineren. Hij is niet in staat zijn diarree van woorden te stoppen, omdat hij daarmee zijn eigenlijke constipatie probeert te ontkennen - zijn totale onvermogen om iets van zichzelf te geven. Het
feit dat hij werkt voor de underdog (een soort public relations voor
de armen) is een ontkenning van zijn eigen neiging tot exploitatie
en bovendien typerend voor zijn innerlijke overtuiging dat alleen
de nederigsten en de ongelukkigsten onder ons hem zouden kunnen
accepteren.
Hij gaf me geen kans uit te leggen waar het bij psychoanalyse om
gaat, beweerde daar alles van af te weten en liet vervolgens merken
dat het hem zelfs aan het elementairste begrip ontbreekt. Hij schijnt
te denken dat psychoanalyse bestaat uit het zelfzuchtig afratelen van
klachten en beschuldigingen gericht tegen jezelf en anderen, in plaats
van in te zien dat het de bedoeling is tot serieuze introspectie en bezinning te komen. Hij is tot geen van die twee in staat, omdat hij
zichzelf zo'n nul vindt dat hij over niets dat hem aangaat serieus kan
zijn - niet over zichzelf, niet over zijn ouders, en ook niet over degenen met wie hij cohabiteert.
• Gevraagd, in 1969, om voor het ty'dschrift Midstream een recensie te schry'ven over Philip Roth' Portnoy' s Complaint ging de psychiater en essayist Bruno Bettelheim een stap verder. Aansluztend by' de uitsmijter van Portnoy' s klacht ('Zo [zei de dokter]. Und nun kunnen wy wellicht aanvangen, Ja?') schreef
hij Dr. Spieivogels visie neer, een satzrisch antwoord aan Roth dat later werd opgenomen in Bettelheims
essaybundel Surviving and Other Essays (New York, 1980)
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Hij wil alles zelf doen zonder enige relatie met, of bijdrage van,
anderen, in een typisch onanistisch fallische fixatie. Hij staat niet
toe dat iemand enige bijdrage levert aan zijn leven - mijzelfinbegrepen. Het is duidelijk dat hij jaren heeft gespendeerd aan overpeinzingen om zijn gedrag te rechtvaardigen, waarbij zelfs zijn zelfkritiek alleen tot doel heeft om te laten zien hoe scherpzinnig en
eerlijk hij over zichzelf is. Zijn zelfkritiek is er hoofdzakelijk op gericht te garanderen dat hij op dezelfde voet door kan gaan als altijd,
zonder dat hij zijn schuldgevoel zozeer hoeft te internaliseren dat
hij er iets aan zou moeten doen; de bedoeling van die zelfkritiek is
dat hij elke noodzaak tot verandering kan vermijden. Naar zijn overtuiging is dit soort geratel psychoanalyse als het hardop gebeurt, terwijl ik luister.
Ondanks zijn langdurig relaas over alles wat er vanaf zijn prilste
jeugd in zijn leven fout is gegaan, realiseert hij zich in het geheel niet
wat hem scheelt - dat hij absoluut niet in staat is met andere mensen om te gaan. Hoe zou dat ook kunnen, als alles wat hij van de
wereld ziet niets anders dan zijn eigen projecties zijn, terwijl hij ervan overtuigd is dat die een juiste afspiegeling vormen van de
werkelijkheid.
Hij ziet psychoanalyse als één grote catharsis, zonder dat er enig
dieper inzicht ofinternalisatie aan te pas komt. Het is allemaal één
grote zaadlozing. Ik twijfel eraan ofhij tot die minimale overdracht
in staat is die analyse mogelijk zou maken. Het feit dat hij mij als
analyticus gekozen heeft is waarschijnlijk symbolisch voor zijn onwil om zijn gebondenheid aan zijnjoodse verleden op te geven. Misschien had ik erop moeten aandringen dat hij een niet-joods analyticus neemt die in Amerika geboren is. Het zou kunnen dat ik hem
alsnog moet doorsturen.
In het korte gesprek dat wij hadden vóór de eigenlijke behandeling vroeg ik hem, waarom hij juist mij, niet alleen een jood, maar
ook nog in Europa geboren, als analyticus had gekozen, terwijl hij
toch het gevoel had dat zijn moeilijkheden voortkwamen uit zijn
joods-orthodoxe achtergrond; hij begreep niet waar ik op doelde en
beweerde dat een niet-joods analyticus hem nooit zou begrijpen. Hij
praat alsof het erom zou gaan een analyticus te vinden wiens sympathie en begrip grenzeloos zijn, net als die van zijn ouders - en
niet ofhij zichzelfleert begrijpen. Het feit dat hij mij als analyticus
heeft gekozen, suggereert dat hij diep in zijn hart niet wil ontstijgen aan zijn achtergrond en daarom een analyticus heeft uitgezocht
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die hem niet zal vervreemden van wat hij voorgeeft te haten, maar
waarzonder er voor zijn gevoel niets van zijn leven of van hemzelf
over zou blijven. We moeten afwachten of hij deze handicap kan
overwinnen.
Omdat hij gelooft dat hij er alles uit moet gooien, zonder één pauze, zal ik hem een week lang zijn gang laten zijn. Dan zullen we zien
of hij er lang genoeg mee op kan houden om analyse mogelijk te
maken.
Hij praat de hele tijd alsof hij mij ervan wil overtuigen dat alle
clichés over een verpeste joodse jeugd — de moeder die te veel overheerst, te veel verwent, haar kinderen te veel beschermt, en de incapabele vader — inderdaad opgaan. In feite was het hele uur één
groot alibi. Als hij het leven niet aankan en niet kan omgaan met
andere mensen, dan moet ik goed begrijpen dat dat niet komt door
de manier waarop hij de dingen ziet, maar dat het de schuld is van
zijn ouders en hun godsdienstige achtergrond, in combinatie met
twee specifieke trauma's.
Hij is een meester in het bedenken van alibi's, en slim jurist als
hij is, heeft hij twee ijzers in het vuur. Hij legt de schuld van zijn
misère bij beide soorten trauma's: het fysieke (een niet ingedaalde
testikel) en het psychische (het feit dat zijn moeder dreigde weg te
lopen en hem bang maakte door een mes te pakken om hem tot eten
te dwingen). Hij moet er van overtuigd zijn dat ik hem als het lijdende slachtoffer zal zien, wat ik ook voor theorieën aanhang, of ik
nu een fysiek, dan wel een emotioneel trauma verantwoordelijk acht
voor gedrag als het zijne. In werkelijkheid is het geen trauma, maar
alleen het feit dat hij van zichzelf walgt, waardoor hij al degenen die
van hem houden (zijn ouders, zijn sexuele partners, etc.) wel moet
frustreren.
Het is onmogelijk hem in zijn tirade tegen zijn ouders, met name tegen zijn moeder, te onderbreken. Een paar maal gaf ik te kennen dat ik iets wilde zeggen, maar dan praatte hij nog verwoeder
door. Zijn woordenstroom had veel weg van een satire op de klachten van de meeste van mijn patiënten en op de beginselen van de
psychoanalyse — een satire op de dominerende en castrerende
vader, en een moeder die te veel opgaat in zichzelf en haar eigen
leven om echt aandacht te kunen besteden aan haar zoon. Deze uiterst intelligente joodse jongeman ziet niet in wat hij eigenlijk tracht
te bereiken — door zijn omkering van de oedipale situatie probeert
hij mij belachelijk te maken, net zoals hij dat met iedereen doet, om
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daarmee zijn eigen superioriteit tegenover mij en de psychoanalyse
zelf te bewijzen. Van zijn overweldigende liefde voor zijn moeder
maakt hij een negatieve projectie, zodat zijn moeders liefde voor hem
juist overweldigend is. Naar buiten toe klaagt hij erover dat zij hem
nooit met rust liet, zich overal mee bemoeide — maar daarachter
ligt een ongelooflijk diepe teleurstelling dat zij zich nog niet veel meer
uitsluitend met hem bezighield. Terwijl zijn bewustzijn alles wat zij
deed als destructief ervoer, ligt er achter die bewering een ongelooflijk verlangen naar meer, meer, meer. Hij ontkent zijn oraliteit die
onverzadigbaar is en die hij in haar tegendeel doet verkeren door
te schreeuwen dat het allemaal veel te veel is.
Zelfs het gewoonste, meest alledaagse verzoek van zijn moeder,
bijvoorbeeld als ze hem eraan herinnert zijn vader een kaart te sturen
voor zijn zesenzestigste verjaardag, wordt door hem ervaren als het
meest onredelijke verlangen, dat hem dwingt tot een leven vol schuld
en morele verplichtingen jegens zijn ouders. Wat zijn moeder ook
voor hem deed, het was altijd te weinig; haar kleinste verzoek was
altijd te veel.
Na een hele dag geluisterd te hebben naar patiënten die eindeloos klagen over moeders die het nooit interesseerde of ze wel of niet
aten, of ze wel of niet ontlasting hadden, of het wel of niet goed ging
op school, zou het een opluchting moeten zijn om te luisteren naar
klachten over een moeder die dat nu juist allemaal wel deed — maar
dat was het niet. Het was overduidelijk dat hij zich bedrogen voelde omdat hij niet genoeg had gekregen. Hij wordt ongetwijfeld gekweld door herinneringen aan zijn verleden en door het feit dat hij
nu geen man kan zijn en niet in staat is van normale sex te genieten. Maar hij haalt er uit wat er in zit en ik zie nergens dat hij ook
maar enige moeite doet om zichzelf los te maken uit zijn gebondenheid aan het verleden. Het is duidelijk dat hij verwacht dat mijn magische kracht en die van de psychoanalyse dat voor hem zullen doen.
Een belangrijke aanwijzing om later op door te gaan: hij is gefascineerd door zijn vaders constipatie, die zo schril contrasteert met
zijn eigen overmatige masturbatie en onophoudelijk, diarree-achtig
gepraat. Dit ziet eruit als een interessante fixatie op fallisch niveau,
alsof zijn vaders constipatie hem zo nerveus heeft gemaakt over zijn
eigen vermogen tot produceren dat hij, ter compensatie, zonder ophouden produceert — hetzij door te masturberen, hetzij door te praten, of door het leveren van intellectuele prestaties. Als hij niet leert
binnen te houden en vast te houden, maar doorgaat met dit blinde
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lozen van om het even wat, zal analyse zeker mislukken.
Als ik na dit eerste uur een naam zou moeten geven aan deze patiënt, dan zou ik hem noemen De onvergetellj"kstefiguur die ik ken. Dat
doe ik niet omdat de patiënt denkt dat deze benaming opgaat voor
zijn moeder, zoals hij haar ziet (want dat geldt voor elke man en zijn
moeder), maar omdat hij, ook al wil hij het bovenstaande geloven,
vooral probeert er mij van te doordringen dat hîj 'de onvergetelijkste
figuur is die ik ken' . Arme ziel. In plaats dat hij probeert van mij
de hulp te krijgen die hij zo bitter hard nodig heeft, probeert hij indruk op me te maken door uit te laten komen hoe uniek hij is. Alles waar hij zijn moeder van beschuldigt, is hij zelf, tot in het extreme doorgedreven. Zij exploiteerde hem, omdat ze zoveel van hem
hield. Hij exploiteert iedereen, omdat hij van niemand houdt.

Dinsdag, tweede sessie. Ondanks dezelfde onophoudelijke woordenstroom weinig nieuwe gegevens. De speculaties die ik aan het
eind van het vorige uur geformuleerd had, lijken vandaag bevestigd.
Als kind masturbeerde hij, bij voorkeur op het toilet, wat in overeenstemming is met zijn vaders constipatie, die steeds duidelijker
naar voren komt als de kern-ervaring die leidde tot een negatieve
identificatie. De vader is niet in staat dingen te laten gaan. De zoon
is niet in staat iets binnen te houden of iemand vast te houden. De
vader koos uit voortdurende angst voor de toekomst een baan als
agent in levensverzekeringen en bleef dat zijn leven lang. Zijn zoon
heeft die invloed geïnternaliseerd als angst over zijn mannelijkheid.
Hij heeft hier slechts één afweermiddel tegen gevonden: overmatig
masturberen, wat lijkt te bewijzen dat zijn lichaam goed functioneert, maar ook tot gevolg heeft dat hij van zichzelf walgt. Want de
patiënt wil geen penis die hem plezier verschaft, maar een instrument dat zijn inhoud uitstoot; hij probeert zichzelf gerust te stellen,
maar zijn masturbatie kan hem daarbij niet helpen.
Voor de rest was het inhoudelijk een herhaling van het eerste uur.
In de opzettelijk platte taal van de patiënt zou ik deze sessie de titel
Afrukken mee willen geven. Hij gebruikt veel obscene taal om indruk
te maken op anderen en maakt zichzelf wijs dat hij 'bevrijd' is, terwijl hij in feite zijn walging voor zichzelf tot uiting brengt.
Woensdag, derde sessie. Het wordt steeds duidelijker, dat deze patiënt
te veel over psychoanalyse heeft gelezen zonder er iets van te begrijpen - bijv. waar het gaat om castratie-angst en het effect van het
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zien van menstruatiebloed. Wat hij niet inziet is hoe wanhopig graag
hij zou willen dat hij een castrerende vader had en hoe diep teleurgesteld hij is omdat hij in plaats daarvan alleen in aanraking komt
met wat hij ervaart als een castrerende moeder. Maar zelfs terwijl
hij erover klaagt hoe castrerend zij is, moet hij toch haar innerlijke
kracht bewonderen, die het enige lijkt te zijn waardoor dit hele gezin blijft functioneren. Je krijgt het gevoel dat hij haar als castrerend
moet zien, omdat hij het nodig heeft haar te zien als iemand die sterk
genoeg is om hem te beschermen. Het wordt ook steeds duidelijker
dat zijn echte kwaal er uit bestaat dat hij weigert te erkennen dat zijn
ouders zielsveel van hem houden, want dat zou betekenen dat hij
ook van hen zou moeten houden, en vervolgens van andere mensen. In plaats daarvan klampt hij zich vast aan zijn visie dat het in
elke menselijke verhouding gaat om machtspolitiek gericht op
exploitatie.
Een typerende herinnering: een neef van hem, Heshie, een echte atleet, raakte aan het vechten met zijn vader. Al was hij aanzienlijk sterker, Heshie liet zich door zijn vader tegen de grond drukken en tenslotte bij die worsteling verslaan. Mijn patiënt is hier zeer
verbaasd over. Hij kan niet begrijpen waarom zijn neef het gevecht
met opzet verloor. Hij kan niet erkennen wat hij onbewust wel weet:
dat de vader bewogen werd door diepe liefde voor zijn zoon toen hij
zorgde dat zijn zoon niet kon trouwen met het niet-joodse meisje van
wie hij hield — wat de aanleiding voor de ruzie was geweest. De neef
realiseerde zich, hetzij bewust, hetzij onbewust, dat overweldigd
worden door de diepe liefde van een ander de grootste overwinning
is die een menselijke relatie te bieden heeft, zelfs al is het ogenschijnlijk een nederlaag. Mijn patiënt is helaas niet in staat zulke ideeën
over liefde bewust te accepteren, en ik ben bang dat hij daar ook
nooit in zal slagen. Als het wel lukte, dan zou dat betekenen dat zijn
problemen voorbij waren en de analyse afgerond.
Dat hij nooit de intimiteit gekend heeft die er bestond tussen Heshie en diens vader, dat hij het specifiek joodse van zijn achtergrond
niet los kan laten en er ook niet van kan genieten, dat hij datgene
waar hij naar hunkert, ontkent — dat zorgt er allemaal voor dat mijn
patiënt de Joodse blues heeft die het leitmotif van deze sessie vormde.
Donderdag, vierde sessie. De patiënt verbindt de keer dat hij in een bus
exhibitionistisch masturbeerde met het feit, dat hij voor het eerst
niet-koosjer voedsel (kreeft) had gegeten. In zijn onbewuste ziet hij
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dus het verband tussen orale en fallische angstgevoelens en ook dat
zijn sexueel acting-out gedrag grotendeels voortkomt uit orale angstgevoelens, net als bij een baby die met zijn fallus pronkt. Zijn associaties hierna brachten aan het licht hoezeer zijn moeder eigenlijk door angstgevoelens beheerst wordt — maar hij weigert dat te
erkennen. Hij vertelde zelfs dat zij het er altijd maar over heeft hoe
ze alles één keer probeert, om er dan achter te komen dat elke confrontatie met de buitenwereld onmiddellijk wordt afgestraft, als je
er al niet aan kapot gaat. Ook een expliciete herinnering — zijn moeders eerste poging om auto te rijden, wat een ongeluk tot gevolg had
en zoveel angstgevoelens opriep dat ze daarna nooit meer gereden
heeft — leidt niet tot het besef dat ze van angstgevoelens bezeten is.
Dat inzicht zou het beeld dat hij van haar heeft als de almachtige,
castrerende vrouw kapot maken. Hij ziet niet in dat hij zich niet met
zijn moeders kracht identificeert, maar met haar onpeilbare levensangst.
Hij had het eerst over de wrok die hij voelt bij het idee dat hij zijn
ouders iets verschuldigd is — trouwen en voor kleinkinderen zorgen, of slagen in het leven zodat ze over hun zoon kunnen opscheppen, net zoals hun vrienden en kennissen dat over hun zoons doen
— en begon toen over zijn sexuele begeerte naar niet-joodse meisjes. Deze associatie lijkt erop te wijzen dat hij alleen sexuele omgang
met iemand kan hebben als het om sex gaat die door zijn ouders
wordt afgekeurd. Hij is zo aan hen gebonden dat hij niet het gevoel
kan hebben onafhankelijk van hen te bestaan, tenzij hij iets onderneemt om hen pijn te doen. Dit werkt natuurlijk niet, en zelfs tijdens de coïtus is hij al ontevreden, verlangt hij alweer gretig naar
een volgend meisje om mee naar bed te gaan.
Zijn promiscuïteit is duidelijk één grote poging om zijn ouders de
voldoening die zij zoeken te onthouden — en hij zorgt er wel voor
dat hij wordt gestraft door niets te krijgen dat iets voor hem betekent. Al heeft hij dan nog zoveel psychoanalytische boeken gelezen,
hij ziet niet in dat zijn promiscuïteit, vooral met niet-joodse vrouwen, er volledig op gericht is hem gerust te stellen en ervan te overtuigen dat hij geen incestueuze verhouding met zijn moeder heeft.
Door ervoor te zorgen dat het om steeds andere vrouwen gaat en
om vrouwen die niets voor hem betekenen, blijft hij zijn moeder
trouw — niet omdat zij hem niet wil laten gaan, maar omdat hij haar
niet wil loslaten. Hij heeft zichzelf tot haar slaaf gemaakt, maar projecteert die relatie om te kunnen denken dat zij het is of dat beide
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ouders het zijn die hem tot hun slaaf hebben gemaakt.
Een andere herinnering van cruciaal belang: een vijftienjarige jongen werd door zijn ambitieuze moeder te sterk onder druk gezet om
prestaties te leveren en verhing zich. Op zijn overhemd zat een briefje gespeld met een telefonische boodschap die hij voor zijn moeder
had aangenomen: of ze de spelregels voor mah-jong wilde meenemen als ze die avond uitging. Mijn patiënt ziet hierin alleen de
gehoorzaamheid van de jongen en niet diens dodelijk venijn jegens
zijn moeder, die het waagt spelletjes te doen met haar vriendinnen
in plaats van dag en nacht alleen voor haar zoon te zorgen.
Hij gedraagt zich zoals karakteristiek is voor patiënten die totaal
niet bij machte zijn een menselijke relatie aan te gaan, en die er onophoudelijk over klagen hoe gebrekkig de menselijke relaties in hun
jeugd waren; hij probeert anderen te geven wat in zijn eigen leven
in feite totaal ontbreekt. Deze patiënt is, zo blijkt, adjunct-inspecteur
van het Newyorkse Bureau voor Bescherming en Ontplooiing van
Kansarmen en zijn werk is er op gericht het leven van anderen te
verbeteren. In zijn beroep probeert hij te voorkomen dat de armen
uitgebuit worden, terwijl het enige wat hij in zijn privéleven najaagt
de gelegenheid is om anderen sexueel uit te bulten.
Het ergste is dat hij, die het zozeer aan ego ontbreekt en aan het
vermogen om te geven, en die er zozeer toe gedreven wordt zijn niet
te beheersen instinctieve neigingen uit te leven middels acting-out
gedrag — het ergste is dat hij gelooft dat hij lijdt aan een deficiëntie van het id. Op een bepaald moment vertelt hij me wat hij van
mij verwacht: deze jid zijn id teruggeven. Hij wil zichzelf dus niet
echt analyseren; hij wil niet komen tot beheersing van zijn superego en id door zijn ego. Het enige wat hij van mij wil is dat ik hem
afhelp van alle gewetenswroeging die hij nog heeft over zijn egoïstische en asociale gedrag. Dat is volgens hem het doel van de psychoanalyse. Hij wil me zelfs een hoger honorarium betalen als ik dat
maar voor hem doe.
Hij herinnert zich dat hij een keer in een stuk lever heeft gemasturbeerd dat daarna door het hele gezin bij het avondeten opgegeten is. Hij heeft geen flauw vermoeden dat dit wijst op een extreme
erotisering van de orale fase. Het grootste deel van zijn ogenschijnlijk
fallische sexualiteit is niets anders dan een masker voor zijn fixatie
in de orale fase — dat blijkt uit zijn onophoudelijk verlangen om te
krijgen. Al wat zijn ouders hem gegeven hadden was niet voldoende om te zorgen dat hij vol zat. Het meisje dat hij `De Aap' noemt
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begreep tenminste wat er met hem aan de hand was. Naar zijn zeggen begon ze hem te beschuldigen, hem de grote mensenvriend,
wiens werk het is de armen te beschermen tegen hun huisbazen, terwijl hij zelf sexuele voldoening vindt door dit meisje, dat werkelijk
van hem schijnt te zijn gaan houden, sexueel te vernederen. Zij
schijnt te hebben gehoopt dat hun verhouding haar uit haar eigen
sexuele, morele en menselijk slop zou helpen.
Wat was het verstandig van Freud om patiënten sexuele onthouding op te leggen en ze te verbieden boeken over psychoanalyse te
lezen. Deze patiënt gebruikt een boek van Freud om bij te masturberen. Hij denkt er niet over om zichzelf aan een psychoanalyse te
onderwerpen, maar wil dat ik alles voor hem doe, net zoals hij dat
van zijn moeder verwachtte en ook gedaan kreeg, zonder zelf ook
maar iets te hoeven doen.
Het enige waar hij bij sex van schijnt te kunnen genieten is cunnilingus. Het is met zijn voorkeur voor deze perversie net zoals met
zijn onophoudelijk gepraat en het plezier dat hij beleeft aan vieze
woorden — het geeft allemaal aan dat hij zo'n intense voldoening
gevonden heeft in het orale genoegen dat zijn moeder hem verschafte
dat hij zich niet kan voorstellen dat hij het ergens anders aan zou
kunnen ontlenen. Ik ben geneigd te zeggen dat hij helemaal
doorslaat wanneer hij probeert orale voldoening uit sex te halen. Om
me uit te drukken zoals mijn patiënt dat doet: deze sessie laat zien
hoe Kut edol hij is.
Vrijdag, υ de sessie. Aan het begin van deze sessie brengt hij Freuds
verhandeling ter sprake over de manier waarop sex kan worden misbruikt om de partner te vernederen: dit leidt tot herinneringen aan
sexuele relaties die hij heeft gehad met een aantal niet-joodse meisjes
uit de betere milieus. Hij ziet in dat zijn gevoelens van joodse inferioriteit en zijn haat tegen antisemitisme de reden zijn dat hij geen
sexuele bevrediging vindt behalve als hij zijn niet-joodse partners
kan verleiden tot dingen die hij vernederend vindt. Hij haalde `De
Aap', die geen hekel had aan fellatio of daar zelfs van genoot, ertoe over lesbisch te vrijen met een prostituée — en op dat moment
had ze voor hem afgedaan. Zijn excuus voor het feit dat hij dit zo
gearrangeerd had, is dat `De Aap' zelf met de suggestie kwam, en
dat was ook zo — omdat ze echt van hem hield, probeerde ze het
hem in alles naar de zin te maken. Ze had het gevoel dat ze hem niet
waard was, het gevoel dat het nooit genoeg scheen te zijn, ook al gaf
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ze alles wat ze had en probeerde ze alles wat ze kon. Daarom probeerde ze hem duidelijk te maken dat ze bereid was ook verder alles te doen wat hem zou kunnen bevredigen. Haar aanbod om alles
te doen wat hij van haar verlangde, gebruikte hij vervolgens om zichzelf tegenover mij van schuld vrij te pleiten, om mij en zichzelf ervan te overtuigen dat het in feite haar schuld is dat hij haar zo heeft
vernederd dat zij er een eind aan wil maken. Het is altijd hetzelfde
wanhopige verhaal, zijn hele leven lang: zelf is hij niet in staat van
iemand te houden, ook niet van zichzelf, en hij kan zich niet voorstellen dat iemand — zijn ouders, `De Aap' — ook maar iets zouden kunnen doen uit liefde voor hem.
Omdat hij nooit echte empathie voor iemand heeft gekend, ziet
hij niet in dat die `nette' niet-joodse meisjes nu juist precies met hem
naar bed gingen omdat hij beantwoordde aan hun stereotype opvattingen over de vieze, van sex bezeten jood. Dat hij ze dwingt tot wat
zij zien als perverse sex is voor hen het bewijs dat ze het wat joden
betreft altijd al bij het rechte eind hadden. Ze kozen deze zeer intelligente jood, die dus ogenschijnlijk zeer de moeite waard is, omdat hij, zo bewonderenswaardig als hij is, een bedreiging vormde
voor hun beeld van joden als inferieure wezens. Maar als zelfs deze zeer intelligente, aardige en geëngageerde jood niets liever wil dan
hen sexueel te vernederen, dan wordt het beeld dat ze oorspronkelijk hadden van de `vieze' jood weer bevestigd.
En mijn patiënt doet zijn best om hen tegemoet te komen. Terwijl hij denkt dat hij hen vernedert, vernedert hij zichzelf nog meer.
Deze wederzijdse uitbuiting strekt zich ook uit tot het doel waar het
stel elkaar voor gebruikt: n.l. om hun ouders de baas te zijn. Voor
mijn patient is leven met een niet-joods meisje het ergste wat hij zijn
ouders aan kan doen. Met een jood naar bed gaan is waarschijnlijk
het ergste wat deze meisjes hun ouders aan kunnen doen. Hoe die
neuroten elkaar toch altijd weer weten te vinden! Hoe ze elkaar toch
altijd helpen hun neurose uit te leven zodat ze die niet onder ogen
hoeven te zien! Het is zeker een feit dat zijn sexuele ervaringen een
illustratie lijken van Freuds verhandeling De meest voorkomende vorm

van vernedering in het liefdeleven.
Zaterdag, zesde sessie. Als ik mijn patiënten slechts vier of vijf keer per
week zag, zoals het geval is bij mijn Amerikaanse collega's, en niet
zes keer zoals ik dat in Wenen heb geleerd, dan zou het verhaal van
mijn patient zich weleens heel anders hebben kunnen ontwikkelen.
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Gisteravond, toen ik de aantekeningen doornam die ik tot nu toe
gemaakt heb, was ik vrijwel tot de conclusie gekomen dat de narcistische zelfgerichtheid van mijn patiënt, zijn sterke orale fixatie,
zijn onvermogen om met anderen om te gaan enz. enz. alles bij
elkaar analyse onmogelijk zouden maken, en ik had al haast bij mijzelf besloten hem dat aan het eind van de sessie vandaag mee te delen. Ik hoopte dat de schok het hem naderhand mogelijk zou maken
naar een andere psychoanalyticus te gaan; ik was van plan hem een
niet-joods analyticus aan te raden. De kans bestaat dat de patiënt
bij iemand die geenjood is aan analyse begint, in plaats van de analyticus te misbruiken als een hulpstuk om van zijn schuldgevoel af
te komen, terwijl hij ermee doorgaat ieder die positieve gevoelens
jegens hem koestert kapot te maken.
Als deze sessie op maandag plaats had gevonden, was er waarschijnlijk niets veranderd. Misschien had het feit dat het vandaag
een zaterdag, sabbat, was er iets mee te maken; daar zal ik later nog
achter proberen te komen. In ieder geval, vandaag was het allemaal
anders. In plaats van mij te onthalen op zijn sexuele successen op het gebied van masturbatie, cunnilingus en fellatio - werd de
patiënt eindelijk een beetje menselijker door te vertellen over zijn
sexuele nederlagen, allemaal bij joodse meisjes. Het begon ermee
dat de patiënt zich herinnerde hoe hij joodse mannen zoals zijn vader, met zijn balspel op zondagmorgen, bewonderde en hoe hij zich
met zulke mannen wilde identificeren, maar dat niet kon omdat zijn
drang om zijn moeder te bezitten dan nog sterker werd. Hij móest
weglopen van zijn vriendin 'De Aap' omdat voor hem alle bekoring
verdween zodra hij een meisje zover had gekregen dat verdere vernedering onwaarschijnlijk leek. Zoals altijd als de liefde van anderen voor hem niet langer te ontkennen viel, kon mijn patiënt er niets
tegenover stellen en zag hij geen andere oplossing dan weg te lopen.
Vol verwijten jegens vrouwen omdat die hem probeerden te onderwerpen - ook al wil hij niets liever dan dat ze aan hèm onderworpen zijn, zonder dat daar een verplichting van hem tegenover staat
vluchtte de patiënt naar Israël, het moederland.
Daar realiseerde hij zich onbewust (maar zo dicht tegen het
bewuste aan dat hij uiteindelijk misschien toch nog aan analyse zal
beginnen) dat er van hem niets overbleef als hij geen jood meer was
in een niet-joodse wereld, als hij dat excuus niet langer zou kunnen
gebruiken om zijn hele levensstijl van vragen en krijgen zonder zelf
ooit iets terug te geven te rechtvaardigen - en was toen zelfs niet
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meer tot een erectie in staat.
Hij probeerde vertwijfeld een meisje uit een kibboets te verleiden
door bij haar de methoden om te draaien die hij bij zijn niet-joodse
meisjes had gebruikt. Hij had niet-joodse meisjes vernederd en die
vernedering had ze voor hem uitermate aantrekkelijk gemaakt, maar
tegelijk ook onbruikbaar. Hier was hij het die zich aan vernedering
onderwierp, speciaal toen het meisje hem iets vertelde dat hem allang duidelijk had moeten zijn: dat zijn zelfvernedering des te verachtelijker is omdat hij zo intelligent is. Hij reageerde hierop door
te vragen of ze gemeenschap met hem wilde. Daarna probeerde hij
zijn plotselinge impotentie toe te schrijven aan zijn moeder — net
als altijd geeft hij anderen de schuld — door te zeggen dat het
kibboets-meisje hem aan haar deed denken. Hij dacht dat het zijn
oedipale (maar genitale) binding was die hem impotent maakte, terwijl zijn impotentie in feite veroorzaakt werd door zijn orale binding,
door zijn verlangen om altijd een zuigeling te blijven.
De geduldige joodse moeder die zichzelf overal de schuld van laat
geven, wil haar zoon op die manier van dienst zijn. Hij hoeft zich
over niets dat hij doet ooit schuldig te voelen, want hij kan altijd haar
verantwoordelijk stellen. En in zekere zin klopt dat ook; maar om
andere redenen dan hij denkt. Hij kan zijn moeder verwijten dat ze
hem heeft laten geloven dat hij alles wat hij hebben wil onmiddellijk moet krijgen. Dit was wat hij uitschreeuwde tegen het meisje uit
de kibboets — het centrale thema in zijn leven: `IK WIL HEBBEN.'
Zij was het die hem uiteindelijk vertelde dat die overtuiging van hem
— dat hij moet krijgen wat hij hebben wil, wat het de ander ook mag
kosten — geen steek houdt.
Toen hij erover fantaseerde dat hij voor zijn misdaden berecht
werd, realiseerde hij zich, in ieder geval een ogenblik lang, dat hij
niet vrijuit gaat, zijn gedrag tegenover anderen niet kan rechtvaardigen, door zijn moeder de schuld te geven. Dit wekte bij mij de
hoop dat analyse weleens net zou kunnen slagen. In plaats van hem
weg te sturen, zoals ik me had voorgenomen, zei ik daarom: `Misschien kunnen we nu beginnen.' Alleen de toekomst zal uitwijzen
of ik niet te optimistisch was.
Iets anders dat nog bij me opkwam: hij weet zichzelf heel goed
te presenteren, en meteen na de eerste sessie had ik het onbehaaglijke gevoel dat ik hem moest zien als de onvergetelijkste patiënt die
ik ooit heb gehad. Als alles wat hij tot nu toe gezegd heeft nu eens
zorgvuldig voorbereid en geselecteerd was? Het feit dat hij mij per
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se geen kans wilde geven om hem met vragen of interpretaties te interrumperen suggereert dat hij misschien bang was van zijn apropos te worden gebracht door wat dan ook voor onderbreking van
zijn stream-of-consciousness-achtige monoloog, aangezien het in feite
ging om een zorgvuldig voorbereid verhaal, bedoeld om indruk op
mij te maken. Als alles wat hij presenteerde als voortbrengselen van
zijn onbewuste en voorbewuste, van zijn id en superego (de zelfkritiek, hoe hij zich voorstelde dat hij berecht werd) nu eens bewuste
produkten van zijn ego waren? Probeerde hij mij te testen om uit
te vinden ofik slim genoeg ben om iets dat in feite een literaire creatie is te kunnen onderscheiden van een poging tot analyse?
Als dat allemaal inderdaad het geval was, heb ik er dan juist aan
gedaan door hem niet te onderbreken of zijn associaties te sturen,
en door hem aan het eind van de laatste sessie niet te vertellen dat
het tijd is om er mee op te houden literator te zijn, zodat hij eindelijk, door zichzelf te analyseren, een man kan worden? Ook dat zullen we moeten afwachten.
Maar zelfs als wat er tot nu is gebeurd niet meer was dan een poging om een goed verhaal te vertellen, dan is het toch veelbetekenend dat 'De Aap' nujuist naar voren komt als degene met de grootste waarheid. Ook al was ze dan van huis uit vreselijk arm, maatschappelijk succes zegt haar niets. Dat ze getrouwd was met een van
de rijkste mannen van Frankrijk betekende niets voor haar. Toen
ze zich door hem gebruikt voelde, liet ze hem zonder meer in de
steek. Ook al probeert ze dan beschaafd te worden, ze is helemaal
niet onder de indruk van het uiterlijk vertoon dat daarbij hoort, en
ook een uitnodiging voor een diner bij de burgemeester thuis maakt
geen indruk, want het gaat haar om het samenzijn met de patiënt
en niet om het bijwonen van een officieel diner. Dit maakte ze duidelijk door, terwijl ze zichtbaar waren vanuit het huis van de burgemeester, sex met hem te bedrijven, zonder er zich druk om te maken wat anderen van haar en van wat ze deed zouden denken, terwijl hij doodsbenauwd was over de indruk die het zou maken op anderen. Hij was, zoals altijd, alleen met zichzelf bezig en zag niet in
dat ze niet bewogen werd door hedonistische impulsiviteit, maar
door de volgende angstige vraag: 'Neem je me mee naar de receptie van de burgemeester omdat je van me houdt en me dicht bij je
wilt hebben, of omdat ik decoratief ben en daarom bruikbaar bij je
streven om vooruit te komen?'
Wat moet hij wel niet van zichzelf als persoon en als jood denken
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wanneer eerlijkheid op maatschappelijk en sexueel vlak, d.w.z. wanneer ware menselijkheid — in zijn ogen — alleen bij de arme `Aap'
te vinden is? Gaat het hier dan weer gewoon om de zichzelf hatende jood in ballingschap?
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Piet Paaltjens en de Romantiek
Johan Polak
Op de slechts in betrekkelijke zin klemmende vraag in hoeverre de
Nederlandse letteren in het eerste driekwart van de negentiende
eeuw deel hebben gehad aan de machtige stroming van de romantiek, is ook nu, ruim een eeuw later, geen volledig bevredigend antwoord gegeven. Een Novalis, een Shelley, een Lamartine zijn in die
jaren bij ons niet opgestaan en een ontdekking achterafvan een ster
van deze grootte, die geheel in het verborgene zou hebben gewerkt
en indien al tersluiks door een enkeling waargenomen, alleen hoon
en verachting mocht oogsten, heeft niet plaatsgevonden. Multatuli
wordt romanticus genoemd, maar met die beperking dat de romantiek bij hem `even om de hoek kwam kijken', en daar houdt het in
onze literatuurgeschiedenis voorlopig mee op. Het kan niet ontkend
worden dat de Engelse romantische dichters pas echt aan bod zijn
gekomen bij de Tachtigers, al weten wij sinds kort dat Kneppelhout,
die in zijn jonge jaren Victor Hugo had bezocht, in zijn uitgebreide
collectie boeken en handschriften een authentieke brief van Shelley
bezat, kennelijk toen reeds een kostbaarheid. Eerst Perk (geen Tachtiger in de eigenlijke zin des woords), Gorter en Kloos kunnen zich
volgelingen noemen van de door hen zo bewonderde Engelse dichters. De aan de Tachtigers voorafgaande predikanten-poëzie kan
geen aanspraak doen gelden op de bevlogen classificatie 'romantisch', hoewel in de huiselijke verzen van onze dominee-dichters heel
wat romantisch erfgoed is opgenomen. Een hunner wijdde een lang
en moraliserend gedicht aan de als tiener door zelfdoding om het leven gekomen Chatterton, jeugd-genie, falsificateur en raadselachtig voorloper van de romantici, Wie kent niet door lectuur van de
Camera Obscura de versregels:
Als 't kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin;
Men haalt het met een lachje en zoete woordjes in;
Nicolaas Beets heeft bij `lorsque 1'enfant paraît..' van Victor Hugo niet
stil gehouden, ook de verzen van Wordsworth strekten hem vroeg
tot voorbeeld. Moet Bilderdijk als de eerste romanticus hier te lan79

de beschouwd worden, als een Nederlandse Chateaubriand — te
vergelijken ware hun beider preoccupatie met het christendom —,
hij, de grillige, sombere dichter, gebruiker, als zovele romantische
dichters, van opium? Goethe noteerde op doorreis door Duitsland
zijn naam om hem bij gelegenheid met een bezoek te vereren, Beets
was als zeventienjarige tegenwoordig bij zijn begrafenis. Ondanks
zijn schone queeste naar ons roemrijke verleden, de gouden eeuw,
en zijn evocatie van Florence, de stad van Dante, was niet Potgieter de meest gevierde dichter van zijn dagen, integendeel, het was
Tollens, op zijn wijze, zij het wat vroeger, ook een vurig bewonderaar van onze geschiedenis. Zijn borstbeeld werd een maand na zijn
dood in 1856 met gulden lauwer bekranst; hij werd in een lofdicht
groter geacht dan Petrarca, eens gekroond als dichter op het Kapitool. Al in 1809 schreef Helmers hem: `Onze vaderlandsche dichtkunst staat thans op eene hoogte, waarop zij nog nimmer is geweest.
Onze naburen overtreffen wij op dit oogenblik zeker.' Wie waren
die naburen? Goethe en Schiller, Scott en Byron, Chateaubriand
en Mevrouw de Staël. — `Zonder,' zo zegt Busken Huet, `altegader van Mefistofeles gebeten te zijn, hebben wij kinderen van den
tegenwoordigen tijd slechts bij uitzondering de kennismaking met
Faust kunnen ontgaan. Werther en René, Delphine en Corinne,
Harold en Don Juan, Elvire, Rolla, Atta Troll, zij zijn het wier
schimmen ons van jongs af uit den slaap hebben gehouden. Hoe zou
dan Tollens ons kunnen bekoren, die (...) in zijne reaktie tegen verhevenheid, diepzinnigheid, en romantiek, het menschelijk leven tot
een omberpartijtje herleidde, het voorregt eener goede gezondheid
verheerlijkte, en het tandekrijgen bezong?' Toch toonde Tollens zich
niet afkerig een enkele maal `een pareltje uit een zee van slijk op te
visschen' en zijn geëerd publiek een versje van Béranger of een gedicht van Lamartine in vertaling voor te leggen, waarbij hij de
wulpsheid van de een, hoe afkeurenswaardig in zijn ogen ook, verkoos boven de walging van `de grove en naakte voorstellingen' van
de ander. We schrijven 1839, `toen', zoals Busken Huet zegt, 'Lamartine nog de ideale dichter was, aan wiens lippen eene betooverde
wereld hing'. De dichterscholen en kritische opvattingen verdringen elkaar in de eerste helft van de negentiende eeuw, en al kan Nederland niet op die talenten bogen, welke de literatuur van de ons
omringende landen hebben groot gemaakt, ook bij ons werd een
richtingenstrijd gevoerd, slechts bedaarder en met minder felle uitschieters en polemieken. Voor het midden van die eeuw was aan80

gebroken, waren Petrus Borel, Gérard de Nerval en, in hun onmiddellijke voetspoor, Charles Baudelaire de Franse dichtkunst op
nieuwe wegen voorgegaan, zonder dat de oude meesters, die de
jonge lichting doorgaans hebben overleefd, hun glans reeds hadden
verloren. Toen Nederland zich invoegde binnen de Europese romantiserende trant, was deze al over zijn hoogtepunt heen en afgedempt, enerzijds tot een biedermeier-romantiek, waarvan de goed
burgerlijke sfeer zo genoeglijk is uitgebeeld door de schilder Carl
Spitzweg — de dichter onder een paraplu op bed in het zolderkamertje met het lekkende dak, een van zijn bijna spreekwoordelijke
schilderingen, terwijl niemand kan zeggen of hij een lang levende
gedachte in beeld heeft gebracht, of zelf het aanzien gaf aan wat tot
schablone zou verworden —, anderzijds verhevigd tot de zwarte romantiek, waarvan de griezelgeschiedenissen, de ondergangsvisioenen en het als lustverwekkend te ervaren doodslot hun netten over
de Europese letteren hebben uitgeworpen tot ver in de twintigste
eeuw. Buddenbrooks van Thomas Mann en Der Prozess van Franz
Kafka horen, om enige toonaangevende romans te noemen, ook,
zij het niet alleen dáár, thuis in déze traditie. Waren de romantici
van de eerste generatie, althans in Frankrijk, mede ten gevolge van
hun afkomst, gevestigde mannen (geweest), met een eigen huis, een
gezin en een redelijk inkomen, met de tweede lijkt er, van sociaal
oogpunt uit bezien, iets te zijn mis gegaan: de dichter voelt zich nu
buiten de maatschappij gesloten, vlucht in dandyisme en alcoholische roes, en raakt tenslotte vervuld van een diepe levensafkeer. Het
begrip `gedoemde dichters', waarschijnlijk pas door Paul Verlaine
op die wijze verwoord, kenschetst bij uitnemendheid de treurige levensloop van Baudelaire en diens gezellen. In de jaren waarin Piet
Paaltjens zijn dichtproeven aan de Leidse studenten-almanakken ter
plaatsing aanbood, had Gérard de Nerval zich verhangen aan een
straatlantaarn in een nauw steegje van Parijs, terwijl Baudelaire in
een van zijn geprojecteerde voorwoorden tot de Fleurs du Mal schreef:
`Wij zijn allen gehangenen of verdienen het te zijn.' François Haverschmidt staat niet los van de dichters van zijn eigen tijd, noch
`drijft hij meesterlijk de spot met de pathetiek en de wereldverachtende Weltschmerz' (zoals een commentaar van onze dagen verluidt). Hij bevindt er zich midden in en de humoristische kant van
zijn verzen, die ons nu zo aanspreekt, hoort tot de romantische stroming van toen, want de, soms vertederende, spot vormde een
wezensbestanddeel van het werk van zijn tijdgenoten. Heinrich
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Heine staat duidelijk waarneembaar op de achtergrond van Paaltjens' verzen, het dubbelgangersmotief van E.Th.A. Hoffmann
wordt licht herkend in de Levensschets, welke aan de gebundelde Snikken & Grimlacly·es (1867) vooraf gaat. Bekeken vanuit het perspectief der zwarte romantiek is het misschien zinvol zich af te vragen
ofhet in gymnasiumklassen en letterkundige verenigingen van eertijds zo geliefde gedicht De Zelfmoordenaar wel zo grappig bedoeld was.
Natuurlijk, iedereen die is school gegaan, kent dit uit 1852 stammende gedicht, voelt mee met het minnende paar dat de verschrikkelijke ontdekking doet en glimlacht om de laatste, bijna bevrijdende, strofe:

In een wip was de lust
Om te vrij·en gebluscht
Bij het paar. Zelfs geen woord dorst het spreken.
't Zag van schrik zóó spierwit
Als een laken, wen dit
Reeds een dag op het gras ligt te bleeken.
Doordat Piet Paaltjens een volstrekt eigen leven in de letteren ging
leiden, werd haast vergeten dat hij geen ander was dan de droeve
dominee François Haverschmidt. Bij deze of gene kwam zomaar
twijfel op of het tweetal werkelijk vereenzelvigd mocht worden. Haverschmidt was echter evenzeer bezeten van de dood als Paaltjens
en deze obsessie verleent niet alleen de wonderlijke demonie aan de
verzen, maar de bedienaar van Gods woord preekte er de kerken,
waar hij zijn standplaats had, mee leeg ...
In De dominee en zijn worgengel, een beredeneerde bloemlezing 'van
en over François Haverschmidt' , biedt de samensteller, Rob Nieuwenhuys, tal van karakteristieke zinsneden, ontleend aan preken en
brieven: - Dat waren de dagen die soms weken werden, dat hem
alle lust en kracht ontbrak om verder te leven, 'zichzelf en anderen
tot last' , zoals hij zelf wel wist. Voor wat hij dan voelde kon hij nauwelijks woorden vinden, geen woorden althans die rechtstreeks konden uitspreken wat in hem omging. Hij was gedwongen zich in
beeldspraak uit te drukken: 'Soms is het overal nevel; het houdt niet
op zachtjes en doordringend te motregenen. 0, een orkaan is zo vreselijk niet als die eentonige dagen en weken kunnen zijn wanneer
de schepping alle kleur mist, en waar men zich heenwendt, het is
alles even vochtig, guur, naargeestig.' 'En in die dagen,' zei Ha82

verschmidt in één van zijn preken, `verlangen wij naar de dood. Dan
schijnt ze ons geen dreigende gestalte, geen verwoester van ons heil,
maar een vriend die ons belooft wat geen wereld ons te schenken vermag.' Dan verscheen de dood, `sprekend in vleitaal,' zingend als
een sirene of als een engel, maar dan als een worgengel en `wie hem
spelend de hand reikt, die laat hij niet meer los, die sleept hij mee
tegen wil en dank om in het eind hem neer te storten in een eigenwillig gedolven graf'.
In welke mate de gedichten van Piet Paaltjens thuis horen in de
late romantiek, wordt vooral zichtbaar aan de vertalingen die tijdens
het leven van Haverschmidt zijn gemaakt. Van Scaliger tot J.J.
Hartman heeft de Leidse universiteit een Latijnse verstraditie gekend. De fraaie disticha en de laus Mitiae (`lof op mijn poes') van
Harten zijn nu, ten onrechte, vergeten. In de negentiende eeuw en
in de eerste decennia van de twintigste evenwel vermocht een zichzelf
respecterend classicus Latijnse verzen te schrijven. Jammer, maar
de in het Latijn overgebrachte verzen van `Petrus Paxillus' spreken
de voor neo-Latijnse dichtkunst gevoelige latinist van deze dagen
vermoedelijk niet langer aan. De strofen werden stijf en dood, het
levende ritme vlood heen. Hoeveel beter zou een vers van Paaltjens
geklonken hebben in het losse gewaad van het vroeg-middeleeuwse
Latijn, dat zich aan de strakke regels van de gouden latiniteit en de
ciceroniaanse codex helemaal niets gelegen liet liggen!
Waar het neo-Latijns classicisme ongeschikt bleek een verspreiding van de verzen van Piet Paaltjens over Europa te bevorderen,
zou een Franse vertaling uitkomst geboden kunnen hebben. Deze
bestaat:
Sanglots et Sourires

Poésies de
Piet Paaltjens
traduites du Hollandais par
F.L.A. De Jagher
Membre de la Société d'histoire
et de littérature de Leide, etc.
Schiedam,
H.A.M. Roelants.
z.j. (1888)
De uitgever is dezelfde die ook de eerste druk van Snikken & Grimlachjes deed verschijnen. De stijl van de Franse verzen — inmiddels
83

was Baudelaire al twintig jaar dood en streden in Parijs Parnassiens,
Decadenten en Symbolisten om voorrang op de dichterstroon - ,
aansluitend bij een versuikerd rococo, laat zo min iets over van de
vindingrijke metra en versversnellingen die het Nederlandse origineel kenmerken, als het in de Franse editie gebruikte begrip mal du
siècle het woord Weltschmerz dekt. Eén voorbeeld volsta, waarbij in
het voorbijgaan wordt aangestipt dat juist dit gedicht, een van de
meest aangehaalde van Paaltjens, zich mag verheugen in een lange
traditie, met name die van het paraklausithuron, het in tranen geschreven vers van de minnaar voor de gesloten deur van de geliefde, een
genre dat door de Grieken tot in alle verfijnde finesses is beoefend
en gevarieerd:
Wel menigmaal zei de melkboer
Des morgens tot haar meid:
'De stoep is weer nat. ' Och, hij' wist niet
Dat er 's nachts op die stoep was geschreid.
Nu, dat hij' en de meid het niet wisten,
Dat was minder; - maar dat zij
Er hoegenaamd niets van vermoedde,
Dat was wel hard voor mb".

Presque chaque matin, Ie laitier à la fille
Disait: 'Regarde donc, n'est-ce pas étonnant,
Le perron comme hier est mouillé' Ie bon drille
Ignorait que la nuit j pleurais longuement.

y

Pour la fille et pour lui que ce fut un mystère,
Peu m'importait vraiment; mais qu 'Elle n'en sut rien,
Mais a bso lu ment rien, et ne s'en doutát guère,
C'était bien dur pour moi, n 'est-ce pas? Je crois bien!

Heel anders is het gesteld met de Duitse vertaling van dit vers. De
humoristische biedermeier-dichter Wilhelm Busch (1832-1908),
voorheen veel gelezen, ook in ons land dank zij Max und Moritz, Die
fromme Helene, Die Haarbeutel en tal van andere' Bildergeschichten'
(een soort berijmde strips avant la lettre), was een tijdgenoot van
François Haverschmidt. De Nederlandse publiciste Marie Ander84

son, ook met Multatuli en diens tweede vrouw in vriendschappelijke betrekking, zond Busch twee verzen van Piet Paaltjens. De vertaling ervan is opgenomen in: Wilhelm Busch an Maria Anderson, Siebzig Briefe, Rostock í.M. z.j. (1908). Busch heeft onmiddellijk de goede toon gevat en de vraag dringt zich op of het werk van Piet Paaltjens in Duitsland niet zou zijn aangeslagen, wanneer Busch zich
daarover als vertaler zou hebben ontfermd...
Zur Magd sprach Morgens der Milchmann:
`Die Schwelle ist wieder zo nass!'
Dass Nachts darauf geweinet,
Ach Gott, wer wusste das?! —
Dass er und die Magd es nicht wussten,
Nu ja! Das ertrüge sich —
Doch sie — dass sie nichts vermuthet
ist wirklich recht hart für mich.
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Anthologie

Over Focquenbroch*
W.F. Hermans

Pour mettre en fureur les gens — graves, graves, graves,
Et amuser les enfants — petits, petits, petits.
(Charles Cros)

In de Gouden Eeuw, zo leren wij op school, bloeiden scheepvaart
en koophandel met tropische weelde en welvaart heerste alom.
De strijd met Spanje was gewonnen, die met Engeland voorlopig in ons voordeel beslist. Iedereen ging naar de Oost of de West,
handelde in specerijen, goud, of slaven, en keerde terug, de pofbroek
vol zilverstukken en niemand die het waagde daar de snode vingers
naar uit te strekken. Want, mag men Multatuli geloven, zelfs de Dey
van Algiers kreeg een maagkoliek, wanneer hij alleen maar het wapperen van de Nederlandse vlag hoorde.
In de Gouden Eeuw scheen zelfs de zon warmer dan nu over ons
droefgeestige vaderland; men dronk wijn van eigen wingerd. Maar
sterker nog: zelfs voor dichters was de Gouden Eeuw mild. Zij bewoonden, vrij van zorg, grote kastelen of welgedane buitengoederen, waar zij zich met hun vrienden (en vriendinnen, maar altijd,
voor zover men zien kon, in het nette) diverteerden, waar ze de luit
betokkelden, dronken uit roemers door de vaardige diamant hunner dochters met lieflijke taferelen bekrast, en de rest van hun tijd
de twistpunten der calvinistische leer overpeinsden.
De dichter Willem Godschalk van Focquenbroch was een Gouden Eeuwer, maar schoon hij o.a. veel van wijndrinken hield (als
hij er geld voor had), een buitengoed heeft hij nooit bezeten en zijn
lange gedicht over de godsdiensttwisten, `Land en Kerkengod'
begint:
Mij lust de driften der hervormde kerkelingen
Met Hollands Waternood en Dijkbreuke op te zingen
En af te malen tot een erg denktafereel,
Dat zelfs de naneef schrikke op 't hooren van 't krakeel.
*Wil danken W. F. Hermans voor zijn toestemming om bij onze keuze uit de poezie van Focquenbroch de
inleiding te herdrukken die h~~ meegaf aan zijn anthologie (1946).
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Vandaar wellicht dat men hem in geen enkele school bloemlezing
aantreft en dat de praeponderante literatuurgeschiedenissen hem
niet, of slechts met misprijzen vermelden. In Amsterdam, de stad
waar hij geboren is, werd geen straat naar hem genoemd en hij is
wel zó vergeten, dat men hierbij niet aan rancune om zijn schimpdicht 'Op Amsteldam' hoeft te denken. Zijn geboortejaar staat niet
geheel vast. Worp! schat het tussen 1630 en '36. Hoewel hij 10
juni' 62 te Utrecht in de medicijnen promoveert (op een proefschrift
'De lue venere') is hij toch altijd Amsterdammer gebleven.
N a zijn promotie begon hij er een praktijk, die zelfs in de pestjaren '63 en '64 niet druk liep. In een brief waarbij hij zijn nicht zijn
'Thalia of geurige 2 zanggodin' aanbiedt, schijft hij: 'Zij is samengevoegd van een partij geuren, die mijn ledigheid en voornamelijk
de voorlede pesttijd mij om tijdverdrijf heeft op het papier doen stellen.' Maar elders in dezelfde brief staat: 'Wanneer ik eindelijk eens
door mijn praktijk (die God lof redelijk toeneemt) een honderdduizend dukaten zal overgewonnen hebben, zoo twijfel ik niet, of ik zal
U Ed., ma charmante Cousine wel haast ter bruiloft nooden. '
Groot kan in ieder geval de toename van zijn praktijk niet zijn
geweest. Zijn tijd was ruim bezet met andere bezigheden. Een van
zijn liefhebberijen, het wijndrinken, noemde ik al. De andere waren: roken, vrijen, fluitspelen, vioolspelen, lange gesprekken voeren en dichten. - Is het onbegrijpelijk dat Prinsen in de zes regels
die hij in zijn bekende handboek aan Focquenbroch wijdt, verachtelijk van de 'verlopen medicus' gewaagt?
Zijn tijdgenoten, zijn 'broeders in Apollo' de kasteelheren, predikanten en niet-verlopen medici, zullen er niet anders over hebben
gedacht. Maar toch was hij in de 17 e eeuwen nog lang daarna, een
beroemd man. Zijn werken werden acht keer herdrukt. De laatste
uitgave verscheen honderd jaar na zijn dood en zijn 'blijspel' De min
in '{ Lazarushuis (de aanhalingstekens zijn alweer van Prinsen, doch
het' blijspel' is, zoals Prinsen zelf trouwens ook zegt, een bewerking
naar Lope da Vega, toch een goede naam) hield zich 130 jaar in de
Amsterdamse schouwburg staande.
Al stelt Abr. Bogaert, de verzorger van Focquenbrochs nalatenschap, hem op één lijn met Westerbaan, Brand, Vos, Cats, de
Decker en zelfs Vondel, al noemt Thomas Asselijn hem een tweedeJuvenalis, het is niet bekend dat er enige omgang tussen Focquen1. Dr. JA. Worp 'Focquenbroch' De Gids 1881 111 pag. 499-532.
~ grappige
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broch en de `Grote Gestalten' uit zijn tijd heeft bestaan, en dut deel
van zijn oeuvre, dat voor ons van belang is, werd eerst in 1697, toen
hij al 12 jaar dood was, gedrukt en is vrijwel nooit iemand opgevallen.
Maar zijn `Gedachten over 't onbestendig Geluk', `Gedachten'
en `Gedachten over 't ongelijk Fortuin', stellen het vermaarde `Het
menschelijk Leven' van Willem van Haren, verre in de schaduw.
Zijn `Sarabanda aan Fillis' is een der meest melodieuze minnedichten in onze taal. Zijn werk is vrijwel volkomen vrij van de botte gemeenplaatsen waar b.v. De Génestet, die geacht wordt onze schooljeugd inzicht in poëzie te geven, zo van overvloeit. En een belangrijk ding zou men bijna over het hoofd zien: aan satirici zijn wij zeer
arm.
Zijn vroegere beroemdheid was een miskenning op zichzelf. Hij
had haar te danken aan zijn bewerkingen naar Paul Scarron, de
grondlegger van de burleske poëzie, van wie hij o.a. de Virgile travesti en Typ/ion, σu la Gigantomachie, vertaalde. Op zichzelf was dit niet
onverdienstelijk, ook al niet, doordat hij althans de eerste was die
in ons land dit burleske genre beoefende. Eveneens in zijn andere
navolgingen (naar Lucianus, Molière, Ovidius) stak hij boven zijn
tijdgenoten uit. De studie van Worp is voornamelijk aan deze zijde van zijn dichterschap gewijd.
Met de twee bundeltjes Thalia, of degeurige zanggodin en zijn al of
niet oorspronkelijke toneelstukken, werd zijn roem gevestigd, die
in meer dan één opzicht (naar onze smaak tenminste) een twijfelachtige gunst betekende. Als medicus? Wat te denken van een arts wiens
grootste ambitie is, de lach die aan een aardbeving doet denken?
Men durft hem zijn eksterogen nog niet te laten snijden, die losbol.
Als dichter? Kon men toen, zo goed als nu, de naam van dichter dragen, als men zijn kunst niet met vroom gezicht en plechtige
gebaren beoefende? Als men naam gemaakt had met onzedelijke kolder, mocht men dan, ook al had men voortreffelijke, diepzinnige
strofen over het Noodlot geschreven, een kunstenaar met een K. heten? Of Focquenbroch, die zich hoegenaamd geen illusies maakte,
ook niet over zijn kunst (al of niet met K.) zich daar veel van aangetrokken heeft, is niet bekend, maar niet waarschijnlijk.
De houding van zijn tijdgenoten, de drossaerts, dominees en rietverlopen medici, laat zich gemakkelijk raden: zij hebben om hem
gelachen (want aan humor stelden zij andere eisen dan wij)... maar
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zouden niet graag met hem in één kamer gezeten hebben. Hij is altijd een obscure figuur gebleven, ook wat zijn (adellijke?) afkomst
betreft; `in een zeker mythisch waas gehuld' (Worp).
Zijn ernstige gedichten hebben zij over 't hoofd gezien of gewantrouwd. En van het eind der achttiende eeuw af, herinnerden zij die
zijn naam nog kenden, zich alleen nog maar dat hij een verlopen
medicus was geweest en stukken geschreven had van een soort grappigheid die thans op de lachspieren geen uitwerking meer had. Bovendien waren het slechts vertalingen, iets wat men hem tot dusverre
niet kwalijk had genomen.
En zijn oorspronkelijke poëzie was gevoelvol, rijk aan stemming,
technisch zeer subtiel en volmaakt, zonder retoriek. In zijn minnedichten was hij openhartig over gemoeds- (maar ook andere) bewegingen, die men als nuchter en welopgevoed Nederlander dient te
verknoersten. Die kreeg derhalve het stempel `sentimenteel'.
Zijn sarcasmen en `geurige invallen' hebben de diepte van zijn
wanhoop maar aan weinigen duidelijk kunnen maken. Worp meent
zich voor zijn ijver dan ook aldus te moeten verontschuldigen:
`Als eene soort van vrijbuiter op letterkundig gebied, als een losbol
in zijn leven, zooals wij zoo duidelijk uit zijn werken bespeuren, is
hij niet geschikt om eerre eervolle plaats ín te nemen onder die mannen van zijn tijd, wier werken thans nog gelezen en geprezen worden.
Maar als een schrijver, wiens werken jaren lang zijn uitgegeven
en ten toonele gevoerd, als de eerste vertegenwoordiger van een hier
te lande nieuw genre, is hij uit een litterair-historisch oogpunt een
kleine studie waardig.'
Zijn vrijbuiterschap kan ons nu alleen maar belangwekkend voorkomen en de losbolligheid zullen wij wellicht kunnen vergeten,
mocht die ons hinderen. Ik zeg wellicht, want het `een losbol in het
leven zijn', schijnt in ons land nog altijd onverenigbaar te wezen met
dichterlijk gezag.
Vulde niet nog in 1939, tweeënvijftig jaar na Multatuli's dood,
diens schoondochter 520 pagina's met weeklachten dat hij zijn schulden niet betaalde en zijn gezin verwaarloosde?
Van Focquenbrochs leven te Amsterdam is, behalve wat hijzelf
erover schrijft en een paar opmerkingen bij Wagenaar, weinig bekend. In verband met zijn liefhebberijen, laat het zich gemakkelijk
vermoeden.
Hij stond altijd klaar om voor vrienden verjaardags- of bruilofts90

verzen te maken, brieven aan hen in elkaar te rijmen. Als niet alle
17e eeuwers zich aan gelegenheidspoëzie bezondigd hadden, zou ook
dit hem wel weer verdacht maken bij de adepten der `verheven' en
`heilige' school, die het talent beschouwen als een muntstuk uit Gods
eigen hand ontvangen, waar men vooral geen ulevellen voor kopen
mag.
Overstelpt met schulden, uitgehold door een ongelukkige liefde,
die hij tevergeefs lachend poogt te verbijten, neemt hij in 1667 dienst
bij de W.I.C. en vertrekt als fiscaal naar de `dorper kuste van Guinee, (doch aangenaam door hare goudmijn)', zoals hij in de voorrede tot zijn Min in 't Lazarushuis, die hij daar bewerkte, schreef. Een
brief uit die periode neem ik hier over:
Waarde Vrind!
Ik heb over veertien dagen geschreven met een Hollandsch schip,
doch alzo hetzelve noch eerst een reis moet gaan doen naar Angola, zo vertrouw ik wel, dat die briefwel eenige maanden na deze zal
arriveren. Ik leer hier van alle slag van ambachten, al zo ik buiten
Fiscaal, voor Secretaris, voor Raad, voor Notaris, voor Ambassadeur, voor Kaper, en voor den eenen drommel met den ander moet
speelen: zo dat gij wel kunt denken, dat ik hier niet veel tijd heb om
speelen te loopen; daar ook niet veel occasie toe is in dit barbaarsche, melancholique en verbaasde dorre land, 't welk ik niet gezind
ben heel net af te schilderen, uit vrees, dat gij schreien zoud als een
kind, en de arme Fok beklagen, omdat hem het noodlot in zo verdoemde plek gebracht heeft. Want beeldt u zelfs eens in te zien een
zwaarmoedig kasteel, gesitueert op een schraale en dorre rots, daar
de zee, met een eeuwig naar geruisch, op leid te gnorren; figureert
u vorders aan de rechterhand van 't voorgeschreve kasteel te zien
een lankwerpig dorp, bestaande in hutten, gedekt met zwart verbrand hooi, en strooi, of riet (want de duivel zou zelfs niet kunnen
raden welk van drieën het is) waarin het zwermt van halfnaakte en
koolverwige schimmen, die u den ganschen dag de noren warm maken met een eeuwig getoet van loejende hoorens, daar zij haar Artem Musicam met het abominabelste geschal des weerelds op exerceren, 't geen u wel een baal katoen in 't jaar zou kosten, om uw
geluitvangers daarmede toe te stoppen. Aan de linker zijde van 't
kasteel zwalpt een droevig riviertje, 't geen al 't zout van de zee in
zijn boezem ingezogen schijnt te hebben, alzo 't zelve tienmaal zouter is dan het allerziltste pekelnat.
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Bedenk nu vorders bij u zelven omtrent twee mijlen in 't rond een
barre en schrale woestijn te zien, waarop noch telg, noch lover te
vinden is, die u voor een straal van de zon kan beschutten, die hier
zo schrikkelijk steil, boven onze kruin, in 't Zenith staat, dat men
op 't midden van den dag, zelfs omtrent de hoogste toren des weerelds, geen duimbreet schaduw zou kunnen vinden.
Denk nu vorders of ik geen reden heb van zomtijds in drie veeeken niet buiten het kasteel te komen en in mijn cel te blijven; alwaar
gij mij zoudt zien zitten, in compagnie van mijn twee zwarte jongens, al dampende dat het zijn oogen verdraaid en dat zij met hun
beiden eeuwig werk hebben met tabak te kerven, en te stoppen; dit
gaat zo zijn gang al schrijvende, of iets vermakelijks leezende, of met
een eerlijke ziel of twee bij mij, onder de beneficie van een glaasje,
om de geest te verfraaijen en de melancholie te diverteeren. Wat
aangaat mijn muzijk, die is, door het afsterven van mijn kouzyn van
Heden, die met mij overgekomen, en hier zedert eenige weken overleden is, zodanig verstorven, dat gij mijn violen met droefheid aan
de wand zoud zien hangen, zodanig gediscordeert, dat gij daar niet
dan een enkele bas op zoud vinden; terwijl in de holte van dat droevig instrument de spinnekoppen zodanig haar logement hebben verkoozen, dat ik geloof dat zij van sins zijn van hun eigen weefzel daar
nieuwe snaren op te maken. In 't end, ik vind dat ik met recht mag
zingen, pas als de kinderen Israëls in een der psalmen doen. Super
flumina Babyloniae, illic sedimus & flevimus, & suspendimus Organa nostra.
Dat is:
Aan de Babylonsche stroomen
Hingen wij met naer gesteen,
En met jammerlijk geween,
Al ons speeltuig aan de boomen.
Doch echter patientie, is 't land slecht, het goud is goet, en dat is
het alleen, 't geen mij veel ongenuchten, die mij hier voorkomen,
doet digereeren; want daar is geen cardiacum in de weereld, dat zo
krachtig is als dat; dieshalven is het, dat ik geresolveert ben in alles geduld te nemen, en ondertusschen, terwijl ik hier ben, mijn naad
te naaijen zo veel ik kan, en de plaizieren van de weereld voor een
jaar of zes te vergeten, als of ik dood was. Want hier is geen vermaak ter weereld, als alleen dat in uw eigen gemoed, en bij u zelfs
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bestaat; want de wijn in overdaad, en de zwarte vrouwen haat ik
dapper; en ik geloof niet, dat ik tot een van beide heel ligt zal vervallen, alzo ik het egaal voor beestachtigheid, en een doodelyke coyonnerie hou. Alleen heb ik mijn meeste vermaak in een kleine zwarte
jongen die ik heb, die van zeer groten huize en van zeer treffelijke
luiden is; want ik verklaar u, dat ik nooit schoonder, noch heroiquer
wezen gezien heb; vermengd met een groots, doch eenigszins stuurs
opslag van oogen, 't geen mij vaak op hem heeft doen appliceren
de woorden van Senecca in Hyppolytus:
Quam grata est Facies torva Viriliter,
Et Pondus Veteris triste Supercilli.
Dat is:

Hoe heerlijk en voortreflijk staat
een fier en mannelijk gelaat,
't Geen door den opslag zijner blikken,
Een ieder vol ontzag doet schrikken.

Want inderdaad, dat wezen is in die jongen zo heerlijk te zien, dat
ik mij dikwels inbeelde in hem te zien een schets van dien ouden
Afrikaanschen Hannibal; ook zijn al zijn inclinatien groots en moedig, ja zo, dat hij met jongens van zijn jaren (die omtrent 12 zijn)
niet zal omgaan, maar altijd met zijn ouder, waar boven hij noch
altijd wil de preferentie hebben, 't zij in den dans, of andere speelen, daar hij altijd de eerste wil zijn; of zo iemand hem die rang bedisputeert, zo ontziet hij zelfs geen volwassen jongens voor de kop
te slaan. En bij al deze barsheid is hij weer bij mij zo vriendelijk,
beleeft en trouw, dat ik die jongen lief heb in mijn hart en zou (zo
hij een slaaf was) niet weigeren een pond goud voor hem te geven,
enz.
Op 't kasteel St. George da Mina,
den 10 February. 1669.

Focquenbroch.
Een naïviteit, deze droom van in een paar jaar in de tropen rijk worden en als gezeten burger te kunnen repatriëren, een naïviteit die
doet denken aan Rimbaud. Het land bewoond door de nuchtere
kooplieden die maling hadden aan fluitspelen, dichten, praten etc.,
maar waar hij blijkens zijn `Gedachten in een Kano op zee' zozeer
naar terugverlangde, heeft hij nooit weergezien. Hij overleed waarschijnlijk in 1675, hoe weet men niet.
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De laatste druk van Alle de Werken van W v. Focquenbroch verschijnt
in 1766. Dan wordt de oppositie tegen zijn onbehoorlijke grappen
doordat men niet meer gevoelig is voor dit soort humor, zó sterk,
dat alleen de 'verlopen medicus' overblijft en zelfs die is mèt zijn
naam, vrijwel vergeten. Hij daalde af tot hoofdpersoon in een stukje
voor liefhebberijtoneel, dat omstreeks 1810 geschreven werd.
Waarom Worp over Focquenbroch schreef, zagen wij al. Ookjan
ten Brink dacht niet zo ongunstig over hem als J onckbloet, Wits en
Geysbeek, Jeronimo de Vries, het Biografisch Woordenboek, e.t.q.
H. de Gooijer schreef waarderend over hem in de Vaderlandsche
Letteroefeningen en deed een keuze uit zijn lyriek, echter met weinig
resultaat.
In 1911 brak Lode Baekelmans in een sympathiek geschreven,
doch typografisch onprettige uitgave een lans voor hem. De lans
brak evenwel zonder veel ten gunste van Focquenbrochs reputatie
aangericht te hebben.
Wie een eerste blik in Focquenbrochs kleinere gedichten slaat, zal
verbaasd zijn dat dit in de 17e eeuw geschreven werd, zo onmiddellijk en gewoon is de zegswijze. Zijn gedicht aan Constantijn Huygens kan men beschouwen als een manifest, een ars poetica haast.
Een merkwaardig modern manifest, een pleidooi voor helderheid
en eenvoud, een veroordeling der 'wrange duisterheid' en het 'vervalste geluid', eigenschappen die klaarblijkelijk ook volgens de ware
fijnproevers van toen in geen ware poëzie ontbreken mochten en die
gemaakt hebben dat de jeugd zich thans op de middelbare school
bij het onderwijs in de Nederlandse klassieken zo verveelt en zich
voorneemt haar gehele verder leven àf geen gedichten meer aan te
kijken, àfieder gedicht dat niet vervelend is, op 't punt van verhevenheid te wantrouwen. Maar het is niet alleen een zaak van vorm,
ook van inhoud. Focquenbroch is sceptisch (als tijdgenoot van Jan
Luyken en Jodocus Lodenstein!). Het Boek Prediker is het enige gedeelte uit de Bijbel, waarvan men invloed in zijn gedichten aantreft.
Hij is pessimist, ondanks zijn bulderlach, waarin men tot zijn vreugde een apocrief bestanddeel vinden kan: cynisme. Waarom Focquenbroch als verlopen medicus en Vondel niet als verlopen kousenwinkel rondspookt, is nu ook duidelijk. Bovendien waren de ongelukken die Vondel troffen van burgerlijk karakter, terwijl Focquenbroch ze alleen aan zijn dichterschap (in ruime betekenis) te
wijten had.
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Door deze eigenschappen komt het dat men bij het lezen van Focquenbroch, herinnerd wordt aan Forum, aan Greshoff en Du Perron. Dat deze dichtergeneratie Focquenbroch gekend en gewaardeerd heeft, is waarschijnlijk, ook al is er geen sprake van beïnvloeding en al wordt zijn naam ook door hen weinig genoemd.
Vestdijk deelt in de voorrede tot Parlando mede dat Du Perron
eveneens in de 17e eeuwse dichters goed belezen was en hen op prijs
stelde.
Slauerhoff laat Focquenbroch optreden in het nagelaten cabaretstuk De sylphide op de sofa (Finale: Het eiland der gelukzaligen).
`...Daar zit Focquenbroch, de verbannen poëet en aesculaap.
Hier kan hij practijk uitoefenen met paardemiddelen en tevens de
muze op tijd genoegdoening geven. Wat broeit de groote medicijnman uit? Wat brullen de zestien mulatten van alle leeftijd en kunnen aan een ijzeren staaf? Zij brullen alle verschillend. Het is zijn
muziekinstrument, dat hij heeft uitgevonden op medische grondslag.
Daarmee begeleidt hij zijn liederlijke drinkliederen, waarvoor de
Hoogmogenden hem het Gemeenebest ontzegden. En hier wordt
hij door zijn landslieden luide toegejuicht.'
Hij was van Slauerhoff misschien een naaster familielid dan Camoëns b.v.
Het feit dat hij vergeten is (al tekende een achttal jaren geleden
Edgar Tijtgat een rijmprent bij het drinklied `Diogenes de Wijze'
en nam Victor E. van Vriesland in Zeven eeuwen Nederlandsche Poëzie
een paar gedichten van hem op) is het zoveelste verbazingwekkende feit in onze letterkundige historie.
De oorzaken ervan?
Ten eerste dat hij alleen maar dichter was en au fond een vreemdeling in het `geltzuchtig Amsteldam'. Dit is de voornaamste
oorzaak.
Ten tweede dat ook zijn tijdgenoten en het nageslacht daarvan
hem alleen gewaardeerd hebben om die eigenschappen die hij met
hen deelde: zijn grove grollen, zijn lust tot navolgen zonder bronvermelding.
Ten derde dat de bloemlezing van Baekelmans op een ongunstig
tijdstip verscheen, een nieuwe poëzie in opkomst maar overheersend: nabloei van tachtig, `wrange duisterheid', `vervalst geluid'.
Of de tijden nu gunstiger zijn?
Indien de les van Forum nog niet geheel vergeten is, mag men reden hebben het te hopen.
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Veertien gedichten
Willem Focquenbroch

Gedachten
over 't onbestendig Geluk
Hoe wonderlyk verkeert des weerelds vreugd?
't Zoet word gevolgt van bittere ongeneugd,
En geen geluk, hoe zeer 't ziel verheugt,
Of 't is gansch ydel.
Wanneer men zich in volle voorspoed vind,
Dan denkt men niet op felle tegenwind;
Maar ach! men doold; want 't los geluk is blind,
En zonder breidel.
Die gistren noch een tweede Kresus was,
Vind zich van daag een Irus, want zo ras,
Als 't luk verheft zo breekt het weer als glas
Onze ydle hoopen.
Wie acht dan nu voortaan, ten zy hy dwaalt,
Zyn staat voor vast, als hy in voorspoed praald?
Wyl 't wankel rad nu klimt, en dan weer daald
In 't stadig hopen.
O ydelheid van 't los geluk op aard!
Hy die op u met schrandere nogen staart,
Vind dat gy niet dan zo een wellust baard
Die maakt ellendig,
En hy, die zoekt het alderhoogste goed,
Vertreed uw eer en glorie met de voet.
En ziet zyn luk in 't eeuwige te moed,
En dat's bestendig.
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Aan den Heer K. Hulgens
Hollandsche Maro, en Apollons grootste zoon,
By die ooit zongen op een Nederlandsche toon,
Heb ik uw barsch gedicht zo menigmaal gelezen,
En voor zo grooten gunst nooit dankbaarheid bewezen?
Zo gun my, dat ik nu myn schuit eens af kom doen,
Niet om uw schrander brein met jeugdig lauwergroen,
Of met een klimkrans naer uw waarde te vercieren,
Ue eige kunst verschaft u palmen, en laurieren;
Maar om te tonnen, waar uw hooggeachte luit
My vaak te byster klinkt met een vervalst geluid;
Ontschuldig my, zo ik wat rond ga in myn spreken:
De beste vrienden zyn aanwyzers van gebreken,
Twee zwarte wolken zyn 't, waardoor uw zwaar gedicht
By my verdooft werd van zyn luister en zyn licht;
Dat 's duisterheid van zin; en hardigheid van tonnen.
Twee feilen, die in geen Poëet zyn te verschoonen,
Die zelf zyn vader noemt de vader van het licht.
Daar alle hardigheid, en duisterheid voor zwicht.
Wat is het eind daar toe een Dichter trekt aan 't zingen.
Is 't niet om ieder een met zyn gezang te dwingen,
Gelyk eer Orfeus met zyn lieffelyke lier,
Door welkers zoet geluid het alderwildste dier,
Ja zelfs en bosch en velt, en rotssteen wiert bewogen,
En zult gy zelfs uw zang ontroven dit vermogen,
O barse Zanger! door uw wrange duisterheid?
Het schynt, of gy, en Hooft u staag verpynt en stryd
Om van geen mensch, als van u zelf, verstaan te wezen;
Was 't dan niet best, dat gy uw vaarzen nooit liet lezen?
Want dus is 't zeker, dat ze niemant vatten zal.
Hoe droevig komt het, hoe onnozel, en hoe mal,
Als men de gaaf niet heeft van iets in dicht te zeggen,
Ten zij men 't stadig weer met ondicht uit moet leggen?
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Madrigal
Tirsis verrukt door 't zoet vermaak,
't geen hem de schone borst en kaak
van Phillis, die hy mint, de ê erven,
was in haar schoot op 't punt van in dees vreugd te
sterven,
toen zy, die van de min mee eerde 't zoet gebied,
hem ziende met een zucht verflauwen,
hem zei: ach Tirsis, sterf nog niet,
'k wil stervend u gezelschap houwen.
Tirsis hierop neemt een besluit
en stelt de lust van sterven uit;
doch door dit wreed bedwang wyl dat hy niet derft
sterven,
raakt hy op 't uiterste en sterft wel duizend werven;
doch wyl zy zachtjes van de min
mee zwelgt de zoete teugjes in,
voelt zy meteen haar ziel op 't punt haar te begeven,
en roept, zozeer bezwymd als hy:
sterf nu myn ziel, myn waarde leven!
want nu sterf ik zowel als gy.
Waarop den Harder haar met half gebroken woorden
en hygend, byna buiten aam,
dus antwoordt: zal de min ons dan gelyk vermoorden?
Welaan, myn hart, wy sterven saam.
Dus deed in 't eind de Min, in duizende genuchten,
aan deze twee de ziel ontvluchten
en sterven tegelyk, doch door een dood zo zoet,
dat zy het leven weer hernamen,
om na die tyd nog meermaals samen
te sterven op diezelfde voet.

Jobs ellende
De duivel sloeg met felle slagen
den vromen Job aan ziel en lyf
en had hem al zyn goed ontdragen,
maar tot de zwaarste van zyn plagen,
zo liet hy hem alleen zyn wyf.
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Spes mea fumus est
Wyl ik dus zit en smook een pypjen aan den haart;
Met een bedrukt gelaat, en d'ogen naer de aard
d'Een elboog onder 't Hoofd, zoekt myn gedacht de reden,
Waarom 't geval my plaagt met zo veel straffigheden.
De hoop daar op, (die my vast uitsteld dag aan dag,
Schoon dat ik nooit iets goets van al myn hoopen zag)
Belooft my wederom haast tot myn wensch te komen,
En maakt my grouter als een keizer van oud Romen.
Maar nau is 't smookend kruid verbrand tot stof en asch,
Of 'k vind my in die stand, daar ik voor dees in was:
En nau zie ik de rook in ydle lucht verzwinden,
Of 'k zeg, dat ik in 't minst geen onderscheid kan vinden
In, of ik leef of hoop, of dat 'k een pypje smook,
Want 't een is niet als wind: en 't ander niet als rook.

Klinkdicht
Toen Midas eindelyk zyn wensch verkregen had,
En dat hy zyn geluk reets dacht volmaakt te wezen,
Toen was het dat hy eerst zyn onluk zag verrezen,
En dat hy zich bevond te lydig in de mat.
Want 't geen hy had gewenst, dat wiert de borst haast zat;
Het gout werd hem een straf, schoon het nochtans voor dezen
Zyn grootste wellust was; want na ik heb gelezen,
Wierd het al gout, al wat hy raakte, dronk, of at.
Ziet men dit daaglyks mee in 't huwlyk niet gebeuren?
Wanneer men meenig zot daar door lang ziet betreuren,
Een staat van hem gezocht voor dees met ziel en lyf?
En mag men zo een borst niet voor een Midas achten?
Die, 't zy in huis, of bed, by dagen of by nachten,
Al wat hy raakt, of tast, niet anders vind als wyf.
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Klinkdicht
Hoe, zou ik ooit uw gunst, 8 schoone Klorimeen,
Verwerven kunnen, daar ik ben een mensch geboren,
En daar het schynt dat gy een minnaar hebt verkooren,
Die door zyn beestigheid bezit uw hart alleen?
Ach, nu bevind ik dat een beest, en anders geen
Het vrouwelyk geslacht slechts kan tot min bekooren;
En dat myn heer Jupyn daarom allang te vooren,
Zelfs met zyn godheid liep zo meenig blaauwe scheen.
Weshalve hy daarom in 't eind na beter leeren,
Zich zelf om Leda heeft bedost met zwaneveeren,
En vrouw Europa heeft ontschaakt in stiersche schyn.
Een teken, dat noch mensch, noch godheid iet kan winnen;
Maar dat men om zich van een vrouw te doen beminnen,
Niet anders noodig heeft, dan slechts een beest te zyn.

Klinkdicht
Te denken dat in 't eind myn staat eens zal verkeeren,
En dat ik eindelyk eens zal gelukkig zyn,
Te hoopen dat in 't eind een heldre zonneschyn,
De nacht van myn verdriet eens uit myn ziel zal weeren.
Te zien dat in myn beurs de duiten wat vermeeren,
En dat ik daaglyks win dukaten by 't dozyn;
Te hebben kelders vol van Fransche en Rinsche wyn,
Om, als 't my wel gevalt, myn vrienden te trakteeren.
Noch eens een wintertje, gelyk als de voorleen,
Te sleiten vol van vreugd in d' armen van Klimeen,
Wiens onstandvastigheid my nu een wyl doet treuren.
Of in haar plaats, op nieuw te vinden by Katryn
Een gunst en een genot dat 't eerst gelyk mag zyn,
Dat is 't, dat meester Fok misschien nooit zal gebeuren.
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Bewijs van maagdom
Aan Juffer N.N.
1
Indien dat d'aangename roozen,
Die jeugdig op haar telgen bloozen,
Wiens verf het keurig oog behaagt,
Den tytel waardig zyn van maagd,
Zo mag men, even als de bloemen,
Die vrouwen ook wel maagden noemen,
Die, als met varsch ontloken blaân,
Gelyk als gy, noch bloejend staan.

2

De bloem, zodra hy zich laat plukken,
Ziet straks zyn maagdom van zich rukken:
Straks kwyntze als over dit verlies,
En hangt verlept gelyk een bies;
Daarom, wyl 't maagdom in de vrouwen
Als dat van bloemen is te houwen,
Zeg, waarom zyt gy niet verlept,
Indien gy d'uwe niet meer hebt?
3
Indien men alle zoort van enten
Mag maagden noemen in de lente,
Eer dat haar maagdom met haar ooft
Haar in de herfst noch wordt ontrooft;
Zo mag men u ook maagd verklaaren,
Die in de lente van uw jaaren
Die herfst noch nimmer hebt beleeft,
Waar in een vrouw haar vruchten geeft. 4
Indien een bouland, of een akker,
(Die zelfs als wel doorspit, en wakker
Doorploegt is door en weder door)
Zo lang als hy noch uit zyn voor
Geen oogst heeft van zyn zaad gegeven,
Een maagdom toe mag zyn geschreven,
Zo ly, dat men 't u ook toeschryft,
Aan wien den bou noch niet beklyft.
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5
In 't end, indien een schoorsteen maagd is,
Die nooit nog wel ter deeg gevraagd is,
Zo zyt gy 't ook; want Fok zyn roe
Die, lykt het, deugd daar weinig toe.
Gy zyt dan maagd, gelyk een opven
Daar nooit goet deeg wíert ingeschooven
Of die niet naer den eisch gestookt,
Zyn vulzel nimmer gaar en kookt.
6
In 't end, jy bent dan maagd (God beter)
En zo je Foks genoopte veter
Noch twee dozynen jaaren draagt.
Zo blyf jy licht wel eeuwig maagd.

Toon: La Fronde
Diogenes, de wyze,
Die woonde in een vat;
Hier uit kan men bewyzen,
Dat wysheid woont bij 't nat,
Indien gy dan de wysheid mind,
In 't vaatje die gy vint:
Komt, volgt dan met malkander
Den Grooten Alexander
Naer 't holle vat, naer 't holle vat,
Daar Diögeen in zat.
De Grooten Alexander
Sprak tegen Diögeen:
Indien ik was een ander,
'k Wenste in uw plaats te treên.
Wort ons hier dan niet klaar vertoont,
Dat in het vat de wysheid woont?
Komt volgt dan met malkander
Den Grooten Alexander,
Naer 't holle vat, naer 't holle vat,
En houd u by het nat.
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Aan Juffrouw N.N.
Schoon het bezit van geld en goed
Nooit kost betoveren myn zinnen:
Schoon ik stees haate d'overvloed,
Wyl ik u nochtans moet beminnen,
Vloek ik voortaan myn arremoed.
Want wyl uw ziel en zin zich held
Naar d'ydle waan der zotte lieden,
En rykdom voor de wysheid steld,
Hoe kan ik dan uw haat ontvlieden,
Wyl my niets meer ontbreekt dan geld?
Een zot in kostelyk gewaat,
Die naauw den naam van mensch mag dragen,
Een beest tot in den vierden graat,
Kan door zyn geld u zo behagen,
Dat gy om hem elkeen versmaat.
'k Beken, als 'k op dees slechtheid let,
Acht 'k u onwaardig van myn minnen;
Mits dees fout zo uw glans besmet,
Dat gy allang waart uit myn zinnen,
Had my 't de liefde niet belet.
Foei! wat voor een onnozelheid
Verbergt zich by uw schoone gaven?
Moet u dan de geldzuchtigheid
Doen op het spoor van dwaasheid draven,
't Geen u tot schande en oneer leid?
Heeft 't goud by u dan zulk een magt,
Dat gy daarom een dwaas moet eeren,
Die niets heeft dan zyn ydle pracht,
Die, zonder geld en zonder kleren,
Min dan een beest zou zyn geacht?
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Laas, wyl men dan met geld en goed
Alleenig kan uw liefde winnen;
Schoon ik steets haat vrouw overvloed,
Wyl ik u nochtans moet beminnen,
Vloek ik voortaan myn arremoed.

Courage de fille
Voix: Pour un seul Coup
Van dezen nacht,
Comme m'a dit ma Mère,
Zal onze Jan my komen doen la Guerre;
Maar je ne craín sa lance, noch zyn kracht.
Je dis toujours, ma Mère n'en est pas morte;
Car ce combat geschied sans bloed te storten.
Al is 't by nacht.

Ik zal zo dwaas
Niet zyn, als ces Badines,
Die tot haar hulp appellent leur Voisines:
Hoewel men is souvent den Onderbaas.
Quelque vigueur qu'il ait dans la bataille,
Il peut venir, want quatre de sa taille,
Je ne crains pas.
Il est bien vrai,
Qu'il me jettra par terre;
Maar niet te min, je ris de cette guerre;
Et le devant je lui presenterai.
Want schoon ik ben voor hem niet assez forte
'k Zeg, indien ma Mère n'en est pas morte,
Je n'en mourrai.
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Gedachten
Gehouden in een Kanó op Zee

Aan nryn Vriend N. N.

Al zittende in een holle boom,
Bezwangert met een troep soldaten,
En met elf zwarte Potentaten,
Gaat Fok vast dobbren langs de stroom,
Om zeekre Zeeuwsche karavelIe,
Die hier voor lorrendrajer speelt,
En 's Compagnies octroy besteelt,
Te gaan vermeestren, en beknellen.
Zo loopt hy, en gevaar van zee,
En dat van koegels en muskwetten,
Die meenig styve kop verpletten,
En schinkels smakken uit haar steê.
En wyl ik dus vast leg te talmen,
Zo zit gy ligt, myn waarde Vrind,
By 't zoete dier, dat gy bemind,
Of streelt uw veel met zoete galmen.
Gy zit ligt by myn goeje Neef,
In schaduw van die zelfde boomen,
Of op de kant der zelfde stroomen,
Daar men wel eer rondeelen schreef.
Daar zit gy ligt gerust te dampen,
Wyl ik het zelfde zit en doe
In zee, omtrent het vlek Bottroe,
Doch dik verzelt van smart, en rampen.
Want schoon het goud my redelyk,
ruim genoeg word toe gesmeten;
- Wyl ik een ding niet kan vergeten, Zo ben ik arm, al word ik ryk.

Ja
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Steets speelt er nog door al myn zinnen
Het beeld van dat aanvallig dier,
Dat door haar oogs betov'rend vier
ly dwong voor eeuwig haar te minnen.
Geen uur passeert er op den dag,
Of 'k denk wel tienmaal aan dat maatje,
Dat net gevormde potentaatje,
Wiens weerga nooit de wereld zag.
Steets denk ik, of ik van myn leven
My uit dit droevig Moorenland
Wel eens zal weder zien geplant,
Ter steê daar 't hart noch is gebleven;
Dat is, by haar, en ook by u,
lyn waardste Vrind van al myn vrinden,
Die 'k meer als myne broeder minde,
En nimmermeer zo zeer als nu.
Nu zeg ik, dat ik u moet derven,
En al dat zoet vermaak met een,
't Geen onder duizent koddigheên,
Ons vaak schier deed van lagchen sterven.
Ach! hoe speeld daaglyks myn gedacht,
Op al de geuren, die wy zamen
Zo vaak by onze kinders namen,
Wier weerga ik nooit weér verwacht.
Want schoon ik al weerom mocht komen
Van hier, in 't waarde Vaderland,
Dan ben ik ligt al van de tant,
En al verdord als oude boomen,
Want schoon dat ik hier Venus schouw,
Gelyk een pest van alle pesten,
En dat ik mee, tot mynen besten
Niet heel veel van Silenus hou,
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Zo meen ik dat de trakassade,
Die 'k vaak langs land en water doe,
En 't roosten van de zon daar toe,
ly maken zal tot karbonade.
Gelyk ik nu in dees Kano,
Wyl ik dit schryf kan ondervinden;
Wyl dat de zon, spyt zee en winden,
ly braad zo geel als haverstro.
Denk eens, wat ik dan wel zal lyken
Na 't afzyn van een vyf, zes jaar;
Gewis, ik loop wel licht gevaar
Dat men my laat voor murri kyken.
Doch 't schaad niet! ik heb nog wel moed,
Dat ik noch in myn hart en amen
Wel een restantje zal bewaren
Van 't oud galant, en geurig bloed.
Op dat wy, op myn wederkeeren,
Noch menigmaal, gelyk wel eer,
Te zamen rymen keer op keer,
En lagchen dat onze oogen keeren.
Nu mag ik hier noch voor een tyd
Wat leggen talmen by de boren;
Maar 'k zal den dag noch zien gebooren,
Dat ik dit land zal schelden kwyt.
En dat ik, redelyk geladen
Met 't mineraal van dit kwartier,
Weer zal gaan dampen by het vier,
In plaats van in de zon te braden.
U hoop ik in dien ouden staat
Noch eens gezond weêrom te vinden,
Met al het tal der goede vrinden,
Daar 'k nooit voor dees van wierd versmaad.
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Om noch een koppeltje van jaaren
Vol vreugd te slyten in een land,
Daar al myn hoop aan is verpand,
En 't geen myn luk kan op doen klaaren.
Maar zeg, wat 's dit ik hoor, terwyl
Ik deze regel zit te malen,
Een van ons volk, tot twee drie malen
Uitroepen: 'k zie een zeil! een zeil!
't Geen my zal dwingen nu te enden,
Om met het schip Zeelandia,
Daar ik zo straks in stappen ga,
De steven zeewaard in te wenden.
Vermits dat wy de karavel
Van verre diep in zee beöogen,
Die 'k wensch dat we attrapeeren mogen,
Om hem te brengen in de knel.
Adieu dan vriend! wy gaan laveeren,
En veetren 't Zeeuwtje naar zyn vleis,
De hemel geef hem ons tot prys,
En u al wat gy kunt begeeren.

Grafschrift
van M.F.
Van Mr. Fok leid 't ligchaam in dees kas;
Die veel van rook, en damptuig heeft geschreven,
Die steeds bij rook geleek des menschen leven,
't Geen als een rook verdwijnt en wort tot as.
Zijn geest is ook als rook omhoog gedreeven,
Gelijk zijn rif hier is tot as gebleven;
Als of het maar verbrande toebak was.
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Light Verse

De jaren zestig
Jan Boerstoel
De jaren zestig en de dingen die je deed
en die je laten ging omdat ze niet meer hoorden,
de zwarte kousen net zoals de witte boorden,
want de liefde en de vrijheid ging in spijkerpak gekleed
in de tijd dat Gerard Reve nog een ezeltje bereed
en dat Johnson Vietnamezen liet vermoorden
en er waren zoveel mooie nieuwe woorden:
mescaline, meditatie,
happening en demonstratie,
rode bloemen van de natie
waren wij...
De jaren zestig,
de idealen kwamen vrij.
De jaren zestig en de dromen die je had
en door die dromen werden steeds meer mensen wakker,
een goeie vriend werd nu een kameraad, een makker,
die precies als jij uit overtuiging op de tramrails zat
en met wie je achteraf je zelfgebakken hasjcake at,
want de nieuwe mens was ook een warme bakker
en Den Uyl was hoogstens nog een volksverlakker.
Want het ging niet om de centen,
Koosje Koster deelde krenten
en je haatte de regenten
als de pest...
De jaren zestig,
van poëzie en van protest.
De jaren zestig en de toekomst die je zag
en die je hoorde in de stem van nieuwe leiders,
met Roel van Duyn en Rudi Dutschke als bevrijders
van consumptie en conventie en confessioneel gezag.
Toen je leerde te begrijpen waar het allemaal aan lag
in de roes van allerlei pupilverwijders
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met de makkelijke kijk van motorrijders.
En Bob Dylan die verwoordde
wat met je gevoelens spoorde,
bij je lange haren hoorde
en je huid...
De jaren zestig,
een nieuwe lente van geluid.
De jaren zestig en wat kwam ervan terecht?
Misschien niet veel als je het kritisch gaat beschouwen,
want mensen kunnen niet zo lang van elkaar houên
en een aantal wil niet beter of gewoon alleen maar slecht.
Steeds meer medestrijders staakten met de jaren het gevecht,
gingen aan de dope of carrières bouwen
en de meesten gingen toch tenslotte trouwen.
En zo eindigde het wonder
en soms lijd je daar nog onder,
maar het was en blijft bijzonder,
wonderschoon...
De jaren zestig,
maar hoe vertel ik het mijn zoon?
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De Gorilla
Georges Brassens
(Vertaling MatthY·s Bakker)
Door dikke tralies heen aanschouwden
De vrouwspersonen van 't kanton
Ongegeneerd de zwaargebouwde
Gorilla die erachter stond.
Zelfs gluurde zonder zich te schamen
't Publiek verzameld aan dat hek
N aar een bepaalde niet bij name
Hier door mij aan te duiden plek,
Help, een Gorilla ...
Hoe nu de plotselinge uitbraak
Van het gevangen fraaie beest
Verklaren, denk'lijk is de oorzaak
Een slecht gesloten deur geweest;
De aap berichtte bij 't verlaten
Van 't hok: 'Vandaag raak ik het kwijt,'
Daarmee bedoelde hij, U raadt het
Natuurlijk al, zijn maagd'lijkheid.
Help, een Gorilla ...
'Heremijntijd,' riep buiten zinnen
De baas van 't dierenpark, 'en wat
Nog het beroerdste is, apinnen
Heeft mijn gorilla nooit gehad.'
In plaats van zich de kans te gunnen
Die men hier ziet, nam ilico
Zodra zij 't nieuws vernam, de kunne
De benen richting uitgang Zoo.
Help, een Gorilla ...

LE GORILLE

C'est 1 traven de latics ,rdles
Que ICI IemelIes du l:anlOn
Conlemplalcnt un pUlllant ,onUe

Sana

50uel

du qu'en dlra-toOD

A vee Impudeur cu comm.ra
Lorln.lcnl même un cndrol! prfclI

Que flgoureusemeat ma m~re
M'a dHeodu d' Dommer ICI,
Gate IU Gorule.

TOut à coup la pnsoo blcn close
Ou vlvail te bel anlmal,
S'ouvre on n' lilt pourquol, JC suppose
QU'OD aVl11 dû ta fermer mal,

Le smp en SOflanl de sa cap
Dit • Cest aUJourd'hul qu' JC Ie perds •
J! parlail de Ion pl,lccl.,e,
Vous a ... IU devlné, J'espère I
Gate au GonUe
L' palraD de la minaaene
Cna,1 éperdu • Nam de nom
Cell usommanl, car mon ,ordJe
N'. JamaIS connu de lueDOR •
Ob que Ja fémJnule engelnee
Sut que Ie IJn&e ital! pueeau,
Au heu de prOrller d' la chance
Elle IJt reu des deux ruseaux
Glle au GonUe
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Zelfs zij van wie zopas de ogen
Niet weken van de gorilla
Verdwenen, wat getuigen moge
Van hun gebrek aan logica;
Hun vrees had des te minder zin, daar
In vergelijking tot de man
De aap niet onderdoet als minnaar,
Wat menig vrouw beamen kan,
Help, een Gorilla...
Een ieder maakt dat hij de gaarde
En't bronstig dier zijn greep ontvliedt,
Alleen één vrouw, een hoogbejaarde,
En ook een jonge rechter niet.
Daar anderen te snel vertrokken,
Wendde de vierhinder beslist
Zijn slingertred naar de twee rokken
Van 't oude mens en de jurist,
Help, een Gorilla...
`Ach wat,' verzuchtte zij van honderd,
`Als iemand nog iets in mij zag,
Dan zou ik zeggen, 't is een wonder
Dat ik het nog beleven mag.'
De rechter oordeelt onbewogen:
`Dat men mij aanziet voor apin,
Hoeft niet te worden overwogen,'
Maar daar vergiste hij zich in.
Help, een Gorilla...

4
Celles-11 méme qui naluére
Le mouraient dun teil décidé,
Fuyaient ρrουνmι qu éll's cavaient Luke
De In surte dιπΒ lea idles,
Π'sutαυt plus vaine Ira" leur crainte
Que k gorille esι on luron
Supfneur ì l'tiontm' dina 'knetete
Bun des lemmeι νσω le diront.
Gsreao Gorille
τ
Tout Is monde ze prlcipite
Hors d'atteinte du stege e n rut,
Sauf une neille dfcedpire
Ει lia leone Ιυςe en bou bevi
Voyant que routez κ dYnobent
Le quadrumane acodlYei
Soir dandinement v e n les robes
De 1, νιειl Ιε ε ι du mαςιιlιαι
Ganseo Gorille
6
• Bah, soupirail la εeηιεπαιre
Qu'on PSI eroor me "airee
Ce actait euiraordinaire

Et pour tool dice, ineapdni •,
Le luge peeeair. impassible
• Qu'on me prenD' pion une guenon
Ceci tomplltnmenl impOssible •
La cuite lui prouva querer.
lattai Gorille
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Verplaatst U eens in de gedachte,
U was gesteld voor het besluit
Eén van dit tweetal te verkrachten,
N aar wie ging dan uw voorkeur uit?
Indien mijzelf vandaag of morgen
Zo'n soort dilemma overkwam,
Oma of toga, zou ik zorgen
Dat ik de eerste optie nam.
Help, een Gorilla ...
Hoeveel gorilla' s ook vermogen
In 't liefdesspel, zij kunnen vaak
Niet in gelijke mate bogen
Op scherp verstand of goede smaak;
In plaats dat hij het oudje aanrandt,
Als U en ik hadden gedaan,
Sleurt onze aap naar dichte aanplant
De magistraat achter zich aan,
Help, een Gorilla ...
Hoe spijtig dat ik het gebeuren
Niet verder uit de doeken doe,
Iets wat vooral valt te betreuren
Vanwege 't leuke van de clou,
Dat op 't moment suprême bijvoorbeeld
De rechter 'Mama' riep, net als
Die dag de man, door hem veroordeeld,
Wiens kop men afsloeg van de hals.
Help, een Gorilla ...

Suposez qu'un de "'OU5 pUIsse être
Comme Ie sm,e obhie Je
VIOIer un IUic ou une Incêlre,
Lcqucl ChOLSIr'II-11 del deuJ. ~
Qu'une altcrn:atlvc parclilc
Un de ces qUltre Joun m'icholC
Cest fen SUl' conYaIOCU, la "'u~llIe
QUI Jcr. l'ob)CI de mon eholx,
Gare au Gonllc

Mail p:u malbeur , 11 Ic ,onllc
Au JCU de ]'amour vaUI ,on pliX
On s:ut qu'cn revanche IJ ne brille
NI par Ic iolÎt, DI paT I'espru
LoR au heu d'opter pour la vlellic
Comme lur,lt f'lt n'Importe qUI
11 .. is!1 Ie JUJe 1 I'orcillc

Et I'cntr.in. dans un maquis
Gare .u Gorine ..
la sUlle lIerait dtlectablc
Malheureustmcnl je Ot peUl.

Pu I. dlre cl C'ut felfen.blc
Ca VOU! .ural! lah rire un peu

CaT Ic JUle, au moment luprfmc
Crilil
• Mam.n », pleurall hcaucoup
Comme rhomme auquel Ie Jour m~me
11 tvalt faIt Irancher Ie cou
Gare au GordIt
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Vier gedichten
Hans Dοrrestjn

Op het naaktstrand van Zoutelende
Wat een mooie tieten!
Wat een mooie tieten!
Wat een prachtig mooie tieten heeft die man!
Die van zijn vrouw kunnen er niet aan tippen.
Ach, wat maakt het voor verschil bij 't wippen.

De majorettes
Ik zag de majorettes in de stad
met ronde kuit en knie.
Als ik zulke mooie benen had,
had ik geen ironie.

Onthouding
Ik kan dansen, ik kan zingen
ik kan vannacht mijn vrouw bespringen
maar ik kan ook slapen gaan
want zij hecht er niet zo aan.
***

God zij geprezen en gedankt
een maand aan een stuk door
God zij geprezen en gedankt
al weet ik niet waarvoor.
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Twee gedichten
Frits Jans

Volkskrantadvertentie
Word ik ooit gek of anderszins gestoord,
dan zal ik mij wat graag laten verzorgen
in Groot Bronswijck, kliniek te Wagenborgen.
Daar vraagt men (lees ik) een `psychomotore
en non-verbale therapeut, ervaren' —
tja, non-verbaal moet groeien met de jaren.
Waarom nou geen leuke verbale non?
Nee, strikt psychomotoor en non-verbaal
werkt men `in teamverband' daar aan mijn kwaal.
`Multidisciplinair' word ik behandeld
`met spel, de nadruk ligt op interactie' —
geen woord gelogen: zo luidt de redactie.
`Aandacht voor body- en sensory awareness' —
ik zou er zelf nooit opgekomen zijn,
maar als 't erbij hoort, lijkt het me best fijn.
Brieven naar 'Hr. Kolder, coördinator'.
Zo staat het er, die man is zo gedoopt.
Maar nomen omen zeggen is goedkoop.

Op het verkeerde been
Bij mij in de klas, op de lagere school te Soest,
zat een jongetje dat bij het voebal
nooit wist welke kant of het op moest.
Maar dat jongetje heeft wel voor dokter doorgeleerd.
Steeds denk ik daaraan als ik in de krant lees, bij toeval,
dat er weer een verkeerd been is geamputeerd.
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Twee gedichten
Clément Marot *
(Vertaling Gert Helmer)

Men zou - 't was mei - de dame aderlaten.
Ik naar haar arts, behoorlijk opgewonden.
'Onttrek jij warmte aan haar hart en vaten?
Ze is koel genoeg, naar ik heb ondervonden.'
'Stil,' zei de man, 'wacht op de tweede ronde:
het oude bloed, dat haar zo vaak verstramt,
maakt plaats voor vocht waar sterke liefde uit stamt.
Trouwens, de mei jaagt alle schroom opzij.'
Gezegd. Gedaan. Zij IS in liefde ontvlamd,
maar ach, helaas en jammer - niet voor mij.

* * *
Mond van verrukkelijk koraal,
mond die om kussen lijkt te smeken,
mond die de taal en wedertaal
van een genadig hart kunt spreken,
spreek: moet voor u mijn hart dan breken,
als was onder de vlam verteren?
Wilt u ten dode toe bezeren
die schroomt u enig leed te doen?
Mond van mijn vurigste begeren,
zeg nee, en zeg het met een zoen!
v

moys de may, que Pon faingnoit la belle,
Ie vins ainft fan medeein reprendre :
- , Luy tires tu fa chaleur naturelle!
Trap froide elle eil, bien me l'a faid apprendre. »
- « Tais toy (dit ill content ie te voys rendn~ :
['oile Ie fang qui la faier rigoreufe,
Pour prendre humeur en amour vigoreufe
Selon ce moys qui ehaife tout efmoy. "
Ce qui fut faier & deuint amoureufe;
Mais Ie pis eft, que ce n'eft pas de moy.

A

OUCHE de coral preeieux
Qui a baifer femblez femondre,
Bouche qui, d vn cuellr gracieux,
Sçauez tant bien dire & refpondre,
Refpondez moy : doibt mon cueur fondre
Deuant vous, cam me au feu la eyre?
Voulez vous bien eelluy oeeire,
Qui craint vous eftre defplaifant'
Ah! bouehe, que ta nt ie deftre,
Dieres nenny, en me baifant •

B

1

• Clément Marot (1495-1544), hofdichter van Frans I en psalmbenjmer voor Calvijn. Beide Franse teksten
werden door j. P. Sweelinck op muzzek gezet.
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Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw
Charlotte Mutsaers

~

Ob

!?
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Troonrede
Jos Versteegen
Er hangt een vrome stilte in de Ridderzaal
Bij een der vensters vangt een rood-wit-blauw boeket
Zo nu en dan een aarzelende zonnestraal
Daar, bij de troon, zit ons voltallig kabinet
En ook het hele parlement is aangetreden
De Koningin draagt deze keer een grijs toilet
En Hare Majesteit vangt aan te spreken: `Leden
Der Staten-Generaal, het afgelopen jaar
Kreeg menig onderdaan weer minder te besteden
De rente ging omhoog, de schuldenlast werd zwaar
En juist de armste donders waren de sigaar'

Drs. P
`De rente ging omhoog, de schuldenlast werd zwaar'
(De prins-gemaal kijkt minder blij dan ooit tevoren)
`En juist de armste donders waren de sigaar'
Men wrijft zijn ogen uit en inspecteert zijn oren
En Hare Majesteit ziet na of dat er staat
Het staat er. `Weer ging werkgelegenheid verloren
Verdomme nog aan toe.' Vertrekt Zij daar een spier?
En mompelt men daar iets van `Kabinetsberaad?'
Nu is het weer doodstil. Zij tuurt op haar papier
`Verdomme,' luidt de tekst. `Verdomme,' denkt Ze kwaad
`Wat is dit — sabotage? Redenen van Staat?'
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Driek van Wissen
`Verdomme,' luidt de tekst. `Verdomme,' denkt Ze kwaad
`Dit is toch niet de taal van een Verlicht Vorstin!
Wat is dit — sabotage? Redenen van Staat?
Hoe het ook zij, Ik doe vandaag mijn eigen zin:
Hoognodig dient het volk de waarheid eens verteld!
(En aan het eind voer Ik de Bede ook weer in!)'
De Koningin hervat (er valt niet eens een speld):
`Derhalve hebben Wij het raadzamer gevonden
Dat onze grondwet buiten werking wordt gesteld
Het kabinet wordt dus terstond naar huis gezonden
En ook het parlement wordt nu door Ons ontbonden!'
Paul Lemmens
`Het kabinet wordt dus terstond naar huis gezonden'
(Men kijkt elkaar eens aan, men kan het niet geloven)
`En ook het parlement wordt nu door Ons ontbonden!
Het land staat aan de rand van metersdiepe kloven
Een burgeroorlog dreigt, de duivel maakt zich sterk
Ik neem de macht ter hand; Wij komen het te boven!
Ik kroon mijzelf tot Hoofd der Nederlandse Kerk
0 Heere, zegen Ons, zo smeken Wij gedwee
Geprezen zj Uzi Naam, geloofd Uw Wonderzerk'
Toen kwamen er twee broeders van de GGD
En namen de Vorstin aan beide armen mee
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Gryptonnet*
Drs. P
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HORIZONTAAL
1) Gedeeltelijke editie met aanwijzing; 2) Een halve godin bestaat; 4) Eenvormig, niet homo
(hier wordt iets ontkend); 6) Die vent is duidelijk anders; 8) Dit gedicht is meer dan gewaagd;
11) Hoor, hoe die onbekende verbindt; 12) Man vindt de deuk rottig, maar wel doordacht;
14, 15, 16) Volkomen verwarring in de tent, moet kunnen; 21) Als de Kozakkenaanvoerder geen man is, dan toch zeker onzijdig; 22) Het zit in het wentelteefje, en zoekt de som;
23) Is hij oud, klein? Dat zit erin; 24) Wie een geleibom ziet, zelfs incompleet, wordt achterwaarts beweeglijk; 29) Gedenk vrolijk het aantal Heemskinderen; 30) Bert heeft ze, en ze
volgen hem; 31) Erg gemeen, maar niet gemeen, is geaccepteerd; 32) Kant, de merel, beweegt zich anders niet snel voort; 37) Nijpels draait bepaald om; 38) In alle zerken hebben
we een waarnemer; 40) Zie u Sam trillen? Geenszins; 41) Leen is anders geworden, en niet
meer bij de tijd; 44) Wie niet dichtbij vertrouwd is, onderzoekt; 46) Twee Ron — maar telkens ontbreekt hier lets; 47) Enge rel? Dat zullen we in orde brengen; 48) Besluit kan heel
fijn worden; 52) Komt voor in China, Guinée en Hindelopen; 53) Wijs aan!' gilde ze kreetloos; 55) Voelt het lid angst? Niet in deze positie; 57) Al is meneer gezeten, meen niet dat
dit betekent `geplaatst'; 58) Doe wat u doet; 59) Nou — dan komt er nog iets. So what?;
60) Vellen worden het soms, maar genietroepen beginnen ermee; 61) Nee, via dit geheel geen
gehaaide; 62) Wat doden niet meer hebben, streven Duitsers na
VERTICAAL
1) Niet van Hans maar van Frans; 3) 't Past pas als 't 'n pas zet; 5) Zit mijn neef zonder geld,
Ja?; 7) Hier staat zijn tegendeel; 8) Uit schier smartelijke geluiden; 9) Raast en groeit;
10) Wat blijft er, o, uit roest?; 13) Een lik kan, mits geen grote; 17) Zo'n leuke gele figuur
loopt gedeeltelijk toe; 18) Korter leven duurt niet lang; 19) Rijk in nieuwe ligging; 20) Schon
zu schön, aber lautlos; 21) In haver hoort het erbij; 25) `Sterf,' zei de Brit (weet u welke?);
26) Er is nog voer, in zekere vorm een restant; 27) Gewoon snavel, ziet u, niet anders;
28) Als u het zegt, u; 33) Een levende sterft en blijft niet onbepaald; 34) 0, rif vol avontuur...
niets ernstigs, hoor; 35) Kleur steeg νοοrb j de grauwe zee (Bloem, ergens?); 36) Onnauwkeurige
lage lob — daar moet de speler iets aan doen; 39) Bestaan duidt bij ons meestal op bezit;
42) Gustave is in de sauna, momenteel; 43) Braun werde nun das herrlich Fabelhafte (partijlied,
1927); 44) Erica valt als een baksteen; 45) Niet helemaal carcinogeen, wel durend; 49) Aldus begint de dierkunde; 50) Modena (I)? Verre van dat; 51) Zarathustra al was een verlichter...; 54) ...maar de echte na de laatste is geen lichte; 56) Eertijds kaal — vaak onrijp

De oplossing van deze eenvoudige puzzle is een sonnet in heptameter met een modern remschema. Daar lettergrepen en eenlettergrepige woorden in het Nederlands zelden extreem kort zijn, en een sextet borendien maar
zes regels telt, is het aantal zwarte rokjes hier ongewoon groot. Dat geldt niet voor de letterkundige waarde
van het sonnet, waarvan het octaaf nog wel redelfik samenhangend is, maar het tweede deel al spoedig ontaardt tot hermetische poëzie. Om u enigszins behulpzaam te z jn, kondig ik de verschijning ron een Javaanse
bergstad (oude spelling) en een Duitse, weinig gangbare aansporing alsook een zelfs in deze branche opmerkelijk
gebrek aan betekenis aan. De woσrdοmschr jvιngen echter moeten volstaan om de tekst op te sporen, waar
b j rpm en metrum ook nog waardevolle diensten kunnen bew jzen. Bemoedigend is de wetenschap, dat het
oplossen van zulk een aan handen en voeten gebonden cryptogram gegarandeerd minder hoofdbrekens kost
dan het samenstellen (Drs. P)
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Poems
Piet Paa1t:fens
(Translation Jacob Lowland)

For Rika
I only saw you that one time. You sat
In an express train racing like a thief
At top speed past the way train I had caught.
No first encounter ever was more brief.
And yet it lasted long enough for me
To walk on down life' s endless path with rue
Ringing my lips. How could there ever be
Cause more for me to smile, now I'd seen you?
And then, why have to have that flaxen hair,
That is the mark of angels? And besides,
Why those blue eyes, so wondrous deep and clear?
You knew that' s something I cannot abide!
And why go hurtling past in such a rush
And not, like lightning, lift the carriage out
And throw your arms about my neck, and push
Your lips like mucilage against my mouth?
Aan Rib
You feared a rail dis aster possibly?
But Rika, what could be more glorious than,
Amid infernal thuds and screams, to be
Crushed two together by one selfsame train?

Sl~chts éénmaal heb Ik u geZien GIJ waan
Gezeten In een sneltrem. die den trem
Waar ik mee reed passeerde In volle vaan
De kenmsffiiiking kon niet korkr zijn

En toch. :tIl duurde lang Ilcnoey om mil
Het emdloo~ levenspad met net~en lach
Te doen vervolgen Ach11i1un enkel bill
Glimlachje Ilct Ik meer smds Ik u zag
Waarom ook hebt giJ Viln d.lt blonde hilar
Daar de englen aan tc kennen IIjn1 En dan
Waollrom blauwe oovcn wonderotcp en klaaf'
Gil wl~rt(lCh. dal Lk d,ur niet tegen kanl
En waarom miJ Jan IOO VOorhlloesnclJ
En met al~ f weerlicht. 't rlrtulÇj npÇjcmkt'
en om mlln hab uw Jrmen viulyckncJd

En op mlln mond uw lippen

va~tl:ledrukll

GIJ vrcc~et mOOlJhJk voor een ~poon\cl:lr.1Ll1p

Maar. RLI'"l wat kon zaalocr voor mi! zijn
Dan onder hej~ch Ilcr.ltel cn oe~Camp
Mer u verpIer re worden door een trein?
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DE ZELFMOORDENAAR

The Suicide
In the depths of the wood
— It was autumn and cold —
Roved a man in the throes of a passion.
O, so dull was his eye!
And his clothes so awry!
And his teeth were a-grinding and gnashing
`Ha!' he stopped now to speak,
`I have nurtured a snake,
No, a dragoness here at my bosom!'
And he beat at his coat
And half slid in a moat,
So his cuffs were all grimy and gruesome.
Then his eyes hunted out
A sufficiently stout
Oaken bough to support his large torso.
And he pulled out a rope
And he hung himself up,
So he couldn't bemoan any more, so.

in het diep« van het woud
-'t Was al herfst en erg Loud Lsep een heer in zηn eentje te dwalen
Och, sun oog nag zoo dofs
En zijn goed zat zoo slof'
En hit tandknerste, als was hij aan 't malen.

„HsP dur nep hij veewood,
„'k Heb een adder gebroed,
Neen, erger, een dnak naos wijs' boest bierf
Eilul sloeg ορ Jnjm•
En hij trapte in ems pias;
't Spattmsd slik had zijn boordjes bemorst schier.
En meteen zucht njn blik
Naar een eskesak, dik
Genoeg om zijn lachaam te tonen.
Diama baalde hij ests snip
Uit zijn zak, hing ach op,
En toen kon hij zich met meer bewonen
Hes werd stil m het woud
En wel s'emnus' zoo koud,
Want de wmteenjd kwam. Es' mtusschen
Hing maar steeds aan ujn tak,
Op zijn diode gemak,
Die minheer, tot veehawssg der mossuhen
En de winter vlood heen.
Want de Ine ',endhen,
Om npmeuw vine den zomerse wijken.
Toen dan zwseef- 's was erg warm Er emt ρααr

Door het w od. Maaz was stond di' re keken"

It grew still in the wood,
And some tenfold as cold,
For the wintertime came. Through those morrows
There he swung at his ease
To and fro in the breeze,
To the frequent surprise of the sparrows.
And the winter sped past.
For the spring came at last
And gave way in its turn to the summer,
When a pair arm in arm
Strayed that way — 't was quite warm —
Through the wood. They'd regret that they'd come there!
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While they searched for a spot
WeU secluded and thought:
By this oak is a good pi ace for loving,
Down there tumbled a boot,
Gliding off the left foot
Of the man dangling there up above 'em.

Want, tc:rwyl het, zoo zacht
Koozend. voortliep C:ll (lacht
Hier onder deu' elk IS "t goed vnJ!:n.
Kwam ecn laars van den man,

Ou." daarhoven hmg, vall
ZIJIl reeds langverteerd Imkcrbcen glYCll
.. AlmlJn leven I van waar
Komt rue laars'" nep het paar.
En walttwgehJk keek het naar boven.

En daar zag het met schnk

DIen nuJnh~r. eens zoo ruk
En nu tot een geraamte afgeldoven.

'By my life! TeU me, where
Did that come from?' the pair
Interjected and turned their gaze starwards.
And their eyes then made out
The dead man, once so stout
But by now nothing more than a carcass.

Op zijn gnJnzenden kop
Stond zIJn hoed nog rechtop.

Maar de rand was er af. Al zlJlllumen
Was gerafeld en grauw.
Door een gat in lIJn mouw

Bhkten nue~ en wurmen en spmnen.
ZIJn horloge stond mI,
En één glas van zijn hrll
Was kapot en het ander beslagen.
Op den rand van een zak
Van z':Jl1 vest zat een slak.
Een crg shJmmge slak. snl te knagen

In een Wip was de lust
On his head, one broad grin,
Om te Vrijen gchluscht
BIJ paar Zelfs geen woord dorst het spreken.
Sat his hat, but the brim
Zag van schnk zóó
Als cenlakcn,
dit
Had decayed. Every one of his garments
Rccds ecn daR op het gras hgt te bleeken
Had grown faded and frayed.
And across them arrayed
Moved an army of ants, worms, and varmints.
't

't

SplCfWlt

WCIl

His Swiss timepiece had stopped,
And his pince-nez had dropped
From his nose and hung down on its ribbon.
On the raggedy tail
Of his coat crawled a snail,
A most mucidous snail, slowly nibbling.
Of a sudden the two
Lost aUlonging to woo.
They could hardly dare even try speaking.
0, they' d had such a fright
That it blanched them as white
As a sheet after two days of bleaking.
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The Secret
We sat there talking,
Then from the knoll rang
A sorrowfull trill It was Lewis Hill,
The gifted musician,
Shocked to the bone,
Who enticed that trill from
His saxophone.
None to my knowledge
Who ever lent
Deeper woe
To a wind instrument.
It was truly
Something astounding
To hear such dismal
Tones resounding!

Het geheim

But no, amazed
We weren't at all; we
Knew the cause
For his melancholy.

'Wij zaren te keuvelen,
Dean 'lviiie va" Jc licuicleti
ken wtemuedigr triller —
Het w as loelceig lidien.
Dr begnafile kunstenaar,
Dr wrcrJgee'heekie.
Der αυι ‚ciii kierinci
licei' nil co oie leckte

At least, one of us,
If we'd be honest,
Shared the dread secret
Of the saxophonist!

Nood' sprak er ergens,
Zoo ver mii bekend,
Dieper wncme'nd
Dit ein blaaei"strument.
Net was waarlijk
im zich te verbazen,
Zoo naar arced die
Man daar te klazen!

Maai neen, verbazen
Dar deden 'ee tins niet;
Want we kenden

De 'eden von zijn verdriet.
EIn onzer althans,
Die er alle' van wist,
Van her vreeselijk geheim
Ian den clereneuest!
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Antwoord aan Paaltjens
Drs. P

xxv
Hoor ιk op Sempre een waldhoorn,
Of ook wel een Turksche trom,
Dan moet ιk zoo bitter veeenen,
En — ik weet zelf niet waarom
Vraagt een der werkende leden
'Hoe kan een Turksche trom
Of een waldhoorn u zoo roeren τ Dan weet ι k zelf niet waarom
Is 't wijl in beetre dagen
Een vriend de Turksche trom
Niet onverdienstlijk bespeelde? —
Ach, ι k weet zelf niet waarom

Nu ik, lang nadien, in uw verzen
Zoo weemoedig ter sprake kom,
Herleven de diepste verrukkingen
Van het studentendom.
Ei, Piet (neen — François is mij liever):
Nog hoor ik uw nurksch gebrom
Als ik 's avonds wilde oefenen:
`Waarom steeds die dekselsche trom?'
De muziek doet u tranen vergieten?
Eens gaaft ge daar niet zooveel om.
Een ander vermaak had uw voorkeur...
Doch daarover blijf ik stom.
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Aoi RIki

u geuen Gij "„o'
Ο
»»» snelrem. di' dooi
Weer ι4 'o" reed p
d' I οllα '„o"
De koi
k"g kοπ ηιαs kool"
E" toch. τη αuυrde lig genoeg οm mιΙ
Hee emdlon, le+enapad met genen l'oh
Slechulεηmααl heb Ik

Te doen νnνοΙgeη Achl geen "k'l blij
Clmlκhie I"'' ιk meer sords ιk υ "g
Wurom "ik hebt gli o"' dat bIo"d' haar
D"' d' 'I'"
en di.
W"0" b oi oog" oo'doid'poi klaar
Cl' 'o" toch. dat ιk daar ηιe[ tegεn k"!
Θπ '"urom mιι di" 'o" 000'h"oi"old.
E"'ooj'l''l'oh'. t 'dog opg'o"k''
8η om ""j" hals υ'" ""'o" '„„g'k"old,
Ε" op mηπ mond "o bρpeπ vastgedrukt ~
G'1 "'iode'
mιwglηk νΦ ¢η ιρικr νιυιαιιιρ
ε
M''' R'k' "i' k"' τ gειe "io' mu "j"
0.n. onder helεch gεrazσι ιn gestamp
Met υ erplet te ωοιdεπ 'loo' eh" trειη

Uw minnedicht bevalt mij niet. Verdwijn,
Mijnheer! Het is wellicht de kolendamp,
Die schade heeft berokkend aan uw brein...
Of anders uw studentengeslampamp.
De inhoud van uw fantasieproduct,
Mijnheer, heeft mij afgrijselijk ontsteld.
Daarom, ik zeg het u onopgesmukt,
Wil ik u niet ontmoeten, voor geen geld!
Ik wensch niet weer te hooren van uw plan,
Dat onwelvoeglijk is, en vol gevaar.
Ge noemt uzelven een ontwikkeld man?
Ik heet u woesteling en moordenaar!
Hier treedt wel overtuigend aan den dag,
Hoezeer de studie (of de `ρο zij')
Terstond het menschelijk fatsoen vermag
Te doen verkeeren in een woestenij.
Met u verplet te worden door een trein?
Ik hoop, dat uw dolzinnigheid bedaart
Door sober leven, goede medicijn
En ook wat minder dichten uiteraard.
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Immortelle XLIX
Wel menigmaal sprak de melkboer
Des morgens tot haar meid:
'De stoep is weer nat, ' Och, hij wist niet
Dat er 's nachts op die stoep was geschreid,
Nu, dat hij' en de meid het niet wisten,
Dat was minder; - maar dat z ij
Er hoegenaamd niets van vermoedde,
Dat was wel hard voor mij',

Alom klinkt het onsympathieke geroep
Hè jakkes, bah, kijk eens, een kletsnatte stoep
Daar komt de recherche met speurhond en loupe
Dit is hoogstwaarschijnlijk het werk van een groep
Dus de melkboer wordt gearresteerd
De hele buurt wordt ondervraagd
En de meid zowat binnenstebuitengekeerd
Waarover zij zich luid beklaagt
'Angst in de straten en vocht voor de deur
Dat is een teken aan de wand'
Zo schrijft onomwonden de hoofdredacteur
Van een dikke ochtendkrant
De regeringschef vraagt op Nederland I
Om vertrouwen in zijn beleid
Volmaakt onbewust van het fenomeen
Dat er 's nachts op die stoep was geschreid,
Nu, dat hij en de meid het niet wisten,
Dat was minder,' - maar dat zij
Er hoegenaamd niets van vermoedde,
Dat was wel hard voor mij,
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Twee gedichten voor Piet Paaltjens
Kees

Stip

Het Hanengeschrei
Ik heb haar gezoend in het Hanengeschrei
bij de automaat aan de Choorstraat
terwijl ze garnalenkroketjes at
of wat daar gewoonlijk voor doorgaat.
Er glommen lichtjes op haar lip
van een eenzame oude lantaren.
In de verte knarste de Zeister tram
en de avondwind woei door haar haren.
Ik zei tegen haar: `Doe die lichtjes uit,
anders sta ik niet meer voor mezelf in.'
En toen ze weer aangingen zette de Dom
het voorspel van kwart over elf in.
Voor deze zoen mag de duivel mijn ziel
en mijn lichaam de schílleboer halen,
Ik proefde de eeuwige zaligheid,
en een klein beetje ook de garnalen.
(1935)

Het tranengeschrei
Wit mijn wangen waar alle
tranen langs een lijn
van wittere zoutkristallen
terug te voeren zijn
naar de bittere bronnen
die HEINE zo zoet ontsloot.
PIET wat ben je begonnen,
ik huil me helemaal rood.
(1985)
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Vier afwijzingen
Driek van Wissen

Den Heer F.H.,
Ik retourneer U hier de door de heer Schmidt Crans gemaakte
ets van ene Paaltjens plus diens `Levensschets' (mijns inziens biografisch te summier).
Mijnheer, het mag dan zijn dat ik U kwets, maar wat U toevertrouwt aan het papier op ongemeen oubollige manier bestempel ik
in één woord als gezwets!
Ons blad is sowieso zo nieuwerwets dat alle humor geldt als iets
onnets — en dus doet ook Uw proza mij geen zier, laat staan dat
ik mij kraaiend van plezier om dit soort ongein voor mijn dijen klets.
Voor `De Revisor',
Nicolaas Matsier

Den Heer P. Paaltjens,
Hoogewoerd te Leiden,
Alweer twee 'Immortellen'! U houdt vol! Hoe hoog hebt U het
wel niet in de bol, dat U mij daarmee steeds meent te verblijden?
Ik vind Uw houding stuitend onbescheiden. Zo'n titel al is zonder meer te dol; het gaat hier slechts om almanakkenlol in plaats van
poëzie van alle tijden!
Als ik zoiets in druk zou doen verspreiden dan joeg dat vast Uw
hoofd nog meer op hol, terwijl het er ook zeker toe zou leiden dat
dan Uw borst tot slagschiphoogte zwol. En dat wil ik tot elke prijs
vermijden!
Redactie `Hollands Maandblad',
J.L. Poll
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Den Hooggeachte Heer F. HaverSchmidt,
De verzen die U ons hebt toegezonden heb ik persoonlijk niet eens
slecht gevonden; toch plaatsen wij Uw `Tijgerlelies' niet.
Er zijn hiervoor inhoudelijke gronden: wij vinden U een veel te
zwarte Piet, die in Uw verzen slechts het uitzicht biedt dat ieder door
het noodlot is gebonden.
U hebt talent — iets wat een kind al ziet —, maar als U steeds
blijft zwelgen in verdriet dan wordt het nooit wat. En dat vind ik
zonde.
Kop op mijnheer, de tijd heelt alle wonden; dus schrijf maar eens
een opgewekter lied!
M. Fondse,
redacteur `De Tweede Ronde'

De jongeheer F. HaverSchmidt (student),
Ik retourneer bij dezen Uw balladen. Zij vonden in mijn ogen
geen genade om reden van het volgend argument:
Ik zocht in Uw gedichten naar de vent, maar U verschuilt zich
achter een façade: gedachten noch gevoelens noch ook daden, niets
maakt U van Uw ware aard bekend. Piet Paaltjens toont dan wel
zijn sentiment, maar HaverSchmidt laat enkel naar zich raden!
Dus als U toch voor publicatie bent, lijkt het mij juist dat U Uw
verzen zendt naar een van Neêrlands vele puzzelbladen,
G.A. van Oorschot,
uitgever `Tirade'
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Tekeningen
Peter van Straaten
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Vertaald proza

Geen corpus delicti
M.S. Arnoni*
(Vertaling Brigitte Kristel)

Eigenlijk hadden ze begraafplaatsen moeten bezoeken, want degenen die ze zochten waren dood. Maar hun doden hadden geen zerken en geen graven. De dood was in dit geval definitiever dan ooit
tevoren. Zo definitief dat iedere denkbeeldige dialoog tussen deze
en de andere wereld uitgesloten was. Nee, je kon geen boeket bloemen op een graf leggen, want er was geen graf. Je kon nietje tranen laten stromen over een met aarde bedekt plekje, waar de nog
dierbare resten lagen van iemand die je dierbaar was, want er waren geen resten. Je kon jezelf niet aanpraten dat je samen goed
nieuws deelde of een blijde gebeurtenis. En ook kon je niet even
langsgaan en bidden om voorspraak in de hemel op beslissende momenten in je leven; je kon nergens naar toe met je gebeden.
'De levenden zullen de doden benijden?' Nee, ze benijdden alleen maar degenen die rouwden en aan het graf konden staan van
hen om wie ze rouwden. Degenen die wisten dat onder hen het gebeente lag van iemand die hen dierbaar was. Wat er gebleven was
van iemand die je gezien en gekend had, tegen wie je gepraat had
en die zelf ook gepraat had. Wel duizend herinneringen zouden hier,
op de plaats des doods, meer leven krijgen dan waar ook. Je zou
weer denken aan die lachjes en kreten, aan wat je samen beleefd had
en de gevoelens die je gedeeld had. Je zou pijn voelen om het verlies, maar je zou tenminste weten wat er van ze geworden was. Er
was iets om je te herinneren, dus was er een gedenkplaats.
Maar zij waren op zoek naar geesten. Naar mensen van wie ze
wisten dat ze er niet meer waren. Het was niet zozeer een zoektocht
als wel een vorm van zelfbedrog. Ze hoopten terwijl er geen hoop
meer was. Ze hadden gezien hoe hun moeders, vaders, zusters,
broers, hun vrouwen, mannen, dochters en zoons op 'transport' gezet waren, en ze wisten precies wat dat betekende. Ze hadden gezien hoe ze 'geselecteerd' werden en weggevoerd naar de gaskamers.
• Menachem Arnonz, die eerder meewerkte aan ons blad (DTR Zomer 1984), stuurde ons dit vaar zijn
werk za karakteristieke verhaal kart vaar zijn onverwachte daad, op 10 februan dit jaar.
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Ze hadden de zoetige geur van de brandende lichamen geroken en
geweten dat het hun naaste familieleden waren. Toch deden ze alsof
ze hen zochten tussen de levenden. Alsof ze een massale opstanding
verwachtten. Alsof zelfs de meest onuitwisbare gevolgen van de oorlog tegelijk met de bevrijding ongedaan zouden worden gemaakt.
Hadden de gestorvenen nu maar een graf gehad! Dan zou de
dood te aanvaarden zijn geweest. Dan kon je je tot iets wenden. Een
teken dat ze ooit geleefd hadden. Maar hoe kun je de dood aanvaarden als er geen spoor meer is van een leven dat ooit was? Het was
net alsof je dierbare nooit geleefd had. Alsof hij net zo min reëel was
als een beeld mie verwarde geheugen. Misschien had jij je wel vergist, misschien bestonden die moeder, vader, zuster en dat kind om
wie je treurde alleen maar in je zieke verbeelding? Want hoe konden ze anders verdwenen zijn zonder een spoor na te laten? Het enige bewijs datje van hun bestaan had, hun afgelopen bestaan, was
een gedachte mie hoofd. Waren ze soms alleen maar een gedachte? Misschien. Misschien waren ze alleen maar een abstractie.
Zonder te weten of ze nu moesten hopen of wanhopen, kwamen
ze overal vandaan gestroomd, vanuit alle hoeken van het uiteindelijk
verslagen Duitsland, en begaven zich op weg naar hun geboorteplaats. Rechtstreeks uit de concentratiekampen die ze hadden overleefd. Uit de vluchtelingenkampen waar ze door hun bevrijders naar
toe waren gebracht.
Hoewel ze nog maar nauwelijks waren hersteld van hun wonden
en ziektes, hoewel ze sterk vermagerd waren en hun longen door
tuberculose waren aangetast, lieten ze zich door geen hindernis weerhouden. Ze waren vel over been maar hadden de energie van leeuwen. Kon het niet legaal, dan gingen ze illegaal. Ze werden gedreven door bovennatuurlijke krachten en toonden zich zo vastberaden
hun doel te bereiken dat het leek of hun strijd om te overleven van
voren af aan begonnen was. Heimelijk staken ze grenzen over en
liepen dagen achtereen naar hun plaats van bestemming. Ze leden
honger op weg naar de stadjes waar eventuele familieleden die het
overleefd hadden ook heen zouden gaan. Ze trotseerden confrontaties met Poolse partizanen die, nu hun land bevrijd was van de
nazi's, hun patriottische strijd voortzetten door de laatst overgebleven joden te achtervolgen en af te maken.
Het was er uitsluitend om te doen `geregistreerd' te worden. Ja,
je ging alleen maar langs bij een kantoor van het Joodse Comité om
te laten weten dat je nog leefde. Je personalia werden ingavuld op
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een formulier. Maar zo'n registratie was veel meer dan een formaliteit. Je stond weer ingeschreven in het boek des levens. Een tweede
geboorteakte als het ware. De wereld zou vanaf dat moment weten
dat je niet de weg van de meesten was gegaan, maar dat je er nog
was, of er opnieuw was. Vandaar dat je met bevende stem antwoord
gaf op de vragen van de beambte. `Ja... Ja... Jaku... Jakubowicz,
Cha... Chanan, zoon van Jo... Jozef Szmul en Bey... Beyle Sureh,
ge... boren op...'
Maar deze procedure betekende nog meer. Het was ook een boodschap. Een boodschap aan allen die mogelijk ooit van je bestaan hadden afgeweten. Die zouden nu je naam kunnen tegenkomen en daaruit opmaken dat je er weer was. Dat je iets met hen gemeen had.
Dat verbroken banden weer hersteld konden worden.
Je vraagt de beambte naar andere mensen met dezelfde achternaam. Je vraagt zowel naar hen van wie je weet dat ze dood zijn als
naar hen wier lot je onbekend is. Je blijft gewoon maar vragen, misschien is je idee dat ze dood zijn op een vergissing gebaseerd. Misschien leven ze nog, hoe verrassend dat ook zou zijn: Na even
gezocht te hebben, leest de beambte enige personalia aan je voor:
`Jakubowicz Gabriel, Jakubowicz Mendel, Jakubowicz Sarah...'
Geen van deze namen zegt je iets. Misschien dat degenen die jij
zoekt zich vanmiddag komen melden, of misschien morgen. Of
overmorgen.
De muren van het kantoor zijn van boven tot onder behan gen met
kleine stukjes papier. Op ieder stukje staat een uiterst dringende
boodschap. `Himelfarb Mosjek, zoon van Benjamin en Ruda, geboren op 14 september 1919, op 22 augustus 1944 weggehaald uit
het getto van Lodz, zoekt informatie over zijn zuster Miriam;' `Galinski Ruben, geboren op 17 maart 1915, zoon van Alexander en
Rosa, zou erg dankbaar zijn als iemand hem kan vertellen wat er
geworden is van zijn vrouw Ceryl, geboren Rubinstein.'
Maar ze hadden niet genoeg vertrouwen in de registratie en de
berichtjes aan de muur. Ze hielden de hele dag de wacht. Ze bleven in het kantoor rondhangen en hoopten tegen beter weten in ieder
moment een bekend gezicht te zien verschijnen. Het gezicht van iemand die hen dierbaar was, of dan toch in ieder geval iemand die
iets over een dierbare zou weten. Zo waren er velen, zeer velen. En
er heerste een wurgende spanning, een spanning die leidt tot stilte, niet tot rumoer. Teleurgesteld gingen ze tegen sluitingstijd weg.
Maar niet voor lang, want de volgende dag kwamen ze steevast te145

rug. En ook de dag daarna. Dag in dag uit, wekenlang.
Sommige mensen zijn beter dan andere. Meer ontvankelijk voor
wat anderen nodig hadden en hoopten, vergden zij het uiterste van
hun verbeelding om zich te `herinneren' dat ze weleens iets gehoord
hadden over je zuster, broer, vrouw of op zijn minst een neef, of dat
ze hen zelfs gezien of gesproken hadden. Meestal konden ze zich in
zo'n geval niets van de omstandigheden herinneren en ook wisten
ze geen nadere bijzonderheden. Hij of zij had alleen maar iets gehoord of gezien, maar wist niet precies meer waar of wanneer.
Zulke `groeten' hadden een gemengd, verwarrend en pijnlijk
effect. Diep in je hart wist je datje niet al te veel belang moest hechten aan de verkregen `informatie' . Maar je kon je toch ook niet permitteren er helemaal geen acht op te slaan. Er was zo zelden hoop
dat je je aan elke strohalm vastklampte, zelfs als die er niet erg hoopvol uitzag. Je kon er gewoon niet nonchalant mee omspringen. Maar
daarna, een dag of twee later, kwam je ineens weer in de realiteit
terug en was je pijn groter dan ooit.
Maar het gebeurde ook wel eens, al was het niet vaak, datje zoektocht niet tevergeefs was. Je vond dan misschien geen zuster of broer
terug, maar bijvoorbeeld een vroegere buurman. Of een ver familielid van wie je nooit eerder gehoord had. Het gebeurde maar heel
af en toe datje een kreet hoorde opgaan van twee mensen die meer
voor elkaar betekenden. Maar dat waren vreemde herenigingen.
Vreugde en geluk waren op de een of andere manier ondergeschikt
aan wanhoop, alsof degenen die herenigd waren opnieuw de wanhoop voelden over het verlies van zoveel andere dierbaren. De tragiek klonk luider dan de vreugde.
Ik was één van degenen die zich kwamen laten registreren. Ik gaf
de beambte mijn naam, mijn geboortedatum, de namen van mijn
ouders, de datum waarop ik uit Lodz was weggehaald, en ik vertelde in welke concentratiekampen ik had gezeten. En ook ik hing
een bericht aan de muur. Daarin smeekte ik om informatie over het
lot van mijn zuster. Toen ik dat gedaan had, bleef ik net als de vele
anderen rondhangen in het kantoor. Dagenlang. Wekenlang. Elk
moment kon er iemand binnenkomen die iets over Fela wist.
Ik had nog hoger gespannen verwachtingen, maar die durfde ik
niet op papier te zetten en anderen te laten lezen. Mijn vader was
praktisch in mijn armen gestorven op het moment dat een groep
SS'ers ons tijdens een razzia in het getto uit onze ondergrondse
146

schuilplaats had gejaagd. Toch informeerde ik, al was het langs omwegen, ook altijd naar hem. Ik informeerde, maar deed dat op een
manier die niet verried dat mijn onbevredigde nieuwsgierigheid geveinsd was. Toch informeerde ik. Misschien wilde ik alleen maar
mezelf over hem horen praten en de mensen ervan doordringen dat
hij geleefd had, dat hij bestaan had. Misschien was dat het enige gedenkteken dat ik voor hem kon oprichten.
Maar met mijn zuster Fela lag de zaak anders. Ik had haar niet
zien sterven. Bovendien leek het of zij een reële kans had gehad om
te overleven. Ze wasjong en betrekkelijk sterk en gezond. De laatste
keer dat ik haar zag, toen ons getto werd geliquideerd, was ze pas
24. Het kon zijn dat ze naar Auschwitz was gebracht en nog leefde. Of misschien behoorde ze wel tot de groep die tegen het einde
van de oorlog in ruil voor Duitse krijgsgevangenen naar Zweden was
gestuurd.
Ik had niets over haar lot vernomen dat met een dergelijke gang
van zaken in strijd was. Hoop koesteren in haar geval was anders
dan in vele andere gevallen. Wat hen betrof, of althans de meesten
van hen, wist ik dat ik mezelf voor de gek hield. Maar Fela had een
reële kans. Ieder moment kon ik iemand tegenkomen die de brenger van goed nieuws zou zijn. Hij zou weten waar ze was, dat ze
er nog was.
En terwijl ik daar bij het Joodse Comité rondhing, kwam ik inderdaad zo iemand tegen. Ik had de mensen zo dringend bestookt
met mijn vragen, en ook klonk er zo'n vurige bede in door, dat ik
uiteindelijk die ene goede mens vond naar wie ik op zoek was. Ja,
hij had gehoord dat Fela nog leefde. Hij had haar zelfs `ooit' `ergens' gezien. Hij kon geen details geven, geen nadere bijzonderheden, maar hij `wist' dat ze nog leefde. Misschien in Zweden. Misschien in een of ander vluchtelingenkamp in Duitsland...
Er gingen weken, maanden voorbij en Fela kwam maar niet opdagen bij het joodse kantoor in Lodz. Hier zou ze zeker naar toe komen als ze nog ergens was. Maar er kwam geen teken van leven van
haar. En ook kwam ik nooit meer iemand anders tegen die iets over
haar wist. Zelfs niet iemand die zich haar uit een concentratiekamp
kon herinneren. Ik ontmoette wel mensen die haar kenden van voor
de oorlog of uit het getto, maar niemand had sindsdien meer iets van
haar vernomen.
Wat was er met Fela gebeurd? Leefde ze nog? En als ze dood was,
wanneer, hoe en waar was ze dan gestorven? Ik moest het weten.
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Ik wilde alles geven om het te weten. Ze was de laatste hoop die ik
had om een verbinding tot stand te brengen tussen mijn eigen heden en het verleden. Een nieuwe verbinding met de genealogiën.
Om mijn bestaan weer te kunnen terugvoeren op mijn ouders en
hun ouders. Om mij een plaats te geven naast hen. Om mij er weer
van te overtuigen dat ik er niet gewoon zomaar was, maar dat ik er
was omdat ik een voorgeschiedenis had. Om me weer te integreren
in het lot.
Was ze er nog of was ook zij niet meer? Dit was tevens de meest
persoonlijke vraag die ik had. De vraag had ermee te maken dat ik
me met iets wilde identificeren. Waar hoorde ik bij? Hoorde ik ergens thuis, bij iemand? Of was ik gewoon een onverklaarbaar toeval? Ik heb je nodig, Fela, ik heb je nodig als deel van mezelf. Als
mijn paspoort en geboorteakte. Als mijn enige referentiekader. Fela,
leef, want zonder jou leef ik ook niet. Niet echt. Dan ben ik niet meer
dan een boom zonder wortels. Een wezen zonder voorgeschiedenis.
Vond ik je maar, Fela, dan zou ik ook bevestigd zien dat we ouders hadden, grootouders en voorouders. Vond ikje maar, dan zouden ook de verliezen die we samen geleden hebben realiteit krijgen.
We zouden hen gedenken door zelf overleefd te hebben. Dat zou dan
ook een feit zijn.
Maar als zelfs jij er niet meer bent, laat me dan tenminste weten
datje echt dood bent. Laat me weten waar ik heen kan gaan om me
één te voelen met je laatste adem. Om tenminste in mijn verbeelding je lot, je dood, te delen. Om op de laatste plaats voor tranen
om je te huilen.
Ik heb wel duizend herinneringen aan jou en aan ons samen, met
zijn tweeën. Duizenden ochtenden waaruit we ontwaakten, duizenden nachten waar we in gleden. En ook aan spelletjes, parken en
schaatsbanen. Aan je lievelingseten en aan wat je niet zo graag lustte. Aan je problemen op school en aan je successen. Ik herinner me
zelfs onze ruzies, hoe zeldzaam die ook waren. Telkens als ze uit de
hand liepen, begon je mijn gezicht open te krabben. Je kreeg dan
altijd een standje van vader. Maar o wee als je reden had om te Hagen dat ik je ook maar met één vinger had aangeraakt. Het maakte dan niet uit wie er begonnen was. Ik kon dan met nog zoveel rode
halen dwars over mijn hele gezicht voor vader staan, maar hij werd
steevast woedend op me. `Je slaat geen meisjes,' schreeuwde hij dan.
`Je gebruikt geen geweld tegen vrouwen!' Ja, hij was een heer.
Fela, kom terug, laat ons weer vijf of zes zijn en krab me zoveel
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je wilt. En niet met vijf maar met duizend nagels. Krab me, ik zal
niet klagen, ik zal het niet vertellen. Maar kom alsjeblieft terug.
Kom terug, Fela!
Herinner jij je alles net zoals ik? De vakanties waarin we bijna
elke dag naar het bos gingen met een hangmat en boeken onder onze
arm? De familiebezoeken en uitstapjes? De dagelijkse gang van zaken aan tafel? Al de keren dat ik jou eerst naar school bracht, voordat
ik zelf naar school ging? En wat een feest het was toen je je diploma haalde? En later toen ik het mijne haalde?
Ik denk met veel plezier terug aan een staaltje van mijn brandende
broederlijke jaloezie. Je was toen twaalf of dertien. Die keer mocht
alleen jij met moeder mee winkelen. Ik voelde me buitengesloten.
Te meer daar het gebeuren met een waas van geheimzinnigheid omgeven was. Normaal stond van tevoren vast wat we zouden kopen
als we met moeder gingen winkelen. Maar nu was dat een geheim.
Moeder nam je mee uit winkelen, ik mocht niet mee en wat er gekocht zou worden was een geheim. Ik wist gewoon dat het niet om
een verrassing voor mij ging, want ook toen jij en moeder terug Waren, lieten jullie niets los. Er schuilde iets anders achter dit bewust
opgezette mysterie. Ik brandde van nieuwsgierigheid, ik protesteerde, mokte en huilde. Maar dat hielp allemaal niets. Ik voelde me
diep ongelukkig.
Ik kan me niet meer herinneren hoe lang het geduurd heeft voordat het geheim ontsluierd werd. Maar op een gegeven moment ben
ik erachter gekomen waar al die drukte om te doen was geweest. Je
had samen met moeder je eerste beha gekocht. Die ontdekking
bracht me geheel van mijn stuk. Jij een beha? Hoe kon je nou een
vrouw zijn als je `alleen maar' mijn zuster was? Was je dan zo anders dan ik? Je was immers mijn zuster en ik, ik had toch ook geen
beha en zo nodig.
Ik herinner me een paar soortgelijke ontdekkingen. Het was nog
niet echt tot me doorgedrongen datje behalve mijn zus ook nog een
meisje was, totdat je met jongens begon uit te gaan. Ik kon ze met
de beste wil van de wereld niet volgen. Hoe konden ze in jou nu iemand anders zien dan min zuster? En toch was het zo, dat bleek wel.
Ze hebben me uiteindelijk overtuigd: ik aanvaardde datje een meisje
was net als alle andere, want waarom zouden ze anders met je uitgaan? Jij moet op soortgelijke wijze tot de ontdekking zijn gekomen
dat ik een man was toen voor het eerst een schoolvriendinnetje je
vroeg of je haar aan mij wilde voorstellen.
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Niets van dit alles behoorde alleen jou of alleen mij toe. Het Waren allemaal gedeelde ervaringen, net of we alles samen beleefden.
Ja, dat was wat het betekende om broer en zus te zijn.
Weetje het allemaal nog, Fela? Of leeft de herinnering alleen nog
maar in mijn hoofd? Kun je mijn herinneringen bevestigen, of zijn
ze alleen van mij? Het lijkt net alsof het alleen daarvan afhangt of
hetgeen ik denk dat gebeurd is ook werkelijk gebeurd is. Zonder
jouw bevestiging is het alsof wat ik mij herinner er nooit geweest is.
En misschien is dat ook wel zo. Misschien ben ik wel de enige die
ervan getuigt en kan op geen andere wijze gestaafd worden wat er
heeft plaatsgevonden. Heeft het eigenlijk allemaal wel plaatsgevonden? Wel, dat hangt ervan af of jij mijn woorden onderschrijft.
Doe dat alsjeblieft. Maar als je er niet meer bent om mijn herinneringen te bevestigen, geef me dan tenminste je lijk. Dat alleen kan
bewijzen dat bepaalde dingen gebeurd zijn, dat we een band hadden en dat we familie waren. O, wat zou ik graag willen datje nog
leefde! Maar als je jezelf niet in levende lijve kunt geven, laat me
dan tenminste je dode lichaam hebben, een corpus delicti.
Wekenlang liepen ze dus rond in het joodse kantoor op zoek naar
bekenden, al kon je wat ze deden nauwelijks zoeken noemen. Het
leek eerder een reusachtig absurdistisch toneelstuk. Met honderden
acteurs, die allemaal wisten dat de anderen toneelspeelden, maar
weigerden in te zien dat ze zelf precies hetzelfde deden. Dit was bovenal een soort mystiek. Een overgang naar volledige ouderloosheid.
Ze hadden behoefte aan valse hoop, alsof ze zich er niet bij konden
neerleggen helemaal alleen te moeten leven. Het enige wat ze niet
wilden aanvaarden was datgene waar ze de meeste zekerheid over
hadden, namelijk dat hun dierbaren er niet meer waren. En dat ze
verdwenen waren zonder corpora delicti te worden.
Als ze hun toneelspel niet langer konden opbrengen, vertrokken
ze weer. Dan staken ze opnieuw heimelijk grenzen over, maar dit
keer gingen ze van hun geboorteplaats weg in plaats van ernaartoe.
Terug naar het vluchtelingenkamp, waar ze bleven wachten op een
kans om te emigreren naar Palestina, Amerika, Australië.
Uiteindelijk moest ook ik het wel opgeven. Ik had met vele honderden overlevenden uit alle concentratiekampen gesproken. Velen van hen hadden Fela gekend. Velen waren ongeveer tegelijk met
haar uit het getto van Lodz weggevoerd. Afgezien van die ene barmhartige Samaritaan, was er niemand die iets over haar wist. Nie150

mand had haar gezien. Ik had de kracht niet meer om te doen alsof er nog hoop was. Fela was niet meer. Erger nog, er was zelfs geen
spoor van haar lot.
Net als alle anderen, spoedde ik mij opnieuw grenzen over en ging
naar een vluchtelingenkamp in Duitsland. Daar zou ik de eerste de
beste gelegenheid afwachten om opnieuw verboden grenzen te overschrijden, deze keer die van het Heilige Land. De bootreis werd door
de Britse bezetters van dit land als illegaal beschouwd. Ons half gezonken schip met een lading bestaande uit duizenden vluchtelingen
werd opgewacht door een konvooi van vijf snelle oorlogsschepen.
Er ontstond een armzalige `zeeslag', en toen die ten einde was werden we in de haven van Haifa overgebracht naar speciale schepen
voor gevangenen. De bovenkant bestond uit getraliede kooien, en
in elke kooi werd een deel van de vluchtelingen opgesloten. Ze brachten ons naar Cyprus. Opnieuw zaten we gevangen in een kamp.
Hitlers vonnis over de joden was, zelfs na zijn dood, nog niet geheel vernietigd.
Gedurende de bijna twee jaar internering op Cyprus begon ik mezelfweer voor de gek te houden. Als ik eerst maar in Palestina was,
daar zou ik zoveel overlevenden uit concentratiekampen tegenkomen, dat er wel iemand bij moest zijn die me iets over Fela zou kunnen vertellen. Misschien kwam ik haar zelfwel tegen. Per slot van
rekening had niemand me gezegd dat ze dood was. Dus het zou best
kunnen dat ze nog leefde en dat er nog een toekomst voor ons samen
was. Een toekomst, punt!
Maar een bestemming bereiken is bijna nooit zoals je je dat had
voorgesteld. Ik kwam inderdaad duizenden vluchtelingen tegen. Uit
alle delen van Polen en de rest van Europa. Uit elk concentratiekamp
dat ook maar door iemand overleefd was. Maar ook nu weer geen
nieuws over Fela. Nergens in heel herboren Israël was iemand te vinden die me meer over haar kon vertellen dan de treurige groep mensen in het joodse kantoor in Lodz.
Niemand, behalve mijn neef Mordechaj dan. En Mordechaj kon
het weten. Er waren maar weinig mensen die zo lang in AuschwitzBirkenau gezeten hadden als hij. Als veteraan was hij niet zomaar
een gewone gevangene, maar maakte hij deel uit van een bevoorrechte werkploeg. Deze had tot taak de `transporten' die op het station Birkenau aankwamen op te wachten en verder af te handelen.
Zo kon hij familieleden opsporen tussen degenen die binnenkwamen. Op een keer was hij zijn eigen ouders tegengekomen en had
151

moeten toezien hoe ze afgevoerd werden naar een gaskamer. Hij had
mijn eigen moeder datzelfde lot tegemoet zien gaan. Hij had ook
mij en nog andere familieleden gevonden. Hij was goed op de hoogte
van wat er in Auschwitz-Birkenau omging.
Niet dat hij iets over Fela wist of haar gezien had. Dat was niet
zo. Maar `deskundig' als hij was, kon hij tenminste een vermoeden
uiten over haar lot, juist op grond van het feit dat niemand haar gezien had of wist wat er met haar gebeurd was. Hij herinnerde zich
dat rond de tijd dat de laatste `transporten' uit Lodz in Birkenau
aankwamen, twee treinen verzegeld bleven en rechtstreeks naar de
Oostzee werden doorgestuurd. Daar, zo wist Mordechaj te vertellen, was de menselijke vracht overgeladen op een paar onzeewaardige schepen en door de Duitsers tot zinken gebracht. Er waren geen
overlevenden. Van niemand uit die `transporten' is ooit meer iets
vernomen. Voor het oog van de wereld is het allemaal ongebeurd.
Alsof het nooit heeft plaatsgevonden.
Mordechajs vermoeden dat Fela één van de slachtoffers moet zijn
geweest was oνertuigender dan enig ander. Hiermee was in ieder
geval de totale stilte rond haar persoon verklaard. Er waren er nog
meer van wie nooit meer iets vernomen is. Misschien zijn zij wel
op dezelfde manier aan hun eind gekomen.
Alsje inderdaad zo gestorven bent, Fela, voer ik een eeuwigdurende strijd met de zee. Hoe is het om te verdrinken? Om je longen vol met zeewater te hebben? Blijf je hopen op een wonder als
je zo sterft? Of ben je je volkomen bewust dat je sterft? Dat wil ik
graag weten, Fela. Maar nog liever had ik in jouw plaats willen zijn.
In zekere zin zou ik dan meer overleefd hebben dan nu het geval
is. Dan zou ik immers nog mie gedachten leven, een mooie herinnering zijn, terwijl ik door de manier waarop ik in werkelijkheid
overleefd heb een volslagen toevalligheid geworden ben, een losse
korrel zand in een zandloze omgeving. Zonder oorsprong, zonder
bestemming, zonder een schakel in een keten te zijn. Zomaar. Een
voorval. Een voorval zonder oorzaak. Een voorval zonder jou en al
diegenen die een schakel tussen ons moeten zijn geweest of dat misschien waren. Een ongerijmdheid.
Ik stort weliswaar mijn hart uit, maar toch ben ik bang dat ik niet
eerlijk ben. Niet eerlijk tegenover jou. Want zelfs hoewel ik bij ieder woord dat ik hier opschrijf pijn voel, een kwellende pijn, kom
ik tegelijkertijd, als met dolksteken die ik mezelf toebreng, tot het
besef dat ik als het werkelijk zover was gekomen dat ik had moeten
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kiezen tussen jou en mij, waarschijnlijk de dingen precies zo had laten gebeuren als ze gebeurd zijn. Ja ik, ikzelf, had je wellicht ter
dood veroordeeld. Want zo zijn we nu eenmaal, tenminste de
meesten van ons. Ons mensen. Dus uiteindelijk is het alsof ikzelf
je vermoord heb. Alsof ikzelf je op dat schip heb gezet. Alsof ikzelf
het tot zinken heb gebracht.
Fela, kunnen woorden uitdrukken hoe verschrikkelijk hard ik je
nodig heb? Hoe ik je nodig heb om zelf weer tot leven te komen,
voor mijn eigen verrijzenis. Ik heb het nodig je te zien, te horen en
door jou gehoord te worden. Je hand vast te houden als je gerustgesteld moet worden. Ik heb het nodig datje de mijne vasthoudt als
ik gerustgesteld moet worden. En, misschien nog het meest van alles,
dat ik samen met jou kan huilen om onze ouders die als martelaars
stierven. Nu huil ik alleen, helemaal alleen, en los van mij is er niets
dat kan bevestigen waarom ik huil. Ik kan mijn verdriet niet delen.
Het begint in mijn hart en eindigt daar ook. Wat zou het fijn zijn,
Fela, om samen te treuren. Om samen kaddisj te zeggen. Voor moeder en voor vader. Jij alleen kan ervoor zorgen dat in ieder geval
mijn rouw werkelijkheid krijgt. Die zou ons gezamenlijk bezit zijn,
maar ook onze gedeelde werkelijkheid.
Opnieuw vind ik het moeilijk om in te zien en te aanvaarden dat
er een verschil tussen ons is, maar deze keer is dat verschil tragisch
en onoverkomelijk. Jij bent dood en ik leef. Steeds als deze woorden in mijn gedachten opkomen, voel ik opnieuw een schok. Ik kan
gewoon niet aanvaarden wat die woorden betekenen. Hoe kun jij
nu dood zijn als ik leef? Hoe kon jij, jij Fela, mij verlaten? Erop staan
dat ik je niet vergezelde, tenminste niet die laatste keer?
Of heb ik je wel vergezeld en is de gedachte dat ik dat niet heb
gedaan alleen maar een gedachte, zoals jij alleen maar een gedachte
bent in mij? Misschien zijn we nog steeds broer en zus, en is de lichamelijke aanwezigheid van slechts één van ons alleen maar een
illusie? Ik weet het niet meer, Fela, ik weet het echt niet meer. Het
enige dat ik weet is dat ik niet anders wil zijn dan jij. Ik wil samen
met je zijn, in leven of dood.
Ik wil altijd je broer blijven.
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Kort proza
Margaret Atwood
(Vertaling Saskia van der Lingen)

Autobiografie
Het eerste wat ik me kan herinneren is een blauwe streep. Die was
aan de linkerkant, waar het meer in de lucht verdween. Op dat punt
was een witte zandklif, hoewel je die niet kon zien vanwaar ik stond.
Aan de rechterkant versmalde het meer zich tot een rivier, en er
was een dam en een overdekte brug, een paar huizen en een wit
kerkje. Recht voor me was een klein rotseiland met een paar bomen
erop. Langs de kust waren grote keien en de afgezaagde stronken
van enorme bomen die boven het water uitstaken.
Achter is een huis, een pad dat verder het bos in loopt, de toegang tot een ander pad dat niet te zien is vanwaar ik stond, maar
er toch was. Op een bepaalde plek was dit pad breder; haver die in
een verre winter uit de voederzakken van houthakkerspaarden was
gevallen, was ontkiemd en opgekomen. Daar nestelden haviken.
Ooit was er, op het rotseiland, het half aangevreten karkas van
een hert, dat rook naar ijzer, naar roest dat mie handen is gewreven
zodat het zich vermengt met zweet. Deze geur is het punt waarop
het landschap vervaagt, ophoudt een landschap te zijn en iets anders wordt.

Vergif maken
Toen ik vijf was maakten mijn broer en ik vergif. We woonden toen
in een stad, maar waarschijnlijk zouden we het vergif hoe dan ook
gemaakt hebben. We bewaarden het in een verfblik onder iemand
anders' huis en we deden er alle giftige dingen in die we konden bedenken: paddestoelen, dode muizen, lijsterbessen die misschien niet
giftig waren maar er wel zo uitzagen, pis die we opspaarden om erbij
te doen in het verfblik. Tegen de tijd dat het blik vol was, was alles
" Van de Canadese schrijfster Margaret Atwood publiceerden wj eerder (DTR Winter 1982) gedichten.
De hier vertaalde korte teksten zin afkomstig uit Murder in the Dark (London, 1984).
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erin heel erg vergiftig.
Het probleem was dat we het vergif, toen we het eenmaal hadden gemaakt, niet zomaar konden laten staan. We moesten er iets
mee doen. We wilden het niet in iemands eten stoppen, maar we
wilden een doel, een afronding. Er was niemand die we genoeg haatten, dat was de moeilijkheid.
Ik kan me niet herinneren wat we uiteindelijk met het vergif hebben gedaan. Lieten we het daar staan, onder de hoek van het huis,
dat van hout was en bruinachtig geel? Gooiden we het naar iemand,
een of ander argeloos kind? Een volwassene zouden we niet hebben
aangedurfd. Is dit beeld dat ik voor me zie echt, een klein gezicht
dat stroomt van tranen en rode bessen, de plotselinge wetenschap
dat het vergif toch echt giftig was? Of gooiden we het weg, herinner ik me dat die rode bessen wegdrijven in een goot, een rioolput
in, ben ik onschuldig?
Trouwens, waarom maakten we het vergif eigenlijk? Ik kan me
herinneren met hoeveel plezier we roerden en toevoegden, het gevoel van magie en prestatie. Vergif maken is net zo leuk als een taart
maken. Mensen maken graag vergif. Als je dat niet begrijpt, zal je
nooit iets begrijpen.

Griezelstrips
Toen ik twaalf was pikten mijn vriendin C. en ik altijd griezelstrips
uit de rekken in de winkels. Ze kostten toen maar tien cent. We lazen ze altijd op weg van school naar huis, speelden de verschillende rollen na, met radiostemmen en geluidseffecten, om te laten zien
dat we erboven stonden. Het bloed was te overvloedig en gruwelijk,
de gezichten waren groen en paars, het gegil al te dramatisch. We
leunden tegen het lage stenen muurtje bij de begrafenisonderneming
en lachten zo hard dat C., die van haar moeder nooit op school naar
de wc mocht uit angst dat ze een of andere niet nader omschreven
ziekte zou oplopen, haar benen over elkaar moest slaan en me moest
smeken ermee op te houden.
`Ik ben eigenlijk een vampier, weet je,' zei ik dan op conversatietoon terwijl we verder liepen, likkend aan onze citroen-ijslollies.
Die betaalden we wel.
`Niet waar,' zei C. met onzekere stem.
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`En dat weet je best,' zei ik rustig. `Maar je hoeft niet bang voor
me te zijn. Jij bent mijn vriendin.' Ik het mijn stem een octaaf zakken. `Eigenlijk ben ik dood, weet je.'
`Hou op,' zei C.
`Waarmee?' zei ik onschuldig. `Ik zeg je alleen maar de
waarheid.'
Hiermee vulden we de vier blokken tussen de begrafenisonderneming en het benzinestation. Daarna gingen we over op jongens.
's Winters, als het na school al donker was, gooiden we sneeuwballen naar grote mensen, van achteren, we gooiden zorgvuldig mis
en sloegen dubbel van het lachen omdat ze niet eens wisten dat er
naar ze gegooid werd. Een keer raakten we zelfs iemand, een vrouw
van middelbare leeftijd in een bisam-mantel. Ze draaide zich om en
keek ons aan, met een wit en dreigend gezicht. We renden weg, gierden het uit al voelden we ons schuldig, lieten ons ruggelings vallen
in een sneeuwbank om de hoek en hielden onze buik vast van het
lachen.
`Zag je hoe ze keek?' riepen we.
Maar we waren ons doodgeschrokken. Het was hoe ze keek, pure
haat, het bestond dus toch. De ondoden waren onder ons.

Moord in het donker
Dit is een spelletje dat ik maar twee keer heb gespeeld. De eerste keer
zat ik in de vijfde klas van de lagere school, ik speelde het in een kelder, de kelder van een groot huis dat van de ouders was van een
meisje dat Louise heette. Er stond een biljart in de kelder maar geen
van ons wist iets van biljarten. Er stond ook een pianola. Na een tijdje kregen we er genoeg van om de geperforeerde rollen door de pianola te laten lopen en te kijken hoe de toetsen vanzelf op en neer
gingen, een beetje zoals in een nachtfilm vlak voor je het lijk ziet.
Ik was verliefd op een jongen die Bill heette, die verliefd was op
Louise. De andere jongen, waarvan ik me de naam niet kan herinneren, was verliefd op rij. Niemand wist op wie Louise verliefd
was.
Dus draaiden we het licht in de kelder uit en gingen we Moord in
het donker spelen, waar de jongens plezier in hadden omdat ze hun
handen om de hals van de meisjes konden leggen en waar de meisjes plezier in hadden omdat ze konden gillen. De opwinding was bij156

na meer dan we konden verdragen, maar gelukkig kwamen Louises ouders thuis en vroegen ons wat we in hemelsnaam aan het doen
waren.
De tweede keer dat ik het speelde was met volwassenen; het was
lang zo leuk niet, al moest je er meer je verstand bij gebruiken.
Ik heb horen vertellen dat dit spelletje eens werd gespeeld in een
zomerhuisje door zes normale mensen en een dichter, en dat de dichter werkelijk probeerde iemand te vermoorden. Hij werd alleen
weerhouden door de tussenkomst van een hond, die geen fantasie
van werkelijkheid kon onderscheiden. Het punt met dit spel is dat
je wel moet weten wanneer je moet ophouden.
Zo moetje het spelen:
Je vouwt een paar stukjes papier op en doet die in een hoed, een
schaal of op het midden van de tafel. Iedereen kiest een papiertje.
Degene die de x krijgt is de detective, degene die de zwarte stip krijgt
is de moordenaar. De detective verlaat de kamer en draait het licht
uit. Iedereen tast in het donker rond totdat de moordenaar een
slachtoffer uitkiest. Hij kan of fluisteren `Jij bent dood,' of hij kan
zijn handen om een keel laten glijden en een speels maar beslissend
kneepje geven. Het slachtoffer gilt en valt neer. Iedereen moet nu
stil blijven staan, behalve de moordenaar, die natuurlijk niet in de
buurt van het lijk wil worden aangetroffen. De detective telt tot tien,
draait het licht aan en komt de kamer binnen. Hij mag nu iedereen
ondervragen, behalve het slachtoffer, dat niet mag antwoorden aangezien hij dood is. Iedereen op de moordenaar na moet de waarheid
speken. De moordenaar moet liegen.
Als je wilt kun je met dit spel spelletjes spelen. Je kunt zeggen:
de moordenaar is de schrijver, de detective is de lezer, het slachtoffer
is het boek. Of misschien: de moordenaar is de schrijver, de detective is de criticus en het slachtoffer is de lezer. In dat geval zou het
boek de algehele mise-en-scène zijn, met inbegrip van de lamp die
per ongeluk was omgevallen en stukgegaan. Maar eigenlijk is het
veel leuker om gewoon het spel te spelen.
Hoe dan ook, die daar in het donker ben ik. Ik heb het slecht met
je voor, ik ben mijn boosaardige misdaad aan het beramen, ik steek
mijn handen uit naar je nek of misschien, per vergissing, naar je dij.
Je kunt mijn voetstappen horen naderen, ik draag laarzen en heb
een mes bij me, of misschien is het een revolver met parelmoeren
handgreep, in ieder geval draag ik laarzen met hele zachte zolen,
je kunt de filmische gloed van mijn sigaret zien, wassend en afne157

mend in de nevel van de kamer, de straat, de kamer, hoewel ik niet
eens rook. Onthoud alleen dit, als de gil eindelijk is weggestorven
en je het licht hebt aangedraaid: volgens de regels van het spel moet
ik altijd liegen.
Welnu: geloof je mij?

Vrouwenboeken
Voor Leonore

1
Mannenboeken gaan over mannen. Vrouwenboeken gaan ook over
mannen, maar vanuit een ander gezichtspunt. Je hebt mannenboeken zonder vrouwen erin, behalve misschien de hospita of het paard,
maar je hebt geen vrouwenboeken zonder mannen erin. Soms stoppen mannen vrouwen in mannenboeken maar laten ze sommige delen weg: het hoofd bijvoorbeeld, of de handen. Vrouwenboeken laten ook delen van de mannen weg. Soms is dat het stuk tussen de
navel en de knieën, soms is dat het gevoel voor humor. Je kunt moeilijk een gevoel voor humor hebben in een cape, bij harde wind, op
de heide.
Vrouwen schrijven meestal geen boeken van het soort dat mannen prefereren, maar het is bekend dat mannen boeken schrijven
van het soort dat vrouwen prefereren. Sommige mensen vinden dat
vreemd.

2
Ik lees graag boeken waarin de heldin een kleed heeft dat discreet
over haar borsten ritselt, of discrete borsten die ritselen onder haar
kleed; in elk gevoel moet er een kleed zijn, wat borsten, wat geritsel en, bovenal, discretie. Discretie overal, als een nevel, een miasma
waar de contouren der dingen maar vagelijk doorheen schemeren.
Een glimpje roze in het halfduister, het geluid van ademhaling, satijn
dat op de grond glijdt, en wat onthult het? Doet er niet toe, zeg ik.
Doet er niks toe.
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3
Mannen prefereren helden die stoer en hard zijn: stoer tegen mannen, hard tegen vrouwen. Soms krijgt de held een zwak voor een
vrouw, maar dat is altijd een vergissing. Vrouwen houden niet van
heldinnen die stoer en hard zijn. Ze moeten daarentegen stoer en
zwak zijn. Dit leidt tot taalkundige problemen. Bij onze laatste inspectie waren monosyllaben mannelijk, nog steeds dominant maar
hard op hun retour, omstrengeld door de octopusarmen van labiale polysyllaben, die hen met spinachtige gratie toefluisterden: lieveling, lieveling.

4
Mannenboeken gaan over hoe je macht krijgt. Doden en zo, of winnen en zo. Vrouwenboeken ook, hoewel de methode anders is. In
mannenboeken gaat het krijgen van de vrouw of vrouwen samen
met het krijgen van de macht. Het is een bonus, niet een middel.
In vrouwenboeken krijg je de macht door de man te krijgen. De man
is de macht. Maar het gaat niet om sex, hij moet je liefhebben. Waar
denk je anders dat al dat gekniel goed voor is, daar op de grond tussen de crinolines, op het Perzische tapijt? Of het tenminste zeggen.
Als al het andere ontbreekt, kan de formulering voldoende zijn. Liefde. Daar dan, je mag weer opstaan, je hebt het weer overleefd. Of
niet soms?
5
Ik wil niets meer lezen over verdrietige dingen. Gewelddadige dingen, verwarrende dingen, dat soort dingen. Geen begrafenissen aan
het slot, al mogen er halverwege wel een paar voorkomen. Als er
gestorven moet worden, dan moeten er ook wederopstandingen zijn,
of op zijn minst een hemel, zodat we weten waar we aan toe zijn.
Malaise en misère zijn voor onder de vijfentwintig, dan kunnen ze
ertegen, ze vinden het zelfs prettig, ze hebben nog tijd genoeg. Maar
het echte leven is slecht voor je, als je het lang genoeg in je hand
houdt, krijg je puistjes en ruggemergverweking. Je wordt er blind
van.
Ik wil geluk, verzekerd, vreugde alom, boekomslagen met ver159

pleegsters erop of bruiden, intelligente meisjes maar niet al te intelligent, met regelmatige tanden en echt flink, allebei de borsten
even groot en geen overtollige gezichtsbeharing, iemand van wie je
zeker weet dat ze weet waar het verband ligt en dat ze de held, die
potentiële losbol en moordenaar, verandert in een keurig gefatsoeneerde landjonker met schone nagels en de juiste woordenschat. Altijd, moet hij zeggen. Voorgoed. Ik wil geen boeken meer lezen die
niet eindigen met het woord voorgoed. Ik wil tussen mijn ogen geaaid
worden, één kant op.

6
Voor sommige mensen is een vrouwenboek alles waar geen politiek
in voorkomt. Voor sommigen is het alles wat over relaties gaat. Voor
sommigen alles met een hoop operaties erin, medisch bedoel ik.
Voor sommigen alles wat je geen brede, panoramische kijk op onze opwindende tijden biedt. Ik, tja, ik wil gewoon iets datje op de
salontafel kunt laten liggen, zonder datje je al te druk hoeft te maken als de kinderen er hun neus in steken. Vind je dat geen reële
overweging? Dan heb je het mis.

7
Ze keek hem aan met de verschrikte ogen van een wild vogeltje. Bij dat soort
zinnen heb ik het gewoon niet meer. Ik wou dat ik zulke zinnen kon
schrijven zonder valse schaamte. Ik wou dat ik ze zonder gêne kon
lezen. Als ik die twee eenvoudige dingen maar zou kunnen, denk
ik dat ik de mij toegemeten tijd op aarde door zou kunnen brengen
als een parel op fluweel.
Ze keek hem aan met de verschrikte ogen van een wild vogeltje. Ja, maar
welk? Een dwergooruil misschien, of een koekoek? Dat maakt wel
verschil. We hebben geen behoefte aan nog meer letterknechten van
de verbeelding. Die kunnen niet lezen een lichaam als van een gazelle
zonder te denken aan darmparasieten, dierentuinen en vieze
luchtjes.
Ze keek hem aan met de verwilderde blik van een ongetemd dier, lees ik.
Met tegenzin leg ik het boek neer, met mijn duim er nog tussen bij
de opwindende passage. Hij staat op het punt haar aan zijn borst
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te prangen, drukt zijn hete, verslindende, harde, eisende mond op
de hare, terwijl haar borsten uit het bovenlijfje van haar jurk floepen, maar ik kan me niet concentreren. De metafoor heeft me in zijn
greep, leidt me de doolhof in, en plotseling ligt heel Eden voor me.
Stekelvarkens, wezels, wrattenzwijnen en stinkdieren, hun verwilderde blikken kwaadaardig of vriendelijk of onaangedaan of varkensachtig en sluw. Een kwelling, om de romantische emoties net buiten bereik te zien huiveren, een donkervleugelige vlinder die vastzit op een overrijpe perzik, en niet in staat te zijn te verzwelgen, of
te zwelgen. Wat voor dier? mompel ik tegen de lucht die geen antwoord geeft. Wat voor een?

Een goede afloop
John en Mary ontmoeten elkaar.
Hoe gaat het verder?
Neem Α als je een goede afloop wilt.
Α
John en Mary worden verliefd op elkaar en trouwen. Ze hebben allebei een interessante en goedbetaalde baan die ze stimulerend en
uitdagend vinden. Ze kopen een leuk huis. De huizenmarkt gaat omhoog. Op den duur, als ze zich een meisje voor dag en nacht kunnen veroorloven, nemen ze twee kinderen, waar ze dol op zijn. De
kinderen komen goed terecht. John en Mary hebben een stimulerend en uitdagend sexleven en interessante vrienden. Ze maken samen plezierreisjes. Ze gaan met pensioen. Ze hebben allebei hobbies die ze stimulerend en uitdagend vinden. Op den duur gaan ze
dood. Dan is het verhaal afgelopen.
Β
Mary wordt verliefd op John maar John wordt niet verliefd op Mary. Hij gebruikt gewoon haar lichaam voor zelfzuchtig genot en een
halfslachtig soort streling van zijn ego. Hij komt twee keer in de week
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naar haar flat en zij kookt eten voor hem, merk op dat hij haar niet
eens de prijs van een maaltijd buitenshuis waard vindt, en na het
eten neukt hij haar en daarna valt hij in slaap, terwijl zij de afwas
doet zodat hij niet zal denken dat ze niet netjes is, met al die
rondslingerende vuile vaat, en doet nieuwe lipstick op zodat ze er
goed uit zal zien als hij wakker wordt, maar als hij wakker wordt
ziet hij het niet eens, hij doet zijn sokken aan en zijn onderbroek en
zijn broek en zijn hemd en zijn das en zijn schoenen, de omgekeerde
volgorde van die waarin hij ze had uitgetrokken. Hij trekt Mary haar
kleren niet uit, die trekt ze zelf uit, ze doet elke keer of ze ernaar
snakt, niet omdat ze sex nou zo lekker vindt, dat vindt ze niet, maar
ze wil dat John denkt van wel, want als ze het maar vaak genoeg
doen zal hij vast wel aan haar gewend raken, hij zal afhankelijk van
haar worden en ze zullen trouwen, maar John gaat zowat zonder
te groeten de deur uit en drie dagen later om zes uur staat hij weer
voor haar neus en doen ze het hele zaakje weer over.
Mary gaat eraan onderdoor. Huilen is slecht voor je gezicht, dat
weet iedereen en Mary ook, maar ze kan er niet mee ophouden.
Mensen op haar werk krijgen het in de gaten. Haar vriendinnen zeggen haar dat John een klootzak is, een smeerlap, een schoft, hij is
niet goed genoeg voor haar, maar ze kan het niet geloven. Bij John
van binnen, denkt ze, zit een andere John, die veel aardiger is. Die
andere John zal tevoorschijn komen als een vlinder uit een cocon,
een duveltje uit een doosje, een pit uit een pruim, als de eerste John
maar genoeg wordt uitgeperst.
Op een avond klaagt John over het eten. Hij heeft nog nooit over
het eten geklaagd. Mary is gekwetst.
Haar vriendinnen vertellen haar dat ze hem in een restaurant hebben gezien met een andere vrouw, die Madge heet. Het is niet eens
Madge die het hem doet, het is het restaurant. John heeft Mary nooit
naar een restaurant meegenomen. Mary verzamelt alle slaappillen
en aspirines die ze kan vinden en neemt ze in met een halve fles sherry. Je kan zien wat voor soort vrouw het is aan het feit dat het niet
eens whiskey is. Ze laat een briefje achter voor John. Ze hoopt dat
hij haar zal vinden en haar op tijd naar het ziekenhuis zal brengen
en berouw zal hebben en dan kunnen ze trouwen, maar dat gebeurt
helaas niet en ze gaat dood.
John trouwt met Madge en alles gaat verder als onder Α.
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C
John, die al wat ouder is, wordt verliefd op Mary, en Mary, die
tweeëntwintig is, heeft met hem te doen omdat hij zich zorgen maakt
over zijn haar dat uitvalt. Ze slaapt met hem ook, al is ze niet verliefd op hem. Ze heeft hem op het werk ontmoet. Ze is verliefd op
iemand die James heet, die ook tweeëntwintig is en nog niet klaar
om een gezin te stichten.
John daarentegen heeft al lang geleden een gezin gesticht: dat is
juist wat hem dwarszit. John heeft een behoorlijke vaste baan en
heeft succes in zijn branche, maar Mary is niet van hem onder de
indruk, ze is onder de indruk van James, die een motor heeft en een
fantastische platencollectie. Maar James is vaak weg op zijn motor;
hij is vrij man. Vrijheid is voor meisjes niet hetzelfde, dus ondertussen brengt Mary elke donderdagavond met John door. Donderdag is de enige dag dat John zich vrij kan maken.
John is getrouwd met een vrouw die Madge heet en ze hebben
twee kinderen, een leuk huis dat ze gekocht hebben vlak voor de huizenmarkt omhoog ging, en hobbies die ze stimulerend en uitdagend
vinden als ze de tijd hebben. John vertelt Mary hoe belangrijk ze
voor hem is, maar hij kan natuurlijk zijn vrouw niet in de steek laten, want eens gebonden blijft gebonden. Hij gaat hier vaker op door
dan nodig is en Mary vindt dat wel eens vervelend, maar oudere
mannen houden het langer vol, dus over het geheel genomen heeft
ze het redelijk naar haar zin.
Op een dag komt James op zijn motor aanwaaien met wat eersteklas Californische weed en James en Mary worden higher dan je
voor mogelijk zou houden en ze klimmen in bed. Alles begint behoorlijk door elkaar te lopen, maar daar komt John binnen, die een
sleutel heeft van Mary's flat. Hij vindt hen, stoned en verstrengeld.
Het is eigenlijk niet aan hem om jaloers te zijn, Madge in aanmerking genomen, maar niettemin wordt hij door vertwijfeling overmand. Tenslotte is hij van middelbare leeftijd, over twee jaar zal hij
zo kaal zijn als een biljartbal en hij kan het niet uitstaan. Hij schaft
zich een revolver aan onder voorwendsel dat hij die nodig heeft voor
schietoefeningen — dit is de zwakke plek in het verhaal maar daar
kan later nog een oplossing voor worden gezocht — en schiet ze alletwee dood en zichzelf erbij.
Madge trouwt, na een gepaste periode van rouw, met een begripvolle man die Fred heet en alles gaat verder als onder A, maar met
andere namen.
163

D
Fred en Madge hebben geen moeilijkheden. Ze kunnen bijzonder
goed met elkaar overweg en ruimen elk klein probleempje dat zich
eventueel voordoet moeiteloos uit de weg. Maar hun leuke huis ligt
aan de kust en op een dag nadert er een reusachtige vloedgolf. De
huizenmarkt zakt in. De rest van het verhaal gaat over hoe de vloedgolf werd veroorzaakt en hoe ze eraan ontkomen. Zij wel, maar er
verdrinken er duizenden. Een deel van het verhaal gaat over hoe die
duizenden verdrinken, maar Fred en Madge zijn deugdzaam en
hebben geluk. Tenslotte zitten ze hoog en droog en omhelzen ze elkaar nat en druipend en dankbaar, en gaan verder als onder A.

E
Ja, maar Fred heeft een zwak hart. De rest van het verhaal gaat over
hoe warm en begrijpend ze allebei zijn tot Fred doodgaat. Dan wijdt
Madge zich met hart en ziel aan liefdadigheid tot het eind van A.
Als je wilt, kan het ook `Madge' zijn, ook `kanker', `schuldig en verward' en 'vogelobservatie'.

F
Als je dit allemaal te burgerlijk vindt, maak dan van John een revolutionair en van Mary een agente van de contraspionage en zie
hoever je daarmee komt. Bedenk wel dat we in Canada zijn. Het
zal toch met A aflopen, al kun je in het tussenstuk iets van een lustig
brallende saga vol gepassioneerde verwikkelingen stoppen, een kroniek van onze tijd, of zoiets.

Je zult het onder ogen moeten zien, de afloop is altijd hetzelfde, hoe
je de plakjes ook snijdt. Laatje niet misleiden door een andere afloop, dat is allemaal nep, ofwel moedwillige nep met de boze opzet
te bedriegen, ofwel berustend op overdreven optimisme zo niet regelrechte sentimentaliteit.
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De enige waarachtige afloop is de hier volgende:
John en Mary gaan dood. John en Mary gaan dood. John en Mary gaan
dood.

Dat wat betreft de afloop. Het begin is altijd leuker. Het is evenwel bekend dat echte kenners de voorkeur geven aan het stuk er tussenin, omdat daar het moeilijkst iets van te maken valt.
Dat is zo'n beetje alles wat er te zeggen valt over plots, die trouwens toch niet meer dan een opsomming zijn, een wat en een wat
en een wat.
Probeer nu eens Hoe en Waarom.
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De maîtresse
Gina Berriault
(Vertaling Bertie Wessel)

Na zijn komst duurde het bijna een uur voor hij aan haar werd voorgesteld en in die tijd observeerde ze hem vanaf haar strategische
plekje in de erker, vanwaar ze de tuin en de lange kamer vol mensen kon overzien. Ze observeerde hem omdat ze meteen geweten
had, toen ze door de ruitjes van het venster omlaag had gekeken en
een jongen door de tuin naar het van-feest-vervulde huis had zien
lopen - met lange kordate passen om zijn verlegenheid te snel af
te zijn - dat hij de zoon was van de man die tien jaar geleden haar
minnaar was geweest, de zoon die toen zes was. Ze wist het omdat
de gelijkenis zo frappant was dat het leek alsof ze de minnaar zag
zoals hij geweest moest zijn op zijn zestiende, juist op een moment
dat hij zijn gezicht ophief om zich aan een terloopse inspectie van
de ramen te wagen en in een ervan het gezicht had aangetroffen van
een vreemde vrouw, die door zijn aanblik was verlamd. Ze observeerde hem terwijl hij de kamer binnenkwam, gekust werd door de
gastvrouwen zijn weg zocht tussen de groepjes en de paren, zijn
hoofd verontschuldigend gebogen en met een vastberadenheid die
geveinsd was, aangezien hij, naar zij vermoedde, naar niemand in
het bijzonder op zoek was en niets liever wilde dan staande gehouden worden, omhelsd en opgenomen worden in een groepje en in
het feest als geheel.
Een paar minuten lang stond hij niet meer dan een meter van haar
vandaan, halfbinnen, half buiten een groepje, met een sherryglas
in zijn hand en zijn ogen neergeslagen alsof hij stond te wachten tot
de wijn uit zijn glas op het kleed zou worden gestoten. Hij was lang,
was bijna een man, had bijna zijn houding gevonden - ze zag hoe
hij zich beurtelings op zijn gemak en opgelaten voelde - en zijn aanwezigheid tussen volwassenen van wie de meesten vreemden voor
hem waren deed haar denken aan de mythe van Theseus, die als
• Gina Berriault is de schrijfster van drie romans (The Descent; Conference ofVictims; The Son)
en van vele verhalen, die verschenen zy'n in Esquire, Harper's, etc, In het Wmternummer 1982 publiceerden wij" haar verhaal 'Het verjaardagsfeestJe', Bovenstaand verhaal is ontleend aan dezelfde bundel, The
Infinite Passion of Expectation (San Francisco, 1982).
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vreemdeling het koninkrijk betreedt waarover hij eens zal heersen.
Ze observeerde hem, omdat ze hem fascinerend vond door de manier waarop hij in zich het vertrouwde voorkomen van de vader verenigde met de verleidelijke vreemdheid van de jongen zelf. Ze was
zesendertig, het aantal van haar echtgenoten was drie — de huidige had niet kunnen komen op het feest van vanmiddag — en wat
het aantal van haar minnaars die iets voor haar betekend hadden
betrof, hield haar geheugen het uitdrukkelijk op één, en die ene was
de vader van de jongen die ze nu bespiedde.
De oudere man naast haar op de bank was zo gecharmeerd van
haar, zijn oude, zwarte ogen wierpen vanuit de diepte van zijn geplooide oogleden zo onvermoeibaar blikken op haar over elkaar
geslagen benen en blote, met armbanden omhangen, armen, dat hij
zich niet bewust was van, en dus ook niet gekrenkt voelde door, het
feit dat zijzelf blikken wierp op, staarde naar, iemand anders.
De jongen volgde de gastvrouw op haar ronden. Omdat ieder
grapje en iedere anekdote haar meer plezier bezorgden dan iemand
anders, zakte ze, haar lichaam in de strakke groene jurk naar voren gebogen, voortdurend door haar knieën van het lachen en een
tijdlang gebruikte ze de jongen als partner in die dans van haar, door
hem bij de arm te pakken en zich naar hem over te buigen tot haar
voorhoofd zijn maag raakte. Maar ze was haast een kabouter en hoe
vreemd de poses die ze aannam ook waren, ze waren niet overdreven zoals ze dat bij een groter iemand zouden zijn, maar maakten
gewoon haar aanwezigheid kenbaar. Hoewel hij gretig genoeg babbelde met degenen aan wie ze hem voorstelde, liet hij ze na een poosje steeds weer in de steek om de gastvrouw op te zoeken, alsof niemand behalve zij hem een reden kon geven voor zijn aanwezigheid,
en toen de gastvrouw hem tenslotte meenam naar haar erker,
begreep ze, terwijl ze op haar toeliepen, dat de gastvrouw haar beschouwde als wellicht de enige die de jongen ervan kon weerhouden haar na te lopen.
Daar was de jongen dan eindelijk; de gelijkenis met zijn vader tekende zich van dichtbij minder scherp af dan vanuit de verte; nu
was hij helemaal zichzelf, er was niets waarin hij een kopie was van
zijn vader, er waren alleen duidelijke signalen, een voortdurend aρ1èl aan het geheugen.
Om te voorkomen dat het zou lijken alsof hij door de twee jongere mensen aan de vergetelheid was prijsgegeven stond de oudere
man rechts van haar op, terwijl hij met een zwierig gebaar zijn jasje
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en das rechttrok, en bood aan nog een gin-tonic voor haar te gaan
halen. Ze sloeg zijn aanbod allercharmantst af, opgelucht en ook met
iets van spijt dat hij wegging, want de aandacht van iedere man werd
gewaardeerd. Die waardering was niet iets van de laatste tijd. Ze
had altijd al, zelfs toen ze nog jong was, de behoefte gevoeld de bewonderaar te bedanken voor zijn bewondering.
`Ze is een goede vriendin van mijn moeder,' zei hij, toen ze het
over de gastvrouw en haar levendige manier van doen hadden.
`Is je moeder hier?' vroeg ze stralend, daarmee suggererend dat
ze, nu de kennismaking met de zoon al zo'n genoegen was, graag
het genoegen wilde hebben ook kennis te maken met de moeder voor
het feest afgelopen was.
Hij zei dat zijn moeder bij haar zuster logeerde in een andere stad
en ze vroeg zich af of de vrouw door haar zuster verzorgd werd, omdat ze zich herinnerde dat de vrouw op een gegeven moment tijdens
haar verhouding met de vader van de jongen was weggelopen, nadat ze hem een uitzinnige scène had gemaakt, en het kind had meegenomen naar het huis van haar zuster, waar ze een aantal weken
ziek had gelegen.
`En je vader? Is die hier?' vroeg ze, wel wetend dat hij in Londen was en dat hij daar vierjaar geleden, meteen na de scheiding,
heen was gegaan.
`Hij woont in Londen.'
De jongen viste moeizaam een pakje lucifers uit de zak van zijn
jasje en stak haar sigaret aan met een onbeweeglijk brandend vlammetje dat zijn onbeholpenheid goedmaakte. `Ik heb er vorige zomer
gelogeerd.'
`Hoe gaat het met hem?' vroeg ze. `Hij was vroeger een vriend
van me.' Die onschuldige mededeling was, nu die gericht werd tot
de zoon, als een openbaring van de waarheid. Nu ze tegenover de
zoon de herinnering aan de vader opriep, was die voor haar net zo
fris en sterk aanwezig alsof hun verhouding de dag ervoor was begonnen of afgelopen.
`Prima, prima,' zei de zoon. `Hij is weer getrouwd en ze hebben
een baby, een meisje.' Terwijl ze naar hem luisterde, voelde ze dat
de zoon en zijzelf met hem verbonden waren door liefde, door wrok,
door al die gevoelens waarmee mensen reageren die zijn achtergebleven in het verleden van een belangrijk en veelbelovend iemand
met een eigen leven, die geen tijd of behoefte had om te denken aan
zijn voorbije liefdes. `Ik zou er niet voor altijd willen wonen,' zei
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hij. `In Londen, bedoel ik,' lachend voor het geval ze zou denken
dat hij bedoelde in het huis van zijn vader.
`Hoe ziet hij er nu uit?' vroeg ze.
`Hoe hij eruit ziet?'
`Dikker, dunner, grijs of kaal?'
`Dunner, zou ik zeggen.'
`O ja, dunner,' riep ze lachend. `Hij is het pezige type. Die worden taai als gedroogde vruchten.' Ze schaterden het uit. Andere
gasten keken hun kant uit, verrast en verstoord door dat gelach dat
plotseling binnendrong in hun respectieve gesprekken. `En al grijs?'
vroeg ze met opgetrokken wenkbrauwen.
`Nee, nee, helemaal niet,' zei hij. `Hij heeft minder grijze haren
dan ik.' Sherry spetterde op haar been, toen hij, onhandig in zijn
eigen strapatsen, zijn glas in zijn andere hand nam om zijn rechterhand door zijn haar te halen. `Geeft niet,' zei ze. `Het geeft niets.'
Maar de onhandigheid deed hen denken aan die onvolkomenheid
van het eigen ik, de lacune die gevoeld wordt door mensen die zijn
achtergebleven in het verleden van een ander, mensen die niet mee
konden komen en die pijnlijk getroffen zijn door hun eigen traagheid. Ze hielden op met lachen en ze zag dat hij over haar nadacht
en zich afvroeg waarom ze zo gretig lachte om de beschrijving van
hoe een vriend van vroeger er nu uitzag en waarom het haar zo gemakkelijk afging hem erin mee te slepen.
Ze stond op, reikte naar zijn hand; dat alles gebeurde zo snel dat
het leek alsof hij het was die haar overhaalde en zij degene die spontaan toegaf. `Kom, laten we in de tuin gaan wandelen,' zei ze over
haar schouder, terwijl hij haar door het feestgewoel volgde met zijn
hand in de hare. Ze draaide hem haar profiel toe toen ze moesten
wachten door het gedrang van gasten bij de deur en sprak in zijn
oor, terwijl hij gehoorzaam zijn hoofd boog. `Ik krijg geen lucht
meer als de atmosfeer vertroebeld wordt door rook en roddel,'
fluisterde ze hees en toen ze hem bezorgd zag fronsen, verbijsterd
alsof ze het over een zeldzame ziekte had, klopte ze hem op de wang
om hem te laten merken dat het niet serieus bedoeld was. Ze genoten allebei van elkaars bezorgdheid en erom lachend drongen ze naar
buiten, naar de brede halfronde trap van baksteen.
Ze liet zijn hand los zodra ze buiten waren, nam in plaats daarvan zijn elleboog, en liep met veerkrachtige pas naast hem, met een
nadrukkelijker wiegen van haar heupen dan ze zich in lange tijd veroorloofd had, terwijl ze zich tegelijkertijd afvroeg waarom de jon169

gen zulke extravagante reacties bij haar losmaakte. Ze staken de betegelde veranda over die ze hem had zien oversteken en betraden
de tuin, waar de andere gasten over de tegelpaden wandelden of
rond de witte tafeltjes van siersmeedwerk zaten. De bloemen waren zo groot en zo schitterend dat de tuin een broeikas leek en die
illusie werd nog versterkt door de vochtige atmosfeer.
`Het doet me denken aan Mazatlán, dit weer,' zei ze. `De weken
voor de regens kwamen. Heet dat het was, iedereen was nog op het
strand en de boulevard, tot ver na middernacht, iedereen tot en met
de kinderen. Ik herinner me de nacht dat de storm kwam, de eerste
storm. De boompjes voor het raam bogen door tot ze horizontaal
lagen en het bliksemde aan één stuk door, een gordijn van bliksem,
en de regen en de wind, en de koelte die door de ramen naar binnen kwam, terwijl de lucht nog warm was. Ik herinner me dat ik
naar buiten ging, de regen in, dat ik mijn regenjas om me heen trok
en naar buiten ging, maar iemand die uit een raam keek zei dat ik
weer naar binnen moest gaan, het was gevaarlijk — met die bliksem en de regen gutsend door de straten.' Ze keek de andere kant
op. `Het zand is er roze en goudkleurig, en griezelige vogels — ik
denk dat het een soort gieren zijn — cirkelen er boven het strand.
's Nachts kun je aan de overkant van het water de lichten van La
Paz zien of je dat verbeelden. Je vader was daar toen. Hij was er
ook. In Mazatlán.'
`Heb je hem daar ontmoet?' vroeg hij.
`We kenden elkaar al,' zei ze en ze voelde de onbedwingbare behoefte hem een vrouw te laten zien uit zijn vaders leven, een vrouw
van wier bestaan hij niet geweten had, een behoefte hem te dwingen haar te zien zoals hij zich zou voorstellen dat zijn vader haar gezien had en een tijdlang, de rest van de dag, te ondervinden wat ze
voor zijn vader betekend had, de behoefte om de vader en zichzelf,
de geliefden, weer tot leven te wekken. Met haar hoofd gebogen over
een geel blad dat ze opgeraapt had, wandelde ze over het pad voor
hem uit om te vechten tegen haar impuls hem te vertellen wat in het
verleden van de vader en dat van haarzelf verborgen moest blijven.
`Ik herinner me dat hij naar Mexico ging toen ik zes was,' zei hij.
`Hij schreef me een brief. Ik leerde net schrijven en ik stuurde een
brief terug. Hij heeft die brief bewaard. Mijn moeder heeft hem nu.
God, wat een spelfouten!'
`Hij ging er met mij heen,' zei ze. `Of ik ging met hem. Hij was
mijn minnaar.
170

Ze had het hem verteld om weer, zoals nu gebeurde, terwijl hij
achter haar aan liep, de verrukking te voelen van tegelijk begeerd
te worden en te begeren, zoals ze die toen gekend had. Ze had het
hem verteld om weer dat intenser bewustzijn van zichzelf te voelen,
van de glijdende beweging van vederlichte zijde om haar dijen, van
de fijne draden van haar haar die, als ze er vanuit haar ooghoek een
glimp van opving, leken op zwevend spinrag in de zon, zichtbaar
en onzichtbaar. Ze had het hem verteld om zich weer de vrouw te
voelen die ze jaren geleden was geweest toen de man, de vader, achter haar liep. Toen hij naast haar kwam lopen wierp ze een blik op
zijn gezicht om te zien wat voor effect haar woorden hadden gehad
en ze zag het gezicht van een kind dat zich niet lekker voelt.
Ze stonden in de schaduw van bomen, en alles, de zoete geur van
de bloemen, de prikkelende citroenlucht van de drankjes op een tafel
vlakbij, de stemmen van converserende mensen tussen de bomen
en de bloemen, de hitte van die dag, wat stof in de lucht dat afkomstig was vanachter het hoge smeedijzeren hek, alles droeg ertoe bij dat zijn gezicht leek op dat van een jongetje dat tijdens een
picnic niet lekker is geworden.
`Ik herinner me je,' zei hij, terwijl hij met zijn hak de bladeren
op het pad fijndrukte. `Ik bedoel niet dat ik je weleens ontmoet heb.
Ik bedoel alleen dat ik me je herinner.'
`Hoe dan?' vroeg ze.
`De tijd, bedoel ik,' zei hij. `Ik herinner me de tijd.'
`De tijd?' Ze voelde zich verloren gaan, alsof ze zelfs geen bestaan
meer had in iemands herinnering, en haar gelaatstrekken, haar
stem, alles vergeten was. Alleen de tijd was overgebleven, als een
lijst zonder de bijbehorende foto van een vrouw.
`Mijn moeder huilde steeds,' legde hij uit. `Het leek wel of ze aan
één stuk door huilde. En als hij thuiskwam maakten ze ruzie. Soms
liep haar mascara uit over haar wangen en maakte haar tranen
zwart.'
`Maar het ging al niet goed meer tussen hen, voor hij mij leerde
kennen.'
`Ja, dat zal wel,' zei hij. `Maar toch huilde ze om jou.'
Hij sloeg zijn ogen op in de stilte die hij had geforceerd en het waren de beschuldigende ogen van een kind, de ogen van een jongetje dat verdriet heeft om het verdriet van zijn moeder, dat de mascaravegen ziet op zijn moeders gezicht en het geruzie hoort door een
muur of een opengelaten deur.
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`Je had het me niet moeten vertellen,' zei hij.
`Of die misdaad niet moeten begaan, tienjaar geleden?' vroeg ze,
de wijze, ironische vrouw.
`Nee, nee, ik weet nu meer van mensen af,' verweerde hij zich
tegen die aanval op zijn portie levenswijsheid. `Ik zei alleen datje
het me niet had moeten vertellen,' zei hij in een poging haar duidelijk te maken dat hij zich erom schaamde dat hij als een kind had
gereageerd door zijn moeder tussen hen in te schuiven, en dat ze
hem niet had moeten dwingen terug te keren tot het verleden, tot
het kind dat aan de kant van de moeder stond, juist nu hij genoot
van haar gezelschap, het gezelschap van een vreemde vrouw, die
hem haar tijd, haar charme en esprit gaf, gaven waardoor hij zich
volwassen kon voelen.
De schaamte die hij voelde omdat hij als een kind had gereageerd
en de liefde die de herinnering aan zijn moeder bij hem had wakker geroepen, streden om de voorrang en dat maakte het hem onmogelijk zich nog langer met haar op zijn gemak te voelen. Naast
elkaar liepen ze langs gasten die stilvielen wanneer ze zwijgend passeerden, als minnaars die hun laatste ruzie hebben uitgevochten. Ze
liepen de tuin helemaal rond en bij de tafel die het dichtst bij de veranda stond, bleef ze staan om een praatje te maken met een vriendin. De jongen liep door voor ze hem kon voorstellen; ze zag hoe
zijn lange benen zich voortrepten over de lage stenen treden, zag
dat zijn lichaam gespannen was, dat haar overtuigingskracht was
uitgewerkt en dat hij niet langer geloofde dat hij aantrekkelijk gezelschap voor haar was.
De vrouw met wie ze stond te praten trok vanachter zich een rond,
geel kussen tevoorschijn en wierp het in een lege stoel. Ze ging zitten en bleef praten, roken en glimlachen en ondertussen zag ze het
gezicht van zijn moeder die bittere, zwarte tranen huilde. Ze zat met
haar blote armen op tafel geleund en ze merkte op dat de cirkel van
bomen en de ronde witte tafel en het zachte, pointillistische licht dat
door de bladeren viel bij elkaar de groep rond de tafel de intimiteit
verleenden van een groep in een schilderij, maar ze zag voortdurend
het gezicht van de huilende vrouw. Die vrouw had ellende en tranen gekend, lang voordat zij, de maîtresse, in hun leven was gekomen; zelfs als ze dit gevoel voor de andere vrouw toen gehad had,
was daar niets aan te doen geweest, maar het feit dat ze toen zo onverschillig was geweest, dat ze zo weinig in staat was geweest iets
te peilen van het verdriet van die andere vrouw kwam haar nu als
172

iets tragisch voor. Ze had het gevoel dat ze honderd jaar oud was
en nu ontdekte dat degene die, als ze terugkeek, de hevigste gevoelens bij haar opriep niet degene was van wie ze het meest gehouden
had, maar degene van wie ze het minst had begrepen.
Ze keerde zich enigszins af van de vrouw met wie ze zat te praten en plukte vanachter de leuning van haar stoel een rood, fluwelig blad van een boompje met paarse bloemen en met die activiteit
verborg ze het huilende gezicht van de andere vrouw dat, daarvan
was ze overtuigd, op haar eigen gezicht was terug te vinden.
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Gekken gaan voor
Bernard Malamud
(Vertaling Dorinde ian lort)
Het dikke getik van de blikken wekker hield op. Mendel, doezelend
in het donker, schrok angstig wakker. Terwijl hij luisterde kwam de
pijn terug. Hij trok zijn koude, verbitterde kleren aan en verloor
kostbare minuten op de rand van het bed.
`Izaak,' zuchtte hij tenslotte.
In de keuken hield Izaak, mond open van verbazing, zes pinda's
in zijn hand. Hij legde ze een voor een op tafel. `Een... twee...
negen.'
Hij pakte de pinda's weer op en verscheen in de deuropening.
Mendel, in lange overjas, met slappe hoed, zat nog steeds op het
bed. Izaak keek toe, met kleine ogen en oren en dik grijzend haar
aan zijn slapen.
`Schlaf,' zei hij neuzelend.
`Nee,' mompelde Mendel. Als gesmoord stond hij op. `Kom,
Izaak.'
Hij wond zijn oude horloge op, al werd hij misselijk bij de aanblik van de stilstaande wekker.
Izaak wilde het tegen zijn oor houden.
`Nee, het is laat.' Mendel borg het horloge zorgvuldig weg. In
de lade vond hij het papieren zakje met verfrommelde briefjes van
één en vijf dollar en stak het in zijn jaszak. Hij hielp Izaak in zijn jas.
Izaak keek naar het ene donkere raam, toen naar het andere.
Mendel staarde naar beide lege ramen.
Ze gingen de halfduistere trap af. Mendel voorop; Izaak keek naar
de bewegende schaduwen op de muur. Eén lange schaduw bood hij
een pinda aan.
`Hungrig.'
In de vestibule tuurde de oude man door de dunne ruit. De novemberavond was koud en guur. Hij opende de deur en stak voorzichtig zijn hoofd naar buiten. Hoewel hij niets zag deed hij snel de
deur dicht.
`Ginzburg, dat-ie mij gisteren kwam spreken,' fluisterde hij in
Izaaks oor.
* De gel jknamíge bundel met verhalen van Malamud verschijnt in het najaar bj Uitg. Meulenhoff.
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Izaak slurpte lucht.
'Weetje wie ik bedoel?'
Izaak kamde zijn kin met zijn vingers.
`Die bedoel ik, met die zwarte baard. Praat niet met hem en ga
niet mee als hij het vraagt.'
Izaak kermde.
`Jonge mensen valt hij minder lastig,' bedacht Mendel bij nader
inzien.
Het was etenstijd en de straat was leeg, maar het zwakke schijnsel uit de etalages lichtte hen bij tot de hoek. Ze staken de verlaten
straat over en liepen verder. Izaak wees met een blijde kreet naar
de drie gouden ballen. Mendel glimlachte maar was uitgeput toen
ze bij het pandjeshuis waren.
De pandjesbaas, een man met een rode baard en een zwarte hoornen bril, zat achterin de winkel een wijting te eten. Hij stak zijn
hoofd naar voren, zag hen, en dronk rustig verder zijn thee.
Na vijfminuten kwam hij naar voren, zijn vormloze lippen deppend met een grote witte zakdoek.
Moeilijk ademend overhandigde Mendel hem het versleten gouden horloge. De pandjesbaas schoof zijn bril op zijn voorhoofd en
schroefde zijn oculair in. Hij draaide het horloge eenmaal om. `Acht
dollar.'
De stervende man likte zijn gebarsten lippen. `Ik moet vijfendertig
hebben.'
`Ga dan maar naar Rothchild.'
`Ik heb er zestig voor betaald.'
`In 1905.' De pandjesbaas gaf het horloge terug. Het was stil blijven staan. Mendel wond het langzaam op. Het tikte hol.
`Izaak moet naar mijn oom dat-ie woont in Californië.'
"t Is een vrij land,' zei de pandjesbaas.
Izaak, die een banjo bekeek, grinnikte.
`Wat mankeert hij?' vroeg de pandjesbaas.
`Goed, acht dollar dan,' mompelde Mendel, `maar hoe kom ik
voor vannacht aan de rest?'
`Hoeveel voor mijn hoed en jas?' vroeg hij.
`Niks waard.' De pandjesbaas verdween achter het hekwerk en
schreef een bonnetje uit. Hij sloot het horloge weg in een laatje maar
Mendel hoorde het nog tikken.
Op straat deed hij de acht dollar in het papieren zakje, doorzocht
daarna zijn zakken naar een briefje. Hij vond het en ontcijferde bij
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het licht van de straatlantaren met moeite het adres.
Terwijl ze naar de ondergrondse sjokten wees Mendel naar de
sterbezaaide hemel.
`Izaak, kijk hoeveel sterren vanavond.'
`Eieren,' zei Izaak.
`Eerst gaan we naar Mr. Fishbein, daarna gaan we eten.'
Ze stapten uit de trein in boven-Manhattan en moesten nog een
paar blokken lopen voor ze Fishbeins huis gevonden hadden.
`Wat een paleis,' mompelde Mendel, en verheugde zich op een
ogenblik warmte.
Izaak staarde argwanend naar de zware deur van het huis.
Mendel belde aan. De bediende, een man met lange bakkebaarden, deed open en zei dat Mr. en Mrs. Fishbein aan tafel zaten en
niemand konden ontvangen.
`Laat hem in vrede eten maar wij wachten tot hij klaar is.'
`Kom morgenochtend terug. Morgenochtend is Mr. Fishbein te
spreken. Om deze tijd doet hij geen zaken of liefdadigheid meer.'
`Liefdadigheid is niet wat ik...'
`Kom morgen terug.'
Zeg dat het een zaak van leven of dood...'
`Wie z'n leven of dood?'
Zoniet de zijne, dan de mijne.'
`Niet zo'n grote mond graag.'
`Kijk me aan,' zei Mendel, `en zeg me of ik morgenochtend haal.'
De bediende staarde hem aan, toen Izaak, en liet ze aarzelend
binnen.
De hal was een enorme, hoge ruimte met veel olieverfschilderijen
aan de wand, weelderige zijden gordijnen, een dik gebloemd tapijt
op de vloer en een marmeren trap.
Mr. Fishbein, een kale man met een buikje, harige neusgaten en
kleine gelakschoeide voetjes, huppelde de trap af, een groot servet
onder een knoop van zijn smoking. Hij bleef op de vijfde trede van
onderen staan en monsterde zijn bezoekers.
`Wie komt er op vrijdagavond bij een man dat-je gasten heeft, om
hem zijn avondmaal te vergallen?'
`Excuseer dat ik u stoor, Mr. Fishbein,' zei Mendel. `Als ik nu
niet was gekomen had het morgen niet gekund.'
`Ter zake alstublieft, geen plichtplegingen. Ik ben een hongerig
man.'
`Hungrig,' jammerde Izaak.
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Fishbein verschoof zijn pince-nez. `Wat mankeert hij?'
`Dit is mijn zoon Izaak. Hij is zijn hele leven al zo.'
Izaak jengelde.
`Ik stuur hem naar Californië.'
'Mr Fishbein geeft geen geld voor plezierreisjes.'
`Ik ben een ziek man en hij moet vanavond op de trein naar mijn
oom Leo.'
`Ik doe niet aan ongeorganiseerde liefdadigheid,' zei Fishbein,
`maar als u honger hebt mag u beneden naar de keuken. We eten
vanavond kip met pens.'
`Al wat ik vraag is vijfendertig dollar voor het treinkaartje naar
mijn oom in Californië. De rest heb ik al bij elkaar.'
`Wie is uw oom? Hoe oud is hij?'
`Eenentachtig, tot honderdtwintig in goede gezondheid.'
Fishbein barstte in lachen uit. 'Eenentachtigjaar en u stuurt hem
deze halve gare op zijn dak.'
Mendel zwaaide met zijn armen en riep: `Geen lelijke woorden,
alstublieft.'
Fishbein bond beleefd in.
`Waar de deur open is, dat huis gaan wij binnen,' zei de zieke
man. `Als u zo vriendelijk bent mij vijfendertig dollar te geven, zal
God u zegenen. Wat is vijfendertig dollar voor Mr. Fishbein? Niets.
Voor mij, om mijn jongen, alles.'
Fishbein richtte zich in zijn volle lengte op.
`Ik geef nooit particulier — alleen aan instellingen. Daar houd
ik mij aan.'
Mendel zakte op zijn krakende knieën op het tapijt.
`Alstublieft, Mr. Fishbein, als u geen vijfendertig, geef dan misschien twintig.'
'Levinson!' riep Fishbein nijdig.
De bediende met de lange bakkebaarden verscheen bovenaan de
trap.
`Wijs dit heerschap de deur — tenzij hij voedsel wil nuttigen alvorens het pand te verlaten.'
`Wat mij scheelt daarvoor helpt geen kip,' zei Mendel.
`Deze kant op graag,' zei Levinson en kwam de trap af.
Izaak hielp zijn vader overeind.
`Breng hem naar een tehuis,' adviseerde Fishbein over de marmeren balustrade. Hij draafde de trap op en ze waren meteen buiten, ten prooi aan de wind.
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De wandeling naar de ondergrondse was moeizaam. De wind
blies klaaglijk. Mendel, buiten adem, keek steels naar schaduwen.
Izaak, zijn pinda's in zijn verkleumde vuist geklemd, hing aan zijn
vaders arm. Ze gingen een parkje in om even te rusten op een stenen bank onder een bladerloze, tweetakkige boom. De dikke rechter tak stak omhoog, de dunne linker hing omlaag. Een zeer bleke
maan verrees langzaam. Zo ook een vreemdeling, toen ze de bank
naderden.
`Gut jontef,' zei hij hees.
Mendel, krijtwit weggetrokken, zwaaide met zijn uitgeteerde armen. Izaak jankte akelig. Toen sloeg er een klok en het was pas tien
uur. Mendel stiet een snerpende angstschreeuw uit terwijl de gebaarde man in de struiken verdween. Een politieagent kwam aangerend
en sloeg met zijn knuppel op de struiken, maar zonder resultaat.
Mendel en Izaak haastten zich het parkje uit. Toen Mendel achterom keek had de dode boom zijn dunne arm omhoog en de dikke omlaag. Hij kermde.
Ze namen een trolley en stapten uit bij het huis van een vroegere vriend, maar hij was al jaren dood. In hetzelfde blok gingen ze
een cafetaria binnen en bestelden twee gebakken eieren voor Izaak.
Het was druk aan alle tafeltjes op één na, waar een gezette man soep
met gort zat te eten. Na één blik op hem vertrokken ze haastig, hoewel Izaak huilde.
Mendel had nog een adres op een papiertje, maar het huis was
te ver weg, in Queens, dus bleven ze klappertandend staan in een
portiek.
Wat kan ik beginnen, dacht hij radeloos, in één kort uur?
Hij dacht aan de meubels in het huis. Oude troep, maar misschien
bracht het nog een paar dollar op. `Kom, Izaak.' Ze gingen terug
om de pandjesbaas nog eens te spreken, maar de winkel was donker en een ijzeren hek, waarachter ringen en gouden horloges glimmen, was hermetisch voor zijn nering geschoven. Ze zochten beschutting achter een telefoonpaal, allebei kleumend. Izaak jengelde.
`Kijk de grote maan, Izaak. De hemel is helemaal wit.'
Hij wees maar Izaak wilde niet kijken.
Even droomde Mendel van de verlichte hemel, een zee van licht
in alle richtingen. Onder de hemel, in California, zat oom Leo thee
met citroen te drinken. Mendel werd warm maar schrok koud
wakker.
Aan de overkant stond een oude bakstenen synagoge.
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Hij bonsde op de enorme deur maar er verscheen niemand. Hij
wachtte tot hij weer adem had en klopte nogmaals, wanhopig. Eindelijk klonken binnen voetstappen en de synagogedeur piepte open
op zijn zware koperen scharnieren.
Een donker geklede sjammes, een druipende kaars in de hand,
staarde hen woedend aan.
'Wie klopt er zo laat met zoveel lawaai op de synagogedeur?'
Mendel vertelde de sjammes zijn moeilijkheden. 'Ik zou graag de
rabbi spreken.'
'De rabbi is een oude man. Hij slaapt al. Zijn vrouw zal u niet
bij hem laten. Ga naar huis en kom morgen terug.'
'Van morgen heb ik al afscheid genomen. Ik ben stervende.'
Hoewel de sjammes niet overtuigd leek, wees hij hen op een oud
houten huis ernaast. 'Daar woont hij.' Hij verdween in de synagoge,
temidden van de schaduwen die zijn kaarsvlam wierp.
Met Izaak hangend aan zijn mouw liep Mendel de houten treden
op en belde aan. Na vijf minuten verscheen een lijvige vrouw met
een groot gezicht en grijs haar op de stoep, een gescheurde kamerjas over haar nachtjapon geslagen. Ze zei met nadruk dat de rabbi
sliep en niet kon worden gewekt.
Maar terwijl ze dat steeds maar herhaalde, wankelde de rabbi zelf
naar de deur. Hij hoorde haar even aan en zei: 'Laat binnen wie
mij spreken wil.'
Ze gingen een rommelige kamer binnen. De rabbi was een oude, magere man met kromme schouders en een sprietig wit baardje. Hij droeg een flanellen nachthemd en een zwart keppeltje; zijn
voeten waren bloot.
'Weh 's mir,' mopperde zijn vrouw. 'Doe schoenen aan ofmorgen heb je longontsteking.' Ze was een vrouw met een dikke buik,
jaren jonger dan haar man. Ze staarde naar Izaak en wendde haar
ogen af.
Mendel deed verontschuldigend zijn verhaal. 'Al wat ik nodig heb
is vijfendertig dollar. '
'Vijfendertig?' zei de vrouw van de rabbi. 'Waarom geen vijfendertigduizend? Wie heeft zoveel geld? Mijn man is een arme rabbi. Elke cent gaat naar de dokters.'
'Beste vriend,' zei de rabbi. 'Als ik had zou ik je geven.'
'Ik heb al zeventig,' zei Mendel bedrukt. 'Ik heb nog maar vijfendertig nodig.'
'God zal het je geven,' zei de rabbi.
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`In het graf,' zei Mendel. `Ik heb het vanavond nodig. Kom,
Izaak.'
`Wacht,' riep de rabbi.
Hij haastte zich naar binnen, kwam naar buiten met een bontgevoerde kaftan en gaf hem aan Mendel.
`Jasja,' gilde zijn vrouw, `niet je nieuwe mantel!'
`Ik heb mijn oude. Wie heeft twee mantels nodig voor één oud
lichaam?'
`Jasja, ik ga gillen...'
`Zeg me, wie kan bij arme mensen aankomen in een nieuwe
mantel?'
`Jasja,' riep ze, `wat moet deze man beginnen met jouw mantel?
Hij moet vannacht het geld. De pandjesbazen slapen.'
`Laat hij ze dan wakker maken.'
`Nee.' Ze griste Mendel de mantel uit handen.
Hij hield hem vast aan een mouw, vocht met haar om de mantel. Haar ken ik, dacht Mendel. `Shylock,' mompelde hij. Haar ogen
glinsterden.
De rabbi kreunde en wankelde duizelig. Zijn vrouw gaf een gil
toen Mendel haar de mantel uit handen rukte.
`Rennen,' riep de rabbi.
`Rennen, Izaak.'
Ze renden het huis uit en de trap af.
`Blijf staan, dief,' riep de vrouw van de rabbi.
De rabbi drukte beide handen tegen zijn slapen en viel op de
grond.
`Help!' huilde zijn vrouw. `Hartaanval! Help!'
Maar Mendel en Izaak renden door de straten met de nieuwe
bontgevoerde kaftan van de rabbi. Achter hen rende geruisloos
Ginzburg.
Het was heel laat toen Mendel het treinkaartje kocht aan het enige
open loket.
Er was geen tijd voor een broodje dus at Izaak zijn pinda's op en
ze haastten zich naar de trein in het uitgestrekte, verlaten station.
`Dus morgenochtend,' hijgde Mendel onder het rennen, `komt
een man dat-ie verkoopt broodjes en koffie. Eet, maar vraag wisselgeld. Als in Californië aankomt de trein, wacht op jou op het station oom Leo. Als je hem niet herkent, herkent hij jou. Doe hem
van mij de groeten.'
Maar toen ze bij het hek naar het perron kwamen was het dicht,
het licht uit.
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`Te laat,' zei de geüniformeerde controleur, een lijvige, baardige
man met harige neusgaten en een vislucht.
Hij wees op de stationsklok. 'Twaalfuur geweest.'
`Maar ik zie daar nog staan de trein,' zei Mendel, opwippend in
zijn smart.
`Hij is net weg — over één minuut.'
`Een minuut is genoeg. Doe het hek open.'
`Te laat, zei ik.'
Mendel sloeg zich met beide handen op zijn magere borst. `Met
heel mijn hart smeek ik deze kleine gunst.'
`Gunsten heb je genoeg gehad. Voor jou is de trein weg. Je had
met middernacht al dood moeten zijn. Dat heb ikje gisteren gezegd.
Meer kan ik niet doen.'
`Ginzburg!' Mendel deinsde achteruit.
`Wie anders?' De stem snerpte, ogen glinsterden, het gezicht
geamuseerd.
`Voor mezelf,' smeekte de oude man, `vraag ik niets. Maar wat
moet er worden van mijn jongen?'
Ginzburg haalde even zijn schouders op. `Wat gebeuren gaat gebeurt. Dat is mijn verantwoording niet. Ik heb te veel aan mijn
hoofd om me ook nog druk te maken om kneusjes.'
`Wat is dan uw verantwoording?'
`Voorwaarden scheppen. Laten gebeuren wat er gebeurt. Ik zit
niet in de antropomorfe branche.'
`Branche of niet, waar is uw mededogen?'
`Daar doe ik niet in. De wet is de wet.'
`Wat voor wet is dat?'
`De kosmische, universele wet, goddomme; waar ik me zelf ook
aan te houden heb.'
`Wat is dat dan voor wet?' riep Mendel. `In Godsnaam, begrijpt
u niet wat ik in mijn leven heb doorgemaakt met deze arme jongen?
Moet je hem zien. Negenendertig jaar lang, sinds de dag van zijn
geboorte, wacht ik al tot hij volwassen wordt, maar dat doet hij niet.
Snapt u wat dat betekent voor een vaderhart? Waarom laat u hem
niet naar zijn oom gaan?' Hij was steeds harder gaan praten en nu
schreeuwde hij.
Izaak jengelde luid.
`Een beetje zachter, anders trap je 'mop z'n tenen,' zei Ginzburg
met een blik naar Izaak.
`Mijn hele leven,' riep Mendel, bevend over zijn hele lichaam,
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`wat heb ik gehad? Ik was arm. Ik leed aan mijn gezondheid. Als
ik werkte, werkte ik te hard. Als ik niet werkte nog erger. Mijn
vrouw stierf jong. Maar ik heb nooit iemand iets gevraagd. Nu vraag
ik een kleine gunst. Alstublieft, Mr. Ginzburg.'
De controleur peuterde tussen zijn tanden met een lucifer.
`Je bent de enige niet, beste vriend, sommigen zijn slechter af dan
jij. Zo gaat het in dit land.'
`Hond die je bent.' Mendel greep Ginzburg bij de keel en kneep.
`Schoft, begrijp je niet wat menselijk betekent?'
Ze worstelden neus aan neus. Ginzburgs verbaasde ogen puilden
uit, maar hij begon te lachen. `Klein scharminkel, ik vries je aan
barrels.'
Zijn ogen lichtten razend op en Mendel voelde een ondraaglijke
kou als een ijzige dolk zijn lichaam binnendringen en al zijn leden
verschrompelen.
Nu sterf ik zonder Izaak te helpen.
Er ontstond een oploop. Izaak jankte van angst.
Terwijl hij zich in zijn laatste doodsnood aan Ginzburg vastklampte, zag Mendel in de ogen van de controleur de diepte van zijn
angst weerspiegeld. Ginzburg staarde naar zichzelf in Mendels ogen
en zag daarin weerspiegeld de reikwijdte van zijn eigen vreselijke
toorn. Hij aanschouwde een flakkerend, verblindend sterrenlicht dat
duister voortbracht.
Ginzburg keek verbijsterd. `Ben ik dat?'
Zijn greep op de kronkelende oude man verslapte en Mendel zakte
op de grond met een hart dat nauwelijks nog klopte.
`Ga,' mompelde Ginzburg. `Breng hem naar de trein.'
`Doorlaten,' beval hij een beambte.
De mensen weken uiteen. Izaak hielp zijn vader overeind en ze
wankelden de treden af naar het perron waar de trein wachtte, verlicht en klaar voor vertrek.
Mendel vond een plaats voor Izaak in de derde klas en omhelsde hem haastig. `Help oom Leo, Izaakil. En denk ook aan je vader
en moeder.'
`Wees aardig voor hem,' zei hij tegen de conducteur. `Wijs hem
waar alles is.'
Hij wachtte op het perron tot de trein traag in beweging kwam.
Izaak zat op de rand van de bank, zijn blik gespannen in de richting van zijn reis. Toen de trein weg was, beklom Mendel de trap
om te zien wat er van Ginzburg was geworden.
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Vertaalde poëzie

Dante, door Pietro Poletti

Zes gedichten
Gennadi Ajgi *
(Vertaling Charles B. Timmer)

Einde
Kaal als steenkool: het is het bestaat
niet gesprek geen dialoog maar kreet
in de aan ons verschenen leegte
waarin maar twee tekens van leven —
de schreeuw en de schreeuwer
en als ook hier een einde voorzien is
laat het dan ver zijn en iets eenvoudigs
of als ruiten van oude treurige ramen
of als donker geworden wand
van een klein huis.

KOR ΕΥ

rππο ΚΘΚ yronb· ecli. cyulecTHyer
He ρα3ΓΟθΟβ Ηρ ØCeΑâ Η ΚΡΝΚ
Θ ΗΘλeΗΗΟΗ ΗΘΜ flycriTe
rue ΤολFΚΟ ΑΒΗ ΠρΝ3ΗΗΚΗ MfN3NN —
KpHK

Ν

ΚΡΗ481"ΝΝ

H ecli Ν ueci. ipeuycloTpeH KiHell
ΤΠ flYCTi. 3Τ0 6yAeT ΑΗπΡΚΝΜ ΠΡπCΤ6ΙΜ

"«η CΤΡΚλαΜΝ CTHP61% HeP8AOC7H61%
"n"

ΠΟΤΡΜΗΡΒΨeÑ CTeNp4

Μα11ΡΗ6ΚΟΓΟ

Einde van leegte Begin
van toevlucht en onderdak

ΟΚΟΗ

lilla

Kote" oye-ro-cnt Hanano
yGenniuta K YKPBiTN"

De Russische dichter Gennadi Ajgí is οο 21 augustus 1934 in het dorp Sjajmoerzjino ron de Tsjoevasjische .4ssn geboren; 4/n vader was leraar Russisch en zelf dichter en vertaler. Een groot deel υαπ z jn jeugd
bracht Ajgi — de naam betekent `dezelfde' — in Karelië door; ιn 1949, dus op νijftienjαrτge leeftijd.
publiceerde hij z jn eerste gedicht. H j slaagde erin aan het Maxim Gorki Instituut nor literatuur in Moskou toegelaten te worden, waar bekende schr jυers en dichters als Viktor Sjklovskt en Michail Seetloc z jn
leermeesters werden. In 1956 maakte Ajgi kennis met Boris Pasternak die er b j hem op aandrong in het
Russisch te gaan schrijven, wat hij ron 1960 af ook heeft gedaan. Van 1961 af werkte Ajgi enige jaren
in het Majakouski-museum te Moskou en h j leeft thans ran 4/n pen als νertaler, vooral ran Franse poezie, in het Russisch en Tsjoeaesjisch.
Hoewel Gennadi Ajgi al sinds 1949 schrijft en publiceert is er υαπ z jn οοrsρrοnkel jke gedichten τn het
Russisch tot op heden geen regel in de Soυje1uπie in druk verschenen Ajgi kan er zich daardoor op beroemen de minst gepubliceerde dichter in zijn eaderland te z jn (direct op hem volgt losif Brodski).
Ondanks deze τn de Soajetunie anijwel totale verduistering van een dichter kent in Rusland iedere poëzieliefhebber het werk ran Gennadi Ajgi door onofficiële vermenigruldigingen υαπ z jn gedichten of door de twee
nu in het buitenland verschenen uitgaven: de bundel Stichi 1954-1971 (Gedichten 1954-1971, Múnchen
1975) onder redactie υαπ Wolfgang Kasack en de in Frankrijk verschenen verzamelbundel Οtmetsjennaja
zima (Geoormerkte winter Parijs, Syntaxis, 1982) onder de redactie van V. K. Losskaja Vertalingen van
Ajgí's Russische gedichten verschenen tot nu toe τn het Pools, Tsjechisch, Slovaaks, Dutts, Frans, Portugees, Engels en in het Nederlands (In 1986 υerschijnt b j Meulenhoff-Nederland een bloemlezing uit de
gedichten van Gennadi Ajgi in mijn vertaling.)
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en de weg door de kreet afgelegd is bekend:
in zijn bron verliest zich de mens
langzaam leeglopend in zich
en al samenvloeiend met stilte
a nyTh COBepwseMblH
maar laat deze kreet
door een afgezonderde kracht
doordringen tot het eind van het lege
dwars door vonkende deeltjes van lucht
zonder zich ook daaraan te hechten
zijn heelheid bewarend
door recht op oereigen kwelling

KpHKOM H3BPCTeH
B H('TOKt> TepRf'T ee6R qenoBeK
onycToUl8RCb B ceGe nOCTeneHHO
H CJlHBaRCb y>KE" C THlUHHOH

HO nycTb :lTOT KPHK

06oco6J1eHHOH CHnOH
npOHllPT no K'OHua nycrOTbi
CKB03L lJ3CTHUbI HCKpRUlHeCR B011lyxa
He npHTRHyBWHCb H K' HHM
uenbHOCTb ('BOIO COXpaHRR
npaBOM O('06PHHOH MyKH
H nyCTb OCT8HQBHTCR
Ha CTPKJl8X qy>Koro OKHa
H - rYLJ.HT OCT3BaRCb npH HE"M KaK era
OTpS>Kf'Hbe

nOK8 pro He 3ar ny1ll8T
OTBeTHhlM KpHKOM H3HyTpH

en laat hem zo blijven hangen
aan ruiten van wildvreemde ramen
en - daar als zijn spiegelbeeld op blijven dreunen
,Q~6

tot ze hem overstemmen
met een kreet een antwoord van binnen

(1956)

Dat er nog geen utlgave van A)gl 's poezie in de Sovjetunie bestaat wordt verklaard door hetjetl dat daar
de overheid bepaalt wat geschikt is voor de RUSSlsche lezer. En voor Rusland is deze poézze iets volslagen
nieuws en uitzonderlijks, zowel naar de vorm als naar de znhoud en dus bij voorbaat iets ongeschikts voor
RusSlsche ogen, dze altijd geneigd zijn om tussen de regels door te lezen
In grote hjnen is Ajgi's lynek te karakteriseren als een uit verbale bouwstenen opgenchte en omhoogstlJgende incantatie Deze bouwstenen zlJn dlkwlJls oxymoronzsche samenvoegingen als veld-bos, stilte-kreet,
oj vaste, telkens terugkerende kernwoorden als sneeuw, kind, licht, huis, winter, roos, pIjn, enz. Terecht
kan bb' deze poëZie gesproken worden van een impressionistische techniek zn de trant van Claude Debussy.
Zowel bij Debussy als bij Ajgi wordt de melodie losgelaten en vervangen door 'mollif' en wordt een vast
metrisch patroon opgelost in een vnj wIsselende ritmIsche stroom,!! liever zn reeksen van stroomstoten. Rb'm
wordt door A)gi nooit toegepast - ook dit maakt hem in de Russische poëzze tot een 'vreemdeling'.
Typisch voor deze lyriek zs de elliptzsche zinsconstructie dze vaak aan een vorm van pomtzllsme doet denken:
het gedicht lijkt utl een groot aantal 'woordpunten ' te bestaan. Maar dan wel zo opgebouwd dat de totalitetl van het gedicht méér is dan de som van het aantal punten en een andere ldentlletl beztl dan de puntencombznatie.
Als zzjn leermeesters oj liever zijn voorgangers noemt A)gi RUSSIsche dichters en schrzjvers als Chlebnikov, Majakovskl, Daniil Charms, Boris Pastemak, Mandelstam en van de buitenlanders vooral Charles
Baudelaire.
Samen met de zes jaar jongere Iosif Brodski en de veel oudere dichter Arsent Tarkovski (geb. 1907) behoort Gennadi Ajgl tot de belangrijkste dichters van het hedendaagse Rusland. (Charles B. TImmer)
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Geoormerkte winter

ΟΤΜΕ4ΕΗΗΑΑ 311Α

In dubbelvorm van wit en licht
lag het land uit te rusten

6eλ6ΙΜ Ν CBe7λbiM BTOpblM
ΜρθΗΒ ΟΤΑbΙΧθλΒ

SbiMa ΤEΜΗΟΤΘ 38 CΤΟΠΟΜ
de oorzaak was het donker achter de tafel χπρΝ4ΝΗΟÑ
ρHJW Ce6Α 111WNHy CO3Α8ΒΘΑ
oapiiTa Ηρ eeia' rie N ΚΟΜ y
en zichzelf ten gerieve stilte scheppend
schonk het die weg niet wetend waar en aan wie

en god kwam zijn eigen bestaan nader
en stond ons al toe
naar zijn raadsels te tasten

χ
Ν

Sor πρx6πxικθnεB x CBOeΜy 6bιTHα
yae panpemaJi Ν8Μ K8Ca7bcR

saraooK CΒΟΗΧ
Ν Ν3ρeΑκ8 WyTΑ
ΘΟ3ΒρΘΙΑΗλ ΝΘΜ ΧΟ13Η6
4yTb•4yTb ΧOλΟΑΗy10

en soms schertsend gaf hij ons
het leven terug
wat koud geworden

Ν πΟΗΑΤΗ yΙ0 3ΘΗΟΒΟ

1960

en weer begrijpelijk
(1960)

Afscheidswoord
O, ik zie je als licht in een sinaasappel,
wanneer die wordt opengesneden,
jouw stilte bracht uit de verte al
gloed in je pupillen nog voor de aanraking ermee,
alsof jij in het zien
I-IPOUIAJIbH 0E
je pupillen voor was —
ο, BNIKy Te6A Α, xax CBeT Θ 8Λeπ6CΝΝΕ,
ΚΟΓΑΘ

ero pelyT,

ΤΘΟΑ TxLIJNHa

ocBeii'ajia 3ρ84ΚΝ
eme Νρ KOCHyBILNC6,
CMOflHO Ti ΒΝΑeπθ
eme io 3ρθ4ΚΟθ -

daar, in de diepte —
in het hete en rode.

Ν3ΑaJB1,

Alsof jij met je schouders en hals
aan mijn schouders verklaarde
waar dicht in de buurt de scheiding lag,
maar was dit soms kwetsend
als het iets was
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ΤΒΜ,θ Γλ y6ΝΗe θ

nopiqel Ν ΚρΒCΗΟΜ

ΚΘΚ 6yoTo ΛπΡ4ΘΜΝ Ν mee
Πλe48M Tb! ΜΟΝΜ o&bncHnia,
rie Β 6Ι]N30CΤ11 eCTb ρΒεΧΟ)KΑeHbe,
HO 66ΓΠΟ στη 3ΤΟ Ο6Ν1HΟ,
Kina το Sblill

stiller dan schouders, stiller dan hals
en stiller dan hand.
Tηme one", Time men
Ν ΤΝΨe pyki.

En, als open tuimelraampjes, vielen mij
al jouw troetelnaampjes weer in 1i Mie, kak OTKpbITóle Φορτο"κµ, 3BΠΟMΝHΗJIΝe6
nee ΠΠΤCΚΝe THI" "Iena'
die alleen ik heb gekend en die
ΝΧ 3ΗΗΠ TOflbko n, N ΟCΤΗΠΝC6 UHH,
κaκ cier no T νΡ C7npony
zijn blijven liggen als sneeuw
TIOØMHbIΧ ΗοΡοΤ
achter de poort van het gevang
THWe Liep'" Ν 1NΨe Τe6ρ.

stiller dan dood en stiller dan jij

1960

(1960)

Asters op tafel
ingesneden en lichtelijk deinend
frontale botsing van `straling' op `streling'
als `ijzer' uit zeker boek op een herfstige ochtend
wit op het blad en terstond — herfstachtig veld,
paden, poort, en het dorp;
maar het wit in gedachten: verder dan ik, achter mijn rug,
even sneeuwverstuivingen strelend
wordt hier niet gezien, wel geweten;
hier, als onder een wolk een tak
die de zomer doorbracht op het dak van een spoorwagon
onverhoeds helder en goed
als scholen er in de brekingen
roerselen uit de jeugd van een meisje
in de hoek van de waterlijn

(1962)

ACTP61 HA CTOJTE
4
Cpe3AA, ΚΗ}ΘΑC6 cnerka,
ΚΘΚ CΤΟΠΚΝ}'ΤCΑ ceÑ9AC "Ο3ΗρΑ — εΝ3θρΝ ~',
nai "ΜΡπΡ3ο " Η3 ΚΝΝΓΝ θ oCeHHee YTpI
Ηα 6eποÑ cTpai'uIle, i cpaay — oceBxee none,
TpIrniHKi, HopoTa, Ceno;
Θ

aRec'., Kak ΠΟΑ Ο6λαΚΟΜ ΘΡΤΚθ, npoienman nero
na kp'.ime
Hpacrmox ΧΟρΟΨΟ Ν CIeTRI,
ΘαΓΟΝΗ,

6en0e θ ΠΗΜΑΤΝ. ΑΗπ6Ψe Με11Α, 38 CΛΝΗΟÑ, 'lyrL
KaCaAC6 C}'ΓρΟ6οθ,
ne νΡθΗΑΝΜ, ΝΟ aiaei,

aRec'.

crnano npHqyT 9ACTAMN
ΑΘΝΝ(eΗbΑ ΑeaH96e ΓΟ ΑeΤCTθB
θ ymiy aononiHii
1962
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Juan Miró - Zeepbellen van klinkers
en daar achter het getekende Geel
slaap ik en zeg 'slaap benen' zeg 'slaap armen'
en de klinkers A en E en opnieuw A
zweven stralend in centrales van zeepbellen
uit speeksel van goud - uit een lispelende mond!
vliegen dwars door het Geel en laten gaten achter
en het is koud en ik word wakker

(1969)
XYAHY MHPO: nY3bIPH rJIACHblX
H BOT 38 )l(eJlTbJM HapHCOB8HHbJM
R

cnmo

H "cnHTe HOnt -

H rn8CHble

11 pa"]

H

E

H

neTRT CHRR B ueHTpax

"3 30JlOTOH C1UOHbl -

rOBOpJO -

0

H CHOBa

H

crnne pyKH"

11

ny3blpeH
H3 wen\iywero

pTa! -

neTRT CKB03b )l(enToe H .llblpbl ocraBnRJOT
H XOJlO,llHO H npOCbmaJOCb

24 AHBapJi 1969

Beeld -

Op feestdag
op de 100ste geboortedag van
K. S. MalevitsJ

Met kennis van wit
een man in de verte
op witte sneeuw
als met een onzichtbaar vaandel
26 februari 1978
OBPA3 -

n SleHh
co

B nPA3llHHK

I OO·JH~TMA K C MaJleBlf'ta

"lH8HHPM

6enoro

SilaJUI qenOBeK

no 6enoMy cHery
6YilTO C HeBH,llHMbIM ]H3MeHeM

264'eApaflA 1978

188

De hel*
Canto I
Dante Alighieri
(Vertaling Peter Verstegen)

Op 't midden van ons levenspad gekomen,
Vond ik mij zelve in een donker woud,
Want ik had niet de rechte weg genomen.

4

Rond mij woest, ruwen ondoordringbaar hout,
Ach, hard is het verhaal hoe 't mij bezwaarde,
Nu de herinnering mij weer benauwt!

4

Een nood die doodsnood bijna evenaarde:
Maar om het goeds dat mij er overkwam,
Vertel ik wat ik overigens ontwaarde.

7

Ik weet niet goed te zeggen hoe 'k er kwam,
Zo overmand door slaap was 'k in de stonde
Dat ik de ware weg niet langer nam.

10

INFERNO
Nel mezzo del cammm dl DOltra vita
Mi rit.rovai per una telva OKura,
CbUadiritta via era .marrita
Ahl quanta a dir qual cra ~ COla dur.
Q).iesta telva Jt'lvl.llla ed aspr. e forte,
ehc: nel pensier nnoova la paura!
Tanto tamara, ehc: poco t piU morte.
Ma per ttll,ttar del ben eh' I' VI trovai,
Dlrb dell' altre coee, eh' 10 v' ho lCorte
I' non 10 ben ruilr com' 10 v' entnu,
Tant' era pen dl sonno ut .1.1 quel punto,
ebc la verace vla .bb.ndon.1

• De ambitie van de poëzievertaler - niets wezenlijks toe- of afdoen aan de inhoud en toch recht doen aan
de vorm - lijkt haast onverwezenlijkbaar In het geval van Dantes rijk rijmende terzinen, en al heb ik geprobeerd de mogelijkheden wat te vergroten door toelating van halfnjm, het blijft de vraag of deze poging
tot vertaling van Inferno, Canto I, wordt gerechtvaardigd door het resultaat,
Omdat afwisseling van staand en slepend rij'm meer past in de Nederlandse poézietraditie dan navolging
van Dantes uitsluitend slepende rijmen, IS voor die eerste vorm gekozen,
Enkele noten: De panter (32), leeuw (45) en wolvin (49) zouden symbool zijn van zinnelijkheid, trots
en hebzucht, maar bovendien staan voor Florence, Frankrijk en de pauselijke staat; 101: de Veltro (Windhond) vertegenwoordigt een politieke messias; Danie zou hebben gedacht aan Can (Hond) Grande delta Scala,
van Verona; 105: naar wordt aangenomen Feltro in Venetië en MonUfeltro, een berg in Romagna; 107-8'
figuren utt de Aeneis; 122: Beatrice, (PV)
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Maar toen een heuvel zich voor mij vertoonde,
Daar waar het dal, dat mij het hart van vrees
Zo had beklemd, een einde had genomen,

13

Keek ik omhoog en zag zijn flanken reeds
Beschenen door het stralend licht der starre
Die 't mensdom steeds de rechte weg aanwees.

16

Dat heeft de vrees een weinig doen bedaren
Die woedde in de boezem van mijn hart,
De hele nacht die mij zo diep benarde.

19

En zoals één die, door de zee gespaard,
Zich hijst aan land en met hijgende adem
Omziet en naar 't gevaarvol water staart:

22

Zo heeft mijn ziel, nog vluchtend voor het kwade,
Zich omgewend, terugziend naar het pad
Vanwaar geen mensen levend ooit ontkwamen.

25

Na korte rust niet meer zo afgemat,
Ging ik over de kale helling verder,
ZÓ, dat mijn laagste voet steeds houvast had.

28

En zie, daar waar de rotsen steiler werden,
Zag ik een panter, snel van gang en licht,
Met bonte vlekken die zijn lichaam verfden.

31

En hij week geen moment voor mijn gezicht,
Terwijl hij mij de doortocht zo belette,
Dat ik mij meermaals wendde tot de vlucht.

34

Ma poi eh' 10 rUI .1 pl~ d' un colle giunto,
Ll dove tennmav. qudla valle,
Che m' • ..,ca dl paura 11 COf compunto,

Guardal in alto, e vldi Ie lue .palle,
Voute gîl de' r"UI del pl&J\eta,
ebe mena dntto a!trUI prr ogni calle
Allor fu la paura un poco queta,
Che nel lago del cor m' era durala
La notte, eh' I' pasui con lanta plcta
E eome quel, ehe con Iena afTannata
USClto fuor del pelago alla nva,
Si volge aU' acqua penghOla, e guala

Cod I'aolloo mlO, ehe &neor fuglva,
SI volle mdaetro a rllnlrar 10 paao,

ehe non lasclo glammal pen.ona vlVa

cr--

POl
el poulo un poco 11 corpo 1&510,
RlpUSI vaa per la plaggl. dillerta,
SI ehe al p~ fenno $l!mpre era d piU ballo

Ed

eeco, qU1U1

al

COrnIDCU\r

dell'

erla,

Una 1007. leggIera e presta molto,
ehe dl pel maculata Cfa caperta
E non mi .1 partl. dmanJI al volta,
Anzi ImpcOlva lanlo I1 mlo cammlno,
eh' 10 rUI per ntomar piU volte volto
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Het was de ure van 't begin der metten,
De zon rees op met het gesternte dat
Ooit zag hoe Gods liefde' in beweging zette,

37

Voor 't eerst, al 't schoons dat hij geschapen had;
Zodat het uur des daags en 't mild getijde
Mij in dit dier met vrolijk vel slechts wat

40

Mij nieuwe moed gaf deden onderscheiden.
Maar 'k werd door vrees bevangen toen ineens
De aanblik van een leeuw, die zich bereidde,

43

Zo leek het, tot de aanval, mij verscheen,
Zijn kop omhoog en zo van honger razend
Dat zelfs de lucht voor hem te duchten scheen.

46

En een wolvin was met hem, één zo mager,
Dat zij uit roofzucht slechts leek te bestaan;
Reeds velen hadden 't smartelijk ervaren.

49

Zo grote angst deed mij haar aanblik aan,
Door zo' n benauwdheid werd ik overweldigd
Dat 'k niet meer hoopte tot de top te gaan.

52

En zoals één die zeer belust op geld is,
Kome de tijd dat hij 't verliezen moet,
Jammert en in zijn denken diep ontsteld is,

55

Zo nam dit dier, terwijl het, voet voor voet,
Naar waar de zon zwijgt, mij terug deed wijken,
Steeds nader, alle rust uit mijn gemoed.

58

Tempo era dal prlnc'plO dl:'! maUlno,
E ,I sol monlava In IU con queUe .ldle
Cn' eun eon hu. quando ]' amor dlvlno

Ed una lupa, cbc dl tutte brame
Semblava cara nella .ua magrezza,
E molte gent!. fe' gal viver grame

Moue da pnma queUe eose belle,
S! cbc a bene .perar m' eran cagtone
Di quella fen. alla p.lCtta peIlc
L' ora del tempo, e la dolce staglonc:
Ma non 11, ehc paura non mi deue
La Villa, ebc m' apparve, d' un leone.

Queata mi potJe tanto dl graveua
Con la paura, che uada dl .ua vilta,

Qp.estJ paua, ebe contra me veneste
Con I. tata alta, c con rabblOla C_me.
SI ebc parea ebc " aer ne temeue,

Ch' 10 pudc. la .peranza dell' alteua
t quei, che vo1entien ac.qullta,
E IlUlne il tempo che perdcr 10 race,
Che in tutti i .UOI pentier pialliC e I' atU'itta
Tal mi reef.: la helm tenza pace,
ehc, venendomi Incontro, • poco • poco
MI npmgeva là dove ,I tol tace

E qualc
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Toen ik, neertuimelend, leek te bezwijken,
Verscheen daar voor mijn ogen, waar ik lag,
Eén die door zijn lang zwijgen stom kon lijken.

61

Toen ik hem in die grote leegte zag,
Riep ik met luide stem: 'Heb medelijden,
Of 't mens of schim is waaraan ik het vraag.'

64

'Mens ben ik niet, ik wás een mens,' zo zei hij,
'En van mijn ouders was de vaderstad
Mantua, in het land van Lombardije.

67

Sub Julio geboren, zij het laat,
Kwam 'k in Augustus' goede tijd naar Rome,
Stad die toen valse leugengoden had.

70

Ik was een dichter, ik bezong de vrome
Zoon van Anchises, die na Trojes brand
Uit het zo trotse Ilium was gekomen.

73

Maar gij, wat brengt u naar dit barre land?
Waarom niet die heerlijke berg bestegen
Die aller vreugden oorsprong is en grond?'

76

'Zijt gij Vergilius?' vroeg ik verlegen,
'Zijt gij die rijke bron waaruit steeds weer
Zo een fontein van taal komt opgestegen?

79

Gij, uwer mededichters licht en eer,
Gedenk mijn liefde en mijn wil te leren,
Waardoor ik naar uw werk greep, keer op keer.

82

Mentrc: eh' 10 rovloava In bu.to loco,
Dmanll agb OCChl 101 IJ fu offerto
Chl per lungo "Ienzlo pare. fioco

Poeta fUI, e cantal dl qud glusto

Quand'

Ma tu, pc:rcM fltoml a tanta noaa?
Perchè non uh iI dllettoso monle,
eh' è prmclplO e ea!flon dl tutta gima?"
"Or ~. !u qud VlrgûlO, e quella fonte,
eht spande dl parlar 11 largo fiume)"

vKh COItUl nel gran dlSC:rto,
"MlSC:rtre dl me," gndal a lUI,
"Qual ehe tu '11, od ombra, od uomo ccrlo"
10

Raspo!leml "Non uomo, uomo gil rUI,
E h parenl! mltl furon Lombardl,
Mantovaru per patfla ambo e dut
NacqUl Jub ]u1uJ, ancorcht foue tardl,
E VWI a Roma lotto 11 buono Augu!lo,
Al tempo deg!! Del falsl e buglardl

Flghuol d' Anchuc, ehe venne cia rrma,
Pal ehe 11 lupc:rbo Ihon fu combusto

RL!potl lUI con vergognOila franle
"0 drRh .ltrl pooet' onort e lume,
Vaghaml 11 lunRO studIO e 11 ~rande amort,
Che m' ha ratio ctrcar 10 tuo volumt
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Uw werk, mijn dichter, wilde ik studeren,
Aan u alleen dank ik de schone trant
Van schrijven waarvoor sommigen mij eren.

85

Zie 't beest waarvoor ik mij heb afgewend;
Mocht gij, wijs meester, toch te hulp mij komen,
Om haar huivert mijn bloed en beeft mijn hand.'

88

'Beter hadt gij een andere weg genomen,'
Zei hij, de tranen ziend die ik vergoot,
'Als gij uit dit woest oord hoopt weg te komen:

91

Het beest dat u deed roepen in uw nood,
Laat zich door niemand op zijn weg passeren,
Maar houdt een ieder tegen, tot de dood;

94

En haar natuur is zo ontaard, zo smerig,
Dat haar woedende roofzucht nooit bedaart,
En ieder maal haar honger nog vermeerdert.

97

Zo vele dieren zijn 't waarmee zij paart,
En méér zullen 't er zijn voordat de Veltro
Verschijnt, die haar een pijnlijk einde baart.

100

Die voedt zich niet met land en niet met geld ook,
Maar wijsheid, liefde, deugd, daar leeft hij door,
Zijn land zal zijn tussen de beide Feltro's.

103

Hij redt pover Italië, waarvoor
Euryalus, de maagd CammilIa vielen,
Turnus en Nisus, met het zwaard doorboord.

106

fu SC" 10 mlO maestro, 1': JI mlo autofe,
Tu se' 1010 col UI, da CUI 10 tobl

La bello ,bie, ehe m' ha fauo onorc
Vetl! la Ixstla, per CUI 10 mi volsl,
Alutarnl d. lel, famOlO "'8'10,
eh' elia mi ra lrnnar Ie vene Ie I pol,1 "
"A te (onvltn tmere ahro vlagglO,"
RISpote, pol ehe lagrlmar mi Vide,
"~ VUOI campar d' ~lo loco seJva~Klo
'- M questa belll., pr:r la qua) tu ,nde,
Non luua altruI puur per la .ua Vla,
Ma tanlo 10 ImpedllC~, che \' ueelde,

t:d ha natura

I~

malvagla e na,

Che mal non empll': la bramou vOSh •.
~ dopo IJ pulo ha piU fame ehe pna
Molt. lOrI gh .mm.h, a CUI " ammogha,
h piU taranno aneora, mfin che Ii Veltro
Vena, dIe la rari morlf con dORha

Quesu non elberà !.erra M pdtro,
Ma saplt'nza, Ie amnre, co vlrtutej
E 'ua na~n sari Ira Fdtro Ie Feltro
DI quell' umile haha 11. aalule,
Per CUI morl la verglne CammilIa,
Eunalo, e Tumo, e NIIO dl ferule,
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Door stad en land zit hij haar op de hielen
Totdat hij haar terugstoot in de hel
Waaruit de oernijd haar bevrijding wilde.

109

Om uwentwil lijkt het mij daarom wel,
Dat ik u voorga en dat Ik door deze
Eeuwige plaats als gids u vergezel,

112

Waar gij zult luisteren naar wanhoopskreten,
De oude geesten zien zult, zo in pijn
Dat elkeen om een tweede dood zal smeken,

115

Waarna ge hen ziet die tevreden zijn
In 't vuur, omdat zij hopen ooit te komen,
Wanneer dan ook, bij hen die zalig zijn.

118

Verlangt ge naar hén op te gaan daarboven,
Zo zal een ziel u bijstaan die dat meer
Verdient dan ik; aan háár laat ik u over.

121

De Imperator die zo hoog regeert,
Wil niet, daar ik zijn wet niet respecteerde,
Dat ik de toegang tot zijn stad passeer.

124

Hij heerst alom, om dáár slechts te regeren,
Daar is zijn stad, zijn troon, daar zetelt hij:
o zalig wie hij kiest daar te verkeren!'

127

En ik tot hem: 'Dichter, ik smeek u bij
De God die gij nooit kende, mij te leiden,
Houdt gij mij van dat kwaad en erger vrij;

130

Qlcstl la cacc~r" per ~i villa,
Fin ehe I' avrl mnella ndl' Inferno,
Là oOOe mVld~a pnma dipartilla
Ond' io per 10 tuo me' peIlIO e däacemo,
Obe -u mi tep.i., eet io ...,6 tua guida,
E trarrotti di qui per 11I0I0 eterno,
Ove udlral Ie dilpen.te .trida,
Vcdn.i ah anbchi IIpInti dolentI,
Che la leConda morte ducun grida;
E poi vcdn.i colO!', ehe I0I'l. contentl
Nel (uoco. percht tperan di vetllr'C,
Q)aando ehc aia, .lle beate pnd I

Alle qua' poi Ie 11.1 vorr&1 aalire,
Anima 6. a cI6 di me pro d. . . ;
Con lei. ti lucer6 nel mlO parure
~ quello lmperad.or, ebe l.uKa rqna,
Pcrch' io {ui nbeUante alla .ua legge,
Non. vuol che In .ua clul per me ai vegna.
In tutte parti impera, c quivi rqge,
QuIVI è la .ua ciUl, c I' alto .eggio:
o feIlCe eo1ul, CU! iVI e1etF!"
Ed 10. lui: "Poela, 10 ti richq.io
Pcr fJucllo OIo, che tu non CODOICettl,
Acciocch' 10 fuua queato male c peggio,

194

Leidt gij mij naar wat gij zoëven zeide,
Opdat ik Petrus' poort straks gadesla,
En allen die gij zegt dat zozeer lijden.'

133

En toen ging hij op weg, en ik hem na.

136

Che tu mi mem 11 dov' or dlCClti,
SI eh' 10 vena la porta di San Pletro,
E color CUI tu rai cotanto melti ..
Allor ,. motie; ed 10 h tennl dletro.

Dante en Vergilius, houtsnede van Gustave Doré
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Sonnetten uit China
W.H. Auden*
(Vertaling Gerard Verbart)
1
Zo stroomden uit de tijd hun gaven neer:
Elk greep wat nodig was voor zijn bestaan;
Bij voerde korvenpolitiek voortaan,
Zalm zwom als zalm, peer vormde zich tot peer,
En allen slaagden bij hun eerste poging.
't Geboorte-uur was hun complete schooltijd,
Ze waren blij met hun vroegrijpe wijsheid,
Hun plaats te kennen in een vaste schikking.
Tot er een onrijp schepsel op kwam dagen
Dat jaarlijks nieuwe kenmerken kon dragen,
Een leeuw of duif kon nadoen, moeiteloos,
Dat het te kwaad kreeg van een zuchtje wind,
Dat waarheid zocht, voor waarheid altijd blind,
Zijn vriend benijdde en zijn liefste koos.
5σ from the years their gifts wore showered roch

Crabbed at the oor it oc'rded to tornire;
Dec took the politics that suit a klor,

Trout finned στ tεους peach moulded ittro peach,

They''mu ιdι•rι•ιΙ ωΙιγ tite fruit liad Iucco Γιιιδιλιlεη •
I t ιπιgΙιt il ucuuu ιιιιtΙιιιιg ici' . l lucy huith uhuurprulle.,
„uit (lull tuer listeuu uιιιι lu mi'iii rl''" κ crc ‚luij'lc'i
They kuurw evacuI1 whit t ιι λιι ιιιιtsιιlc.

Aod were successful at their first endeavour.
Tito hour of birth their only tutte io college,
They were content with their precorsoas koowledgr,
To know their station and br right for ever.

They left. hurioleihuatily rlucuuic'iiu'ir' Γ dι•J
I I' hiel U kiuo'uj' be} could lint ιιuιΙειτtυιιΙ
7 lic 'logi ιιπω ω 6ιι befoue luau alwuys αυlελ;
7 lo srreuuun w" diu'uub ωιιΙι 'vlu'uuuu thcy' λ aiwayt yl.iuened.

ΓιΙΙ, fatally, there came a childish creatore
On whom the years could ιιιοdεΙ "uy fcaturd,
Fake, as chatter fell, a leopard or α dove,

Τ6ει ω ι•µt and quarrelled frcedouun "asso wild.
In I nuit ιιω t ιιrιty .α hue aiceuided
Ι+ι nrc'1 h'kc a Ιιoεvou fnauuuu iiie child,

W Ιto by tlιc gruurkti wind was rudely shaken,
1/lu» Ιπυkι•d 'br truth but always was uuuuatakeo,
And cuivicj luis irte friends, and chose his love.

7 Ile 'I.luugcrs amΙ tine jvluuuilu'u'cnuts grew greater,
Autel Iie ω.η back by απςι•Ιτ "'as 'lehcn'Jed
Agauut (Iie pnn'iau"I thue lcguil'tor.

` Begin 1938 maakte Αuden, samen met Isherwood, een reis door China; de neerslag daarvan was een cyclus van 27 sonnette,', met commentaar, In Time of War, die deel uitmaakte aan het samen met Isherwood geschreven reisboek Journey to a War (1938). Ιn verzameluitgaven van zin poëzie reduceerde Auden
het aantal sonnetten later tot 21, in sterk herziene versies, onder de nieuwe titel Sonnets from China,
waarvan hier de eerste zes zin vertaald.
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2
't Was vreemd dat zij die vrucht niet mochten eten:
Ze leerden er niets nieuws van. Ze verborgen
Hun trots, maar wilden van gepreek niets weten:
Ze zouden buiten voor zichzelf wel zorgen.
Ze gingen weg. Wat onuitwisbaar scheen
Verbleekte plots. De honden werden raadsels
En konden niet meer helpen als voorheen;
De stroom was stom waarmee ze vroeger praatten.
Ze huilden, vitten; vrijheid was zo wild.
En met zijn opkomst vluchtte rijpheid weg,
Vervagend als een horizon voor 't kind.
Gevaar en straffen werden steeds gerichter,
En engelen sloten de weg terug
Zowel voor de wetgever als de dichter.
3
Alleen een geur wist zich bekend te maken,
Alleen een oog wees nu een richting uit,
De bron-stem bleef alleen zijn eigen baken:
Maar hij zocht de connectie tussen buit
En jager in benaming te vertalen;
Zijn keel bleek heel voordelig: hij vond uit
Dat hij nu knechten hout kon laten halen
Of meisjes kon verrukken met geluid.
Ze fokten als insekten tot ze groen
En grond hadden bezet: verward, verworpen,
Schepsel aan eigen schepping onderworpen,
Verteerd door haat om dingen nooit gezien,
Zocht hij een liefde naar zijn droom ontworpen,
En voelde zich belast als nooit voordien.
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4
Hij bleef, bezit werd zijn gevangenis:
Seizoenen waakten bij zijn ene weg,
't Gebergte koos een moeder voor zijn kroost,
Zijn dag werd steevast door de zon beslecht.
Ver weg vervolgden neven in de stad,
Van een toegeeflijk soort maar zonder waarden,
Hun haastig en hun onnatuurlijk pad,
Veel minder bang voor vreemden dan voor paarden
Hij nu veranderde maar amper,
Onttrok zijn huidskleur aan de aarde,
Begon te lijken op zijn vee en ganzen.
De stadsmens vond hem krenterig en simpel,
Bedroefde dichters hielden hem voor waarheid,
Tirannen predikten zijn levenswandel.
5
Zijn zwierige bravoure was uit de kunst:
Het leven was te saai, te traag, te statig.
Met paard en zwaard vond hij bij meisjes gunst,
Een rasveroveraar, gul en heldhaftig.
Op wie teenagers voor bevrijding wachtten:
Op zijn bevel verlieten zij hun moeders,
De lange trektocht scherpte hun gedachten,
Zijn kampvuur maakte heel de horde broeders.
Tot hij zijn doel bereikt had: ongewenst,
Verlopen, vadsig, vet, teleurgesteld,
Begon hij zich een ongeluk te drinken,
Of zat in een bedrijf dat hij bestal,
Liet in 't gezin zijn donderpreken klinken,
En spoog met hart en ziel zijn gal.
198

6
Hij keek naar sterren, vogels in hun vlucht;
Een fort viel of een dijk werd overstroomd:
Wat hij voorspelde bleek wel eens terecht;
Zijn toevalstreffers werden goed beloond.
Verliefd op Waarheid zonder Haar te kennen,
Doorkruiste hij imaginaire landen,
Zocht Haar met vasten en gebed te winnen,
En hoonde wie Haar dienden met hun handen.
Belust op toverij en kronkelpaden,
Was zijn geloof in Haar nochtans oprecht,
En toen Ze wenkte trad hij volgzaam aan,
Keek in Haar ogen: schuw maar vastberaden,
Zag hij daarin elk menselijk gebrek,
En wist zijn plek in 't menselijk bestaan.
v

111
Only a smell had feelings to make known,
Only an eye could pomt mu direction,
The founsam's ueerancc was itself alone:
He, though, by naming thought to make connection

His care-free swagger Wan a fine invention:
Life was too slow, too regular, too grace.
With horse and sword he drew the girls' atteoiini,
A conquering hero, bountiful and brain,

Botween himself as hunter and his food;
„,felt the interest mho throat απd found
That he could send a servant to chop wood
Or kiss a girl to rapture with a sound.

To whom teen-agees looked for liberation
At his command they left behind their mothers,
Thar wits were sharpened by the long mtgranon,
His camp-Ειres taught them all the horde wren brothers.

They bred like locusts till they hid the green
And edges of the world • confused απd abject.
A creature to hin own creation subject,

Till what he came to do was done • unwanted.

He shook with hair for things he'd never seen,
pined fora lose abstracted from its object,
And was oppressed as he had never Bern.

Or sat in oflícrs and stole,
Binned at lits children about Law and Order,
And hated life with heart and wul.

Groom seedy, paunchy, pouchy, disappouoed,
He took to drink to screw his nerves to nmurder,

IV

He stayed, απd was iniprisonrd in possession:

VI

By turns the seasons guarded his one way,
The molmiitanms chose the mother of his children,
In lieu of cunsncnce the sun ruled his day.

He κ atehed the stars aitd ιυιtεd birds in flights;
Α river Hooded era fortress Γιλl.
He ruile pecducttotis tlitt wire ‚otiieiiiitct right;
His lucky guesses were new-arded well.

Beyond him, his yeuiig cousins in the tiry
Pursued thcir rapid acid unnatural courses,
Believed in nothing but were easy-going,
Far less afraid of strangers dun of horses.

Pahlii:g iii love with Troih h:efore he koen 1 li-r,
Ι Ιε ruil e iiitiititi'giiutny inuit,
By suihiiiid' aitd fasvng hoped to miii Η ι r,
And i::uckcd at liase who terveul Iler ω π6 their h:_iiiubt.

He, though, changed little,
But took his colour from the earth,
And grew in likeness to hu fowls and cattle.

Drnwuu as iie was to ιιιαmc euh ohh:quuuiuss,
In Ι Ιι r iii hiu:iuetihv 6ι hι•νcι1, απd u-lia it
At lau Sito beckoned to h e ni he obeyed,

The townsman thought him miserly and simple,
Unhappy poets took him for the truth,
And tyrants held him up as an example.

Anal kuuuw b:uuuuta Il aS υιιι ot

Looked in lier eyes awe-auuuick hunt tuuunhu od.
Snvv-ihuu iueuHucuujl cccii iuuuuui_uuu uvukuuitt,
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maoy nuuuu

Twee uur in het reservoir
Iosif Brodski
(Vertaling Werkgroep
Slavistiek Leiden) *
'k Verveel me, Satan ...
A. S. PoesJkin

AU

Ik ben antifascist en antifaust.
Ik lieb das Leben en aanbid de chaos.
Ik ben van zins, Genossen Offizieren,
die Zeit zum Faust een beetje te spazieren.

~ACA

B PE3EPBYAPE

WftU1fDO,6u_.
A.

c. n,III••".

SI ten. aHTH4IawHCT 11 aHTH4IaycT
Hx JlM6e .KlM" 11 OÓOll(aIO UOC.
Hx 6N" XOTnlo,
At ... u.aih

rCHOCCt 04»HUMpeH,

u.y'" ~.yCT KOpoTKO wnau,HpeH.

2
Niet zwichtend voor de Poolse agitatie,
treurend in Krakau om de Duitse natie,
zocht hij bij filosofen compensatie
en twijfelde aan eigen reputatie.
Hij stortte zich galant in menig waagstuk.
Uit hoofde van het sexuele vraagstuk
sloeg hij aan Wijn en Trijn een fors bedrag stuk.
Het kaartspel was en bleef zijn catechese.
Hij werd een overtuigd cartesianist.
Toen dook hij in de put, niet van Artese,
maar van het Ik. De militaire list,
waarin een Clausewitz zich nooit vergist,
ontbrak hem, dat begrijpt u wel, volkomen.
Zijn vader immers was een ebenist.

He nOA1fMM"CIo nOJlbclCoA nponaraH,!C.
OH 11

Kpattoae rpyCTHJII 0

~aTepJlaHAt,

_e'lTU 0 4ItutOCo4!CKOM .lHaMaHTe
If COMHCB&.IIC, • co6cneHHOM TaJlaHTt

OH noAHMMU nJU.TO'IKH .tHW"" C nO,/lI.
OM rop" ....... clI no .onpoca... no.a.
Hrpu 11000HJ,e tUyJlIoTtTaIi no..o
OH Hl}"!'" UPTe.HW •• aTCX"3"C
H n03H.1BU upTe:SHatfCT'Ba CJlaAOCTb
nOTOM nOJle3 • lp-rt3HaHCKHA

lUI,nel"

3rou,CHTpM3Ma. Soeaa" XHTpOCn.,
KOTOpoH OTJlH'IJ./tCB KAapCBHI1.

IS"'Jla eMY, "'OJI)""O 6b1Tb, He3HaKONa,
nOCKOJIbKy

4-nep 6bL11

KpaCHOAepeBtll

• De werkgroep Slavistiek Leiden bestao.t uit Margriet Berg, Yolanda Bloemen, Karin Heller, Sjifra Herschberg, NettieJanssen, José van Leeuwen, Theo Maarten van Lint, Anne Pries, Karel van het Reve, Peter
Wezel, Marja Wiebes.
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Zum Beispiel heersten overal glaukomen,
UYM6aAwnHJlb, l5yweBilJIa rJtayKoMa,
pest, cholera, de tyfus en de tering.
'1yM3,
YHA Ty6epKyJlë3eH.
Hij had een zwarte sigarettennering .
Era
6WJ1
Hij was verzot op sfinxen en centauren,
H Den CTyAeHTa.. ' cKeM6pHiL AHH03aap'" ....
werd toegelaten tot de baccalauren.
Als licentiaat verwierf hij vele lauw' ren,
doceerde galmend: 'Darwin. " dinosauren ... '
xOJl~pa

OH 3aWHw,aJlCa WBapUe nanHpoceH
8./'teKJlH UbiraHe HJlH Ma8pw

nOTOM OH

nOMa3aH 8 6axana8pbl.

nOTO"", CHKCKilJI JlHll.eHUHaT& JlaBpw

Nooit vraagt de Duitse mens: 'Wozu? Warum?'
Op cogito volgt altijd: ergo sumo
Germania natuurlijk über alles
(onder de klanken van een W eense wals).
Vaarwel dus, Krakau. Hij vertrok geen spier.
De Heimat bood hem leven en vertier,
H'Me.,"h".I<'.H<Me""HAYM
ook' b'
TeM 60J1ee,
3pro
een IeerstoeI en een eerl ij e pint ier.
repMaHH••• oHe.Ho.,,6epanne,
KorHTO

CyM

(8 ywax 31y'lHT 3HaxOMwA BeHeKHA 8aJ1bC )
OH c KpaKOBbI"'" npocTHJlCW 6e3 HaApwQ

H nOKaTHJ( Ha Apo*Kall: TOpOnJlHBO

sa. Ka~c ...poA H 'IeCTHOA kpyluoA DHBa.

3
111

Een bleke maan, door wolken overtogen. CBepueT. T)"4ax .«.U.-MOJIO...·flU'.
OrpoMHwl ~".HT H.... HHM - .. Y..... u.
Een bleke man met toegeknepen ogen,
l.fepHeeT Me. rycrwx 6poleA MOPUlMHa.
B
pylle
over een dikke foliant gebogen,
B yr/Cy - ero p.aCCM3TluIBaeT. npo+tun.
apa6cKKI npeAcrUKTem. Me4'-H6H-CT04'e.aIo.
met rekenwerk van Moorse astrologen,
klemt in zijn hand een Cordobaanse griffel.
En in een hoek wipt speels met zijn pantoffel
de Palestijnse voorman Mef-Ibn-Stoffel.
r Jla!lax -

B

apa6cxHx Kpy*eB "IIepToBw,MH3.

..tPQ)KKT KOP.l.OBCKHA '1epHwA rpHelJeJno.

Kaarslicht. Er knaagt een muis aan het buffet.
'Herr Doktor , schlafen!' - 'Ja, ins Bett, ins Bett. .. '
Twee zwarte snuiten mompelen 'miauw'. n......"T"..H M~w'''p<6CT"O'W'',,","
·
k
.I
"dd' h F
wJla~
N aar b innen omt geruis oos J i iSC
rau. 11" ..pH~X "a'TH "POH'HOCHT 'M'P
Zij brengt een omelet met sissend spek.
BpYKaXeeWH"HTOMMTCnwnCKOM
Hij adresseert met forse pennestreken:
.rOTTWTp.cj>eHH"aH •• J1oHAOH."p.H'H,S"OH'
'Gott strafe England. London. Francis Bacon.'
crepp .lOKTOp, nOJlHO'4bit

• •

•

cShtOJlb, W.IIa4leH,

HeCJlblWHO C lI:yXHH 8XOAHT HAHW cJIpay

• •

repp .lOKTOp 'tepT"T aApec Ha KOHeepn

Er is een tijd van rijkdom en gebrek.
Er is een tijd van slapen en van eten,
van feestkledij, van drank en jubelkreten.
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npHXOAHT H yXOl.HT ""'blC.1H, 'tCpTH
npHXOI."T M: YXOA"T roeTH, rOl.bI
nOTo. He eCT10MHHTb nJl&TbH, OOB, norol."

.... :t

Hij was die dingen later weer vergeten.
Hij sprak Arabisch, maar geen woord sanskriet.
Toen overviel hem aan het eind van 't lied T.. npoxo.... rO.wwHTO-.pWTO.
~ .
OH 'HU apa6ckMA. Ht 'HU catlCr.pwra
· F"
opeens een kl eine
rau l'
ein M arguente.
"cono......... reA,6w.. OT.pWTa
KO

HM .lAKt IUI.AHe c1tpoRJIlAH MaprapKTa

Hij heeft toen snel Cairo aangeschreven,
dat hij zijn ziel aan Mefistoof wou geven.
Die kwam meteen. De dokter, fris geschoren,
keek in de spiegel, voelde zich herboren,
Tor,u OH "anRelJla KaMp .Ienewy,
.lywy
kocht een boeket en klopte unverfroren
npHexa.n Me •• H OH nepeOAeJlt':II.
OH.
83r.,,."y" H ytSeAKIICJII,
bij Greetje aan. En volgens de traditie
'!TG H.ucer,U. Tenep.. nepepo.lMAC.
OH uulSylleT M.I5Y.l.yap ,l,ellMqw
riep zij: 'Herein!' Und veni, vidi, vici.
• IIOTopol OTkl31.J1 OH '1epTY

3epKMO

omp.aMAe. YHA aeKK, BH.l.H, 8HII.1I

4
IV

lch liebe Ordnung und accuratesse,
Hx.-6e
SI. Hz.-Oe
Hz &dl npoarn.
en. ....ea.
en mede ter vermijding van excessen
HUIt.aIT,
MOC5u
Hx OOHIllllAT, orro 10K IICT ratHle cpo'ltfOC'n..
nam hij een bloemenmeisje tot maîtresse.
Ho na
loep rpocce JUtteY"
.llH TOA....o wnpaxe.
loep rpocce """re:
Jawohl, das ist das ganze Eieressen.
AJWa
reJtam Ha ."HOC
Maar dit accoordje macht der grosse Minus,
Die deutsche Sprache macht der grosse Sinus.
Hij slikte elke morgen vitamines.
ICNOCTIo.
lIt ......

BH

TO'ftfOC'n..

nopo'lNOCTlo.

lITO OH

llHTO'fKIIQ.?

e.lUK. MaXT

MOT

H cepJ.lU~ HdH

Men kan van mensen niet te veel verwachten.
'0 ogenblik, verwijl, ge zijt zo prachtig.'
Or
a.Mec, _"am. ttanpaCHo:
De duivel is die frase steeds indachtig,
npellpacHo.
Me. HUlM ...... llOJIlSpo.lHT e*e'facHO
en ligt voortdurend waakzaam op de loer. " nOIUfH)'THo )ToR .pa3W
OlN.KO, 'IenoseK, MaAK JlMISe reppeH,
Alleen de mens is, zeer geleerde heren,
'I)'KT8U
geneigd om altijd leugens te beweren,
en laat gevoelens door het lot versjteren.
Maar net als Goethe doet hem dat geen moer.
~aeKa.

COCTIHOBIIC1o, Ml"ltOIIeHIoe. TW

*, .. eT

HaCTOJllolI.O • CHJlWlWX

HeyaepeH.

liTO nOMH"YTHO ".!KeT, ICU CKBl,dl: Mep"".

HO, ClIO_HO ffTc,lUXY He ,lieT.

Als grosser Dichter Goethe zich vergiste,
Y•• rpoccep ••xnpr....... on.c.y.
waardoor hij bijna zijn verbinding miste,
;':~::~~.~::~;;.:;'~~:~~~~~.
.. U ntersc h rl'ft verkwIstte,
'
.wepr)'HOCM}'T1IACOO"·P"'CTKy.
en Thomas M ann ZIJn
HC'Y'CTBOecT.MCKyCCTOoOCTbHCHyCCTOO..
..
1·
Ho .. y.. we nen. pAJOt
apan. I ItOtftltpn.
en cher G ounod genoot van ZIJn so Iste,
J\MKy.CTre.... TnOTp<&tOcT. . np....
dan is ons weerwoord: 'l'art pour l'art pour l'art'.
.yocn..
Liever Gods toorn dan afgaan in Carré.
Het gaat niet om het hoe, maar om het waar.
B

202

'feN

Dat hij ooit sterven moest, daar zat hij mee,
al kende hij het duivels ABC.
Hij wist van Ibn-Sin en van Galeen,
kon water halen uit het zere been.
Hij wist de leeftijd van een boom meteen.
Hij zag de baan van iedere planeet.

Β none" κοχ"os, οχ ror Go'o"e" crepτn.
Ow "09MO "W, ""0710 IMOJINCI 'W""
Οχ C'"" „"p oor" 16w-Cone χ ε Γυιeχe
In MOW „'C „„ep αγΨχη σ Kolen".
Ν s0ιρλπ ΥοΓ οΜ yκαααπ σ ποΛlχ!
Οχ αηαλ, „pia y0011T ines" toping
Ho lοκτορ Φαγπ ""000e """o Bore

Maar Doktor Faustus had van God geen weet.

5
Er is mystiek, geloof, afgoderij.
Er is verschil. Toch lijkt het op elkander.
m »ol E j»n».H»»'e00n»n..
Het vlees verlost de een en schaadt de ander. E x"a reAt xxl. N ~TD eAMN»so.
Otnxr sρeλΡmτ, 'pyrum Cπαεaeτ πnοτu.
Ongeloof is blind en vaker zwijnerij.
Hesepse—cneπoτa Amame—ce ωετsο
ν

God kijkt omlaag. Wij kijken naar omhoog.
God maakt zich groter en de mens verkleint zich.
Elk heeft zijn eigen voordeel op het oog.
Gods eind is machtig. 's Mensen macht is eindig.
De mens, zoals gezegd, heeft zijn plafond,
dat ieder ogenblik omlaag kan storten.
Een vleier vindt haast altijd een pardon.
Het leven is er om de tijd te korten.

Bor cnorpwr I""" Α ane" dOOp"" iiepx
Οtχακο, noi-tp" y "ccx pass'"""

Bor opraxxven.,ga Α νιικιεeκ7

Α niooeK, 001000 6""', nrpaoxvex

Y "'"incoa "cl' eno" ποτonσκ,
oeps'OIom'cn s00600e xe cj'"sooii "nepal.
Hi. cepa"e πκετe" llameo γ rολοκ,
Ν 003Mb yMP IK""" xe „„„‚We SepT'

Zo was Herr Doktor Faust. En met hem velen:
Marlow en Goethe, Thomas Mann... een massa
van God verlaten intellectuelen, —
Tino" 6w,' „oK-mp Φαγετ. Takle"
helaas ook lezers van verkeerde klasse.
lapai χ Γtτe, Torac Mann η Macca
„dK0", OoieJIs'Ore"iuI p0", p1W,
'„„'otead σ cpe4t „pyroro MaCCO

Retorten, hersenschimmen, helse steen:
één vloedgolf — Donnerwetter! — wist hun sporen.
God geve dat ze op de vraag: `waarheen?'
de roepstem van de muzen kunnen horen.

Osso ποτσκ CMI"""" KO 0100W,

„Χ '006W — 4oMMepsernp ι — ΜΥ[λΝ, yaw

De echte mof weet zelf der Weg zurück,
en werkt zichzelf niet verder in de nesten.
Hij haalt een blaffer uit zijn warme broek
en wie het laatste blaft, die blaft het beste.
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Ν „06 ni Boryc"eon cnpocnr': eMy;W ) ιι
Ν ycaixao', ντο εcnet xr κρχκχγτ ΜγιW

Α wetmWδ mere" car aep ser „„"K,
Μ!„„aneT Mlin, κΟΓ1] ero nonpocit
Ox "„„mp „ocio"" ox "e"""" 'piolo
χ ninceria 7000KO ■ saaιχp-ιeoι¢τ

6
Vertel mij, Fräulein, was ist das Incubus?
Incubus das ist eine kleine Globus.
Auch grosser Dichter Goethe wist een rebus!
De kraanvogel van Ibicus vloog rond
en smeedde ondertussen snode plannen
om ons uit Weimars nevels te verbannen.
Hier helpen ons geen honderd Eckermannen.
Nu zitten wij, matrozen, aan de grond.
Er zijn waarachtig geestelijke taken.
Een mysticus vermijdt aan dit soort zaken
zijn fijnbesnaarde handen vuil te maken,
want het plafond is omgekeerd parket.
Wie O.L. Vrouw ziet rijden op een fietsje,
heeft in zijn achterhoofd een idee fixje
en trekt bij elke tombola een Nietzsche.
Ich liebe Frühstück, geserveerd op bed.
Alweer September. Weemoed. Volle maan.
Een grijze kobold kijkt mij spinnend aan,
en naast mijn bed heb ik een windbuks staan.
Nu nog een Schnaps ... dat is dan abgemacht!
J awohl. September. Slecht voor het karakter.
Ginds op het veld staat reutelend een tractor.
Es lebe hoch de 'Volkse Beo Bachter'.
Gut Nacht, mein liebe Herren. Ja, gut nacht.

(1965)
VI
cftpoi\JIdH,CKa)l(KTe, Bac KCT .uc CHHKy6yc,?

J.1HKy6yC Aac "CT aiiHe Kmu1He rJlo6yc
Hox rpoccep ","XTep reTe 3uan pe6yc t
YHJ. "BHkOBbl3J1b1e lkypaMH,

H3 BeAM8pCKOrO BwnopxHYB TyMaHa,
KnlO", BblXBaTKJlH npRMo H3 KapMaHa

H He cnaCJIa Hac 30pKOCTh 3KKepMaHa

J.1 Mbl Tenepb. Mupa3eH, Ha MeJl"

DnRTb 3CIlTeM6cp CKyKa nOJlHonyHbe
B

Een.

HCTHHHO .ayxoBHble

A MHCTMKa een. npH3HaK HCY,Aa4H
B nonWTKe C KKMM cnpaaMTbCSt

J.1Ha4e

KX (SHH He (TOKT :HO TOJlKQBaTh

l...lyM6ai1wnHJtb, nOTOJlOK -

npe..u.BephC "pbflllll

n03MOA 60J1bWe, 'fenOeeKOM-tfHUWe

SI

Horax MYPJlbl'fHT ecpa!!

KOJlJlyHMI

A nOA nO.lywKy nOJlOlKHJI Kony" St

,a,U4)f

CeA4ac 6w wHancy :HO anreMaXT t
SleoJJb 3eOTeMÓep nOpTKTC!I 'lapaK Ter
6yKCYCT I nO./le TapaXTStWHH TraKTOp
J.1x JlH6e )lCM3Hb H «cftcnbKHW 6eo6J.XTep.
ryT HUT, MaHK JIIt6e reppeH R ryr HUT

BcnOMHHU) 6oroMaTepb B KKWC,

06MJlbKW~ $pHWTHK, nO,UHHl.IA e Kpne:tTb

1965

204

Drie romances *
Federico Garda Lorca *
(Vertaling Dolf Verspoor)

Somnambule romance
Groen ik hunker naar je groen.
Groen de wind en groen de blaren.
Het scheepje buiten op zee
en schuil in de bergen het paard.
Met schaduwval over haar heupen
verdroomt ze op de veranda
met haar zilverkoele ogen,
groen van vlees en groen van haren.
Groen ik hunker naar je groen.
Onder het gitanen maanlicht
staren de dingen haar aan
en zij kan er niet naar staren.
Groen ik hunker naar je groen.
Grote sneeuwkristallen sterren
schuiven langs de vis van schaduw
die de weg baant voor het dagen.
De vijgeboom schuurt er zijn wind
tussen de snerpende takken
en de berg, schooiende zwerfkat,
priemt uit bijtende agaven.
Maar wie kwam hier? Waarvandaan ook?
En ze blijft op haar veranda
groen van vlees en groen van haren
dromen van de zee, de wrange .

ROMANCE

V

ERDE

SONÁMBULO
que te quiero verde.

Verde Vlento. Verdes ramas.
EI bareo sohee la mar
y el caballo en la montana.
Con la somhn en la cintura
ella 5ueiia en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con o;os de fria plata.
Verde que te qUlero verde.
Bajo la luna gluna,
las cosas la están mlrando
y elIa na puede mlrarlas.

Verde que te qUlero verde.
Grandes estrellas de escarcha
Vlenen con el pez de som bra
que ahee el camma del alba.

La higuera frota su viento
con la lija de IW ramal,
y el monte, gato garduöo,

eriza lUS pitas agrias.
Pero ~qulén vendrá? ~y por dónde?
Elia ligue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soilando en la mar amarga.

• Uit de dit jaar te verschijnen bloemlezing Gedichten van Lorca, bij' Uitg, Meulenhoff

205

— Makker, laat me met je ruilen:
jij mijn paard en ik je haardstee,
jij mijn zadel, ikje spiegel,
jij mijn mes en ik je mantel:
man, door de kloven van Cabra
kon ik nog bloedend ontsnappen...
— Jongen, kon ik het doen
dan sloot ik de koop op handslag.
Maar ik ben niet meer wie ik was,
en mijn huis is mijn huis niet langer.
— Man, ik wil nog waardig doodgaan
in een eigen bed, een stalen,
als het niet teveel gevraagd is,
tussen frisse witte lakens:
zie je niet van borst tot gorgel
hoe fataal ik ben gehavend?
— Ja, driehonderd zwarte rozen
heeft je witte hemd te dragen,
je bloed gutst over je sjerp,
het stinkt en sijpelt in vlagen,
maar ik ben niet meer wie ik was
en mijn huis is mijn huis niet langer.
— Help me dan boven te komen
tot aan de hoge veranda.
Help me naar boven! Help me
tot aan de groene veranda!
Balustrade van maanlicht
waar het water uit klatert.
De makkers, ze klimmen omhoog
op naar de verre veranda.
Ze laten een spoor na van bloed,
ze laten een spoor na van tranen.
Lichtjes van flakkerend blik
sidderden over de daken.
Duizend scherven tamboerijnen
doorvlijmden het dageraden.
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Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los puertos de Cabra.
—Si yo pudiera, mocito,
este trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi case es ya mi casa.
--Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, sι puede ser,
con las sábanas de holanda.
jb ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
—Trescientas rosas morenas
llena tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
—Dejadme subir al monos
hasta las altas barandas;
!dejadme subir!, dejadme
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

Ya suben los dos compadres
hacia las sitas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal
‚serf la madrugada.

Groen ik hunker naar je groen.
Groen de wind en groen de blaren.
De makkers, ze klimmen omhoog.
De briezen van verre laven
uit gal, kruizemunt en baziel
de mond met vreemdaardige smaken.
- Waar, makker, waar is je dochter,
je bittere dochter, makker?
Hoe vaak heeft ze naar je gesnakt,
Hoe vaak is ze blijven snakken:
wangen fris en zwarte haren
hoog op de groene veranda!

Verde que te quiero vrede,
vrede Vlento, vredes ramas.

los dos compadres subieron.

El largo Vlento dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel. de menU y de albahaca.
iCompadcel lD6nde esd. dlme,
d6nde está tu nina amarga?
iCuántas veees te esper6!
iCuántas veees te espeeua,
cara fresea, negro pelo,
en esta vrede barandal

Op het gelaat van de put
wiegde ze traag, de gitaanse
van de zilverkoele ogen.
Groen van vlees en groen van haren
zweefde ze boven het water
aan een kleine pegel maanlicht.
En als een pleintje zo innig
pakte de nacht om haar samen.
Dronken guardias civiles
hebben op de poort geslagen.
Groen ik hunker naar je groen.
Groen de wind en groen de blaren.
Het scheepje buiten op zee
en schuil in de bergen het paard.

Sob,e el 'ostro del aljibe
Se meda la gi tana.
Verde carne, pdo vrede,

con ojos de fcia plata ..
Vn cacámbano de luna
la sostiene sobee el agu3.
La nocht' se puso intima
coma una pequena plaza.
Guardias civiles borrachos
en la putrta golpeaban.
Verde que te quiero verde.

Vrede viento. Vredes ramaS.
El barco sobee la mar.
Y el caballo en la montaóa.

Romance van de maan de maan
(voor Conchita Garcia Lorca)
De maan glijdt de smidse binnen
in haar lavendel volanten.
Het jong blijft naar haar staren,
hij staart en staart haar aan.
In de wind en het trillen
spreidt de maan blanke armen,

ROMANCE DE LA LUNA, LUNA
A Omemt. G.,d. LMu.

LA luna vino a la fcagua
Con su polisón de nardos.

EI nilÏo la mica, mica.
El niiio la t'stá mirando.
En el aire conmovldo
mueve la luna sus brazos
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ze laat haar stralend tinnen
borsten zien, geil en gaaf.

y enseiia, lûbrica y pura,
SUs seoos de duro estaiio.

- Maan, maan, maak dat je wegkomt!
Als de gitanen kwamen,
ze maakten uit je hart
ringen, en blanke hangers!

-Huye luna, luna, luna.
Si vinitran los gitanos,

- Jong, laat me dansen, dansen!
En komen de gitanen,
jou vinden ze op het aambeeld
met je oogjes toe in slaap.
- Maan, maan, maak dat je wegkomt,
ik hoor de paarden draven!
- Jong, niet op mijn kraakhelder
smetteloos wit gaan staan!

Slaand op de trom van de vlakte
nadert de man te paard.
Het kind ligt in de smidse
met ogen toe in slaap.

Door olijvenloof treden
brons en droom, de gitanen.
De hoofden fier geheven,
de ogen loom van vaak.

harian con tu corazón

collares y anillos blancO!.

-Nma, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque

con 105 ojillos cerrados.

-Huye. luna, luna, luna,
que ya siento sus etbaIlos.

-Nlno, déjame, na pise,
mi blancor almidonado.

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la [ragua el nino
tiene los ojos cerrados.

Por el olivar venian,

branee y lueno, los gitanos.

Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.

Wat zingt de kleine katuil,
wat zingt hij op de tak!
De maan gaat langs de hemel,
een jongetje aan de hand.

Cómo canta la zumaya,
lay, cómo canta en el árboll

Por el cielo Va la luna
con un nlno de la mana.

Binnen de smidse wenen
weeklagend de gitanen.
De wind waakt er om heen.
Enkel de wind die waakt.

Dentro de la fr:agua Uoran,
daodo gritos, los glunos.
EI lire la vela, vela.
El alrc la está velando.
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De overspelige
LA

Ik bracht haar naar het oevergras
denkend dat het een meisje was
maar ze bleek al echtgenote.
Het was de Santiagonacht
en haast als afgesproken.
De straatlantarens doofden uit.
De krekels zijn ontstoken.
De laatste straathoeken voorbij
voelde ik haar slapende borsten.
Ze zijn als hyacinthen
op slag voor me ontloken.
Haar kraakheldere rokken
klonken mij in de oren
als banen ruisende zijde
waar tien messen door tornen.
Zonder maan in hun kruinen
rijzen de bomen hoger
en ver van de oever blafte
heel een horizon honden.
Voorbij de wilde bramen,
de biezen en manshoge dorens,
onder haar haren los
groef ik een holte in de bodem.
Ik ging mijn das afdoen.
Zij haar rok openknopen.
Ik mijn revolverriem af.
Zij haar vier keursjes open.
Nooit kan jasmijn of schelp
op een zo fijn huidje bogen
en geen raam in het maanlicht
kan zo zacht glanzend ogen.
Haar dijen als schuwe vissen
zijn mij langszij geschoven,
half in koelte bevangen,
half gloeiende van boven.
Die nacht heb ik als ruiter
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CASADA

INFIEL

Y

que yo me la Hevé al rio
creyendo que era mozueta,
pero tenia marido.

Fué la noche de Santiago
y casi por compromiso.
Se apagaron 105 faroles
y se encendieron los grIllos.
En las ultim:15 esquinas
toqué sus pechos dorm.dos,
y se me abricron de pronto
Como ramos de jacintos.

EI alm.dón de su enagua

me 50naba en cl ol do
como una pI('za de scda
rasgada por dlcz cuch.llos.
Sm luz de pbta cn sus copas
los árboles han crecido.
y un hon7ontc de perras

Iadra muy lejoJ del rio.

Pasadas las zarzamor:llS.
10$ juncos y los espinos,
ba jo $U mata d: pelo
hiee un hoyo sohre el limo.
Yo me quité la corhata.
EBa. se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revólver.
EUa sus cuatro corpióos.
NI nardos ni caracolas
tienen el cutis tan flno,
ni los cristales con luna
relumbran con cse bnllo.
Sus muslos se me escap.1ban
como pcccs sorprcndldos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad Ilcnos de frio.
Aquclla noche corri

de mooiste rit genoten,
op parelmoeren merrie
zonder breidel of sporen.
De dingen die ze me zei
als man houd ik dat voor me,
met waarheid welverstaan
houd ik me sober in woorden.
Besmuikt van zoenen en zand
hielp ik haar weer naar boven.
De lissen met hun zwaarden
bleven de wind bestoken.

el mejor de los caminos,
moneado en potra de mear
sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace se r muy comedido.
Sucia de besos y arena,
yo me la lier' del rio.
con el aire se batian
lus espadas de los lirios,

Ik deed wat mij te doen stond
als echte gitaan geboren.
Ik schonk haar een borduurlap,
strogeel, nog wel een grote —
aan liefde wou ik niet
want zij was een echtgenote
die zei dat ze een meisje was
toen ik haar bracht naar het oevergras.
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Me port'como quien soy.
Como un guano legitimo.
La regal' un costurero
grande, de raso pajizo,
y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozuela
cuando la llevaba al rio.

Aan de hond van Katsj aloe
Serge] Jesenin
(Vertaling Werkgroep
Slauistiek Leiden)

Geef me een poot, Jim, laat ons vrienden zijn,
zo'n poot heb ik mijn leven niet gekregen.
Laten we blaffen in de maneschijn
om stil en rustig weer en weinig regen.
Geef me een poot, Jim, laat ons vrienden zijn.
Nee, alsjeblieft, niet likken, doe dat niet,
het is zo simpel, luister nou eens even.
Je weet gewoon niet wat er aan verdriet
en narigheid te koop is in het leven.
Je brave baas is een beroemde man,
de hele stad komt hier visite maken,
en iedereen probeert zo nu en dan
je zijden vacht vertederd aan te raken.
Jim, voor een hond ben jij verduiveld mooi,
de hondetrouw staat op je snuit geschreven
wanneer je zomaar op de bonnefooi
aan iedereen een dronken kus komt geven.
Kijk toch eens hoe jouw gasten zonder tal
en zonder ceremonie binnenstromen.
Maar zij, die de bedroefdste is van al,
is die toevallig niet voorbijgekomen?
Toch komt ze, op een avond komt ze binnen.
Ik ben er niet, en dan kijk jij haar aan,
en likt haar hand vanwege alle dingen
die ik haar wel of niet heb aangedaan.
(1925)

Zie voor originele tekst pαg. 240
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Gedicht
Osip Mandelstam
(Vertaling Werkgroep
Slavistiek Leiden)
In een goudgele stroom gleed de honing zo traag en zo zacht
Uit de hals van de fles dat de gastvrouw de woorden kon spreken:
In het droevige Tauris waarheen ons het lot heeft gebracht,
Daar vervelen wij ons helemaal niet — en om heeft gekeken.
Alom diensten van Bacchus, het is of de wereld alleen
Uit wachters en honden bestaat — geen levende ziel te bekennen.
Rustig rijen zich dagen als rollende vaten aaneen:
In de verte een stem die probeert aan de stilte te wennen.
Na de thee de reusachtige okeren wijngaarden in —
De vensters met donkere luiken als wimpers gesloten —
Gingen wij witte zuilen voorbij om de wijnstok te zien
En de slapende bergen met glazige lucht overgoten.
Toen zei ik: Deze tuin is een slag uit de oudheid gelijk,
Met Homerische ruiters, gekromd over vurige rossen.
In het stenige Tauris de wijsheid van Hellas — en kijk,
Tussen roestige rijen het goud van de edele trossen.
In het witte vertrek staat de stilte zo strak als een touw,
En het ruikt naar azijn en naar verf, en naar wijn uit de kelder.
Weet je nog hoe de vrijers die Griekse bordurende vrouw —
Nee, niet Helena was het, die ander — met aanzoeken kwelden?
Gulden vlies, o waar zijt ge, waar vinden wij u, Gulden vlies?
Dag en nacht het gedruis van de zware, oneindige golven.
En verlatend het schip dat hem over de wateren blies,
Kwam Odysseus terug, door de tijd, door de ruimte bedolven.
(1917)
Zie voor originele tekst pαg. 240
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Twee gedichten
Adam Mickiewicz *
(Vertaling Arent van Nieukerken)

De storm
Zeilen gescheurd, het roer stuk, loeiende orkaan,
Angstig geroep aan boord, pompen die hortend stoten,
De laatste tros is de matrozen nu ontschoten,
Zij zien de zon, hun hoop, in 't westen ondergaan.
De stormwind huilt triomf, terwijl van zilte hoogten
Die uit de diepte zich verheffen, klip na klip,
De doodsengel zich stort op het ontredderd schip,
Als door een bres die hij zich stormend heeft ontsloten.
De één ligt half in zwijm; de ander wringt zijn handen,
Een derde omhelst voor 't laatst zijn vriend om dan te sterven,
Weer 'n ander bidt alsof gebed de dood bestrijdt.
De vreemdeling zit stil ter zij van die trawanten
En denkt; gelukkig wie nog kracht heeft om te derven,
Een God tot wie hij bidt, een vriend van wie hij scheidt.

' Adam Mickiewicz (1798-1855) geldt algemeen als Polens nationale dichter. Geboren in Litouwen, dat
meer dan drie eeuwen een unie met Polen υοrmde, w jdde hij z jn hele leven aan de Poolse nationale zaak,
die in zijn werk religieuze dimensies aannam. Ondanks z jπ overvloedige poëtische produktie stelde h j de
daad boven het woord. De Krim-sonnetten (1825) normen een uitzondering op die regel. Ζ j werden geschreven t jdens Mickiewicz ballingschap in Rusland. Na 1829 υeτb4jj M. achtereenvolgens ιn Italië,
Duitsland, Zwitserland en Frankr jk, waar h j zich definitief vestigt en onder de Poolse emigταπteπpolih ei actiefis. M. sterft in Cοnstantinορel, waar háj in 1855tijdens de Krim-oorlog de onderling rivaliserende emigrantenfacties poogde te verzoenen.
Voornaamste werken. Ballady í Romanse (1822), waarmee M. de Poolse romantiek inluτdt. Konrad Wallenrοd, een byroníaans poker tegen de achtergrond van de str jd tussen Litouwers en de ridders
van de Duitse Orde. Na de mislukte Nover beropsiand van 1830 ontstaan het dramatische gedicht Dziady III (Vooroudersavond 111), waarin het Poolse messianisme zijn voornaamste uitdrukking vindt, en het
landelijke epos Pan Tadeusz (Mijnheer Tadeusz) dat het patriarchale Litouwen bezingt. (Vert.)
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De steppen van Akermaan
'k Bevoer de weidsheid van een droge oceaan,
Mijn wagen rijst en zinkt in 't groen met houten steven;
Door 't golfgedruis van beemd en bloemenvloed gedreven
Vind ik hoog gras als een koraalrif op mijn baan.
Het duister valt, geen spoor of graf leidt hiervandaan,
Ik zoek een loods - een ster, mijn hoofd omhoog geheven;
Glanst daar van ver een wolk? Zie 'k daar Aurora zweven?
Daar glanst de Dniestr, daar zweeft 't licht van Akermaan.
Halt! - 't is zó stil - ik hoor de kranen overvliegen,
Wier hoge vlucht hen voor het valkenoog behoedt;
Ik hoor een vlinder stil zich op een grashalm wiegen,
En hoe een gladde slang een vluchtig blad ontmoet.
ZÓ stil dat 'k zelfs - of zou 't gespannen oor bedriegen?
Een stem uit Litouwen kan horen. - Niemand roept!

BURZA

STEPY AKERMAJ'lSKIE

Zdarto tagie, sIer prysD4,I, ryk wód, szum zawiei,
Glosy trwo:i:nej gromady, pomp zlowleszcze j~ki,
Ostatnie liny majtkom wyrwaly siE: Z r~ki.
SJoóce krwawo ZIlchodzi, z nim reszte. nadziei.

WplynilIem na suchego przeslwór oceanu,
Wóz nurza sit: w zielonosc i jak Jódka brodzÏ;
Sród faH I~k szumi~cycb, sród kwialów powodzi.
Omljam koralowe ostrowy burzanu.

Wicher z tryumfem zawyl, a na mokre g6ry,
Wznosz4ce sit: pJ~tramJ z morskiego odm~tu,
Wst4pil jenJjusz smierci i szedt do okrt;ltu.
Jak iolnierz szturmuj4cy w poJamane murv.

Tam z data blyszczy oblok? tam jutrzenka wschodzi1
Tc blyszczy Dniestr, to weszla lampa Akermanu.

a

Cl lez4 na póJ martwJ, ów zalamal dlonie,
Ten w objt:cla przyjaciól iegnaj4c si~ pada,
modl4 si~ przed smlerci4, aby smierc odegnac

StoJmyl - jak CIchoi - slyszt:: cI4gnilce iurawle,
Których by nie doscigly iremce sokola;
Slyszt::, kt::dy Slt:: motyl kolysa na trawie,

Jeden podróiny siedztal w mllczemu na stronie
I pomyslil: szczt::shwy, kto SIJy postrada,
Albo mod1ié sit:: umle, lub ma z klm sit:: zegnaé.

Kt::dy w4z shskil plersl4 dotyka sit:: zlOla.
W takje) ciszy! - tak ucho natt::zam clekawie,
Ze slyszalbym glos z lltwy, - Jedimy, mkt me wolal

Juz mrok zapada, nigdzle drogi Di kurhanu,

Palrz,= w mebo, gwiazd szukam. przewodnJczek lodzij
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Vier epigrammen
Pier Paolo Pasolini *
(Vertaling Karel van Eerd)

Aan een ongeboren zoon
Aan het eind van die gloednieuwe Tiberbrug,
door Roomsen voltooid uit trouw aan 't fascisme,
tussen friezen, zuiltjes, brokstukken kitschruïnes,
wachtte in de zon een stel vrouwen op klanten.
Eén van dat stel was Franca, afkomstig uit Viterbo,
meisje, en al moeder, zij was de slankste:
ze holde op het portier af van mijn auto, roepend,
zo zeker dat ik haar niet teleur kon stellen:
stapte in, ging zitten, vrolijk als een kwajongen,
wees me naar de Via Cassia: voorbij een splitsing
reden we over een weg, verlaten in het zonlicht,
tussen cementfabrieken en pleisterkrotten
tot bij haar plaats: het was een veldje
aan de voet van een heuvel vol onkruid en holen.
Een oud bruin paard aan het eind, in het natte gras,
een lege auto, tussen de struiken,
en niet veraf her en der echo's van zondags knallen:
rondom lag het vol paren, jongens, paupers.
In die dagen gaf mijn leven, gaf mijn werk me voldoening,
geen labiliteit, geen angst bedreigde me:
Ik was ouder en wijzer geworden, eerst door lichamelijke charme,
- zachtheid, gezondheid en levenslust zijn me aangeboren,
dan door een helder denken, hoe onzeker ook nog,
- liefde, kracht en bewustzijn verwierf ik door het leven.
Toch, eerste, enig-ongeboren zoon, betreur ik niet
dat jij hier nooit kunt zijn, in deze wereld.
• Pier Paolo Pasolini, de filmer, is zijn leven lang ook literair actie] geweest. Van 1955 tot 1959 maakte
hy' deel uit van de redactie van het ty'dschrift Officina (Werkplaats). In 1959 publiceerde hij daarin een
serlC polemische 'epigrammen', onder de titel Umiliato e offeso (Vernederd en gekwetst), waaruit hier
zy'n vertaald de no 's VII en XII, een aanval op wijlen P,US XII, die een rel veroorzaakte en de ophifftng
van het blad tot gevolg had. De epigrammen werden herdrukt in Pasolini's bundel La religione del nostro
tempo (De religie van onze tijd - 1961), aangevuld met een reeks nieuwe epigrammen, waaruit hier de
no 's IVen XVI (over zijn vader) vertaald zY·n.
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Aan een Paus
Een paar dagen voordat jij overleed, had de dood
het oog laten vallen op een leeftijdgenoot van jou:
op je twintigste was jij student, hij los werkman,
jij deftig en rijk, hij een plebejersjongen:
maar dezelfde dagen hebben boven jullie een goudglans gelegd
over oud Rome dat zich juist zo vernieuwde.
Ik heb zijn lijk gezien, arme Jantje Pet.
Hij zwierf 's nachts dronken bij de Veiling rond,
en lijn 18, richting Circus, heeft hem gegrepen
en een stuk meegesleurd over de rails tussen de platanen:
een uur of zo lag hij daar, onder de wielen:
wat volk liep te hoop om hem te bekijken,
in stilte: het was laat, er kwamen niet veel mensen voorbij.
Eén van die mannen die bestaan omdat jij bestaat,
een oude politieagent, net zo'n maffiagozer,
schreeuwde tot wie te dichtbij kwam: `Opzooien!'
Toen kwam er een ambulance om hem te vervoeren:
het volk vertrok, er stond nog een kluitje hier en daar,
en de bazin van een nachtkroeg even verderop,
die hem kende, zei tegen iemand die er net aankwam
dat Jan Pet onder een tram was gekomen, aan zijn eind was.
Een paar dagen later was jij aan je einde: Jan Pet behoorde
tot jouw grote kudde van Rome en heel de mensheid,
een arme zatlap, zonder thuis en zonder bed,
die 's nachts rondzwierf en leefde van wie-zal-'t-zeggen.
Jij wist er niets van: zoals je niets wist
van duizenden vernederden meer zoals hij.
Misschien ben ik grof als ik me afvraag waarom
volk als Jan Pet jouw liefde niet waard was.
Er zijn schandalige plekken, waar moeders en kinderen
in voorhistorisch stof leven, in modder van vroeger eeuwen.
Echt niet ver van waar jij hebt gewoond,
in het zicht van de fraaie koepel van de Sint-Peter,
ligt één van die plekken, De Jasmijn...
Een heuvel, doorsneden door een greppel, en beneden,
tussen een open riool en een rij nieuwe flats,
een massa droeve bouwsels, geen huizen, varkenskotten.
Eén gebaar slechts van jou, één woord van jou,
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en jouw kinderen daar hadden een huis:
jij hebt geen gebaar gemaakt, geen woord gesproken.
Er werd jou niet gevraagd Marx te vergeven! Een torenhoge
vloedgolf van generaties en generaties
scheidde jou van hem, van zijn heilsleer:
maar gaat het in jouw heilsleer niet over mededogen?
Duizenden mensen hebben onder jouw pontificaat,
vlak voor jouw ogen, in stallen en kotten gewoond.
Je wist, zondigen is niet: het kwade doen;
het goede laten, dat is zondigen.
Hoeveel goed kon jij doen! En je hebt het niet gedaan:
jij bent de grootste zondaar aller tijden.
XII

A un Papa

Pochi giorni prima che tu morissi, I. !DOlte
aveva messa gIi occhi su un NO c:oetaneo:
a vent'anni, tu tri studente, lui manovale,
tu nobHe, ricto, lui un raguzaccio plebeo:
ma gli stessÎ giorni hanno dotato su voi
la vecchia Rom. ehe stave tomando tod DUOV••
Ho ved.uto Ie sue spoglic, povero Zucchetto.
Girava dJ notte ubriaco intomo ai Mercati,
e un tram ehe veruva cl. San Paolo,l'ha trlvolto
e trascinato un pc:za:o pei binarl tra i platani:
per qualche Dra resto U, sono Ie ruate:
un po' di gente si raduno intomo a guardarlo.
in silenzio era ttUdi. c'ertDO pochi passanti.
Uno degh uommi ehe esistono perché esisti tu,
un vecduo polizlOUO sbraclto come un guappo,
a ehi s'accostava troppogridava: .. Fuon daicoglioni 1 ..
Poi venne l'automobile d'un ospcdaJ.e a caricarlo'

la ~nte se ne andà, restO qualche brandello qua e là,
e la padrona dJ un bar nottumo, piu avanti,
che 10 cono~va. disse a un nuovo venuto
vu

ehe Zucchetto era andato lOtto un tram, era finito
Pochi giorni dopo 6nivi tu: Zucchetto era uno
ddla tua grande greggia romana ed. umana,
un povero ubriacone, serua falmgha e senzaleuo,
me glrava dJ notte, vlvendo chissl oome.
Tu non ne sapevl rueme oome non sapevi niente
ru alm mille e mille crisu rome lui.
Forse 10 sono feroce a chledenni per che raglone
la gente come Zucmeno fosse mdegna dd mo amore
Cl sono posu mfami, dove madri e bambini
vlvono In una polvere antica, ut un fangorl'aItre ~noche
Proprio non lontano da dove tu $tI Vissuto,
in vista della bella cupola dJ San Pietro,
c'è uno di questi posti, il Gdsomino ...
Un monte tagliato a metl da una cava, e sot to,
tra una marana e una Dla di nuovi palllZZ1,
un mucchio di misere costruzioni non case ma porcili
Bastava soltanto un mo gesto, una tua parola,
perché quei tuoi figli avessero una casa'
tu non hal fauo un gestO, non hili detto una parola.
Non ti si chiedeva di perdonare Mand Un'onda
immensa che si rifrange da millenni di vi ta
ti separava da lui, dalIa sua rehgtone'
ma nella tua religlone non si plllria di pietà?
Migliaia dJ uOInmt satto il tuo pontüicato,
davanu 81 tUOI occhi, $On vissuti in stabbi e porclh.
Lo sapevi, ~are non signilica face ti male'
non fare I1 bene, questO significa peccare.
Quanta bene tu potcvi fare' Enon l'hai fatto
non c'è stato un peccatore piû grande dJ. te

A un figlio non nato

In fondo a qud candido ponte nuovo sul Tevere
finito dai cattohci per non smentire i fascistI,
tra 1 fregl, i ctppi, i falsi frammenti, 1 Mti ruden,
un gruppo dJ donne aspettava i cltenti aI sole.
Tra queste c'era Franca, una venuta da Vnerbo,
bambma, e già madre, che fu la pllJ svelta
eorse allo sponello della mla macrhma, gridando,
cosî sicura ehe non potet dislngannarJa'
saH, SI accomodà, allegra eome un ragazzo,
e mi condusse verso la Cassla passammo un biVIO,
corremmo per una strada abbanoonata al soIe
tra cantlen dl ges~o e casupole tnpolme,
e arnvammo al suo posto era un pratlcello'
sotto un' altura eosparsa dJ. borracclDe e grotte
Un vecchlO cavallo marrone, 10 fondo, suU'erba umida,
un 'automohue VUOla, III mezzo al cespugb,
e non lontano, qua e là, festosi edu di span
tutt'mtorno era pleno ru copple, ragazzi e poven
In quel glOrmla mla Vita, 11 mlO lavoro erano plem,
nessuno sqm.ltbno, nessuna paura mi mmacela\'a'
era andato avant! per anni, pnma per fislca grula,
- mltezza, salute e entuslasmo che ho avuto nascendf
pol per una luce dl penSlero, benché IDcerto ancora,
- amore, forza e cosClenza che ho acqUistato vl .... end(
Eppure, pnmo e umco fi~ho non nato, non ho dolore
ehe tu non possa mal esser qUl, ID questo mondo

j
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Aan Bertolucci
Het verleden leeft: ook hier. Hier, het oude boerenland,
hervonden, hierboven, waar het, voor ons, eeuwiger is.
Het zijn de laatste dagen, of zeg maar, 't zijn de laatste jaren,
van geploegd land met rijen stronken langs de sloten,
van sneeuwslijk rondom de moerbeien zojuist gekapt,
van nog groene dijken langs droge greppels.
Ook hier: waar de heiden christen was, en met hem
zijn grond, het land dat hij bebouwde.
Een nieuwe tijd zal dit alles tot niets terugbrengen:
en daarom kunnen we het betreuren: met zijn duistere
barbarenjaren, zijn Romaanse aprilmaanden.
Wie het straks niet meer kent, dit land dat overleefde,
hoe zal die ons kunnen begrijpen? Zeggen wie wij geweest zijn?
Maar wij zijn het die hem moeten begrijpen,
opdat hij geboren wordt, al is hij te laat voor deze dagen van licht,
voor deze schitterende wintereinden,
in het zacht en stormig Zuiden, in het donkerbewolkte Noorden...
ιν.

Α Bertolucci

Sopravvivenza anch'essa. Essa, la vecchia campagna,
ntrovata, quassil, dove, per noi, 2 pii eterna
Sotto gli ulto,u giorni, o, t uguale, gli ultimi anni,
del campi arata con le file dei tronchi suι fossi,
del fango bianco intorno al gelsi appena potati,
degli argani ancora verdi sulle rogge asciutte
Anche qua dove il pagano fu cristiano, e con lui
la sua terra, il suo campo coltivato
Un nuovo tempo ridurrà a non essere tutto questo
e pere" possiamo piangerli con issol but
anni barbarici, ι suoi romanici aprili
Chi non la conoscerà, quests superstite terra,
come ci potrà capire? Dire chi siamo stan ,
Ma siamo noi che dobbiamo capire lui,
perché lui nasca, sia pure perso a questi chiari giorni,
a queste stupende stasi dell'inverno,
rel Sud dolce e tempestoso, nel Nord coperto d'ombra .
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Aan een Geest
Alleen omdat je dood bent, kon het dat ik met je spreek als met
een mens:
anders zouden jouw wetten mij dat hebben belet.
Niemand verdedigt je nu nog; de dode geordende wereld
waarvan jij zoon en meester was, laat je alleen.
Onthutst oudemannenlichaam, stotterende geestverschijning,
die begint te verzinken, teloorgegaan, in de tijd:
tenslotte dan ben je mij een broeder, verenigen haat en liefde ons,
zijn mijn nog levend lijf en jouw lijk
aaneengesnoerd door een band die geesten van ons maakt.
Maar voor één veroordelend woord tegen jou gezegd,
arme zondaar, uitgekleed, vernederd door de dood,
ontbloot en meelijwekkend als een kale vogel,
hoeveel woorden moet ik daarvoor ook nu nog inslikken!
Je hebt een lege plek gelaten, en op die plek
begint een ander, onkwetsbaar want levend, te heersen.
Maar 'de dood zal niet heersen'! Alleen in deze absurde staat
waar, boven ons gesteld, Byzantium en Trente overleven,
heerst de dood: maar ik ben niet dood, en zal spreken.

XVI

A uno Spirito

Solo perché sei morto, ho potuto parIarti COlDe a un uomo:

N=!W:n:.::::
J':::OO~:~~~to
en

di rui Dglio e padrooe. ti Wd. 1010.
Auonita .alml di vccchio uomo, btJbettante fantasma,
cm commci,sperduto, •

a1fondarc nei tempi:

6na1mente mi Ri fratello, odio e amore cl uniSCODO,
il mio corpo ancora vivo e il tuo cadavere
wno strctU d. un legame che cl rende Ipiriti.
Ma per una parat. di condanna detta contro di te,
oovero peccatore,spogliato, degradato dalla motte,
reso nudo e implorante come un implume.
~uante parate devo comprimermi IflCOra in wore!
Hai lasciato un posto woto, e, in questo posto,
Jn altro, intoccabUe perché vivo, comincia a rcgnare.
Ma« morte non regnerà,.! Solo in questo assurdo stata
love sopravvivono, sopra dJ. noi, Bisanzio e Treoto,
rCRfla la morte m~ io non sana morto, e parlcrà.
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Drie gedichten
Cesare Pavese *
(Vertaling Willem Aleksander)

Manische eenzaamheid
Als ik wat van mijn avondmaal eet bij het lichte raam
is het al donker in de kamer, maar de hemel nog vol leven.
Buiten leiden de rustige wegen
al gauw naar het open land.
Ik eet en kijk naar de hemel — wie weet hoeveel vrouwen
er op dit ogenblik zitten te eten — mijn lichaam is rustig;
het werk verdooft mijn lichaam en elke vrouw.
Buiten, na het avondeten, zullen de sterren
op de wijde vlakte de aarde raken. De sterren zijn levend,
maar niet zo landelijk als de kersen, die ik alleen eet.
Ik kan de hemel zien, maar ik weet dat er tussen de roestbruine
daken
al lichten zijn aangegaan, en dat daaronder rumoer wordt
gemaakt.
Een fl inke slok en mijn lichaam proeft het leven
van planten en rivieren, en voelt zich van alles afgesneden.
Een korte stilte is genoeg, dan staat alles weer
op zijn vaste plaats, zoals mijn lichaam nu stilstaat.
Elk ding staat afzonderlijk voor mijn zinnen;
zij accepteren het zonder verwarring: een gebruis van stilte.
Ik ken alles wat daar in het donker staat,
zoals ik het bloed in mijn aders goed versta.
De vlakte is tussen het gras een grote vloed van water,
een maaltijd, vol van al haar dingen. Elke plant, elke steen
leeft onbeweeglijk. Ik hoor hoe het voedsel mijn aders voedt
met ieder ding dat op deze vlakte leeft.

* Uit de bundel `Lavorare stanca', 1936/1943.
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De nacht doet er niet toe. De vierkante hemel
fluistert me alle geluiden toe, en een kleine ster
roert zich in de leegte, ver van het voedsel,
van de huizen, zo anders. Zij heeft aan zichzelf niet genoeg.
Hier in het donker, alleen, is mijn lichaam rustig
en voelt zichzelf meester.
(1933)
Mama dl salttudtne
Manglo un poco di ccna all. cluara finestra
Nella stanza è glà bUlO e SI vede nel clelo
A USCIr Non, Ic VII! uanqwl1e conducono
dopo un poco, In apert. campagna
Mangm c guardo nel ae10 - clu sa quantc donne
stan man81'ndo a quest'ora - tllJUO corpo è tranquillo,
dlavoro s[orducc Llrruo corpo C ogro donna

Fuori. dopo la eena, verranno Ie stelle a toccare
sulfa larga pianura la terra Lc stelle

~n YIYC,

ma non valgono queue o..hcge. ,he manglo d. solo
Veda Ll Clclo, ma w che tra 1 tettl dl ruggmc
qualchc lume g:tà brilla c chc, SOtto, SI famlO rumarl
Un gran soeso e U 1I1IO corpo .ssapora la Vila
dellc plante c do fiuml, c Si sente staccato d. tutto
Basla un po' dl SLlCnzIO C oglU COst SI term.
nel sua luogo rwc, cod cam 'è ferma 11 mlo Corpo

Ogm cosa è lsolata davanti at auel sensI,
ehe l'accettano senza scompotsi un brusto dl suenzio
Ogm cos. nel buio la poSIO sapere
come sa ehe ti mlO sangue ttascane Ic vene
La planura è un gran scorrerc d'acqua tra l'erbe,
una cena di tutte Ie co~. Ogru planta e ogm sasso
vlve unmobue Ascolto I 1DIC1 ebi nutnrml Ic vene
dJ. 0Rm cosa che vlve su queua pllOura.

Non IInporta la natte. 11 quadrato dt ctc10
mi susurra dJ. tutu I fragon, e una stclla mtnuta
SI dJ.batte nel wow, lontana dai Clbi,
dalle case, dtvena Non basta a se stessa,
e ha blsogno dJ. troppe campagne. Qw al bw.o, da solo,
al mlO corpo è tranqw1lo e SI sente padrone

Slapende vriend
Wat zullen we vanavond zeggen tegen de slapende vriend?
Het geringste woord springt naar onze lippen
uit diepste pijn. We kijken naar onze vriend,
zijn nutteloze lippen die niets zeggen,
wij zullen onderdanig spreken.
De nacht zal lijken
op het oude verdriet dat elke avond terugkeert,
onverstoorbaar en levend. Verwijderde stilte
zal lijden als een ziel, stom, in het donker.
Wij zullen tegen de nacht praten die onderdanig ademt.
Wij zullen de ogenblikken in het donker horen stromen,
terzijde van de dingen, in de angst voor de dageraad
die plotseling zal komen, dingen belichtend
tegen een doodse stilte. Nutteloos licht
zal het verstrooid gezicht van de dag blootleggen.
Ogenblikken zullen zwijgen. En dingen zullen eenvoudig spreken.

(1937)
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Nocturne
De heuvel staat nachtelijk tegen de heldere hemel.
Jouw hoofd, dat daardoor omlijst wordt, beweegt nauwelijks
en schuift met deze hemel mee. Je bent als een wolk,
opgevangen door de takken. In je ogen lacht
de vreemdheid van een lucht die niet de jouwe is.
De heuvel van aarde en bladeren weerstaat
met z'n duistere dichtheid je levendige blik;
je mond heeft de plooi van een zachte ronding
tussen verre kusten. Het is alsof je speelt
met de grote heuvel en de helderheid van de hemel:
om mij te behagen herhaal je de oeroude achtergrond
en maakt hem volmaakter.
Maar je leeft ergens anders.
Jouw teder bloed is ergens anders ontstaan.
De woorden die je zegt grijpen niet terug
naar het rauwe verdriet van deze luchten.
Je bent alleen maar een witte, zachtmoedige wolk,
die een nacht verstrikt zat tussen oude takken.

(1940)

Notturno

La (ollina è nattuma, nel oda ChlUO
VI s'mqu.(Ir. al tuo ('po. (he: muovc: appen.
e accomp'gna quc:l Ciela Sel (ome uCla nubc:
mtrulst. f ... I rarru TI rldc negl! occhl
la strancua dl un Cldo chc: non è iI tuo

L'II"IICO

L. (01110, dl tc:ua c: dl (oShc: chludc
con I, masu. nera d tuo VIVO guard.rc:.
la tul bocCI ha la pleg. dl un dolce !nclva
tra Ic: (oste lontane: Sembn gloc.rc:
.11. grande colhna c .1 dunare: del (Iclo
per pl'(erml npctl la srando .ntlco
c la eend, plÛ puro

,he Jorme

ehe dm:mo sl,noue: all'amlCO ehe: dormc~

L.. parol.

piU

tc:nue:

Cl

soIlc: ,die: lolbbra

dali. pcna pul .tcocc Gu.udc:remo l' .. mlCo,
Ic suc Inuldl l"bbn ,-he non dlcono nulla,
p"rlerc:mo :>ommcs$O

La notte .lvrà 11 volta
ddl',,muco Jolocc ehe ru:mc:rge ogm sc:ra
IInpoi)SIDII~

c VIVO 11 rc:moto :odenzlo
)otfnra cam~ un'aOlma, mUlO, nt:! bUlo
P.ul~r~mo ~II ... notie che 6,1.[" somme)sa

Ma VIVI altrove
11 tuo lenero sansue SI è fatlo altrave:
parole che: dlCi non hanno nscontra
con la sclbra tnslezza dl quc:sto cido.
Tu non Jc:I ebe uni nubc: dolcls5lma, blanca
lnlplghlla una natte f ti. I n.ml antiebi.

te

UJuemo glllsl.. nu mUare: nd bUlo
al JI la Jelle cos~, nell'an)l .. dell' .. lba,
che verrà d'lmprovvlso InCidendo Ie cose:
comro d mono )!lenllO L'lnuule luce
svt:!erà I1 voha assofto dc:lglorno Git I)tantl
tacer ..nno E I~ case: parleranno sommesso
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Uit: Jevgeni Onjegin
Alexander Poesjkin
(Vertaling W Jonker) *

I-35
Terug naar Onjegin. Slaperig rijdt hij
Van bal naar bed als 't burgerdom
Van Petersburg - dynamisch zijn zij!
Alweer gewekt wordt door de trom.
Een venter vent al, winkeliers staan
Nu op, vermoeide huurkoetsiers gaan
Hun wijk in, 't Ochta-meisje met
Haar kan stapt voort, onder haar tred
Knerpt sneeuw. Plezant gedoe wordt wakker.
Blauwgrijs stijgt schoorsteenrook. Steeds meer
Blinden gaan open. Twee, drie keer
Klapt 'n punctuele Duitse bakker,
Katoengemutst, zijn luikje neer,
Kijkt even uit, en sluit het weer.
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• De gepensioneerde ingenieur W Jonker, van wie De Tweede Ronde eerder vertalingen publiceerde van
Auden, Baudelaire en Philip Larkin, werkt al geruime tijd aan een nieuwe vertaling vanJevgéni Ory'égin.
Het curieuse feit doet zich voor dat Jonker geen Russisch kent en zich voornamelijk baseert op Nabokovs
letterlijke vertaling, met monumentaal commentaar, om tot zij'n Nederlandse versie te komen, terwij'l niemand zo rabiaat te keer is gegaan tegen rijmende vertalingen van Ory'égin als Juist Nabokov.
Ondanks deze merkwaardige wijze van ontstaan publiceren wij', bij wijze van eerste proeve, met enige
trots de tweede helft van Boek I. Voor puristen zal OnJégin altij'd onvertaalbaar blijven, maar Jonkers versie laat ca. 90 % van de betekenis intact, reproduceert de razend moeilijke vorm met elegante souplesse en
slaagt er geregeld in de kloof te overbruggen die berijming scheidt van poezie.
De eerste 34 stro/en van Boek I beschrijven OnJégins Jeugd en vorming, zijn succes in de wereld en galante levenswij'ze (2-28), gevolgd door verzuchtingen van Poev'kin zelf over zijn wildejaren en zijnfascinatie voor vrouwen voetjes (30-34). In 35 neemt Poesjkin de draad van het verhaal weer op.
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1-36

Maar, moe van 't bal, in 't zalig donker
- De ochtend is zijn middernacht Slaapt 't kind van weelde en geflonker
En tijdverdrijf. Straks gaat de jacht
Weer voort. 's Middags weet hij, ontwakend,
Zijn leven alweer afgebakend
Tot 's morgens vroeg: eentonig, bont,
Almaar opnieuw, almaar in 't rond.
Maar kon zijn vrijheid hem behagen?
Zijn gouden tijd? Verovering
Na glansrijke verovering?
Genot, verrukking alle dagen?
Hielp het, bij dans- of eetfestijn
Zo flink en zo doldriest te zijn?
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1-37

Neen, vroeg was zijn gevoel vergloeid door
De saaiheid van 't sociaal gedoe;
Zijn denken bleef niet lang geboeid door
De kermis; zijn besef nam toe.
Ontrouw gaat op de duur vermoeien;
Vriendschap en liefde - zij verbloeien.
En hij kon niet álmaar pastei
En biefstuk eten, en daarbij
Champagne om ze weg te spoelen.
En dan die hoofdpijn waardoor hij
Soms veel te lang niets geestigs zei!
Op 't laatst ging zelfs zijn drift bekoelen
Hem - felle rakker eens - verdroot
Nu twist en strijd en staal en lood.
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1-38
Een kwaal, op 't Engels 'spleen' gelijkend,
In 't Russisch 'chondria', deed zijn bloed
Verkillen. Dokters doen ontwijkend;
't Wordt tijd dat men wat speurwerk doet.
Steeds erger werd het. Zelfmoord plegen
Zou hij Goddank niet overwegen,
Maar 't leven trok hem niet meer aan.
Als Childe Harold, onvoldaan,
Verveeld en loom, bleef hij verschijnen
In de salons, maar roddel liet
Hem koud, en boston trok hem niet;
Geen lieve blik, geen lokkend kwijnen
Beroerde hem, het leek wel of
Hij blind was, of hem niets meer trof.
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1-(39, 40, 41) 42
U, grandes belles du grand monde,
Met steeds een nieuwe gril gereed,
Verliet hij 't eerst. Tja, de bon ton de
L'Elite is vrij saai. Al weet
Weleens een freule hier of daar een
Stuk Say of Bentham te verklaren,
In 't algemeen is hun gepraat
Een ramp, al doet het weinig kwaad.
En bovendien, zij zijn zó zuiver,
ZÓ statig, zó intelligent,
ZÓ stipt, behoedzaam en attent,
Zó vroom, en zó tot mannenhuiver
En ontoegankelijkheid geneigd,
Dat je er chondria van krijgt.
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1-43

En gij, die over 't Petersburger
Plaveisel laat wordt thuisgebracht
Door drosjkies van het slag 'Wie durft er' ,
Gij, jonge schonen, ongedacht
Verliet Jevgeni ook ti w kringen.
Afvalligheid en spleen vervingen
Zijn hang naar wild vermaak. Hij sloot
Zichzelf al geeuwend op, besloot
Een boek of een gedicht te schrijven,
Maar vond volhardend zwoegen iets
Verfoeilijks, produceerde niets,
En wist zichzelf niet in te lijven
Bij die verwaande club van mij,
Waar 'k niets van zeg, want 'k hoor erbij.
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1-44

Nu wilde hij, weer prijsgegeven
Aan nietsdoen, leegte en gemis,
Zijn geest herscheppen - loffelijk streven Naar anderer gelijkenis.
Hij propte een plank vol dikke boeken,
Las, las ... maar niets kwam uit de doeken
Dan saaiheid, wartaal, dom gepoch,
Gewetenloosheid en bedrog.
Elk had zijn ketenen beschreven;
Oud was verouderd, nieuw zong luid
Der ouden lof. Maar nu was 't uit:
Noch vrouw, noch boek kon hem iets geven.
Hij schermde plank en stoftroep af
Met een gordijn van dodentaf.
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1-45
Toen 'k óók de monde had verstoten
Met haar conventies, en 't verplicht
Maar zinloos jagen naliet, sloten
Wij vriendschap. 'k Mocht hem: zijn gezicht,
Zijn niet te lessen dorst naar dromen,
Zijn vreemde oorspronkelijkheid, 't volkomen
Verkilde, scherpe van zijn geest ...
Ik was verbitterd, hij was meest
Gedrukt. Wat hartstocht aanricht wisten
Wij beiden; 't leven woog als lood,
Ons beider hart was koud en dood.
Fortuna's rad en 's mensen listen
Stonden al klaar met hun verraad
In onze levensdageraad.
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Wie heeft geleefd en nagedacht, kan
De mens met weerzin gadeslaan.
Wie heeft gevoeld - de schimmenmacht van
't Vervlogene blijft rond hem staan;
De toverglans is weg, de slang van
't Geheugen bijt, de marteltang van
De wroeging nijpt - en dit brengt in
't Gesprek veel boeiends. In 't begin
Bracht heel zijn taal - hij cultiveerde
Zwartgalligheid - mij in de war,
Maar 'k wende aan zijn boos en bar
Vertoog, dat hij pikant lardeerde
Met scherts en gal in zigzaglijn
En epigrammen vol venijn.
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1-47
Hoe vaak, in klare zomernachten
(De hemel boven de N eva
Zacht lichtend), als Diana's pracht en
Haar blij bewogen replica
Op 't golvend water nog ontbreken,
Konden wij onbevangen spreken
Van liefde's leed en list en lust,
Opnieuw ontroerd! Hoe dan de rust
En puurheid van de nacht ons streelden!
Geen tuchthuisboef die afgestompt,
Een blok aan 't been, het bos inkomt,
Kan zó bewogen zijn. De beelden
Uit onze jeugd, ons blij begin,
Sleepten ons mee, 't verleden in.
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Geleund tegen de balustrade,
Bepeinzend al wat hij misdeed,
Rouwde Jevgeni om zijn daden,
Zoals de Dichter zelf het deed.
't Was doodstil; slechts een nachtwacht slaakte
Zijn kreten, en een rijtuig maakte
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1-49

0, blauwe Adria! 'k verlang naar
Uw golven! Brenta! 'k hunker naar
Uw zuiver lied, uw toverzang - maar
Eens zál 'k uw stemmen horen, daar
In 't sanctum van Apollo's neven.
Door Albion's lier zijn mij die dreven
Bekend, hun stem is mij verwant.
Eens, in dat gouden dichterland
Zal 'k zwelgen - met een Venetiaanse
Op gondelvaart, stil of bespraakt In nacht en weelde; ja, dan maakt
Petrarca's taal de mijne gaande,
Dan brengt 't geheim mij eens te meer
Tot liefde, ja, dan zing ik weer.
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1-50

Komt 'toit mijn vrijheid? Dikwijls tracht ik
Haar aan te manen tot wat spoed,
En aan de hoge zeekust wacht ik
Op gunstig weer, en wenk verwoed
Elk zeil. Stormen en wolken jagen
Op golven die elkaar belagen
In vrije zee. Wanneer, wanneer
Kies Ik in vrijheid koers? Wanneer
Zeil 'k weg van hier, waar beelden spoken:
Mijn Afrika! 0 feller licht!
o blauwer zee! - Maar 't vergezicht
Bedriegt: mijn liefde is ontloken
In 't somber Rusland, en mijn smart
Ligt dáár begraven - met mijn hart.
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1-51
Onjegin was bereid om samen
Met mij te reizen; menig land
Wilden wij kennen. Maar toen namen
De schikgodinnen 't plan ter hand.
Zijn vader stierf, 'n beluste horde
Van schuldeisers verscheen en morde;
De een vond dit, de ander dat.
Onjegin, die een hekel had
Aan rechtspraak en spitsvondigheden,
Stond hun zijn erfdeel af - misschien
Leek 't hem zo beter; bovendien
Zag hij voor kruimelwerk geen reden
Met 't einde van zijn oom in zicht:
Hij wachtte elke dag bericht.
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1-52
En ja, ooms rentmeester schreef nader
Dat oom nu echt op sterven lag
En afscheid nemen wou. In 't kader
Van de erfenis ging nog die dag
Jevgeni ijlings derwaarts. Paarden
En postkoets sleurden neeflief naar de
Bezitting; schoon hij geeuwde bij
't Vooruitzicht van de taaie brij
Van arglist, zuchten en gebeden
(Dit was 't begin van mijn roman),
't Moest om het geld! Maar toen hij dan
In volle vaart kwam aangereden,
Lag oom op tafel, toebereid
Voor aarde en vergetelheid.
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1-53
't Domein was vol familieleden
En anderen. Uit heel de streek
Kwam vriend en vijand aangereden
Om mee te lopen. Ieder leek
Vol geestdrift voor begrafenissen.
Priester en gast kreeg lafenis, en
Ging huiswaarts - plechtig, vol gewicht,
Alsof iets zinvols was verricht.
Nu leeft Onjegin op het land, waar
- Na zijn chaotisch-leeg bestaan Bos, akker, beek en werkplaats aan
Zijn heersers wil voldoen. Hoe dankbaar
Is hij dat hij het wufte spoor
Verlaten heeft! DIt stelt iets voor!
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1-54
Een dag of twee was het besloten
En stille landschap nieuw voor hem,
Het murmelend beekje, 't koele, grote,
Wat sombere park; toen zweeg de stem
Van bosjes, heuvels, wei en akker;
Ook hier werd het gevoel weer wakker
Dat alles slaapverwekkend was,
En dat ook 't land hem niet genas
Van landerigheid, ook al ontbraken
Straten, paleizen, kaarten, bals,
En verzen. Chondria bleef hem vals
En loerend volgen om te waken
Over zijn gangen, even trouw
Als 'n schaduw of een brave vrouw.
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I-SS
Ikzèlf ben voor 'n bestaan geboren
Vol vrede, voor het platteland:
Daar laat de lier zich luider horen,
Daar lééft de droom die mij ontspant
En wekt en inspireert; ik huldig
Er 't zalig nietsdoen met onschuldig
Gedwaallangs poeltjes en door 't veld.
Bij het ontwaken reeds voorspelt
De dageraad de zoete vrijheid.
'k Lees weinig, slaap veel overdag,
Ben wars van ijdel roembejag,
En denk: Is dit niet de oude blijheid,
't Geborgen-zijn in ledigheid
Als in mijn jeugd, mijn mooiste tijd?
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1-56

Dus: bloemen, liefde, luiheid, landschap,
Gij velden! 'k ben u toegedaan!
Er is verschil, ondanks verwantschap,
Tussen mijn vriend en mij - en aan
'n Sarcastisch lezer, of een man die
Mij uitgeeft, geef ik liefst geen kans die
Hij vlot misbruikt voor roddelpraat:
Hij bladert in mijn werk en blaat
Dat wij maar zelfportretters blijven.
Ook hem, de fiere Byron, trof
Dit schaamteloos geklets. Alsof
Wij geen lang dichtwerk kunnen schrijven
Zonder gewroet en diep ge delf
In de annalen van onszelf!
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1-57
Hier komt iets bij: een dichter houdt van
Liefde' s verfraaiings-toverij.
Telkens als 'k droomde van een vrouw, dan
Groeide de stille beeldenrij
In mijn ziel aan, en later wekte
De Muze hen, wat mij weer wekte.
Zo zong ik goedsmoeds nu eens van
Een bergland-meisje, dan weer van
Gevangenen aan de oevers van de
Salgir. Dan vraagt men: 'Zucht je lier
Misschien om háár? Aan wie is hier
Je lied gewijd? Je moet toch branden
Voor één van al die velen die
Oók branden, zij 't van jaloezie?
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1-58
Wie was het die je inspireerde
En 't droevig lied beloonde met
Een blik die strelend preludieerde?
Wie werd hier op een troon gezet?
Waarachtig, vrienden! 'k Zweer het, niemand!
De waanzin en de agonie van 't
Verliefd-zijn heb 'k in droeve druk
Doorstaan; nu prijs ik het geluk
Van wie 't met rijmen combineren:
Petrarca volgend, kunnen die
Door de gewijde frenesie
Der dichtkunst' s harten pijn kalmeren.
En men oogst roem! Maar ik werd stom
Als ik verliefd was, stom en dom.
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1-59
De liefde week, de geest ging leven,
De Muze kwam. Ik streef bevrijd
N aar harmonie: gevoel verweven
Met toverklank en denkarbeid.
Terwijl ik schrijf gaat 't hart niet smachten;
Ik teken niet meer in gedachten
Naast iets onafs een vrouwenhoofd
Of -voetje; wat is uitgedoofd
Tot as zal nimmermeer ontbranden.
'k Voel mij nog triest, maar laat geen traan;
Nog slechts een spoor van de orkaan
Beroert mijn ziel; haast zijn mijn handen
Vrij voor iets groots dat dient verricht:
Een twintig canto's lang gedicht.

LlX.
ITpOW.l1'l .U0608• • lIDIlAaG

nly.:!.

H npo-uaJl.lU: Te.Hwii yaT.,
C.IIOÓOAf",'" , 1ID01IIoo IUI'Y COIOOll

lJoAweóHw:n. 1"""0":10, 'IynCTlI'L. AY.T.1
JblWy, • (!(!PA~t! He ToJClI.ye'I'1>;

JJepo.

8,I6WOlUltCI> I

ue pacye'M.,

];AH3... JIl'O""n\l(>lIllbIX'h l-TK'<Oll".

na "~HCJlJlXl. ""&eJl..... , ua rOA01l"'1

nor.le.u,"

y .... JU! Bcnwxuc'n>,

"('IIC.n.

11 lire rpy/ltY l HO c,ten., y.t. at" ••
]I C,,""PO,

lh.

c..opo 6YPJl: C.lt.A'lo

1I)'lut• •oei! cOIlct.a", yTM"CII'I!Tlo:

Tvr,11-To 11 l1a'l"Y DIIC;ln
J10311'1y, ULC<lU'" 1,10 I\L.IA~aeloo UilT"

1-60
'k Heb al een schema, een soort plan, en
'k Weet van mijn held al hoe hij heet.
Inmiddels vordert mijn roman, en
Het eerste hoofdstuk is gereed.
'k Heb 't nog eens grondig nagekeken,
Waarbij inconsequenties bleken
In overvloed, maar 'k laat ze staan.
De censor reik ik 't zijne aan,
En hierbij geef 'k de carnivoren
Aan de Neva, de critici,
Dit werk, mijn boreling, aan wie
De glorie moge zijn beschoren
Van scheve uitleg, misverstand,
Geraas, geschimp en trammelant.
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Drie gedichten
Craig Raine *
(Vertaling Charles Forceville)

In het duister
Ze tastten beiden in het duister.
Zij loog over haar leeftijd,
de jonge korporaal uit Coldstream
over zijn onervarenheid.
Terwijl hij haar langzaam ontleedde,
keek ze naar een spinneweb
zoals het daar in de zon scheen
als een langspeelplaat.
Verspreid op het gras
haar verschrompelde panty, de vleugels
van haar nylon beha. Maagden.
Ze dacht aan, ja,

IntheDark
They were both in the dark.
She lied oboist her age,
the young Coldstream guard
about his inenperienne.
While he took her to pieces
slowly, she watched a spider's web
as it shone in the sun
like a long-playing record.

het volksdansen
en wilde gaan lachen...

Laid out on the grass,
her shrivelled tights, the wings

Zes maanden later, het kwam
goed uit dat het nu koud werd

of her nylon bra. Virgins.
She thought about, yes,

ze kon haar jas ook binnen aan.
Alle spiegels werden langzaam bol,

Six months later, the weather
turned conveniently cold—

the Okey-Cokey
and wanted to laugh . . .

a coat was possible indoors.
All the mirrors grew convex,

ze bevoelde de globe
in haar zwangere vraagteken.

she fingered the globe
in its pregnant question mark,

* De bier vertaalde gedichten z jηΡ ajlwmstig uit de in Engeland buitengewoon goed ontvangen bundel Α Martian Sends a Postcard Home (Oxford, 1979).
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Haar vaders miniaturen
waren kleine modellen van volmaaktheid —
het Vaticaan, de Sint Paul,
Westminster Abbey en de Westminster Kathedraal,
allemaal uit veiligheidslucifers gemaakt.
Hij hakte hun kolbakken af
met een lichte grom,
alsof hij wist...
Het bruine aspirineflesje
verborg een geest van watten
en vijfhonderd bittere wensen.
Ze telde zorgvuldig,
en moest bij eenenveertig braken.
Een week. Nog een week.

Her father's miniatures
were little models of perfection-the Vulkan, St Paul's,
Westminster Abbey and Cathedral,

Ze voelde de pijn van lever
kronkelen op de pot,

nil made from Safety Matches.
He chopped their busbies off

wills

draaide het gas uit en sleepte zich langs
een oneindigheid van traproeden omhoog.
God danste op zijn kruis
aan het voeteneind van haar bed
als Nijinski met een hartaanval...
Haar vader, gehaald door de politie,
luisterde in zijn ochtendjas.
Ze wilde niet uit de rivier komen,

a tiny grunt,
as if he knew .. .
The brown Aspirin botue
held a genie of cotton moot
and five hundred bitter wishes.
Counting carefully,
she vomited at the forty-first
A week Another week.
She felt the pain of liver
writhing 0e the pan,
turned off the gas and craw1ed,
past an infinity of stair-rods.
God danced on his cross
at the foot of her bed
like Nijinsky having a heaet attack
Brought by the police, her father

of scheiden van de schoenendoos die ze
onder haar arm hield. Koplampen,

listened io his dreminggo'on.
She wouldn't comme out of the river
or give up the shoe-box
under her arm. Headlights,
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koplampen en vragen.
Een vijftien jaar oud gezichtje,
glimmend als een gepelde litchi,
`Ik heb niets gedaan hoor, pap.'
De grijze lichtmasten stonden achter haar,
lieten hun lege zakken zien —
en pleitten vrijspraak.

headlightsand qoestio'ts.
Α fifteen year old face,
shiny as a peeled lychee, saying,
'I didn't do anything, Dad'.
The grey pylon backed her up,
pulling out their empty pickets—
protesting innocence.

Een grasmat leggen
(Voor Ian IcEwan)
Ik draag deze kruimelende delen
twee aan twee weg van de stapel
en leg ze open op de grond.
Bestemd om te aarden zijn ze
als de woordeloze boeken
die mijn dochter ongelezen rondsleept

Lay6wn
(jø Ιαα MeEmos.)

of onder de voet loopt. Ik stamp
de simpele tekst van gras
met klompen vol houtworm aan
terwijl mijn dochter toekijkt,
haar harde, gespierde pop
vasthoudend aan zijn enige been...

I carry these crumbling tomes
two at a time from the stack
and lay them open oa the ground.
Bound with earth to last,
they're like the wordless books
my daughter lugs about unread
or tramples underfoot I stamp
the simple text of gras
with woodwormed brogues
while my daughter looks on,

Ze reikt me een rups aan,
geplooid als gordijn; zo zal ze

holding her hard, muscular doll
by its only leg .. .
She hands me a caterpillar
rucked like a curtain, just as

op een dag haar tanden brengen —
segmentjes zoete maïs
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one day she'll bring me teeth—
segments of sweet-torn

in de palm van haar hando
Als ze me aankijkt, hoef ik niet
het dunne houtskool crucifix te zien
dat haar billen met haar benen maken,
alleen de haartjes op haar lichaam
als fijne gouden krasjes,
het gave knoopsgat van haar kutje
en haar navels ingevouwen pit. °
0

Even zijn onze lichamen
onsterfelijk in onwetendheid Geen van twee kunnen wij lezen
wat dit Doemsdagboek* beschrijfto

in the palm of her hand.
While she faces me, I needn't ace

the thin charcoal crucifix
her legs and buttocb make,
only the hair on her body

likt tiDy ICratches in gold,
her litde cunt', neat button.hole,
and the navel's wrinkled pip . . .

For the moment, our bodies
are immortal in their ignorance-

neither one of UI can read
this Domesday Dook.

• Het 'Domesday Book' verwijst onder meer naar het rapport van die naam dat Willem de Veroveraar liet
opstellen naar aanleiding van een onderzoek naar de totale landoppervlakte binnen ziJon koninkrijk, en alles
wat zich op de landerijen aan levende have bevond.
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In het mortuarium
Als zachte camembert bollen ze
terzijde op de marmerplaten uit,
hulpeloos, wachtend op het wassen.
Plukjes watten klitten
aan de pincet van de verpleger;
hun knisterende taak is volbracht...
Hij spreekt de vrouw met `Dame' aan,
een telraam van transpiratie
op zijn voorhoofd, ondanks de kou.
En zij, ach zij is doodgewoon —
twee terra cotta tepels
als plakkers voor een lekke band,

In the Mortuary
Like soft cheeses they bulge
sideways on the marble slabs,
helpless, waiting to be washed.
Cotton wool clings is' wisps

ontstelde knieën, de fijn
gekreukte huid rond de ogen,

to the orderly's tongs,
its creaking purpose done . . .

en haar buik als een watermerk
dat tegen het licht wordt gehouden.

He calls the woman 'lissas',
an abacus 0f perspiration
on his brow, despite the cold
And she is the usual woman—
two terra cotta nipples
like patches from a cycle kit,

Bijzondere kentekens: geen.
Kleur van de ogen: dicht.

puzzled knees, finely
crumpled skin around the eyes,
unit lier stomach like a watermark
held op to the I'gilt.

Ergens, in een envelop
in een laatje, haar bril...

Distinguishing marks: none.
Colour of ryes: closed

Ergens anders, niet hier, weet iemand
dat haar haar verkeerd zit,

Somewhere, inside an envelope
inside a drawer, lire spectacles

. .

Somewhere else, not here, someone
knows her linie is parted wrongly

is iemand stil om deze spinnewebben
in de uithoeken van haar lichaam.

239

and cares about these cobwebs
in the corners of her body.

Originelen J esenin (pag. 211) en Mandelstam (pag. 212):
Co6axe Ka'l.anOBa
.4aR, ~M, Ha C'IIaCTbe nany MMe,
TaKYlO nany He BHJlan 11 CPOJlY •
.4aBaA: C 1'0603 nonaeM npH nyHe
Ha THXyJO, beCIUYMHYlO norOJlY.

JlaA,

Ha C'IIaCTlioe nany MMe.

~HM.

nO)!(anyACTa.,

rony~5qHK,

He JlH:ltHCb.

noAMH co MHOA: XOTb caMOe npoeToe.
BeJlb TI:II He 3HaeUIh,
He

3HaeIlJb

X03JlHH

Tli,

Ts09

1.lTO TaRoe JlCH3HIIo,
1.11'0 .KTb Ha CBere CTOHT.

H MHn K

:3 HaMeHHT ,

H Y Hero rocreR OblBaeT EI ACMe MHoro,
H

KaJK,IlJ::M:R,

Y1UiOaJlCb,

HOpOBHT

TeOJl no IlJepCTH OapxaTHOA: nOTporaTb.

Tb! no-co(Sa.'l.bH .tlbJlBOnbCKH xpaCKB,
C TaxolO MHJlOIO .tlOBep'lHBOA npHJlTueA.

H, HKxoro MH KannH He cnpOCHB,
KaK nbJlHI:iR ,npyr,
noR MHJI:bIA .Q;I:HM,
TaK MHoro

TbI ne3euIh uenOBaTbCJl.
cpe,llK TBOHX roeTen

BCJlKHX H

HeBCJlKHX

OblllO.

Ho Ta, "1'0 Bcex Oe3MOnBHeA H rpycTHea,
CJOJla cnY'IIaAHO BllPyr He 3aXOJlHna?

OHa npH,tleT, ,IUl1O TeOe nopyxy.
H 6e3 MeHJI, B ee yCTaJlJlcb 83rnJlJJ.,
Tli 3a MeHJI nH3HH eR He.HO PYKY
3a. Jlce, B 'IIeM ÖYJI H He 0&111 BHHOBaT.

oc~m

MAHnEnbUlTAM 1891-1937

30nOTHCToro Me.o.a CTpyR H3 GYTblJlKH TeKna
TaK rq:ry"le H ,D,onro, "ITO MonBHTb x03J1RKa ycnena:
::lleCb, EI ne\.lanbHoA: TaBPH,D,e, Ky,D,a Hac CYllbOa 3aHecna,
NI:» COBceM He CKY'laeM - H \.lepe3 nne'io norml..D.ena.
Bck.I..D.Y i;.axyca cnY)XÓbl, Ka.K êY..D.TO Ha. CBeTe O,D,HK
CTOpO:lKa H COoaKH - H..D.eutb, HHKoro He 3aMeTHIl.:b KaK TJllKeJlble OO"lKH, cnoKoA:Hble KaTJlTCJI ..D.HH:
)laJleKO B wanal..!Jc ronoca - He noAMeun., ue 3aMennllb.
f10cne .... atO Mbl ElbIIl!JlH B orpoMHbtlt KOpH\.lHeBbIP. ca..D.,
KaK pecHHUbl Ha OKHax Ony11leHbI TeMHble UlTOPbl,
~~HMO (,e.1lb:X KonOHH Mb! nOUl1tH nOCMOTpeTb BHHorpall,
rlle BO:3llywHblM CTeKr.OM 05nHBalOTCJI COHHble ropbI.
CKa:3an: BKHOrpa..D. KaH cTapHHHaJl öHTBa :lKHBeT,
rLle ",y.o.pRBble BCa.D.HKKH 6bLTCR EI Ky,IU>JlBOM nop1UlKe.
B MaMeHHcTOP. TaepH..D.e HayKa 3nnaJlbJ - K BOT
30J10TbI)( necRTKH vnarOpO,D,Hble, pJl(aBble r'pJl..D.KH.

J::j

tly, a EI MOMHaTe oeJlOA: KaK npRnKa CTOHT THILlHHa.
f!axHeT Yl\CYCOM, KpaCKOA: K CBelkHM BHHOM H3 nO..D.Bana.
f10MHaIlJb, B rpeQeCKOM ..D.OMe: Jl.~~OHMa!! Bcet.m Jl(eHa tie EneHa - ..D.pyraR - MaK ,nonro OHa BblIIHBana?
30nOToe PYHO, r,D,e l:{e TbI, 30nOToe PYHO?
BCI::: llopory wyMenH r40pCKHe TR>îie.'l..I::.Ie BOJlHbI,
11 nOKHHyB Kopa;~nb, HaTpY..D.HBl:.IHn B MOpRK rtonoTHO,
C.llHcceA B03BpaTHJlCR, npOCTpaHCTBOM H BpeMeHeM nonHbrA.
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VOORWOORD
Na het welgevulde Lustrumnummer moest de omvang van dit
Herfstnummer beperkt blijven tot 160 pagina's. In Nederlands proza
twee verhalen, van Chantal van Dam en Frans Pointl, en een drietal
brieven van Adriaan Morriën. In Nederlandse poëzie o.m. werk van
twee opmerkelijke Vlaamse dichters, debutant Charles Ducal en
Erik Spinoy, die in ons vorige nummer debuteerde. Ook een Nederlands debuut van Karel van Eerd, die wij eerder als Pasolinivertaler introduceerden. Voor het eerst poëzie van Hans Vlek, opnieuw poëzie van Leo Vroman.
Light Verse biedt o.m. een nieuw Vierluik, de Donselaer-strip van
Charlotte Mutsaers, voor het eerst in deze rubriek Peter Burger, zoals steeds Drs. P en Kees Stip, en tenslotte werk van twee Noren,
Bjerke en 0verland.
Het vertaalde gedeelte van dit nummer is namelijk gewijd aan de
Noorse literatuur, die pas tot bloei kon komen nadat Noorwegen
zich in de loop van de vorige eeuw had bevrijd van de Deense hegemonie. In Vertaalde poëzie werk van negen Noorse dichters, onder
wie meesters als Hamsun, Ibsen en Edvard Munch, die als dichters
weinig bekend zijn. Hamsun krijgt speciale aandacht in dit nummer. De voorplaat toont een spotprent van Hamsun in de rol van
Pan. Twee niet eerder vertaalde verhalen van Hamsun zijn opgenomen, en een essay over hem van Nordahl Grieg. In Vertaald proza
ook verhalen van USveid, Omre, Sandemose en Vesaas. Alsof ze erop geselecteerd zijn, spelen in elk van de Noorse verhalen dieren een
belangrijke rol.
In Tekeningen Edvard Munch, ten dele illustraties bij Ibsens Peer
Gynt. In Anthologie tenslotte sociale satire van de achttiende-eeuwse
Noor Holberg, in een Nederlandse vertaling uit 1741.
Redactie

Nederlands proza

Sprookje
Chantal van Dam

Er was eens een man die te veel tegelijk wou. Hij wilde van alles verstand hebben, alles meemaken, alles kunnen, hij wilde meer dan mogelijk was. Omdat hij naar verhouding maar weinig kon uitrichten
had hij steeds het gevoel dat hij iets miste en dat hij eigenlijk wat
anders moest doen dan hij deed. Bevond hij zich in gezelschap dan
snakte hij naar eenzaamheid, trok hij zich terug dan viel hem in dat
hij zich nodig onder de mensen moest begeven. Zag hij de nieuwste
film met Meryl Streep dan ging zijn hart uit naar een klassieke Romy Schneider, was hij bezig aan een keukenrek dan dacht hij met
spijt aan zijn cursus computerkunde. Als hij een weekeinde in Londen doorbracht verlangde hij naar Parijs, in het Stedelijk Museum
leek het Boymans van Beuningen interessanter en andersom.
Vast werk had hij niet. Hij rolde van het ene in het andere baantje
dat ook weer tegenviel. Net als vrouwen, bah, wat gingen vrouwen
gauw vervelen. Na een week of drie hadden ze geen enkele verrassing meer te bieden.
Behalve zijn laatste vriendin. Die wierp hem bij het afscheid voor
de voeten dat hij aan kwalijke frustraties leed en er goed aan zou
doen zich eens te laten nakijken. Hij begon zich zorgen te maken
dat hij niet helemaal in orde was, hetgeen zijn nachtrust verstoorde en hem via de huisarts naar een psychiater voerde.
De psychiater wist onmiddellijk waar de schoen wrong. `Het probleem is dat u zich niet kunt concentreren. Ik zal u daarom de volgende opdracht geven: u gaat uw opwellingen voortaan kritisch benaderen. Wilt u bijvoorbeeld naar de film, dan vraagt u zich hardop af waarom. Waarom wil ik naar de film? Voor Meryl Streep?
Voor Romy Schneider? Moet ik die werkelijk zien? Moet ik daarvoor de deur uit? Onzin! Flauwigheid! Begrijpt u wel? U moet uzelf
de dingen uit het hoofd proberen te praten en zo geleidelijk uw invallen zien te beperken.' Hij maakte een paar aantekeningen en zei:
`Zullen we het zo doen, ja? Komt u dan over een maand terug.
Romy Schneider nota bene. Die huilerige matrone, gadverdarrie.'
3

Er gingen twee maanden voorbij, maar de man kwam niet opdagen. De psychiater, die sinds het ik-tijdperk was afgesloten weer
ruimte in zijn agenda had, besloot hem op te zoeken. Hij trof hem
in deplorabele toestand aan. `Wat is dat nu?' vroeg hij. `We zitten
toch niet in een depressie?'
De man verklaarde zuchtend dat het leven hem de keel uithing
en dat hij niets maar dan ook niets meer wou.
`Komkom, niet zo somber,' zei de psychiater. `Vertelt u eens wat
er de afgelopen vijf minuten door uw hoofd is gegaan.'
Nou,' zei de man, `eerst dacht ik: ik zal toch lek de Jong eens
lezen. Maar ja, dacht ik toen, lek de Jong, moet ik daarvoor de
deur uit? Laat ik liever de verkiezingsprogramma's vergelijken. Of
laat ik zorgen dat mijn buurvrouw straks op een fatsoenlijke partij
stemt. Maar ja, zo'n matrone, gadverdarrie. Nou en toen...' `Stopt
u maar,' onderbrak de psychiater. `Ik weet genoeg. Uw conclusie
is onjuist. U wilt nog steeds heel veel. U heeft zich alleen sterk ingeleefd in uw opdracht. U denkt dat u niets meer wilt. Een geweldige verbeeldingskracht. Prima. Kleedt u zich aan en loopt u met
mij mee. Ik heb een plan.'
`Kijk,' zei hij toen ze tegenover elkaar in de spreekkamer zaten,
`een mens kan slechts gelukkig zijn als lichaam en geest in harmonie verkeren. Bij u is dat duidelijk niet het geval. U wilt meer dan
u aankunt, u heeft als het ware te veel geest en te weinig lichaam.
We hebben geprobeerd uw geest terug te proppen in uw lichaam,
de conventionele methode, maar we kunnen ook een andere weg bewandelen.' Hij schoof dichterbij en ging op zachtere toon verder:
Mijn plan, en ik moet u met klem vragen er met niemand over te
spreken, het is ongehoord en ik kan er last mee krijgen, mijn plan
houdt in dat we uw lichaam aan uw geest gaan aanpassen. Hoe zult
u zeggen. Welnu. Onder mijn cliënten zijn er verschillende die met
een probleem kampen dat tegenovergesteld is aan het uwe. Te veel
lichaam en te weinig geest. Begrijpt u al waar ik naar toe wil? Ik wil
naar wederzijdse compensatie. We gaan uw geest van extra lichaam
voorzien en helpen in een moeite door andermans lichaam aan meer
geest.' Hij haalde een kaartenbak uit zijn la, bekeek een aantal kaarten en vervolgde: `Hier. Een huisvrouw die de tweede emancipatiegolf niet heeft kunnen bolwerken. Vindt dat zij iets moet ondernemen, maar weet niet wat. Zou iemand anders willen zijn. Alsjeblieft. Voelt zich soms een vaatdoek, ziet er ook zo..., enfin dat doet
er niet toe. ZMSF: + 12, PAV: -10.'
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Vakjargon,' zei hij vergoeilijkend. `Zillingers manipulation sensibility factor en personal appreciation value.' Hij trok een tweede
kaart uit de bak en las voor: `Een chemisch technoloog. Zou promoveren op de drietrapsafbraak in zuiveringsinstallaties. Onderzoeksteam uit de VS kwam eerder tot publikatie. Heeft wetenschappelijke loopbaan opgegeven. Zoekt inspiratie. Voelt zich naar eigen
zeggen shit.'
Een politicus. Wil een nestor zijn. Wordt algemeen als ouwe zak
beschouwd.'
`Den Uyl?' vroeg de man.
Ik noem geen namen,' zei de psychiater beslist. `Deze is trouwens niet geschikt. ΠΑν: + 25. Maar deze bijvoorbeeld wel. Literair boekbespreekster in identiteitscrisis. Voelt zich een parasiet. Een
woekerplant. Literatuur, hè, dan krijgje dat. Wil graag zelf iemand
zijn, maar weet niet wie.'
De psychiater liet nog enkele cliënten de revue passeren, besprak
de voor- en nadelen van de potentiële kandidaten en koos uiteindelijk
voor de chemisch technoloog die als wetenschapsman immers de
schoonheid van het experiment zou waarderen. Hij vergiste zich
niet. De technoloog was dolenthousiast.
De psychiater organiseerde een kennismakingsbijeenkomst voor
zijn twee proefpersonen en instrueerde hen over de te volgen gedragslijn. Hij hield de man die te veel tegelijk wou voor dat hij vanaf heden over twee lichamen en dus over dubbele mogelijkheden beschikte en wees de technoloog erop dat hij nu Frits Molenaar heette,
net als de man die te veel wou, en dat de broodnodige inspiratie weldra op hem zou worden overgedragen. `Heren, dit is een historisch
moment. Het ga u goed. Doe uw best en verpruts uw tijd niet aan
Romy Schneider.' Hij wenste beiden nogmaals veel succes en sprak
de hoop uit hen over een maand fris en vrolijk weer te zien.
Een maand later constateerde de psychiater met genoegen dat de heren Molenaar blaakten van gezondheid en straalden van levenslust.
`En, wat heeft u zoal uitgespookt?' vroeg hij.
Een heleboel,' zei de man die te veel tegelijk wou. `Ik heb een
keukenrek getimmerd, Parijs doorkruist, het Boymans van Beuningen bezocht, lek de Jong gelezen...'
Een computertaal geleerd,' ging de technoloog verder, `het Stedelijk, het Van Gogh en het Rijksmuseum aangedaan en Meryl
Streep gezien in Londen.'
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Bovendien de dag- en weekbladen gespeld, alle partijprogramma's opgevraagd, zittingen van de eerste en de tweede kamer bijgewoond,' vulde de eerste Frits Molenaar aan, `ik wil mij namelijk
grondig politiek gaan oriënteren, zodat ik straks in mei als het er op
aan komt zeer bewust kan kiezen. A propos,' zei hij, zich tot de
tweede Frits Molenaar wendend, `over een uur begint de afdelingsvergadering van de VVD in Amstelveen.'
`Excuseer, ik moet weg,' zei de chemisch technoloog. `Ik probeer
de VVD te coveren, maar dat valt nog niet mee. Die lui zitten overal.' Hij groette de psychiater en rende de spreekkamer uit.
`Het is een wonder,' zei de psychiater verbluft. `U zult wel ingenomen zijn met uw tweede lichaam.'
De man die te veel tegelijk wou beaamde dat hij het leven inderdaad een stuk zonniger inzag, maar wilde niet verzwijgen dat hij nog
niet helemaal tevreden was. Hij kon zijn plan om de landelijke politiek bij te houden maar in beperkte mate ten uitvoer brengen, legde
hij uit. Zelfs voor een tweevoudig persoon als hij gebeurde er te veel
op dat gebied. Met een derde erbij zou het misschien beter gaan.
Zou niet nog iemand kunnen worden ingeschakeld? Hij had nu eenmaal geest in overvloed, dat wist de psychiater zelf wel, hij kon gemakkelijk een derde lichaam animeren. Dan zou er weer een stuurloos mens geholpen zijn en zouden tevens de christendemocraten bij
de hoorns kunnen worden gevat.
`D'r zit iets in,' zei de psychiater. `Vooruit. Zal ik de huisvrouw
eens benaderen?'
Liever de boekbespreekster,' zei de man. `Dan kan ze wat verslagjes maken, want daar is de technoloog onder ons gezegd geen
held in.'
`De psychiater voldeed aan het verzoek en belegde een bijeenkomst om de nieuwe deelneemster aan het experiment te introduceren. Hij vertelde haar wat de bedoeling was, schonk de aanwezigen een glas wijn in en bracht een toost uit op de goed afloop. `Mevrouw, Fritsje mag ik wel zeggen, heren Frits, dit is een historisch
moment. Leve de interpersoonlijke uitwisseling.'
Tijdens het volgende bezoek vroeg de man die te veel tegelijk wou
om een vierde lichaam. De technoloog en de boekbespreekster, die
waren afgereisd om respectievelijk fractieleider Nijpels in Alphen
aan de Rijn en ex-premier Van Agt in Den Bosch te horen spreken,
slaagden er niet in ook de PvdA in de gaten te houden, lichtte hij
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toe, terwijl die als geheide winnaar juist op de voet gevolgd diende
te worden. De psychiater liet zich van de noodzaak overtuigen de
personen Frits Molenaar opnieuw uit te breiden en zette de huisvrouw in. De keer daarop gaf hij met enige tegenzin toe dat het uit
de dood herrezen D'66 niet buiten beschouwing kon blijven en leverde hij een langdurig werkloze tandarts. Vervolgens een mislukte
ondernemer. `Dit is de laatste,' zei hij. `Het experiment mag niet
uit de hand lopen.'
`Natuurlijk niet,' zei de man, `maar zeg nu zelf; klein links moet
ook gedaan worden.'
Ik red het niet,' zei hij een week daarna. `Ik wil degelijk te werk
gaan bij mijn inventarisatie en hoeveel partijen hebben we niet in
dit land? Kijk nog es in je kaartenbak.'
`Het is al oktober, de tijd dringt,' zei hij twee dagen later. `En
mijn onderzoek wordt steeds belangrijker. Stel je voor dat ik een verkeerde keuze maak, dan zijn er zeven stemmen naar de knoppen.
Ik moet nu doorzetten, maar ik kan de zaak niet bijbenen. Ik heb
meer body nodig.'
De psychiater weigerde. Het experiment begon griezelige vormen
aan te nemen, meende hij en hij wilde niet verantwoordelijk zijn
voor een monster. De man vond deze kwalificatie ongepast. Als hij
ergens op leek, dan toch op god, al was die maar een simpele drieeenheid.
`Ga alsjeblieft weg,' riep de psychiater kwaad. `Godsdienstwaanzin behandel ik niet.'
Nog dezelfde middag trad de voltallige Frits Molenaar de spreekkamer binnen. Veertien ogen keken de psychiater dreigend aan, zeven stemmen sisten: `Je cliënten of je leven.'
Bevend overhandigde de psychiater de dichtstbijzijnde Frits Molenaar de kaartenbak.
Het was bijna voorjaar toen de man die te veel tegelijk wou door het
Vondelpark slenterde en in een sjofele figuur op een bank de psychiater herkende. Hij liep naar hem toe en vroeg hoe het ermee ging.
`Depressies, depressies,' zuchtte de psychiater. `Ik zit zonder
werk, ik voel mij volstrekt overbodig. Het is doffe ellende. Frits, jongen, kun jij me niet helpen?'
De man antwoordde dat hij dat zeker kon, maar slechts op één
manier.
De psychiater verbleekte. `Goed,' zei hij tenslotte, `dit is een histo7

risch moment. Ik ben Frits Molenaar. Ik verken de Nederlandse
politiek.'
`Praat me niet over politiek,' zei de man. `Eén grote kankerzooi
is het, daar ben ik onderhand wel achter. Ik houd het op cultuur
tegenwoordig.'
Hij hielp de psychiater overeind, sloeg hem op de schouder, gaf
hem een duwtje in de rug en zei: `Er draait een gouwe ouwe Romy
Schneider in The Movies.'
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Brieven aan een vriendin
Adriaan Μοrriën
Amsterdam, 15 juli 1985
Lieve schat,
Ik laat maar weer eens wat van mij horen. Nadat ik was opgestaan,
mijn ondergoed in de was had gedaan, had afgewassen en ontbeten, ben ik naar Artis gegaan. Zondags kijk ik weinig naar de dieren omdat er dan zoveel mensen zijn, veel stellen, uit de stad, denk
ik. De meisjes zijn zeventien tot twintig, de jongens steevast een jaar
of twee ouder, sommigen nog maar losjes versmolten. Het zijn voor
het merendeel jongens en meisjes uit het volk. Artis is voor hen het
Concertgebouw op zondagmiddag, denk ik. Op zondagmiddagen
zijn er altijd ook veel jonge gezinnetjes. Veel van de jongemannen
hebben een fototoestel, vaak met een telelens. Enkelen bezitten zelfs
een filmcamera waarvoor zij, met toestemming van hun vrouw, jaren hebben moeten sparen. Zij filmen eerst hun vrouw met de 'kleine' , meestal bij de apenrots, en dan de leeuwen, tijgers, neushoorns,
olifanten, giraffen enzovoort. Het is altijd leuk, en soms ontroerend,
om naar de gesprekken te luisteren, vooral van de kinderen, waarbij mij een enkele keer denkbeeldige tranen in de ogen schieten.
Soms vragen kinderen mij hoe laat het is, omdat ik er, zoals je weet,
enigszins respectabel uitzie. Ik haal dan, om de kinderen te amuseren, met enig vertoon mijn gouden zakhorloge voor de dag. Van
de week liet ik er een jongen op kijken, een blanke jongen van een
jaar of acht die in gezelschap was van twee Surinaamse meisjes met
kunstig opgebonden kapsels, voorzien van witte strikken (de hand
van de moeder!). De jongen bekende mij spontaan dat hij niet kon
kloklezen. Ik bewonderde zijn moed om mij dat onmiddellijk, in het
bijzijn van zijn exotische vriendinnetjes, op te biechten. Ondanks
alles schrijdt de beschaving voort, dacht ik, want wat is cultuur anders dan onbevangenheid gevoegd bij zelfrespect? Later zag ik het
drietal in de buurt van de apenrots rennen, op zoek naar hun schoolklas met de juffrouwen, veronderstel ik. In het voorbijgaan keek een
van de Surinaamse meisjes, het minst mooie, moet ik zeggen, mij
aan met in haar blik iets guitigs en vertrouwelijks, iets kokets ook,
een blik zo door en door lief en zuiver dat het een wonder was. Ik
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werd er nadenkend door, want ook ik heb een Surinaamse vriendin gehad, net als het jongetje. Maar de mijne kon geen vrede sluiten
met de mensen van welke huidskleur ook, en al nadenkend en verlangend werd ik er, om zo te zeggen, pedofiel door, `misdadig' in
het lieve en zuivere.
Toen ik bij de pinguins was gekomen, begon het te regenen. Ik
had geen regenjas aan en had ook geen paraplu bij mij. Maar gelukkig regende het op een lankmoedige wijze die met mijn stemming
overeenkwam. Er waren pinguins die het water indoken, om niet
nat te worden, leek het wel.
Nu zit ik te werken (`sublimeren'), met het nooit aflatende verlangen om een vrouw aan te raken, of alleen maar te zien. Ik kus
jou in de palm van je hand.
Adriaan

Amsterdam, 4 augustus 1985
Lieveling,
Van de week schoot mij de derde droom te binnen die ik je vorige
week wilde vertellen. Herinner je je de twee andere nog: die van het
drinkglas met ingeslepen schroefdraad, zodat je er het deksel tot de
gewenste hoogte in kon draaien (een pseudo-uitvinding), en het ongeval waarbij vijfentwintig Adrianen omkwamen? Van de derde
droom herinner ik mij ook alleen maar het slot, omdat de rest bij
het wakker worden meteen vervluchtigde. Welnu, ik lag op een bank
of een bed, ontkleed, naast Willeke van Ammelrooy (zo heet zij toch,
hè?) die ook ontkleed was. Ik had mijn rechterhand onder haar billen
geschoven die heerlijk glad aanvoelden en wilde met mijn hand, of
althans met twee of drie vingers, haar schaamlippen en clitoris strelen. Ik overlegde of ik eerst mijn vingers met mijn tong zou bevochtigen, maar daarvoor zou ik mijn hand uit haar ideale positie moeten
terugtrekken. Tegelijk vroeg ik mij af of ik Willeke niet vriendelijk
en beleefd om toestemming moest vragen. Die twee overwegingen
waren funest voor mijn droom, want ik werd wakker, tot mijn diepe
teleurstelling.
Het is waar dat ik Willeke van Ammelrooy erg aantrekkelijk heb
gevonden toen zij in het Amsterdamse gezichtsveld verscheen, niet
het minst door haar glimlach en vriendelijke gezichtsuitdrukking:
ik ben nu eenmaal een fetisjist van de expressie. Ik zag in haar aan10

venkelijk, toen ik haar nog slechts twee of drie keer had gezien, het
evenbeeld van een vriendin van mij, op wie ik in de jaren vijftig erg
verliefd was geweest en van wie ik veel heb gehouden tot aan haar
dood in 1964. Mijn vriendin vereenzelvigde ik in hoge mate met
mijn moeder en beiden zijn aan dezelfde kwaal overleden. Mijn
droom moet van `incestueuze' aard zijn en misschien pleit het in zekere zin voor mij dat hij zo weinig `versluierd' is. Maar wie zal zeggen of hij niet meer versluierd is dan ik kan waarnemen?
Ik kwam Willeke van Ammelrooy, toen zij nog maar pas bekend
begon te worden, bij mij om de hoek in de Parklaan tegen toen ik
Boebie, onze hond, uitliet. Zij liep op hetzelfde trottoir als ik en
kwam mij tegemoet, prachtig gekleed en opgemaakt, wat in zekere zin ook een vorm van naaktheid is. Zij passeerde mij rakelings.
Ik rook haar parfum en voelde de lucht die zij verplaatste. Ik bleef
staan en zag haar na, met een gevoel van rouw en smartelijkheid.
Ik heb Willeke van Ammelrooy overigens nooit gesproken. Theun
de Winter heeft haar eens geïnterviewd over een hobby van haar:
het sparen van doosjes. Zij sprak daar erg aardig en geestig over,
met een losse kinderlijke passie. Als het waar is wat Freud heeft beweerd, namelijk dat alle voorwerpen een symbolische of vertegenwoordigende betekenis hebben, zouden die doosjes best baarmoeders kunnen zijn, schuilplaatsen. Nu schuilt Willeke bij Marco
Bakker.
Ik zoek je gauw weer eens op. Dag lieverd, een kus van je
Adriaan

Amsterdam, 13 augustus 1985
Honey,
Ik ontving je uitnodiging voor de aanstaande vernissage. Ik vrees dat
ik niet kan komen, tenzij het slecht weer is, want als het mooi weer
is breng ik het weekend door bij vrienden in Oudemolen (Drente).
Het is ook mogelijk dat ik, hoewel het heel mooi weer zou zijn, door
besluiteloosheid toch in Amsterdam blijk te zijn gebleven en dan,
om mijzelf te bewijzen dat ik heel goed in staat ben een besluit te
nemen, wel naar de vernissage kom.
Op de presentatie van het jubileumnummer van De Tweede Ronde,
het overbevolkte kwartaalschrift van Marko Fondse en Peter Ver11

stegen, zag ik Emma en Frank van hun zomerreces teruggekeerd,
of zeg maar gerust uit het paradijs gerepatrieerd. Emma kuste mij,
aandachtig en hartelijk als altijd en met haar lieve omhoogstrevende gebaar dat zich in haar fraaie ogen weerspiegelt, waarbij zij heel
even op een hoogst flatterende wijze op een konijn of haas leek, het
mooiste knaagdier dat er is maar zo weerloos. (Ik zag vanavond op
de ty een hermelijn die een konijn besprong, het allengs zwakker
wordende dier doodde en zijn bloed uit de halsslagader zoog, althans
de eerste gulzige slokken.) Emma kuste mij dus en daardoor werd
ik, als in een droom, gewaar dat zij haar haren heel kort had geknipt,
zodat het geheim van haar schedel werd onthuld waarover ik later,
thuis, in de keuken onder het koken, met een opwindend maar heel
kuis gevoel nadacht. `Is Frank er ook?' vroeg ik. Emma wees in de
bij de tafels met drank en hapjes samengedromde menigte naar een
lichtelijk deinend rond achterhoofd, ook al kort geknipt en kalend,
waarin ik tevreden Franks achterhoofd herkende. Ik herhaalde tegen Emma mijn belofte om voor jou, Emma en Frank te koken en
wij kwamen overeen dat ik in eerste instantie met jou een datum zou
afspreken.
Bij Georg Christoph Lichtenberg las ik dat de lens van een hazeoog vier maal zo groot is als de lens van een mensenoog. Zou dat
ook voor de lens van een konijn opgaan? Vast wel, hè? En zou de
lens van Emma's oog groter zijn dan normaal? Ik zal het haar eens
vragen. Maar misschien weet zij het zelf niet en zouden wij voor een
antwoord op die vraag naar de oogarts of de opticien moeten gaan.
Denk je dat Emma daartoe bereid is? Bij Lichtenberg las ik ook dat
de ooglens van een mens vlakker is dan die van welk dier ook. Gek
dat ik die details op mijn leeftijd nog niet wist, hoewel het besef ervan, waarschijnlijk door onbewuste waarneming, wel in mijn geest
sluimerde, want ik werd door Lichtenbergs onthullingen niet op een
frappante wijze verrast. — Grote vrouwenogen gaan, terecht vind
ook ik, voor een blijk van schoonheid door. Ik houd ook van vrouwenogen die lichtelijk (maar dan ook lichtelijk) uitpuilen, zelfs wanneer het gezicht niet bijzonder fraai is. Lichtelijk uitpuilende ogen
die de iris, met meer oogwit eromheen dan het gemiddelde, goed
doen uitkomen, geven aan een vrouwengezicht iets dwepends, waaraan je intuïtief vaak voorbarige conclusies met betrekking tot passie en stuwende innigheid verbindt. En ook iets tragisch, zoals je dat
op schilderijen van oude meesters ziet, wanneer zij een mythologisch
onderwerp uitbeelden dat aan de Oudheid is ontleend. De blik is dan
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pathetisch omhooggericht, naar de goden die zelf onzichtbaar blijven. De blik en glimlach van een vrouw behoren voor mij tot de
mooiste verschijnselen die er op onze planeet zijn te vinden en doen,
wat dat betreft, niet onder voor het bosviooltje of een fuut met haar
jongen op haar rug. Laatst toen de zon even scheen en de vijftienjarige dochter van de eigenaar van de dierenwinkel op de hoek buiten was gaan zitten om daar, in de zon, de klanten af te wachten,
groette zij mij met een engelachtige maar, helaas, tot niets verplichtende glimlach die ik niettemin als een kostbaar kleinood in mijn herinnering opborg. De hele dag had ik, wanneer ik die glimlach uit
zijn bergplaats tevoorschijn haalde, het zalige gevoel dat ik onder
een lichte elektrische stroom stond.
In mijn jeugd hebben mijn vriendjes en ik eens in de duinen een
konijn in een strik gevonden. Het leek dood maar was nog warm
en toen wij het uit de strik hadden losgemaakt begon het te spartelen. Wij hebben het met een steen achter zijn oren geslagen totdat
het echt dood was en zijn ogen met de grote bolle lenzen braken. Nu
ik mij dat voorval herinner, voel ik dat het schuldgevoel en de
schaamte over die daad nog altijd op de bodem van mijn hart sluimeren. Ik probeer mij te troosten, maar misschien misleiden, met
de overweging dat ik het konijn, wanneer ik toen alleen was geweest,
zou hebben vrijgelaten. Ik werd woedend wanneer mijn moeder, die
toch heel lief was, beweerde dat dieren geen ziel hebben. In het
spraakgebruik van mijn ouders betekende het dat dieren niet voor
de `eeuwigheid' waren bestemd, zoals wij. Maar zou `leven' niet de
ziel' zijn van zowel mens als dier, en `dood' beider `eeuwigheid'?
Dag schat, ik kus je evenredige ogen,
Adriaan
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Ooit was zij de dame uit
een rijk sprookje
Frans Point!
Ik was bezig met de subjonctif, dat was moeilijk maar ik moest blijven uitblinken.
'Hier.' Moeder zette een kopje thee voor me neer.
Ik dronk er langzaam van. Toen pakte ik het Engelse boekje dat
ik voor twee kwartjes op de rommelmarkt had gekocht. Eigenlijk interesseerde het me niet, maar het zwartlinnen bandje met die grote gouden vlinder erop, had me verleid.
De afbeeldingen erin waren best mooi maar de aanschaf was toch
meer de 'heb' geweest. Ik sloeg het open. Een halve pagina toonde de gekleurde illustratie van een vlieg; zó vond ik die wel mooi,
maar ik sloeg ze altijd dood met de vliegemepper, voelde geen medelijden als ze aan de kleverige vliegenvanger vastgeplakt een langzame doodsstrijd streden. Pijltjes gaven aan welk deel van de vlieg
het betrof. 'Thorax', 'Compound eye', 'Antenna' , 'Legs', 'Abdomen', 'Wings'.
'The fly has three pairs oflegs and one pair of antennae ... ' las ik.
'Moet je je Frans niet doen?'
Als je dacht dat ze maar zo'n beetje voor zich uit zat te staren,
had ze je juist in de gaten.
'Zonde van het geld, dat insectenboekje, , merkte ze op.
'Het is m'n eigen zakgeld.'
'Het is het geld van de steun.' En zo had ze het laatste woord.
Weer was ik bezig met de subjonctif toen haar lage doordringende
stem klonk: 'Misschien doe ik hetzelfde als Fré.'
Tante Fré was haar jeugdvriendin geweest. Evenals moeder had zij
het kamp overleefd; van haar familie was niemand teruggekomen.
Beiden waren pianolerares maar moeder gaf geen les meer.
Op een dag deelde ze bijna achteloos mee: 'Fré is dood.'
'Zo ineens? Is ze onder een auto gekomen?' vroeg ik geschrokken.
'Waarom moet iedereen bij jou onder een auto komen, omdat je
een plakboek met modellen hebt?'
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Ik haalde mijn schouders op.
'Ze is uitgestapt,' verklaarde moeder en ik begreep.
'Ze is te werk gegaan alsof ze ratten moest verdelgen; je kunt het
toch op een min ofmeer behóórlijke manier doen,' zei ze alsof tante
Fré haar postuum had beledigd. Ze sprak, zoals vaak, in zichzelf.
Deze woorden waren niet voor mij bestemd.
Mijn oom Simon, moeders enig overgebleven broer, een arts, die
vanaf 1945 op jenever en bier had geleefd, was het jaar daarvoor ook
uitgestapt.
In mijn zestienjarig bestaan was meer dood dan leven geweest.
'Het enige familielid dat we nog hadden! Nu hebben we niemand
meer, alleen wij tweeën,' had ik opgemerkt.
Ze snoof en haalde tegelijkertijd de schouders op; een minachtend
en berustend gebaar.
'Ten little niggers.' Ze haalde vaker boektitels aan.
'Hoe kan ik mijn hoofd nu bij de subjonctif houden als u over uitstappen begint!' riep ik korzelig.
Ze gaf geen antwoord, liep naar de piano en sloeg de gehavende
klep met een klap omhoog.
Een diepe zucht ontsnapte me, daar begon de onmuzikale hutspot
weer. Straks, in bed, zou ik mijn Frans wel leren. Ik pakte mijn plakboek met automodellen, mijn droomboek want eens zou ik één van
die wagens bezitten.
Agressief sloeg ze het leitmotiv van het Warschauconcert aan,
daarna verknoeide ze ruw een gedeelte van Mozart's pianoconcert,
KV 488. Abrupt hield ze op, staarde even voor zich uit en bonkte
toen een fragment uit Beethovens eerste.
Weer hield ze op. Uit de hoek van m'n ogen sloeg ik haar gade;
triest rustten haar handen in haar schoot. Ze staarde er onafgebroken naar. Ik opende het plakboek. Daar was de N ash Seven, wat
liep die mooi glooiend af en wat een leuk, breed front had hij; alsof hij je mild toelachte. De voorkant van de Hudson Hornet was
minder vriendelijk, vooral die kleine voorruiten, net twee dicht
opeenstaande oogjes die de zaak niet helemaal vertrouwden.
Mijn gedachten dwaalden terug naar het uitstappen.
Vaak opperde ze: 'Kon ik eindelijk maar eens slapen, kon ik die
geldproblemen maar oplossen.'
Dat krijgt ze dus als ze zichzelf doodmaakt, dacht ik: geen
schreeuwdromen meer, geldzorgen verdwenen. Ze kreeg haar zin
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maar zou nooit weten hoe dat probleemloze voelde. Zo'n poging,
bedacht ik, was tòch op het leven gericht.
In 1934 scheidden mijn ouders. Na de oorlog spoorde vader ons
adres op. Toen hij ons bezocht kon ik me niet voorstellen dat die kleine, dikke, drukdoenerige man mijn vader was. Hij gaf me een fototoestel waar ik ontzaglijk blij mee was. Nu kon ik filmpjes van mijn
zakgeld kopen en de nieuwste automodellen fotograferen!
Nog voordat ik een filmpje had kunnen kopen had vader het
toestel op een donderdagmiddag gluiperig teruggehaald. Hij was er
speciaal voor uit Haarlem gekomen. Hij had het niet kunnen betalen en de handelaar had het teruggeëist.
`De smeerlap, gistermiddag dorst hij niet te komen hè?' riep ik
woedend uit, `reken erop dat hij het dan niet had meegekregen!'
Moeder lachte. Eigenlijk was dat geen lachen; haar mond verbreedde zich, het had iets minachtends. Daar kwam ook het bekende
snuivende neusbriesje.
Hij is je vader niet.'
`Wat?'
Vanaf 1931 hield hij het met een goed gesitueerde dame uit
Heemstede. In januari 1932, toen ik tante Martha in de Joodse Invalide bezocht, ontmoette ik daar een man, hij was tien jaar jonger
dan ik. Waarom dacht je dat jij David heet? Onze vriendschap duurde kort... maar was krachtig. Hij zal wel dood zijn, je echte vader.
Je lijkt op hem; David groeit weer op terwijl hij zich in de subjonctif verdiept.'
Het langste antwoord dat ze me in maanden had gegeven. De
daaropvolgende weken sprak ze niet; schouders ophalen, ja of nee
knikken.
Een middagje van mijn opgespaarde zakgeld met de blauwe tram
naar Haarlem toe, was leuk. Feestelijk en hooggezeten alsof je traag
in een koets met trijpen kussens reed. Evenals de conducteur kon
je, buitenom over de bumpers balancerend terwijl de tram reed, van
de ene wagon in de andere komen. Dit was de passagiers verboden
maar ik deed het stiekem toch. Ik wandelde door de Haarlemmerhout, aaide de herten die met vochtige ogen naar me opkeken; hadden ze verdriet? Met mensen had ik nooit zoveel medelijden, des
te meer met de dieren
Toen kwam ik die dikke, sloffende man tegen die misschien dacht
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dat ik zijn zoon was. Hij zag er oud, moedeloos en scheefgezakt uit.
`Dag David, wat een verrassing je hier te zien. Hoe is het met je
moeder?' Dat laatste vroeg hij nogal gretig.
Hij vertelde dat hij in een tehuis voor alleenstaande mannen
woonde, het was er allemaal erg ongezellig. Hij schilderde nog wel
wat, ik mocht best even meegaan om het eens te bekijken.
`Waarom zou ik meegaan?' vroeg ik stug.
`Kun je me dan een rijksdaalder geven?' vroeg hij.
Nu was een riks veel geld en ik zag niet de minste aanleiding om
deze verlopen oude vent iets te geven.
Ik denk er niet aan.'
Hij keek verbaasd en lachte een beetje zuur. `Je gunt je eigen vader toch wel een rijksdaalder?' Het klonk lamenterend.
Ik werd kwaad en dacht aan het fototoestel. `U krijgt niks, geen
cent, ga maar terug naar uw oudemannenhuis, u bent mijn vader
niet eens!'
Ruw greep hij mijn arm. `Wat zeg je daar, kreng datje bent, was
je er soms bij?'
`Ik was er net zomin bij als u,' riep ik, me losrukkend.
Terwijl ik wegrende riep ik nog: `Het wordt tijd dat u uitstapt!'
Als nummer één was ik voor het Ulo-examen geslaagd. Mijn cijferlijst mocht er zijn: voor alle vakken een negen.
Twee dagen na het examen verscheen er een ambtenaar van de
steun', die door zijn neus praatte en zei dat er meteen een baantje
voor me was, dan konden ze moeders weekgeld verlagen.
Ze antwoordde hem niet maar liep naar de piano, sloeg het deksel met een harde klap omhoog en begon woedend te spelen.
`Bent u doof mevrouw?' riep de ambtenaar. Hij pakte vast zijn
tas, net een schooltas, vond ik, en klemde die tegen zijn borst alsof
hij daar elk moment een kogel verwachtte.
Die vreemde slanke vrouw met het lange grijze haar en de grote
expressieve ogen, die zo fanatiek op de toetsen ramde, beangstigde
hem. Hij maakte aanstalten om op te staan.
Ze staakte het lawaai. `David krijgt eerst een week vakantie,' zei
ze kalm.
Maar...' Onzeker stond hij op. Moeder stond ook op en wees
naar de deur.
`En nu eruit,' zei ze.
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Voor de zoveelste maal bladerde ze dat foto-album door. Een morbide zelfkwelling waarbij ze, wit weggetrokken, af en toe iets onverstaanbaars mompelde.
Ik zat aan de huiskamertafel het nieuwste model van de Packard,
de Clipper, voorzichtig uit te knippen toen ze me riep en op een foto
wees.
Een grote zonnehoed waaronder een smal gezicht met grote ogen
die een nimmer beantwoorde vraag schenen te stellen, de mond met
de prachtige cupido-boog. De slanke hals rees op uit de brede boa
van witte struisvogelveren. Op de achtergrond vaag het gebladerte van een boom.
`Dat ben, of liever gezegd, dat wàs, ik.'
`Goh, wat was u mooi.'
Intens bekeken we die foto.
`Scott Fitzgerald,' merkte ze op en ik knikte een beamend ja om
onze kortstondige betovering te verlengen.
Ernaast de vergeelde foto van een brede laan met een druk verkeer van ouderwetse vierkante auto's. Bij sommige wagens was het
reservewiel met de grote spaken deels in één van de voorspatborden verzonken. Er reden ook enkele open koetsjes.
`Waar is dat?'
Haar mooie hand zweefde boven de foto en een lange sierlijke vinger wees een huis aan waarvan de vensters druk met ornamenten
waren getooid.
`Hier, op de tweede etage woonden in 1925 je grootouders. Het
is de Boulevard Victor Hugo in Nice.'
`Wat mooi...' fluisterde ik vol ontzag.
Altijd had ik wel geweten dat er iets sprookjesachtigs in mijn familie was geweest, een nonchalant soort rijkdom.
`Waren ze rijk?'
`Dat is voorbij.' Ze klapte het album dicht, stond op, borg het weg
en deed de buffetlade op slot.
Zodra jij je een beetje kunt redden, haak ik af,' zei ze op de dag
waarop ik negentien werd.
`Houdt u dan niet van me?'
`Ja, maar het is niet voldoende.'
Ze had me een schitterend polshorloge gegeven, zal zich daar veel
voor hebben ontzegd.
Vergeleek ik haar met de moeders van mijn weinige vrienden, dan
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kwam ik er bekaaid af. Die knuffelden hun kinderen en luisterden
geïnteresseerd naar alles wat ze vertelden.
Die moeders hadden nooit in kampen gezeten waar ze hun hele
familie waren verloren. Wat zij in die j aren hadden meegemaakt was
maar een flauw afgietsel van de werkelijke verschrikking.
's Ochtends voor ik naar school en later, voor ik naar mijn werk
ging, gaf moeder me een kus op m'n voorhoofd die ik beantwoordde
met een kus op haar wang. Veel dood verandert levenden ingrijpend; ze was verward en verkild.
N ooit gingen we eens samen uit. Zij bleef thuis en ik ging naar
onschuldige films waarin George Formby, het duo Abbott & Costello
speelden en Esther Williams haar hele rol zwemmend volbracht.
Ik werd gebiologeerd door Pier Angeli, het tengere Italiaanse
filmsterretje. Misschien omdat ik meende dat moeder er als meisje
ongeveer zó moet hebben uitgezien?
Op de avondschool ontmoette ik Hanna. Zij leek op Pier Angeli
en ik voelde nadrukkelijk de behoefte haar te beschermen. Met seksualiteit had dit niets te maken.
Op de avondschool wendde ik moeite met Engels voor. Ik vroeg
Hanna, die uit een groot katholiek gezin kwam, me er woensdagof zaterdagsmiddags mee te helpen. Zo zat dat spichtige meisje in
mijn zolderhokje, me iets uitleggend wat ik allang doorhad.
Soms keken we elkaar intens aan. Vaag dacht ik aan een soort tederheid, maar hoe dat te geven.
Op een zondagavond speelde moeder een deel uit Chopins tweede
pianoconcert tot mijn verwondering helemaal uit. Het klonk zowaar
zacht en melodieus en stemde me triest; zo had ze in geen tijden
gespeeld. 'Met haar talent en techniek had ze een geweldige pianiste
kunnen worden, volgens mij bezit ze een absoluut gehoor,' had tante
Fré indertijd opgemerkt.
'Waarom speelt ze alles dan zo woest en chaotisch?' had ik
gevraagd.
Tante Fré zuchtte en streek me over het haar. 'Zoals de oorlog
haar geest heeft verminkt, verminkt zij nu de muziek die aan vroeger
herinnert. '
Toen moeder het stuk had beëindigd, draaide ze zich naar me toe
en zei: 'Hanna hoeft niet meer te komen, begrijp je wel?'
Ik wilde protesteren; wat had ze ineens tegen Hanna?
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Ik opende mijn mond toen haar handen dat typerende gebaar
maakten waarmee ze me vaak het zwijgen oplegde.
`Géén meisjes, jongens kunnen me niet schelen,' vervolgde ze,
keerde zich naar de piano en herhaalde dat bijzonder tedere gedeelte,
het larghetto.
Tranen sprongen in mijn ogen. `Zodra jij je een beetje kunt redden, haak ik af, houdt u dan niet van me, ja, maar het is niet
voldoende.'
Ze stond op en sloot zowaar behoedzaam de pianoklep.
`Dat heeft u schitterend gespeeld... zo vol van.. , zo liefdevol,' zei
ik hees.
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Nederlandse poëzie

Vier gedichten
Charles Ducal

Avondgebed
Wind en regen sloten de vensters.
Wij zaten geknield bij de haard
in de godsdienst die wij zouden erven.
De vrouw die ons had gebaard
zei formules om ons te verkleinen.
Haar stem zeurde taai in de nek.
Wij zaten stom, pas ingewijden.
De man die ons had verwekt
hief de hand. Wij boden het hoofd.
Hij veegde zijn duim in de hersens.
Wind en regen bestookten de droom.
Onder bed sliepen wolven en heksen.

Tweestrijd
Genesis 22
Wij gingen de berg op, mijn vader en ik.
Ik droeg met sterkere handen het wapen.
Wij spraken niet. Ik betrapte zijn adem
op meer dan zijn leeftijd. Schrik.
Hij kwam eerst boven. Ik liet het toe.
Ik hijgde om zijn vermoeidheid te dekken.
Hij nam het geweer. Ik speurde nauwlettend
naar wild. De schrik nam hinderlijk toe.
Hij is oud, dacht ik, hij zal alles missen.
Hij streelde het wapen, vocht met zichzelf.
Toen sprak hij: laat God maar beslissen.
Ik keek in de loop. Ouwe gek!
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Vader
Onder de lakens werd alles vergroot.
De hoeve werd door moerassen omslopen,
tegen de poort lag de waakhond gedood,
een vreemde hand brak grendels en sloten.
Wij bleven wakker tot wij hem hoorden.
Hij kwam uit een donker van regen en mist
op hoefslagen die de verbeelding doorboorden.
Hij kwam in de kamer, zonder gezicht,
veegde een kruis op al die daar lagen.
Onder de lakens werd alles herleid.
In zijn hok lag de waakhond te slapen,
de poort bleef open, wagenwijd.

Vader
Het was nacht. De hoeve gesloten.
Waakhonden hielden het erf in bedwang.
In de stal werd een ketting verschoven,
een kras op de stilte. Ik luisterde bang.
Alles scheen in zichzelf te geloven,
de kamer kwam los uit het grote verband.
De nacht bewoog. Ik kon het niet horen.
Vermoedens likten de ruiten zwart.
Toen stak een stem het donker over,
vrolijk geblaf beet de stilte kapot.
Ik stond op, trok het venster open.
Hij waterde, wijdbeens, standbeeld van God.
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Villa Borghese
Karel van Eerd
Sdegno il verso che suona e che non crea
Weg met het vers dat klinkt maar niet beeldt
Ugo Foscolo, Le Grazie Ι 25

1
AL OROLOGIO d'ACQUA: uren
wacht bij de stilstaande waterklok.
Wrok niet dat je hierheen bent gelokt.
Tel niet, dan zal het langer duren.
Lach verlegen mee met je buren
die ook voor gek staan. Vanaf de bok
port je koetsier al 't paard met zijn stok:
jij wilde toch bootje gaan huren!
Zij rijden rond om rond te turen,
zien Mozes in het papyrusriet,
horen het park vol kindergeschreeuw.
Bij de roeivijver vindt hij haar niet,
ook niet bij de Nederlandsche Leeuw.
De koets passeert de zelfmoordmuren.
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2

Ασ Κ∆ΗΠΙΟΙ ΣωΤΗΡ1 staat er:
heiland Asklepios toegewijd.
Roei. Leer dat kind Grieks. Verdrijf de tijd
met schoolmeesterswijsheid. Maar laat er
geen twijfel bij je zijn: pas later
beeft haar bloed. En later krijg jij spijt,
als zij met zo een efebe vrijt
als die daar hunkert langs het water.
Naast het tempelfront klinkt geklater.
Borsten bloot en met ontklede buik
van mossige kalksteen, halfbezwijmd,
schenkt de nimf de vijver uit haar kruik.
Het kind wil niet weten dat zij rijmt.
Die mooi? Was hij een vrouwenhater!

3
CONCORDIA: eendracht van zeven
pijlen in de klauw van Neêrlands Leeuw.
Leg uit hoe een haast failliete Zeeuw
monumentaal wou overleven.
Verklaar hoe zijn insolvent streven
tegen 't einde van een oude eeuw
Rome verrijkt heeft. De kunstreis geeuwt.
Zij poseert verveeld maar verheven.
Zijn camera verraadt geen beven.
Een vijfhonderdste is het behoud
van haar stille lach, die flitst voor hem
Zij blijft eeuwig te jong en hij oud.
De diamond verbeeldt stil haar stem.
Generaties zijn geen gegeven.

25

4
Venus, PRINCIPESSA BORGHESE:
een burgerprinses uit haar japon.
Lees hoe zij met goddelijke zon
en ambrozijn haar heilig wezen
omgord heeft. Blijf Foscolo lezen,
welke walgde van Napoleon
maar Canova nooit volprijzen kon,
wiens keizerportret werd geprezen.
't Was er best een om op te pezen,
maar hij houdt het gesprek op niveau.
Ook haar melkmarmeren huid was chic,
van de winter. En die Foscolo
was van geboorte een halve Griek.
Met anekdotes niets te vrezen.

5
EROI d'ITALIA, Hermen:
borstbeeldpalen op de maat van roem.
Loop stil met haar mee. Hoor het gezoem
van Hyblaeische bijenzwermen.
Meet je tred langs stoffige bermen.
Pluk niet die laatste acanthusbloem.
De pater groet: sit pax vobiscum.
Voor verzwijgen bestaan geen termen.
Hij vraagt de Heer zich te ontfermen
over ons en leent zijn kort gebed:
Kyria, mevrouw, eleison!
Zij vraagt: waaraan denk je? `Dit sextet',
omdat hij `jou, straks' niet zeggen kon.
Hij rijmt: de stenen helden kermen.
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6
TRAMONTO van de BELVEDERE:

zonsondergang vanaf het terras
van de Pincio. Wacht tot de dag as
zal zijn, nu vlammen lucht verteren.
Kijk niet of zij nog om zal keren.
Hoor water. De late kleuterklas
gilt om de gesloten poppenkast.
Weer moet Arlecchino zich weren.
Colombina mocht hij vereren
als 't haar schikte, op haar dag, haar uur.
Exit zij. Zijn solo vraagt stil spel.
Het achterdoek is een hellevuur.
Dat past, dat weten kinderen wel.
Een duivelsrol valt niet te leren.
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Felix
Marko Fondse
Voor

Rolfe H. Chamness

Kleine Poes, voor zijn geluk, heeft
zijn propje, klosje en Baasje.
Baasje weer, voor zijn geluk, heeft
op zijn beurt Kleine Poes.

(Hydra 1985)
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Twee gedichten
Albert Hagenaars

Projectie
De stad valt, veld geworden, stil.
Slechts lege staken steken uit de sneeuw
schuin omhoog, als enig teken van wat
ook innerlijk niet meer te verhinderen is.
In de gangen flakkert een laatste licht.
Buizen staan op springen. Geen metro rijdt
nog terug naar het eindpunt waar alles eens
begon. Zelfs de roosters vriezen dicht.
Nu wordt zijn etage ruim en licht, kan hij
ademloos voor het raam blijven staan, waarop
het verleden zich, haperend nog, projecteert:
Heide tot aan de bosrand in hevige bloei.
Klokken katholiek dreigend in de verte.
Haar in het zand gesmoorde kreet. Het bloed.
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Het viaduct
Er zijn de nachten dat het met geen woorden
te omschrijven verraad de overhand neemt,
hem in zijn onrust de regen in dwingt te gaan,
naar het verlaten viaduct in een voorstad,
waar hij zich in zijn schimmenspel verliest, tot
de laatste zwaargeladen goederentrein nadert
en, over en door hen heen denderend, weer
zijn kreten onttrekt aan het lawaai van ijzer
op beton en de innerlijk harde bellen.
's Ochtends, de meeuwen krijsend in zijn hoofd,
zoekt hij de resten in het schuim van wat
in zijn geheel nooit aan zal spoelen,
langs de vloedlijn van zijn begeerte.
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Drie gedichten
Erik Spinoy

Henry Moore in Palais Auersperg
Een duif
Bereikt een tak. Een klank,
Van knarsende scharnieren,
Hangt in de zilveren lucht
En is weer uitgewist.
Klimop bekleedt verweerde stammen.
De cirkel van kastanjes, langzaam uit
Elkaar gehaald, legt op het grasperk
Nog de handen van zijn schaduw
Bedekt het met een zoete regen
Van genade, van gebladerte.
En midden in de tuin ligt
Wit en vol van rust een marmeren
Gewricht.
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Meermin
Ze heeft een vijver
Onder zich, een tuin en een paleis
In het vooruitzicht en in zichzelf de
Onpartijdigheid van wie alleen maar
Stilstaat. Levens lang al ziet ze
Elk seizoen — ontluiken en weer
Kleumend dichtgaan. Verval, kortom, in
Alle mogelijke refreinen. Ze kent de
Zinloosheid van het aanhoudende
Herstel, als van een huis dat al
In vlammen staat. De haast waarmee
Iets wordt, zodat het haast met lege
Ruimte samenvalt, kan haar niet
Deren. In wat ze ziet kent ze zichzelf, het
Staat in haar gebeiteld.
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Wapenrustingen
Eeuwenlang. Vertraagde lente, alle
Licht blijft nog voorzichtig
Winters porcelein. Op de vijvers
Rust nog steeds het deksel van het
Ijs, terwijl de dwangbuis van hun
Zwijgen — hun gelijkenis — nog
Altijd op de trappen voor de
Gloriette ligt, en zich al eeuwen
Tegen alle stijgende bewegingen
Verweert. Want ook al staan ze
Klaar (zo hoog verheven boven
Balustraden dat ze slechts een
Bovenmens kunnen verwachten), ze willen
Geen voltooiing. Zelfs als er al een aankomst
Is, zal het er geen van goden zijn.
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Gods spel
Peter Verstegen
Naar aanleiding van Mefistofeles' uiteenzettng loer de
Schepping in Bertrand Russells 'A Free Man's Worship',
eindigend met: `Yes, 'he murmered, `it was a good play;
Ι will haue it performed again.'

God was 't gejubel van zijn engelenscharen
goed zat; die brave slavenzielen waren
zo star, zo wars van ieder nieuw geluid;
't bazuingeschal kwam hem Zijn oren uit.
Daarbij — het was terecht dat ze Hem eerden.
Ach, als Hij eens een wereld kon creëren
met schepsels die Hij kwelde, naar Zijn wet...
Het grote drama werd in gang gezet.
Het kostte tijd, een kwestie van eonen,
aleer Hij voor zijn moeite iets kon tonen.
Toen trad verdichting in van gloeiend gas.
Een massa die er uitgeslingerd was,
werd melkweg. God zag rond en Hij ontwaarde
een aardige planeet (het was de aarde).
Daarop nu richtte Hij Zijn energie,
koelde de boel een beetje af, en zie:
Na vele monsterlijke misgeboorten
(God léérde nog, probeerde vele soorten),
ontstond de mens, gewapend met het woord,
die daardoor denken kon zoals het hoort:
hij dacht dat deze wereld tot iets diende,
dat er iets hogers was, iets waar hij ziende
blind voor moest zijn: een Vredevorst, een God —
en Die te eren, ja! Dat was zijn lot.
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God mocht er graag naar kijken uit den Hoge.
Hij greep niet in, Hij was niet echt bewogen,
Hij was meer een geleerde die vanuit
zijn observatiepost luistert naar 't luid
misbaar of kijkt naar 't altijd onverwachte
gedrag onder zijn lens — en dan zacht lachte.
Hij zag wel dat de mens steeds meer verzon
aan wapens, waar hij steeds meer kwaad mee kon.
Wat Hem alleen maar echt interesseerde,
was dat zoveel miljoenen Hem vereerden.
ΑΙ zond Hij ziekten, rampen, hongersnood,
het bleef maar luid weerklinken: God is groot,
God is rechtvaardigheid, God is weldadig,
is liefde, is verlossing, is genadig.
Hij hield van hen, zij het ook als pervert,
totdat hun geloof geleidelijk kleiner werd.
Het duurde lang voor het Hem echt ging hinderen
dat ze Hem afvielen, Zijn mensenkinderen.
Maar 't werd te dol, en met een grote knal
verdween onze planeet uit het heelal.
't Middel daartoe hadden die stomme apen
(begaafd met taal en rede) zelf geschapen.
Opdat Ik mij, dacht God, niet meer verveel
is dit spel waard dat Ik het vaker speel.
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Vier gedichten
Hans Vlek

Katten
Die en die houdt van 'n geurig
vers met veel cultuur,
kruiden en goden.
Een model van beschaving.
De ander houdt van gebroken
regels in wat je een gedicht
noemt, met veel werkelijkheid
waaraan banaliteit is ontzongen.
Jij zit in de tuin en voert
zwerfkatten, roept ze bij hun
nutteloze namen, denkt aan
subtiliteit die niemand interesseert.
Het rake, alomvattende poëem.
Soms begin je zacht te miauwen.
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Hellas
Ach, toen wij Thessaloniki passeerden
in de bus naar Istanboel, je eerste
kennismaking met het rijk der
Grieken. Je keek uit het raam
en zag oude vrouwtjes schuifelen in
tragisch zwart, vervallen huisjes, en nergens
een gehelmde Artemis met blote borst.
We aten een onduidelijk gerecht
in een vuil en rommelig restaurant.
De arme grijze grootmoedertjes in hun
doodszwart benauwden nog het meest.
Nergens de wenende kinderen van Iskander
in dit vervallen Hellas. Armoe en zon.
Je had in strikte alexandrijn
'n gedicht kunnen schrijven over naakte
discuswerpers die hun zonneschijf
tot aan Zeus' voeten wierpen.
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Losse terzinen
Als ik aan de dood denk, papierwit
sterfbed, staat het gedicht
op het behang mij voor de geest
In een duizeling
houd ik mij staande aan 't geschreven
woord, heldere wereld van taal en teken
En als de blinde theoloog zijn braillebijbel leest bevrijd ik Mohammed
uit de diepe hel van Dante
In 'n oogopslag van eeuwen
mis ik ganzeveer en kleitablet, liid
onder het gemis van bepoederde pruiken
maar ben blij geen goedbetaald acteur
te zijn met gouden glimlach en de
geoefende kaakslag daarop
De ganse dag waad ik in
halfslaap door 'n branding van woorden
tot deze verstilt op het wit
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Façade
Buiten het gezichtsveld van
de bril speelt werkelijkheid zich af
als een waterval voor de dove
die het water stuiven voelt
Hoeveel onwezenlijk staren naar
het plafond en onwillekeurig luisteren
gaat er niet aan concentratie
tot dichten vooraf
De hele dag een droom
zonder daden met de blik
op de oases der oneindigheid
Doe 'n moord voor een metafoor
een leugen voor 'n stafrijm
geef je koninkrijk voor een perspex pegasus trots
tronend boven de stenen epitaaf van een regel
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Vier gedichten
Leo Vroman

Weegbree
Ik wilde eens wat met weegbree praten
want allerwegen vindt men dat
zijn steeltjes opstaan langs de straten.
Alleen zijn blaren houdt hij plat.
Ik zei hem bladgroen, rupsekwaad en
wortels en ik weet niet wat.
Dit beviel mij inderdaad en
de weegbree hield zijn blaren plat.
Maar toen aaide ik zijn aartje
want dat stak zo leuk naar boven.
Ik zei hemmm wat ik was en wie.
Er kwam geen antwoord uit het staartje:"
de weegbree kon mij niet geloven,
zien of luchten of alle drie.

40

Wilde wikke
Ik boog mij tot een wilde wikke:
`wat is eigenlijk dat verband
tussen die kale plant, die dikke
stronk en dat reepje krant?'
`Ikke,' zei de wikke, `ikke.'
Een rankje greep mij bij de hand
om die bij alles vast te strikken
met inbegrip van klei en zand.
Ik liet mij door haar bloemen aaien
en door haar bleke vingers likken
zelfs aan mijn eigen binnenkant.
Nu mag ik met haar zaden zaaien
en lekker tot haar stut verstikken
diep door de dood geplant.

Vergeet-mij-nietjes
Wat moet nog dat individuele?
Hoe blauw jullie ieder ook bent
jullie blijven gehecht aan je stelen
en worden als groepje herkend.
Wie kan het van ons uit ooit schelen
hoeveel werk en zelfs hoeveel pijn
het je kostte om niet een der velen
maar je bloedeigen bloempje te zijn?
Ik droom van een hut in de bossen.
Langs het bed en uit groeiende spleten
komen helgroene blaadjes en sprietjes
en ik slaap achter sluiers van mossen
volmaakt vergaan en vergeten
omringd door vergeet-mij-nietjes.
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De dagen binnen de dag
Ik werd buiten aan tafel gezet
en weer levend alleen gelaten.
Ik begon blauwe astertjes met
witte te horen praten.
Ik dacht aan de tijd en ik dacht
aan de tijd in de ruimte en zag
de dagen binnen de dag
in het lijstloze raam van de nacht.
`Enkel wanneer je glimlacht
weet ik dat ik glimlach
ook telkens als ik je droom
in de stortvloed van onze jaren...'
schreef ik, en iets van 'bedaren',
het `verbreden van de stroom',
ja zelfs een vers over een verre vloed.
Toen keek ik op. Ik vond mij even later
in borsthoog lauw onmerkbaar water.
Ik doorwaadde het in trage spoed
en bereikte het onbevolkte droge
waar alleen het korte gele gras
en mijn eigen oogopslag bewogen.
En toen stond ik op een bergpas.
Verweg waren hemelhoge bergen.
Onder de donkere wolken glom hun sneeuw.
Maar wat voor stipjes kropen langs hun voet?
Daar vluchtten toch nog menselijke dwergen
voor de schaduw van de naderende eeuw
de naderende eeuwen tegemoet.
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Essay

Knut Hamsun
Nordahl Grieg*
(Vertaling Simon Butter)
Enkele jaren geleden was ik in de herfst op doorreis in Archangelsk,
in afwachting van scheepsgelegenheid om verder te reizen. In het
huis waar ik logeerde, vond ik bij toeval de werken van Hamsun,
zestien delen, ik begon meteen met Sult. Hier kon geen enkel menselijk wezen weerstand aan bieden, ik verslond Pan, Mysterier, Livet
i vold, ik maakte een obsederende, avontuurlijke reis door mijn eigen taal; de ene boot na de andere vertrok naar Moermansk. Wie
kon er naast deze man schrjυen? Rosa en Benoni gloeiden in mij als
een zuivere, hoopgevende vreugde. Het begon nu echt te winteren,
ik ging er voor zitten, at paddestoelen, en las, Rolandsen zwierf in
de middernachtszon langs de wegen. Buiten in de sneeuwstorm
dreunden de zware voetstappen op het houten trottoir. De storm begon af te nemen, daar was niets aan te doen, ik had Markens gnide
en Landstrykere nog niet gelezen. Ik haalde de laatste boot die dat jaar
de haven verliet, en terwijl mijn bloed nog bruiste van het zomerse Noordnoorse licht, stampten wij in een oktoberstorm de IJszee op.
Driejaar zijn voorbijgegaan, er komt een nieuw boek van Hamsun uit. Het is matig, zeggen de recensenten, maar zij schrijven in
Hamsuns stijl wanneer zij hun bezorgdheid uiten, zij strooien rijHamsun is na de oorlog als collaborateurgeiaterneerd (in een bejaardenhuis) en na een psychiatrisch onderzoek ontoerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank confisqueerde zijn bezittingen. In 1949 publiceerde de toen 89yarιge schr jver een boek met autobiografische notities over deze periode Ρ°agjengrοdde Stier,
,n het Nederlands vertaald als 'Op overwoekerde paden'
Nordahl Grieg was de eerste dτe, τn 1936, de `kwestie-Ηamsun' aan de orde stelde, en de eerste dτe als
oplossing voorstond een rigoreus onderscheid te maken tussen de kunstenaar en de would-be politicus Hamsul De discussie hierover is in Noorwegen nooit verstomd.
De in Griegs stuk genoemde romans aan Hamsun zijn vetaald Sult als `Honger', Pan als `Pan', Mysterier als `Mysterieen', Markens giYde als `Hoe het groeide', Landstrykere als Zwervers', Den siste
Glede als `De laatste vreugde', August als 'August', Ringen Sluttet als `De ring gesloten'. Niet vertaald zijn de toneelstukken Livet i vild (`Overgave aan het leven) en Aftenrbde (Avondrood'), Mack
is de steenrijke potentaat in zin dorp Sirilund en speelt een rol in diverse boekel van Hamsun; Carl con
Ossietzky (1889-1938), Duits pacifist en hoofdredacteur ban Die Weltbuhne' gevangen gezet door de nazi 's werd hem in 1936 de Nobeler js boor de Vrede toegekend, hij stierf twee jaar later in een concentratiekamp; Andersen Nexá (1869-1954) Deens proletarisch-realistisch prozaist, `de schijnheilige ridders van
het Olafkruis' het Noorse establishment, Olau is een heilige uit de Vzkzngtid naar wie de hoogste Noorse
decoratie is vernoemd
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kelijk met listige komma's, de handen van de afgeleefde grijsaard
beven, schrijven zij, maar de oude man dringt hen wel het ritme van
zijn taalop.
En op een nacht lees je het boek, twee delen waarin niets gebeurt,
maar niemand anders had ze kunnen schrijven.
En diep onder het schrale, erbarmelijke leven in een kleine stad
dat hij nogmaals schildert, bespeur je een broze, klagerige toon, een
heimwee naar de wereld die Hamsun is, naar die aardse vreugde die
er voor zorgde dat de wereld hem beminde.
Geen enkele Europese schrijver heeft tot op heden de reactie openlijker omhelsd dan Hamsun. Zijn naam, gezaghebbend door zijn
levenswerk, wordt thans gebruikt als gesel tegen vrije mensen onder de dictatuur van het fascisme.
Hamsun doet zichzelf hiermee niet alleen onrecht, hij begaat ook
een onrechtmatigheid. Er zijn bepaalde waarden in hemzelf waarvan hij wellicht is vervreemd.
'Vervreemd!' zou Hamsun verontwaardigd uitroepen - noem
mij de man die consequenter was, die een ononderbrokener lijn heeft
gevolgd in zijn opvattingen!
Dat is juist. Maar het bijzondere van Hamsun was niet zijn consequentheid, integendeel, hij trad zegevierend de literatuur binnen
met een overdaad aan inconsequentie, aan ongemotiveerd zwerven,
wemelend van wildgroei en tegenstrijdig leven.
Hamsuns opvattingen worden duidelijk door zijn uiterlijk leven
verklaard.
Hij is onder armoedige omstandigheden opgegroeid, sprankelend
van opmerkelijke talenten. Vóór hem lag, wit in de middernachtszon, het huis van Mack. Dat maakte een overweldigende indruk,
het werd zijn droom en zijn maatstaf. Zouje zo ver kunnen komen?
Zijn eigen unieke lotsbestemming, zijn roes van begaafdheid,
werd tot levensbeschouwing. Hij was een uitverkorene, op duizelingwekkende afstand van de massa. In zijn boeken doet hij zich dikwijls voor als een zwerver, iemand die niets is op aarde, maar juist
dan is hij verder dan ooit verwijderd van zijn eigen oorsprong. Hij
kan zichzelf deemoedig vinden, maar dat is hij dan uitsluitend ten
opzichte van de ruimte en de dood, en zeker niet wanneer het gaat
om de strijd en de hoop van de mensheid. In zijn eigen ogen is hij
de heerser, de Übermensch.
Hij wil graag geloven dat het met andere groten in de literatuur
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net zo gesteld is; in huiveringwekkende onwetendheid heeft hij getracht Byron als geestverwant binnen te halen. In zijn `hemelbrief
vraagt Hamsun de dode om hulp en wapenbroederschap; nu, ridder, is het tijd om weerom te komen — want:
onze tijd wordt dodeljk besmet door het uitschot der arbeiders
door de plaag van het geklets over vrede, (enz.)
Hamsun had er geen idee van dat Byron een van de vurigste aanhangers was van de arbeidersbeweging van zijn tijd. Zo schreef hij
strijdliederen voor de revolutionaire Engelse arbeiders, de Ludditen, `weef jullie weefsel af, en kleur het met het bloed van de onderdrukkers!'
En wat de plaag van het geklets over vrede betreft, mag niet worden vergeten dat Byron verkondigde dat het een grotere daad was
om een traan weg te wissen, dan om een zee van bloed te vergieten. Men kan veel van Lord Byron zeggen, maar hij had de ambitie
om heerser te zijn niet nodig; voor hem was het een natuurlijke zaak
om zijn leven aan de onderdrukten te offeren.
Het feit dat Hamsun zichzelf zag als een lid van een unieke kaste,
de heerserskaste, de strijderskaste, bracht hem er vóór de oorlog toe
te dwepen met de Duitse jonkers. Hij koesterde dan ook een grenzeloze haat jegens de Engelse aristocratie van die tijd. Hieraan ligt
zeer waarschijnlijk een bittere jeugdherinnering ten grondslag. De
Duitse aristocraat is eenvoudig, uiterst overzichtelijk; de Engelse is,
met onmerkbare of afwezige middelen, volledig onnavolgbaar. Dit
heeft de heerser Hamsun zeer waarschijnlijk met uitzinnige woede
vervuld.
Het is zeer verfrissend — in een tijd waarin de pers waar Hamsun zich thans mee verbonden voelt, ons inprent dat wij de grootste
voorzichtigheid moeten betrachten, wanneer wij over de fascistische
oorlogsvoorbereiders spreken — om, enkele jaren vóór de wereldoorlog, kennis te nemen van Hamsuns bijdrage aan de wereldpolitiek.
In Den siste Glede beschrijft hij de Engelsen, door en door verdorven in hun perversiteit; als zij in de Noorse bergen bij een boerderij aankomen, rennen zij snel naar de stal om zich te vergrijpen aan
de beesten. `Aan mij besteedden zij geen aandacht, de twee jonge
Engelsen in de geitestal, ik was slechts een van de autochtonen, een
Noor, ik had slechts te zwijgen voor de machtige toeristen. Maar
zelf behoorden zij tot de natie van palfreniers en koetsiers, van lie46

derlijkheid die op een dag door het gezonde lot uit Duitsland dodelijk
getuchtigd zal worden...'
Tweejaar nadat dit was geschreven, brak het gezonde lot los. De
plaag van het geklets over vrede had, God zij gedankt, niets uitgehaald. Tien miljoen jonge mensen werden gedood, velen werden
invalide.
Hoe verdroeg Hamsun dit nu? Hij stak zijn vingers stevig in zijn
oren, hij wilde in het geheel niets weten van het gekreun van de stervenden, hij zat in Noord-Noorwegen, aan de voet van een berg, en
schreef Marken gr'de. Dit is een epos over de vrede, over het graan
dat groeit, over het veroveren van de natuur, wat voor de mensen
voldoende zou moeten zijn. Geen lijkenhopen.
Hier was sprake van nieuwe kennis om op voort te bouwen, een
basis voor verdere groei. Maar bij Hamsun vereiste dit het aanpassen van een schokkend inzicht, deemoed tegenover dat leven dat
recht heeft om te bestaan en niet vernietigd te worden. Hier slaagde hij niet in. Hij had bepaalde meningen gehad, en hij stond erop
die te mogen behouden, het was voor hem hoogstnoodzakelijk om
gelijk te hebben.
In Duitsland dook het fascisme op, de erfgenaam van de jonkerheerschappij, Hamsun vatte nieuwe hoop. Hier was sprake van leidersverheerlijking, oorlogsverkondiging, er was nog hoop op een gezond lot voor Europa. Hamsun kon nu weer buitengewoon consequent zijn, volledig in overeenstemming met zijn verleden; hij kon
bijvoorbeeld Ossietzky aanvallen, die ziek in een concentratiekamp
gevangen zat omdat hij voor de vrede had gestreden. Met verwondering nam de wereld kennis van de simpele eis die Hamsun aan
de gevangene stelde: hij zou deel moeten nemen aan de bewapening
om zo zijn grote land te helpen.
Geen van Hamsuns latere politieke uitingen is in enig opzicht gelijk te stellen met zijn artikel over Ossietzky. Er kan nog melding
worden gemaakt van een bekend oplichter en geldafperser die onlangs een schotschrift over de Noorse arbeidersbeweging uitgaf;
Hamsun stond voor hem in. Wij hebben een partij die een fascistische dictatuur wil, Hamsun steunt deze partij. Stuurde de meester
uit Nbrhοlm nog maar eens een hemelbrief naar de vrijheidsstrijder Byron om hem over enige zaken te raadplegen.
Maar deze levensdoder — is dat Hamsun? Nee. Zijn zelfverhevenheid is een aspect van de reactie; maar het diepste van zijn
werk is er niet door besmet.
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Hamsuns sociale opvatting, zoals deze in zijn boeken tot uitdrukking komt, is niet de fascistische opvatting. Hij gelooft niet in een
systeem van onderdrukking; de schrijver, de fantast — en niet de
politicus — schept in zijn boeken orde in de maatschappelijke
verhoudingen.
Hamsun ontkwam aan de armoede; de anderen bleven achter. Deze
zekerheid heeft bij veel schrijvers geleid tot een brandend, rusteloos
rechtvaardigheidsverlangen, men hoeft maar te denken aan Hamsuns tijdgenoten Gorki en Andersen Nex6. Dat was niets voor Hamsun, maar in al zijn werk probeert hij zijn slechte sociale geweten
te sussen. Hij heeft zijn remedie gevonden, zijn evangelie. Dat is
de kans op fortuin. De kans op fortuin is de wetmatigheid die zin geeft
aan het bestaan van al degenen die niet in Sirilund bij Mack aan tafel
mogen zitten. De kans op fortuin, Hamsuns gehele oeuvre is ervan
doortrokken — uitvindingen, wonderbaarlijke visnetten vol haring.
Maar nu, in de afgelopen jaren, in de wereldcrisis, ontglipt Hamsun zelfs deze illusie, op onvergetelijke wijze gesymboliseerd in August. Waaruit bestaat Augusts rijkdom? Hij laat de sleutelbos zien van
beroemde schatkisten in India; de sleutelbos is het enige wat hij aan
schatten heeft.
Het verbluffende bankroet van de kans op fortuin, Hamsuns sociale overtuiging.
Nee, Hamsun heeft geen leidraad te bieden, dat pleegt wildgroei niet
te doen. In de wereldliteratuur is Hamsun namelijk de wildgroei,
een rimboe van indrukken, van de wilde, hitsige weelderigheid van
het gevoel.
Maar er is hier sprake van vooruitgang, van een verdieping van
ons inzicht. De negentiende eeuw heeft zich met de problemen beziggehouden tot de kilte de mensen langs de leden streek; `Waar
bleef de erotiek?' riep Ibsen uit, toen hij op zijn leven terug moest
zien.
Hamsun heeft zich met zijn bloed en zenuwen beziggehouden,
overigens niet altijd met een overdaad aan vitaliteit, af en toe door
het sleutelgat. Maar wat een wonderwerken heeft hij voortgebracht;
wanneer zal een boek als Pan geëvenaard worden? Naakt tot aan de
gordel zat hij het in Parijs te schrijven, zijn kracht bruist door het
bos en de bergen, het is een van erotiek doortrokken landschap. Zijn
eigen gemoed gloeide als de eeuwige dag van het zomerse Nordland.
Het is gewaagd geschreven, heroïsch, levensgevaarlijk, en het is
48

onverbiddelijk tot de nederlaag gedoemd. Er zijn geen reserves:
Hamsun heeft geen ethische waarden om op terug te vallen; als het
gedaan is met het bruisen, gaat het bergafwaarts. Er is alle reden te
houden van een werk dat de terugtocht versmaadt. Het korte, fantastische, onherroepelijke nut van het aardse leven werd door Hamsun verlengd; daarna moest het gaan zoals het ging.
Zelf wist hij hier alles van, al vroeg kreeg hij een hekel aan de ouderdom. Zijn afschuw van impotentie heeft grootse kunstzinnige
gevolgen gehad; zijn laatste boeken getuigen van een Jonathan
Swift-achtige, gigantische, razende bitterheid, omdat het leven zijn
vitaliteit, zijn liefde heeft verloren.
Abel, uit Ringen sluttet, heeft ooit liefgehad, zoet en waanzinnig;
de wereld was een sprookje. Nu is het voorbij, en de wereld is armzalige idiotie. Hoe kommervol het bestaan is zonder overdaad en
verkwisting, heeft Hamsun duidelijk gemaakt door van zijn roman
een boek over ondankbaarheid te maken. Ooit waren Hamsuns helden in de eerste plaats verkwisters; maar de held Abel, ook nog eens
afkomstig uit een grensgebied, reist rond en houdt nauwkeurig de
door hem verlangde dankbaarheid bij. Hij heeft een wafelbakster
gefinancierd; in tijd van nood weigert zij hem wafels. Hij heeft geld
gegeven aan de uitgehongerde Lili, en zij was toen lief tegen hem
geweest; maar zodra zij weer vlees aan haar lijf kreeg, hield zij het
op haar eigen man. De mogelijkheden, waarmee mensen hun ondankbaarheid uitleven zijn überhaupt onbegrensd.
Balzac wordt dikwijls genoemd als voorbeeld van een kunstenaar
wiens ideologie door zijn scheppingsvermogen omver wordt geworpen. Zelf behoorde Balzac tot de Parijse beurskringen, hij had een
onverzadigbare passie voor speculeren, maar geen ander had het
geld zo gebrandmerkt als hij in zijn Père Goriot.
Hamsun is een fervent verdediger van de kapitalistische maatschappij; maar in Ringen sluttet beschrijft hij feller en hatelijker dan
welke socialist ook de macht van het geld: daar waar de jonge Lolla met de oude man van de vuurtoren naar bed gaat, om zich een
soort dekking te verschaffen voor de diefstal die haar vader heeft
gepleegd. Hier is niet langer sprake van een Noordnoorse grap, zoals
met Mack en de vissersvrouwen, doch van een met oprechte walging vervulde beschrijving: de hebzucht en impotentie die zich tegen betaling levende, warme jeugd kan verschaffen.
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Een verbleekte herinnering, een verloren land, dat is de liefde in
Hamsuns laatste boek. Hopeloosheid; ook hier het bankroet.
Als kunstenaar kan hij de smart van de ledigheid beschrijven; als
politicus tracht hij de zinloosheid met discipline te verzachten. Hebben zijn tienduizenden woorden enige inhoud aan zijn eigen leven
gegeven? `Geef ons een zwijgzaam man! Wat kan hij zwijgen!' roept
de woordkunstenaar uit, `dit is de leider die wij nodig hebben!'
De zinloosheid moet een façade hebben, een houding; dat is `de
laatste vreugde'.
Maar wij moeten ons telkens opnieuw realiseren wat de inzet is
van het spel dat Hamsun thans als verloren beschouwt, het miraculeuze, wilde, heerlijke gokken op het korte aardse leven. Tot Hamsuns eeuwige eer dient dit te worden vermeld: als hij ergens niet thuis
hoort, is het wel bij de schijnheilige ridders van het Olavkruis.
Het was een radicale jood, Edvard Brandes, die als eerste een lans
voor hem brak; door de vrije vooruitgangsgedachte werd hij in alle landen begrepen. Het fascisme heeft geen scheppende kracht, het
kan slechts stelen, uitbuiten en vernederen wat al erkenning vindt.
Na de Ossietzky-affaire gebeurde er iets: een deel van de meest
reactionaire Noorse jeugd zamelde handtekeningen in voor de stelling dat Hamsun nooit grootser was geweest dan bij deze gelegenheid. Zij konden dit met een gerust geweten doen: zij kenden Hamsuns literaire werk niet. Zij wisten niet dat hij een gedicht en een
toneelstuk heeft geschreven dat Aftenrdde heet, en waarin op dit huldebetoon vooruit wordt gelopen.
Zo'n groot schrijver is Hamsun, dat hij wist dat zelfs dit eens
moest gebeuren.
In alle eerlijkheid: Hamsun had geen enkele moeite met het huldebetoon, tandenknarsend heeft hij vele malen laten zien waar hij
het liefst thuis wil horen. Hij biedt de reactie zijn grootste bezit, zijn.
naam; hij slaat op tafel met een sleutelbos.
Maar wij anderen moeten passen op de schatten die hij de wereld
heeft geschonken.
(oktober 1936)
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Uit: De onderaardsche Reis
van Claas Klim*
Ludvig Holberg*
Reisbeschryυing van Tanian, (dat men gelooft, een versierde naam te wezen,)
over den Aardkloot of Beschryving van Gewesten en Landen, maar voornamentÿk van Europa.
Dit Landschap, (te weten Duitschland) wordt genierot het Roomsche Keizerryk: dog dit is alleen een bloote Tytel, vermits de Roomsche Monarchy al zedert eenige eeuwen vernietigt is. De taal der
Duitschers kan men niet ligtelyk verstaan, door de verkeerde orde
van styl; want het geen in andere talen plagt voor af te gaan, komt
hier agter aan: zulks men niets verstaan kan, alvorens men gekomen is aan 't eind eener bladzyde. Het Regerings wezen is'er
vreemt. De Duitschers gelooven dat zy eenen Koning hebben, en
egter hebben zy'er geenen: Men zegt dat Duitschland een eenig Ryk
is, en egter is het in verscheidene Vorstendommen Bescheurt, welke alle hun eigen meester zyn: zulks 't een het andere menigmaalen met goet regt den oorlog aandoet. Het Ryk wordt altoos toenemend genoemt, schoon het dikwils zeer vermindert wordt; heilig
wordt het genoemt, zonder iets dat heilig is te bezitten: onoverwinlyk, schoon het dikwils open legt voor de invallen zyner nabuuren.
* Ludvig Holberg (1684-1754), humanist en toneelschr,
juer, geboren in Bergen, studeerde τn Kopenhagen en Oxford. Sinds 1717 professor aan de universiteit van Kopenhagen, eerst in metafysica, toen ιn de
eloqueniza, schreef ook 26 bluspelen die in Scandínauìe noggeregeld op het repertoire staan (de Denen claimen hem als de Deense Molière) Holbergs toneelwerk was in de achttiende en negentiende eeuw heel populair τn Nederland Z jn bekendste stuk `De politieke tinnegieter is tot ιn deze eeuw gespeeld. In 1741 pu bltceerde h j in het Lat jn zin fantastische satire Nicolai Klimii ier subterraneum, en al in hetzelfde
laar verscheen een Nederlandse vertaling. Het boek beschrijft hoe Claas Khm in het binnenste der aarde belandt en daar een andere wereld vindt, compleet met eigen firmament. Klim bezoekt de daargelegen rijken
Martinia, Mezendora en Quanta, bevolkt door met rede begaafde wezens in de vorm van bomen, apen, vogels, t jgers, olifanten, ijspoppen, etcetera. Klim voert aards wapentuig in, voert junk oorlog, slaagt erin
alle rijken onder zin keizerschap te verenigen, maar wordt gecorrumpeerd daar eigen macht, wordt verstoten, redt nog net het vege lijf en weet terug te keren naar de buitenkant van de aarde, waar hij zijn belevenissen op schrift stelt. Het hier opgenomen fragmenten is afkomstig uit een zeer geheim manuscript waarop
Klim de hand weet te leggen en waarin een bewoner van de binnenaarde verslag uitbrengt van zijn bezoek
aan de buitenaarde De asterisken markeren zogenaamde lacunes in het manuscript Claas Klím is nog
enkele malen in het Nederlands vertaald. Hier is de tekst uit 1741 gebruikt
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Niet minder verbazende zyn de regten en veydommen deezer Natie, nademaal hen veele zaken van regtswegen toekomen; dog die
hen verboden worden in 't werk te stellen. Over den staat van het
Duitsche Ryk zyn oneindig veele Geschriften uitgegeven, maar in
zulk eene eerwaarde zaak zyn de Schryvers tot nog toe niet veel Bevordert: want
** De Hooft-stad deezes Ryks, (te weten van Vrankryk,) welke
zeer groot is, en Parys genoemt wordt, kan eenigermaten gezegt
worden, te zyn de Hooft-stad van Europa: want zy oeffent een soort
van geregtsdwang over de overige Volkeren van Europa: by voorbeeld, zy heeft het regt om dezelve voor te schrijven regelen, waar
naar zy hebben te leeven: zulks 'er geen soort van dragt zoo belachelyk, of ongemakkelyk is, of alle andere Volkeren, zoo zulks slegts
de Parysianen aanslaat, zyn gehouden zig daar naar te schikken. Op
wat wyze egter, of wanneer die van Parys dat regt verkregen hebben, is my onbekent. Zoo veel weet ik egter: namentlyk dat zig dat
regt niet uitstrekt tot andere zaken: want andere Natien van Europa voeren dikwils oorlog met de Franssen, en perssen hen dikwils
harde vreedesvoorwaarden af; dog die slaverny omtrent de wyze van
kleederen en leeven is altoos duurend, zoodanig dat al wat Parys in
die dingen versiert, het overige van Europa gehouden is heiliglyk
na te komen. In vlugheid van begrip, in het trachten naar nieuwigheden, en in vrugtbaarheid van vernuft verschillen die van Parys
niets van de Martinianen.
* * * Hebbende Bononie laten leggen vertrokken wy naar Rome.
Deeze stad staat onder de gehoorzaamheid eenes Priesters, die
schoon zyn Gebied zeer naauw bepaalt is, egter gerekent wordt de
magtigste te zyn van alle Koningen en Vorsten van Europa: want
daar andere Vorsten slegts heerschen over de lichamen en goederen hunner Onderdanen, kan dees zelfs de zielen verderven. De Europeanen gelooven doorgaans dat hy de sleutelen des Hemels in bewaring heeft. Ik was wel begeerig om zoo groot een heiligdom te mogen zien; dog ik deet verloren moeite, want wat gedaante dezelve
hebben, of in wat kist zy bewaart worden, weet ik voor als nog niet:
't Regt, dat hy zig aanmatigt en teffens oeffent, niet alleen over zyne
eigene Onderdanen, maar zelfs over 't gantsche menschdom, bestaat
voornamentlyk hier in; dat hy de genen die God veroordeelt
veyspreekt, en die God veyspreekt kan veroordeelen: waarlyk een
vreemd Gezag, en 't geen onzer Onderaardlingen zouden zweeren
in geen Sterveling te konnen vallen. Dog het valt ligt de Europea53

nen zoo als men wil by den neus om te leiden, en hen de allerongerymste verzinzelen op te dringen, schoon zy meenen dat zy alleen
wys zyn, en door die gedagten opblazen alle andere menschen, welkers zeden by hen barbaarsch zyn, met den nek aanzien. Zeker ik
wil de gewoonten en inzettingen onze Onderaardlingen niet voorspreken; en ik zal alleen eenige manieren en zeden der Europeanen
aanhalen, waar uit het zal blyken, hoe grooten ongelyk zy hebben
in de inzettingen van andere Volkeren te berispen.
Doorgaans is het in Europa de manier Parruiken te dragen, en
de kleederen met de vrugten der aarde tot blom geslooten die door
de Natuur tot voedzel voor den mensch was geschikt, te bestrooyen. Deeze blom wordt door de bank stof (Poeyer) genoemt, welke zy
met grooten arbeid en moeite alle avonden door de buil jagen, om
weer van voren af aan een versch gedeelte daar van te konnen
stroogen. Eene andere gewoonte, die my niet minder belachelyk toescheen, was de volgende: Zy bedienen zig van eén dektel of hoed,
waar mede zy hunne hoofden bedekken tegen de koude, dog die
hooftdekzels dragen zy gemeenlyk, zelfs in den winter, onder den
arm, 't geen my al zoo bespottelyk voorkomt, als of ik iemant zag
zynen rok of broek door de Stad dragen, terwyl zyn lichaam, daar
hy ze voor gemaakt hordt, bleef bloot gestelt voor de ongemakken
des lugts.
De Leerstukken van die van Europa zyn waarlyk heilig, en overeenstemmende met de gezonde reden. De Boeken waar in 't geen
men gelooven en betrachten moet vervat is, bevelen dat men dezelve
nooit uit de hand moet leggen, en den waaren zin derzelver door
naspeuren ontdekken: voorts vermanen zy toegeventheid te gebruiken tegen de afdwalenden en zwakken: dog zoo iemant de zaak anders opvat, wordt het meerengedeelte der burgers met gevangenhuis, geesselslagen, en zomtyds met de straffe des vuurs, om die
zwakheid zyns oordeels, gestraft. Dit scheen my toe net eveneens
te zyn, als of men eenen scheelen of leepoog met stokken ging afrossen, alleenlyk om dat de voorwerpen, welke my rond voorkomen,
hem vierkantig scheenen te zyn. Ik heb my laten zeggen, dat om deeze reden ettelyke duizenden menschen door bevel der Magistraat
onthooft of verbrand zyn geworden. In de meeste Steden en Wyken zult gy menschen vinden, die op verheven plaatsen staan, en
de zonden die zy zelve dagelyks begaan, in anderen ten strengsten
doorhalen: 't geen even het zelve is, als of ik eenen dronkaart hevig zag uitvaren tegen de dronkenschap.
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Die daar met een' bult, krom of mank geboren wordt staat naar
den tytel van welgeschapen (Welgeboren): die van 't Janhagel uitgebroeit is, neemt den tytel aan van eene adelyke geboorte (Edelgebooren) ' t geen al zoo vreemt is, als dat een Dwerg een Reus, en een Gryzaart een Jongeling wilde geheeten worden.
In de groote Steden is doorgaans de gewoonte doorgedrongen, dat
de vrienden genoodigt worden op eenen drank van een zeker zwart
zap, dat gemaakt wordt van gebrande bonnen. Dat zap wordt doorgaans Caffée (Koffy) genaamt. Naar de plaats daar men het zal gaan
drinken, worden zy getrokken door twee sterke dieren, zittende in
eene doos die op vier wielen gestelt is: want de Europeanen rekenen dat het weinig fatzoen is te voet te gaan.
Op den eersten dag van 't jaar krygen zy eene ziekte, die aan ons
onderaardlingen onbekent is. De kenteekenen deezer ziekte zyn
wonderlyke onstuimigheden en opschuddingen die in de gemoederen: want niemant kan zig dien gantschen dag lang op eene en dezelve plaats houden. Als dan loopen zy als uitzinnige van 't eene huis
in 't andere, zelve niet wetende waarom, of tot wat einde. Veele zyn
veertien dagen agtereen met deeze ziekte bezeten. Eindelyk egter
door 't geduurig loopen afgemat zynde, keeren zy weder naar huis,
en worden zoo wederom gebragt tot voorige gezontheid.
Nademaal de ziekten des Geests, waar mede de Europeanen geplaagt worden, ontelbaar zyn, zoo zyn 'er ook oneindig veele geneesmiddelen tegen uitgevonden. Veelen bekruipt eene brandende begeerte om op zodanige wyze door de stad te wandelen, dat hunnen linkerzyde altyd gekeert staat naar de regter zyde van anderen.
Hoe gy nader aan 't Noorden komt, hoe gy ook die ziekte zoo veel
te geweldiger zult bespeuren: waar door het blykt dat die kwaal Naaren oorsprong heeft uit de kwalyk getemperde lugt. Die ziekte wordt
verdreven door geteikende papieren, waar op eenige karakters worden gedrukt. Terwyl de zieken deeze papieren als toover-karakters
dragen, worden zy allengskens gezont. Eene andere razerny is men
gewoon uit te dryven door 't geluit van bellen of klokken. Op deezer geluit worden de onstuimige gemoederen bedaart, en hunne
gistende driften ter nedergezet. Dog dit geneesmiddel is van korten
duur: want twee uuren naderhant komt het kwaat wederom en
wordt erger.
In Italië, Vrankryk en Spanje is in den winter eene zekere ontembare razerny eenige weken lang aan 't woeden. Deeze razerny wordt
gestilt door het bestrooijen met assche op de voorhoofden der kran55

ken. In 't Noordelyke gedeelte egter van Europa heeft die assche
geen kragt: invoegen die van 't Noorden alleen uit de natuur genezen worden.
De meeste Europeanen maken alle jare drie of vier malen een
plegtig verbond met God, 't welk straks wederom staat te worden
gebrooken, 't geene zy de Communie noemen: zulks zy dat alleen
tot dien einde schynen te maken, om te betonnen dat zy besloten
hebben, drie of viermalen 's jaars hun verbond te verbreeken.
Wanneer zy hunnen misdaden bekennen, en God om ontferming
smeeken, plagt dat doorgaans te geschieden door eene zekere bemoeijinge van woorden en met muziek-tonnen; somtyds worden 'er
fleuiten, trompetten en trommelen bygevoegd, naar mate dat de
misdaden, waar van zy de straffe door maatgezang afbidden, groot
zyn.
Byna aan alle Natien van Europa is het opgelegt de leer welke zeker heilig Boek behelst te belyden. Dog het leren van dat Boek is in
de Zuidergedeeltens geheel en al verboden: zulks de menschen gehouden worden zaken te gelooven, welke zy niet mogen leeren nog
inzien zonder misdaat.
In die zelve Gewesten is het verboden God te eeren of te aanbidden, ten zy in eene onbekende taal: invoegen die gebeden alleen voor
regtmatig en Gode aangenaam worden gehouden, die van de gene
gedaan worden, die niet weten wat zy doen.
In de groote steden worden byna alle de gene die tot eerampten
en waardigheden verheven worden, beroert: zulks zy even als geraakte lieden op rosbaren, op de wyze als bussen gemaakt, langs de
stroraten worden gedragen.
De meeste Europeanen scheeren hun hoofdhair met een scheermes af, en dekken hunnen kaalheid met vreemt hair, 't geen op hunne hoofden nooit gegroeit is.
De Geschilstukken, welker gemeenlyk in de Europische Scho len
verhandelt worden, zyn over zaken, welke natuur te onderzoeken
den menschen geen voordeel aanbrengt, nog welke het menschelyk
verstant bevatten kan. Dog de geleerdste stoffen waar over de Europeanen schryven, zyn over de schoeizels, schoenen, halssieraden,
leerzen of tabbaarden van zekere oude en lang uitgestorven Natien.
Verders over de gewyde en ongewyde Wetenschappen laten de
meeste zelfs niet eenmaal hun oordeel gaan; maar hangen hun zegel aan dat van andere. Want op hoedanig Bene wetenschap zy ook
als door eenen storm mogen zyn gevallen, blyven zy daar aan als
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aan eene klip hangen. Want aangaande dat zy zeggen, dat zy alles
toevertrouwen aan den genen, welke zy oordeelen wys te zyn geweest, zoude ik dat konnen voor goed keuren, zoo de dommen en
ongeleerden dat hadden konnen doen; maar daar wordt een wys
man toe vereischt, om van een wys man te konnen oordeelen.
In de Zuidelyke gedeeltes, worden ronde koekjes of taartjes door
de Steden en Dorpen omgedragen, welke de Priesters zeggen God
te zyn, en, daar gy 't allermeest over verwondert moet staan, zelfs
de Bakkers, die 't meel vertoonen waar van dezelve gemaakt zyn,
zullen zweeren dat die koekjes de waereld geschapen hebben.
De Engelschen zyn byzondere lief-hebbers der veyheid, en aan
niemant dienstbaar, dan alleen aan hunne Vrouwen. Zy zelve verwerpen van daag den Godsdienst, welken zy gisteren beleden, en
welken de geheele Natie gisteren verwierp, omhelzen zy van daag
alle te zamen. Deeze veranderlykheid schreef ik toe aan de gelegentheid des Gewests, te weten: om dat de Engelsche Eilanders zyn aan
Zee gelegen, en zeer veel van den aart van die veranderlyke en onstantvastige hooftstoffe overgeërft hebben.
De Engelschen vragen den genen die hen ontmoet zoo zorgvuldig naar zynen welvaart en gezontheid, dat men zoude zeggen dat
zy alle geneesheeren waren. Maar de vraag: How do you do, of hoe
vaart gy? Is alleenlyk een bloot spreekwoord, en een klank zonder
eenigen zin.
In dat zelve eiland wordt de geest en de kragt des vernufts met
zoo veel zorg geslepen en gepolyst, dat ze dien eindelyk in 't geheel
kwyt raken.
Naar het Noorden toe hebt gy eene Republyk t'zamen gestelt uit
zeven Provincien. Die Provincien worden de Vereenigde genoemt,
schoon 'er net t'allerminste teeken van Vereeniging of Eendragt in
te vinden is. 't Gemeene volk geeft aldaar breed op van hun vermogen, en dat by hen berust de hoogste magt in de Republyk, daar in
tegendeel nergens het gemeene volk zoo zeer van 't behandelen van
Staatszaken wordt geweert, en de klem der Regering enkel en alleen onder eenige Familien berustende is.
De inwoonders deezer Provincien vergaderen met den uitstersten
vlyt en iever rykdommen, waar van zy egter geen gebruik maken:
invoegen zy met volle beursen en ledige buiken hopen: want het
schynt als of zy alleenlyk van den rook leefden, welken zy door pypen of buizen van pyp-aarde inzuigen.
Men moet van deeze Natie zeggen, dat zy de netste is van alle vol57

keren: want zy wasschen alles zorgvuldiglyk, uitgenomen alleen hunne handen.
In de Steden en Dorpen van Europa zyn Nagtwakers, welke, terwyl zy met hunnen zang, of liever met hun gebalk, de slapenden rust
toewenschen, dezelve t'aller uure wakker maken.
Elk Gewest heeft zyne eigene wetten: het heeft ook zyne gewoonten meerendeels regelregt strydende met de wetten. Dus moet, by
voorbeeld, de vrouw den man, volgens de wetten, onderdanig zyn:
dog, volgens de gewoonte heerscht zy over, den man.
Zeer veel worden ze onder de Europeanen geagt die rykelyk leeven, en eene goede keuken houden: alleen die het aardryk bebouwen, en die gulzigaards de spyze verzorgen, worden niet veel geagt.
Hoe veele en hoe groote kwaade neigingen die van Europa onderhevig zijn, blykt uit de galgen, raden, en galgevelden die overal gezien worden. Elke stad heeft haaren Scherpregter: behalven egter in Engeland, alwaar ik geloof dat men geen Scherpregter heeft,
mits de inwoonders hun zelve ophangen.
Ik zou byna denken dat die van Europa Mensen-eters zyn: aangezien zy eene groote menigte kloeke en sterke menschen in beslote plaatzen, Kloosters geheeten, zetten, om geen andere redenen als
om die daar vet en glad te mesten: want zoo lang als zy in die Groene
Hooven bewaard worden, zyn zy ontslagen van allen arbeid, en zorgen niet anders dan voor hun keelgat.
De Europeanen zyn gewoon 's morgens water te drinken om de
hitte hunner maag te verkoelen: dog nauwelyks is hun lyf door dien
koeldrank verfrist, of zy drinken sterken drank om wederom verhit te worden.
De Godsdienst van Europa wordt in twee Secten verdeelt: eene
der Protestanten, en de andere der Roomschgezinden: de eerste bidden maar eenen, de laatste zoo veele Goden en Godinnen aan, als
'er Steden en Dorpen zyn. Alle deeze Goden en Godinnen zyn
schepzels van den Roomschen Opper-priester: en hy zelf wordt geschapen door Priesters die Kardinalen genoemt worden. Hier uit
kan men afnemen hoe groot een Regt de Kardinalen hebben, aangezien zy de Scheppers zyn van den Schepper der Goden.
De oude Italianen hebben de gantsche Waereld t'ondergebragt,
en waren zelve onderdanen van hunne wyven: dog de hedendaagsche Italianen zyn de Tyrannen van hunne wyven, en veragte slagven van byna alle Natien.
De dieren in Europa worden onderscheiden in Zee- en Land58

dieren. Men vindt 'er ook die 't beide zyn, als de Kikvorschen, de
Dolfyns en de Hollanders; want die bewoonen ook de moerassen.
Land of Water 't is om 't even:
Holland kan op beide leeven.
Die van Europa gebruiken het zelfde voetzel dat wy hebben. Dog
de Spanjaards leven by den wind.
De Koophandel bloeit doorgaans door geheel Europa, en daar zyn
zeer veele dingen te koop, die hier niet verkogt worden. Dus verknopen de Romeinen den Hemel; de Zwitzers hun zelven.
In * * * worden kroon, scepter en Koninglyke waardigheid in 't
openbaar aan den meestbiedenden verkogt.
In Spanje kent men een fatzoenlyk man aan zyne luiheid, en daar
is niets dat den Adel zoo zeer verheft als 't slapen.
'roe en waare Gelovigen worden genoemt de gene die niet weten wat zy gelooven, en die 't geen zy hooren niet de pyne waerdig
agten te onderzoeken. Daar zyn 'er die door enkele ledigheid, slofheid en onagtzaamheid, in 't getal der Heiligen worden gestelt: dog
eeuwig verdoemde worden gerekent de gene, die, bekommert over
hunne zaligheid zynde, om dienswille dat zy alles naauwkeurig onderzoeken, van zeker heerschend gevoelen verschillen.
Wyders geloven de Europeanen doorgaans, dat de toekomende
geluk-staat of eeuwige verdoemenisse niet voortvloeit uit de werken
of oeffeninge van deugd en godvrugt, maar alleen uit de geboorteplaats: want alle bekennen zy, dat byaldien zy op Bene andere plaats
en van andere Ouders geboren waren, zy ook van Benen anderen
Godsdienst zouden zyn. Hierom schynt het my toe dat zy iemant
verdoemen niet zoo zeer om den Godsdienst zelf, dan wel om de
plaats en 't lot van iemants geboorte. Dog hoe dat gevoelen overeen te brengen is met de Goddelyke goedheid en regtvaerdigheid,
kan ik niet zien.
Onder de letter-oeffenaars worden meest geagt de gene, die de natuurlyke orde der woorden zoo verdraaijen, dat zy al 't geen uit zig
zelven klaar en onderscheiden is, verdonkeren en bezwagtelen. Deeze worden Poëten geheeten, en die verplaatzinge der woorden Pοëzy. Dog de bekwaamheid eenes Poëets bestaat niet alleen in die omkeeringe des styls; maar daar wordt wel inzonderheid vereischt, dat
hy een doortrokken leugenaar zy. Hierom wordt den ouden Poëet
Homerus byna Goddelyke eere bewezen, nademaal hy 't kunstje in
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beide zoo wel verstont. Dees wordt in 't omkeeren der spreekwyzen en in de waarheid geweld aan te doen, van veelen nagevolgt;
maar niemant heeft hem konnen bereiken.
De Europeaansche Letter-oeffenaars knopen zeer gretig boeken;
dog niet zoo zeer om de stoffe, dan wel om 't formaat en nettigheid:
Waarom ook de Boekverkoopers bespeurende dat de geletterde koopers vermaak scheppen in poppegoed, en in 't geen dat meer het oog
dan den geest voldoet, de boeken in andere formaten, andere drukken letters en figuuren versmeden, en honderdvoud duurder verknopen: want de veye konsten worden verkogt, en onder de fynste
Kooplieden worden gerekent de Philosophen en de makers van Boeken. De Gekken schryven de meeste Boeken, als of zy bedugt waren, dat het gerugt hunner gekheid anders niet tot de nakomelingen komen mogte.
De Academien in Europa zyn de winkels of kraamen van geleertheid en eerampten, alwaar de eertrappen, Promotien, Waardigheden, Tytels van geleertheid in allerlei wetenschappen, en alle andere
geleerde waaren, die niet zonder zweet, en door lange jaren dag en
nagt zig met allen vlyt te oeffenen, in onze onderaardsche weareld
verkregen worden; voor een redelyk of matig prysje te koop staan.
Leeraars worden ze genoemt die tot den hoogsten top van geleertheid gestegen zyn, of die, gelyk de Europeanen zeggen, op den top
van eenen zekeren Parnassus-berg by negen Maagden bewoont, geboren zyn. Na deeze volgen de Meesters, die door een weinigtje
minder kosten de tytels van geleertheid verkrygen, en daarom wat
minder geleerd zyn. Hier uit ziet men hoe groot eerie genegentheid
de bovenaardshe Schoolen het menschdom toedragen, wanneer zy
het zelve den weg tot geleertheid zoo effen en zoo gemakkelyk maken. Wyders vallen de Noorderlyke Schoolen in dit stuk wat moeylyker; aangezien dezelve die hooge waardigheden niet toestaan, dan
na voorgaande onderzoek.
De Geleerden worden van de ongeleerden in zeden en dragt, dog
vooral door den Godsdienst onderscheiden: nademaal deeze alleen
een eenigen God, dog gene verscheiden Goden en Godinnen eeren.
De voornaamste Godheden der Geleerden zyn Apollo, Minerva, de
Negen Zanggodinnen, en andere mindere Godheden; welke de
Schryvers, en inzonderheid de Poëten wanneer zy beginnen razend
te worden, gewoon zyn aan te roepen. De Geleerden zelve worden
in verscheidene Classen, naar de verscheidentheid hunner studien,
verdeelt: want of zy zyn Philosophen, of Poëten, of Taalgeleerden,
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of Natuurkundige, of Overnatuurkundigen en wat dies meer is.
Een Philosoph is een gelettert Koopman die voor eenen zeekeren
prys de lessen van zelfs-verloochening, van matigheid en van armoede te koop veilt, en zoo langen tyd met mond en penne uitvaart tegen de rykdommen, tot dat hy zelf ryk is. De vader der Philosophen
is een zeker Seneca, die op zulk eene wyze Koninglyke schatten heeft
weten te verkrygen.
Een Poëet is iemant die geprezen wordt om zyne grollen en leugens. Hierom is razerny de lof welken men de Poëten van 't hoogste
borretje gewoon is toe te schryven. Want alle de gene die zig slegts
eenvoudig en klaar uitdrukken, worden geoordeelt niet waardig te
zyn, dat hen 't hooft gelauriert worde.
De Taalgeleerden maken op hun zelven uit een soort van krygsvolk dat de gemeene rust verstoort. Zy verschillen van alle andere
oorlogslieden hier in, dat ze in plaats van eenen krygsrok eenen tabhert dragen, en in plaats van zwaerden de penne gebruiken. Deeze stryden al zoo hartnekkig voor letters en lettergrepen, als andere voor hunne veyheid, goed en bloed. Ik geloof dat zy van de Mogentheden tot geen ander einde en oogmerk onderhouden worden,
dan om in tyd van vreden het menschdom door al te groote gerustheid niet te doen vadzig worden. Zomtyds egter, wanneer die oorlog op zyn allerhoogste is, stelt de Raad zyn gezag tusschen beiden:
zoo als ik gehoort heb dat nog onlangs te Parys geschiet is, alwaar
het verschil onder de Leeraaren over de letters Q. en K. zeer hoog
gerezen zynde, het zeer voortreffelyke Parlement het gebruik van
beide die letters heeft toegestaan.
Een Natuurkundige is, die d'ingewanden der aarde, de natuur
der tweevoetige, der viervoetige, mitsgaders die der kruipende en
bloedelooze dieren onderzoekt; en die alles kent behalve zig zelve.
Een Overnatuurkundige is, aan wien alleen bekent is 't geen voor
anderen verborgen is, en die het bestaan der Geesten, der zielen,
en wezens en geen wezens kent, beschryft en bepaalt; dog die door
al te scherpen gezigt niet verder ziet dan zyn neus lang is.
Dus is 't gestelt met den staat der geleertheid in Europa. Ik zou
hier meer van kunnen zeggen; dog het zal genoeg zyn 't voornaamste te hebben aangeroert: waar uit de Leezer gemakkelyk zal
konnen oordeelen of de Europeanen gelyk of ongelyk hebben in te
gelooven dat zy alleen wys zyn.
Dit moet men egter de Leeraaren en Meesters in Europa nageven, dat zy in 't onderwyzen der Jeugd veel snediger zyn dan onze
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onderaardsche: want men vindt 'er Meesters in konsten en taalen,
die niet alleen anderen onderwyzen in 't geene zy zelve geleert hebben; maar die zelfs anderen onderwyzen in 't geen, waar van zy niet
de minste kennisse hebben. 't Is al eene zwaare zaak om andere naar
den eisch lessen te geven in 't geene waar in wy zelve onderwezen
zyn; maar nog zwaarder is het anderen te leeren 't geen wy zelve
niet weten.
Daar zyn 'er onder de geleerde Europeanen die zig in de Godgeleertheid en in de Philosophie met even grooten drift oeffenen.
Deeze, voor zoo veel zy Philosophen zyn, twyfelen aan alles; dog,
voor zoo verre zy Godgeleerden zyn, durven zy niets ontkennen.
De Europeanen hebben dezelve zugt tot de letteroeffeningen als
onze Onderaardlingen; dog zy worden vey wat eerder geleerd, en
zulks om een zonderling en byna tooveragtig verzinzel: waar door
't geschiedt, dat zy honderden boeken op eenen dag konnen
doorlezen.
De Boovenaardlingen zyn zeer Godsdienstig, en volharden in geloften en gebeden. Dog den tyd hunner gebeden regelen zy niet naar
hun zielsverlangen; maar naar 't geluid der klokken, en naar de uuren zonnewyzers: zulks hunne Godvrugtigheid geheel en al werktuigig is; als die veel meer door uiterlyke teikenen, op zekere uuren,
door gewoonte, en op gezette tyden, dan op de innerlyke bewegingen des herten, gebooren wordt.
Hoe zy volherdende zyn in den gebede blykt hier uit, dat veele
van hen terwyl zy hout hakken, de vaten wassen, en andere handtwerken doende, geestelyke liederen zingen.
Toen ik in Italië was gekomen, zag ik my zelven aan voor Heer
van dat gantsche Gewest, want al wie my tegen kwam, noemde zig
myn slaaf (Schiavo): maar toen ik van die slaafsche gehoorzaamheid
welke zy voor geven eene proeve wilde nemen, beval ik des waards
Huisvrouwe op zekeren nagt by my te bengen. Dog hy daar over
in tooren ontsteeken beval my myne spillen te pakken, en toen ik
daar mede sammelde, sloote hy my buiten de deur.
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Light Verse

Drie gedichten
André Bier/ce *
(Vertaling Simon Butter
en Peter Verstegen)

Uit: Luchtige bespiegelingen
1.

Over een zeepbel

Spelen met sop, wat een bescheiden spel!
Die lichte zijden ballen glinsteren van 't
Bengaalse vuur; een echt barbier moet wel
gaan schuimbekken bij zoveel onverstand.
Toch is zo'n langzaam wegzeilende bel
vol poëzie en visioenen, want
zij is net als geluk voor de pupil
die ziet: de aarde zelf, maar transparant.
Ze lijkt op poëzie die als bevrijde
kleuren en vormen door de ruimte zweeft,
maar barst wanneer een vinger eraan raakt.
Gun anderen de praktijkgerichte zijde
van sop, als u maar de poëet vergeeft
die zijn verstand vergeet en bellen blaast.

Lette betraktnmger
I OVER EN SAPEBOBLE
En lek mont sapeskum fa, hvor un.kt'g'
Et Γ 'r"han'tr're som av bengalsk tid
ι lotte ndkekuler—dette spol
f«rtumer set en gid barber oppekt'g,
Og l'kevnt det ce ι ιτιοη og dik ι
on edpeboblen Πukt, den er kun til
som I, kien for en niende puptiL
Don er som larden selv gjort gjrnnomntktag

Den ligner poesien, ido den springer
sum tng,oe form og farve at' vommet,
men hoste' ved brra'nng a ν en finger

J'

La andre nrttrgg ie saposkuemnot.
m en hlgt en poot ι tall han kobler
forriften ut oo blaser slipebobter'

* André Blerke (1918-1984), Light Verse-dichter, detectweschrijaer en beroemd vertaler (ran o m. Goethe,
Racine en Shakespeare). De drie hier opgenomen gedtchten komen uit de bundel Eskapader (1958)
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5. Tot een determinist
`De vrije wil' zijn we nu grondig kwijt;
En in zijn plaats breng jij de blijde mare
dat wij ons door milieu en erflijkheid
in alles wat wij doen laten bepalen.
Maar pleegt je broer een misdaad — mettertijd
hef jij de wijsvinger van de moraal en
dan roep je luid om straf: hij was toch νrj 't
te laten, dwing je je om te verklaren.
Je acht hem schuldig aan het boos misbruiken
van vrijheid die hij nimmer heeft gehad,
een vrijheid die behoort tot de fantomen.
't Was logischer als jij verklaarde dat
de maatschappij hem stevig op moest sluiten
op basis van zijn ouders' chromosomen...
Ν
«13cc fric difie cr νι grundig k νιι6
let gl.rdn hadakap du slides hunger.
er αι niif;'r ig ariosto" betinger
nilurniidvnndig soli virl nuncie nkrifI

Men blm din bror forbryrer -veilt n3 liff' de hcvcr du πιυrαlεπτ nekeImger
eg nipee hoyt ρ3 τι rαΓΓ, ιdει du vergen
Jeg lii ri ire at iiianncnr valg var frini
1 ιπ dinner nani - fminvkfl'ndIC πηιhπιΑ .ι.
ve fiifivi coni lian lige" gang hin fiai,
cv friflei coni ni3 regnes hf.ivf f.iiiiei'mirf

iii dirla1 ιπειε figivk h. ιι lIa na
vin io he'' ki,iliie fili
gillIllI αν hain fan'fmfiia k IllIllIllIllIl

,ii i,iiiufiiimiuei
If

r
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Uit: De bekentenissen van een kleine man
2. De angst voor de overheid
Mijn vrees voor instanties, van stad of van staat,
geldt de borende blik van de bureaucraat.
Geröntgend vanachter zijn ambtelijke bril
word ik banger dan zelfs bij de griezeligste film.
Waar of ik voor kom, doet totaal niet ter zake.
Een schuldige blos stijgt me reeds naar de kaken.
Ik voel me alsof ik weer sta voor de rector,
zijn blik een onfeilbare leugendetector.
Mijn ziel krimpt ineen en begint te versterven.
Een ieder kan zien dat ik vol van verderf ben.
Uw naam en adres? Al mijn spieren verslappen.
'k Ben als een verkrachter die zich liet betrappen.
Uw beroep, uw geboortejaar? Heb toch genade!
Gehuwd? Ik beken wat u wilt, Torquemada! *
En waar gaat u heen? God, ik héb het niet meer.
Het vonnis geveld. Straks geëxecuteerd.
Dan glinstert het mild in zijn brilleglas:
U komt dus op veertien mei terug voor uw pas!
II ANGSTEN FOR DET OFFENTLIGE
Mm redad for stats- og kommunekontbrer
er angsten for blikket som glennomborer.
Et rontgenblikk bak byrllkeatiske briller
kan skremme meg mer eππ den nifsoste thriller
Mit arend ρδ stadet er helt Wregyldig
leg aille red en skearke og føler meg skyldg.
Det er søm ρδ ny å bh ieeklt for rektor,

bris blikk er en binnsikher lrsgedrlrktor

Min stel skrumper mn Der' blir mmdre πg mindre.
Is ardekke" α1[ imill Ιυινι[ε „‚dret
rAiillt corn og αdreτse7a — A. allo ting flyler .
Mie er orni re pAgrepct rnldlektsfnrhryιer
riSirilrfond πg stilling? Og f'rd'ekllr?a —1α, dat
"ar ridig' Jog SInISe lii alt, Τσryιιεηιαdαι

πllινι 'kaj Di'a — A. Gril' Dol ι π ryι l ιτammeιι bmddet
Min ili'itadr.ie or ΓεΙι Og i ni fallor rol okssddot?
Da hΙιιι kει det ιει'nΙιg ι Ιι σ mhιιΙΙεgΙατιιι
«1ko fjo riejide mii kan Uc αι hιιιιε giorni'"

* Torquemada (1420-1498), ketterjager, hoofd van de Spaanse Inqutsztze
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Vegetarisch menu in vier sonnetten
Peter Burger

1. Rauwkost
Open de maaltijd met een glas. Versta:
Schenk elke gast eerst een aperitiefje,
Een maagsap-stimulerend digestiefje.
Gebeurd? Sla dan toe met spinaziesla!
Je wast en snijdt spinazie en daarna
Een rode biet en appel raspen. Blief je
Nog meer? Ja, graag saus. Een superlatiefje
Verdient zo'n bak sla. Klaar ben je. Voilà.
Wat theorie: `Meer smaak en voedingswaarde
Krijgt rauwkost door het mengen van gewas
Van boven, onder, en van op de aarde,'
Zegt Mellie Uyldert, die ons ook verklaarde:
`Zo blijf ik tot op hoge leeftijd kras,
Precies als die Georgische bejaarden.'
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2. Creoolse linzenschotel
Dus jij krijgt spruitjes' ook niet door je strot?
En vind je vlees als voedsel te verfoeien?
Je wilt toch graag wat in de keuken knoeien?
Dan vind je hier verantwoord kookgenot:
Je kookt de linzen gaar maar niet kapot.
Dan mengen met riante ratatouille
En blokjes kaas, totdat die uit gaan vloeien.
't Is spotgoedkoop en simpel, éénpanspot.
Pikante saus in het verplicht sextet:
Je maakt met olie en wat bloem een roux.
Voeg dan tomaten die zijn platgeplet,
Met suiker, soja, kookvocht van daarnet,
Wat peper, zout en wat citroensap toe.
Die saus pas geeft een echt Creools cachet.

Naar smaak te vervangen door: witlof/bloemkool/knolraap/krootjes/
peentjes/hutspot/bietjes.
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3. Banane mit Sahne
Der Sigmund sagte, 's sei ja ein Signal:
`Hier äussert sich ein sonst gehemmter Trieb —
Das kaum verhüllte nackte Lustprinzip.
Der Träumer ist fixiert, und zwar oral.'
Gefunden's Fressen, studiemateriaal
Voor een geschoold frustraat, die welhaast alles,
Zo lang het maar niet rond is, ziet als fallus.
Tschüss, gleich kommt's Fressen, dies war die Moral.
En de bereiding? Eén banaan p.p.,
Maak in de holle kant een diepe snee,
En vul die op met stukjes chocolade.
De oven gaat op honderdtachtig graden.
Zodra ze zwart zien kun je ze serveren,
Met slagroom, of, voor feestelijk, flamberen.

4. Vegetariërs
(Vrj naar Roger McGough)
Een vegetarier is dom en wreed.
Een wortel schreeuwt als je 'm aan reepjes snijdt!
Een sinaasappel lijdt, zoals men weet,
Wanneer een harde hand zijn vruchtvlees splijt.
De perzik die gestroopt wordt, bloedt en gilt.
Aardappels, rauw de ogen uitgestoken,
Die moeten als ze levend zijn gevild,
Nog — kleine kreeftjes van de aarde — koken.
En wat heeft iemand niet op zijn geweten
Die spruitjes van hun huidjes heeft beroofd,
Die bonen uit de balzak heeft gereten,
Tomaten ruw de hersens heeft gekloofd.
Stop! Kweek geen groente maar verdraagzaamheid:
Hun strijd, de onze: solidariteit!
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Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw
Charlotte Mutsaers
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"
V

Kleine Adam
Arnulf Øherland *
(Vertaling Lisette Keustermans
en Peter Verstegen)

Kleine Adams grote hoofd
torent op zijn dunne hals.
Adam danst wat stijf, plechtstatig,
een melancholieke wals,
oogstte zelfs een woord van lof,
maar toch is zijn stemming matig.
`Dames kiezen nu een heer!'
Kleine Adam danst niet meer.
In een hoekje weggescholen
kijkt hij hoe zijn vrienden dansen.
Lange Leif danst met Constance,
'n viertal meisjes vecht om Ole!
Adam gaat naar huis, alleen.
't Is de dansschool van het leven:
Vier, vijf meisjes voor de één,
voor de ander een of geen;
alle kaarten zijn vergeven.

LILLE ADAM

Lille Adams store hode
knejser p& hans lysne hats.
Man har rost ham: Ikke dαrligl
Adam danser en alvorlig,
melankolsk og stivbent vals
og er ikke vet tilmode.
Damene skal engagere.
Adam danser ikke mere.
Fra den lomme rad av stole
ser han sine venner danse.
Lange Leif har @tt Constance,
fire .tykker slons om Ole!
Adam gYr alene hjem.

Speelse gunst van 't lot, al die
weelde gaat aan hem voorbij.
Snel naar huis, weldra schrijft hij
daar zijn eerste poezie.

Slik er livets danseskole.
En fIr li re, en far

fem.

en lie dn, og en får ingen,
— lIlleslem og storeslem.

Alle Duets lunefulle
ne" g.kk ham forbi.

stjerner

Na

''l han gA hjem og dikte

sig sin (arste Øs'.

° Arnulf Øuerland (1889-1968), ontwikkelde zich van revolutionair dτchter
in delaren twintig tot een fel
bestryder van elk modernisme Zijn werk heeft een vaak moralistische inslag `Kleine Adam' komt uit de
vroege bundel Den ensomme fest (1911)
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Alles voor nop
Drs. P

Heavy Verse
Nog even heft hij traag de kop
In 't zinderende middaguur
Olé! Alweer een stier geveld
Met een chirurgisch knappe stoot
Een binnenplaats. Een fletse muur
Het peloton staat opgesteld
Geblinddoekt wacht een landgenoot
Op 't laatste dat hij voelen zal
Het oude hert beleeft gekweld
Het toeslaan van de tij gerspoot
Schreeuwt eenmaal, luid, en komt ten val —
Een schakel in de voedselketen
Een halfbeschonken idioot
Duikt op van links: u raadt het al
(Het heeft hem later erg gespeten
Zo wordt de rouwenden gemeld)
In stad en land, in berg en dal
Vermoord, verongelukt, versleten —
Door ouderdom of bruut geweld
Of door een toeval der natuur —
Elk leven mag wel eindig heten
Ons aller dagen zijn geteld
Zelfs ik zal doodgaan op de duur
Jaja, daar kijkt u raar van op
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Lustige zeeroman
Drs. P

Het zeegat uit! Er staat een ferme bries
Hijo, hijo! Het is me blij te moe
Waarbij ik mij in mijmering verlies...
Daar klinkt een stem! De bootsman roept me toe:
`Foei koksmaat, geen gedroom nu! Aan de slag!
Men luiert niet bij Schipper Bontekoe!'
Ja, varen is veel zwoegen, dag aan dag
Totdat men, uitgeput en droevig denkt:
`O, als ik toch weer eens mijn moeder zag...'
Welaan! Er is ook veel, dat vreugde schenkt!
Hijo, Hijo! De wijde wereld wenkt!

Jacob Steege
Welaan! Er is ook veel, dat vreugde schenkt:
De zon, het oorlam, Kaap de Goede Hoop
Hijo, hijo! De wijde wereld wenkt!
Het zeil staat bol, de reis heeft zijn beloop
Mijn maat de bottelier — een ruwe klant —
Voorziet mij gul van scheepsbeschuit met stroop
En hij vertelt hoe wilden op het strand
Een maal van mensen hadden aangericht...
Maar hoor, wat roept de jongen in het want?
Welluidend klinkt het juichend: `Land in zicht!
Oostinje! Palmen baden in het licht!'
* VijfenIwznug genrestukjes verschenen dit naaar onder de titel Literair assortiment bij Uitgeverij Sithoff, Amsterdam
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Driek ran Wissen
Welluidend klinkt het juichend: `Land in zicht!
Hijo! Wat is de wijde wereld mooi!
Oostinje! Palmen baden in het licht!'
De knaap is aan een zonnesteek ten prooi
En vastgesnoerd met stevig hennepkoord
Ligt hij een week lang ijlend in zijn kooi
Dan gaat hij naar de haaien overboord
Terwijl ons `een, twee, drie.., in godsnaam!' klinkt
En vrolijk zetten wij de zeereis voort
De pest breekt uit, de kapitein verdrinkt
Hojo, hijo! Ons aantal koppen slinkt

Paul Lemmens
De pest breekt uit, de kapitein verdrinkt
De bottelier verhangt zich in het ruim
Hijo, hijo! Ons aantal koppen slinkt
Een zwabbergast stapt zingend in een fluim
En kiest het ruime sop op eigen kracht
Maar 't leven is niet enkel as en schuim
De haven lonkt; wie weet wat ons daar wacht!
Wij gaan met 13 knoop naar Mexico
En 't is geen pikbroek die daar niet naar smacht...
Het leven is een feest, ik zeg maar zo:
`Hijo, hijo, hijo, hijo, hijo!'
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Twee zonnetten
De paarden

Kees Stip

De paarden van de zon doen niet meer mee.
Ze zijn het moe om zich te laten mennen.
Niet elke morgen meer de lucht in rennen
en 's avonds zakken in die vieze zee.
Al zal het op de duur misschien wel wennen,
te voet te moeten schijnen, dat idee
bevalt de zon maar slecht, hij is persé
besloten om zich niet te laten kennen.
Geen gras erover! Hij koopt overhaast
een motormaaier waar je op kunt zitten
waarmee hij in verrukkelijke ritten
luid ronkend langs de wereldgrasrand raast.
Geen sprietje dat er staan blijft en geen stad.
Help help wat is de horizon weer glad.

De liefdesbrief
Een beetje bevend schrijft de zon een brief
die hij omlaag laat dwarrelen op aarde
met het geheim dat hij zo lang bewaarde:
`Mevrouw, het moet er uit. Ik heb u lief.'
Niets dat zijn ziel zo zuiver openbaarde
als dit bericht. Vergeten is de grief
dat hij wellicht als ieders hartedief
manen verduisterde en sterren spaarde.
Wentelend in de adem van de wind,
gewassen in het ruisen van de regen
kan onze aarde er weer eeuwen tegen
nu haar de zon zo zonneklaar bemint.
Maar daar ontploffen eensklaps alle bommen.
Wat was het anders mooi geweest, verdomme.
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Cryptonnet opgelost*

*Ζte voor de opgaven bi2 deze `eenvoudige puzzel', samengesteld door Drs P, het Zomernummer 1985,
pag 122-123
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Tekeningen
Eduard Munch (1863-1944)

Zelfportret, 1932

`Α1t,dβυιsteren ze acizterje rug' (Peer Gynt, Acte 1)
79

Boven: `Het hele dorp zit achter me aan', (Acte 2); onder: De drie
berghut-meiden (Acte 2) cf. lunchs `De vrouw in drie stadia'
80

De dood van Aase (Acte 3)
81

Boven: Anitra's dans (door Edvard Grieg op muziek gezet), Acte 4;
onder: Ontmoeting met de knopengieter (Acte 5, de linkerfiguur is een
zelfportret van lunch als Peer Gynt)
82

Boven: `Madonna'; onder: `De vrouw in drie stadia'
83

4 Boven: 'Puberteit'; onder. 'Tingeltangel)
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Boven. ontwerp-illustratie b Les jieurs du mal; onder: 'Handen'
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`Vrouw met broche'
Β6

Vertaald proza

Op tournee
Knut Hamsun *
(Vertaling Simon Butter)

Ik zou in Drammen een voordracht houden over moderne literatuur.
Ik had besloten mijzelf op deze wijze enige zeer welkome inkomsten
te verschaffen, en het kon bovendien geschieden zonder dat het mij
verder enige inspanning zou kosten. Op een fraaie nazomerdag zat
ik dus in de trein op weg naar deze achtenswaardige stad. Dit was
in hetjaar 1886.
Ik kende geen levende ziel in Drammen en niemand kende er mij.
Evenmin had ik mijn lezing in de krant aangekondigd; maar ik had
eerder die zomer in een kapitaalkrachtig ogenblik vijfhonderd visitekaartjes laten drukken, en deze wilde ik nu in de hotels, cafés en grotere winkels laten uitdelen om de mensen van de gebeurtenis op de
hoogte te stellen. De kaartjes waren weliswaar niet geheel naar mijn
smaak, er zat een drukfout in mijn naam, maar met een beetje goede
wil kon men er toch wel achter komen dat ik het was. En bovendien
was mijn naam zo volstrekt onbekend dat een drukfout er niet aan
toe of af deed.
In de trein keek ik hoe ik ervoor stond. Dit bedierf geenszins mijn
humeur. Ik was er aan gewend menig karwei met weinig of geen
geld te klaren. Weliswaar was ik ook ditmaal niet rijk genoeg om
op te treden op een wijze die mijn fijnzinnige, esthetische boodschap
in deze onbekende stad waardig was, maar met enige spaarzaamheid zou ik de onderneming wel tot een goed einde kunnen brengen. Geen buitensporige uitgaven! Wat het eten aanging, kon ik
's avonds in de schemering een kelder binnensluipen om iets te nuttigen, en wat het hotel betrof, zou ik proberen een `logies voor reizigers' te vinden om te overnachten. En welke andere uitgaven had
ik dan eigenlijk nog?
* Knut Hamsun (1859-1952), de grootste prozaist van de Noorse literatuur, omstreden sinds hij in de
jaren dertig het fascisme omhelsde Zijn invloed, vooral stilistisch, op longere Noorse schrijvers is groot geweest W.F. Hermans noemde zijn beroemde boek Sult (Honger) (1890) de beste roman die hij gelezen
had Ook Gide en Henry Mτller behoorden tot zijn bewonderaars Ιn 1920 kreeg Hamsun de Nobelprijs
voor zin roman Markens gróde (Hoe het groeide) Bovenstaand verhaal dateert uit 1886 Het tweede
verhaal aan Hamsun in dit nummer, `Een heel gewone vlieg van normaal postuur', uit 1903 Al Hamsuns romans zin in het Nederlands vertaald Zie ook de rubrieken Vertaalde poëzie en Essay.
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Ik zat in de trein mijn lezing te bestuderen. Ik zou over Alexander Kielland* spreken.
Mijn medereizigers, enige vrolijke boeren die in Kristiania waren geweest, lieten de fles rondgaan; zij boden ook mij een slokje
aan, maar ik bedankte ervoor. Ook later zochten zij nog menigmaal
toenadering op een wijze zoals men die van dronken en welwillende mensen gewend is; maar ik liet mij niet met hen in. Tenslotte begrepen zij uit mijn hele houding en uit de vele aantekeningen die
ik maakte wel, dat ik een geleerd man was die veel aan zijn hoofd
had, en lieten zij mij met rust.
In Drammen aangekomen stapte ik uit de trein en bracht mijn
valles naar een zitbank. Ik wilde even bijkomen voor ik de stad inging. Dit valies had ik overigens niet nodig; ik had het alleen maar
meegenomen omdat ik had gehoord dat het gemakkelijker was om
voor een nacht logies te krijgen als men `bagage' bij zich had. Dat
arme valies van tapíjtstof was echter door ouderdom en gebruik zo
versleten, dat het een reizende literator in het geheel niet voegde,
terwijl mijn kleding, een donkerblauw kostuum, er vele graden fatsoenlijker uitzag.
Een hotelbediende met letters op zijn pet kwam naar mij toe en
wilde mijn valles dragen.
Ik sloeg dit af. Ik legde uit dat ik over een hotel nog geen besluit
had genomen, ik zou alleen maar een aantal redacteuren in de stad
ontmoeten; ik was degene die een voordracht over literatuur zou
gaan houden.
Ja, maar een hotel zou ik toch moeten hebben, ik moest toch ergens overnachten? Zijn hotel was verreweg het beste in zijn soort.
Elektrische schel, bad, leeskamer. Het ligt hier vlakbij, deze straat
in, en dan links.
Hij pakte mijn valles aan zijn hengsels.
Ik hield hem tegen.
Wilde ik dan zelf mijn bagage naar het hotel brengen?
Inderdaad. Het kwam zo uit dat ik dezelfde kant op moest als mijn
bagage, ik kon hem dus aan mijn pink hangen en dan zou hij mij
volgen.
Toen keek de man mij aan en hij begreep meteen dat ik geen heer
was. Hij liep weer naar de trein en keek uit naar andere reizigers;
maar toen hij er geen vond, kwam hij weer naar mij toe en begon
* De romancτer Alexander Κτelland (1849-1906)
de

behoorde met Ibsen, Bjérnson en Lze tot de grote υτer ran
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opnieuw met mij te onderhandelen. Tenslotte gaf hij zelfs te kennen dat hij eigenlijk speciaal voor mij naar het station was gekomen.
Wel, dat veranderde de zaak. De man was wellicht gezonden door
een comité dat van mijn komst had gehoord, wellicht door de Arbeidersvereniging. Er was in Drammen ongetwijfeld een hoogstaand
geestelijk leven, een sterke behoefte aan goede voordrachten, de hele
stad in spanning. Ik wist niet of Drammen Kristiania in dit opzicht
zelfs niet overtrof.
Natuurlijk kunt u mijn bagage dragen,' zei ik tegen de man. `En
nu ik er aan denk, er is toch wel wijn te krijgen in het hotel, wijn
bij de maaltijd?'
`Wijn? De beste soort wijn.'
`Goed, u kunt gaan. Ik kom later. Ik hoef alleen maar bij enkele
kranten een bezoek af te leggen.'
De man kwam mij voor als iemand die een en ander begreep, en
ik vroeg hem om advies: `Wie van de redacteuren zoudt u mij aanbevelen? Ik heb geen zin om naar allemaal toe te gaan.'
`Arentsen is de voornaamste, een welvarend man. Iedereen gaat
naar hem toe.'
De heer Arentsen was vanzelfsprekend niet op de redactie te vinden, maar ik zocht hem thuis op. Ik legde hem mijn boodschap voor;
het ging hier om de literatuur.
Tja, men had hier in deze stad weinig gevoel voor zulke zaken.
Vorig jaar was hier een Zweedse student geweest om over de eeuwige vrede te spreken; maar hij had er verlies op geleden.
Ik ga over literatuur spreken,' zei ik.
`Jawel, dat had ik niet verkeerd begrepen,' antwoordde de redacteur. `Maar ik wil u er op voorbereiden dat ook u er verlies op zult
lijden.'
Er verlies op lijden nog wel! De heer Arentsen was kostelijk. Hij
ging er wellicht van uit dat ik voor een firma reisde. Ik zei kort en
krachtig: `Weet u of de grote zaal van de Arbeidersvereniging vrij
is?'
Nee,' antwoordde de redacteur, `de Arbeidersvereniging is voor
morgenavond verhuurd. Er zullen antispiritistische kunsten worden
vertoond. Bovendien zijn er apen en wilde dieren bij. Verder ken
ik geen andere zalen, behalve het Parkpaviljoen.'
`Kunt u die zaal aanbevelen?'
`Het is een grote, frisse zaal. De prijs? Tja, die weet ik niet; maar
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u zult hem zeker zeer voordelig kunnen krijgen. U moet maar eens
met het bestuur gaan praten.'
Ik besloot het Parkpaviljoen te nemen. Dat was bij uitstek de juiste
plek. Arbeidersverenigingszaaltjes waren dikwijls klein en oncomfortabel. Wie zaten er in het bestuur?
Carlsen, de advocaat, die en die bontwerker en die en die
boekhandelaar.
Ik begaf mij op weg naar de heer Carlsen. Hij woonde buiten de
stad, ik liep en ik liep, en eindelijk kwam er een einde aan de weg.
Ik legde hem mijn boodschap uit en verlangde het Parkpaviljoen.
Dat zou zich bij uitstek lenen voor zulk een zeldzame gebeurtenis
als een literaire voordracht.
De advocaat dacht erover na, maar schudde zijn hoofd.
Niet? Was de zaal zo groot? Hij moest toch toegeven dat het vervelend zou zijn als men bij gebrek aan plaats genoodzaakt zou zijn
weer naar huis terug te gaan.
De advocaat verklaarde zich nader. Hij kon mij de hele onderneming slechts ontraden. Men had hier zo weinig belangstelling voor
zulke zaken, een Zweedse student was hier ook een voordracht komen houden...
`Ja, maar hij sprak over eeuwige vrede,' antwoordde ik, `terwijl
ik daarentegen zal spreken over literatuur, de schone letteren.'
Bovendien bent u op een ongelukkig moment gekomen,' vervolgde de heer Carlsen. `Er is zojuist een antispiritistische voorstelling
in de Arbeidersvereniging aangekondigd, en daar zijn apen en wilde
dieren bij.'
Toen glimlachte ik en keek de man aan. Hij scheen te menen wat
hij zei, en ik legde mij erbij neer dat hij hopeloos was.
Hoeveel wilt u hebben voor het Parkpaviljoen?' vroeg ik kort.
`Acht kronen,' antwoordde hij. `Overigens moet over het verhuren van het Parkpaviljoen in een gezamenlijke bestuursvergadering
worden beslist. Over een paar dagen kunt u definitief bericht krijgen; maar ik geloof wel dat ik u nu reeds de zaal kan toezeggen.'
Ik maakte bliksemsnel een ruwe berekening: de twee wachtdagen
schatte ik op een uitgave van drie kronen, het park acht, dat was elf;
de kaartjesverkoper een, dat was twaalf. Vierentwintig toehoorders
vijftigdre konden dus de uitgaven dekken; de overige honderd of
tweehonderd mensen die zouden komen, waren zodoende pure
winst.
Ik sloeg toe. Het paviljoen was gehuurd.
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Ik vond het hotel en ging naar binnen. Een meisje vroeg: `Wilt u
een kamer op de begane grond of op de eerste verdieping?'
Ik antwoordde rustig en bescheiden: `Ik wil een goedkope kamer,
de goedkoopste die u heeft.'
Het meisje inspecteerde mij. Was ik een snaakse heer die zich vermaakte door van een goedkope kamer te spreken? Was ik niet degene die bij de bediende naar wijn bij de maaltijd had geïnformeerd?
Of gedroeg ik mij alleen maar zo bescheiden om het hotel niet in verlegenheid te brengen? Zij stootte een deur open. Ik deinsde terug.
`Ja hoor, hij is vrij,' zei zij; `hij is voor u. Uw bagage staat hier
al. Alstublieft!'
Hier was geen uitweg meer, ik trad binnen. Het was de allermooiste salon van het hotel.
`Waar is het bed?'
`Daar, een bedbank. Wij kunnen hier niet zo goed een bed neerzetten. Maar de bank kan 's nachts tot een bed worden uitgeklapt.'
Het meisje trok zich terug.
Ik raakte in een slecht humeur. En daar stond, in deze omgeving,
mijn armzalige valles. En mijn schoenen zagen er na mijn lange
wandeling over de landweg slecht uit. Kortom: ik vloekte.
Ogenblikkelijk steekt het meisje haar hoofd om de deur en vraagt:
`Wenst u iets?'
Kijk eens aan, ik kreeg niet eens de kans om beknopt mijn gedachten uit te drukken zonder dat er een hoeveelheid bedienden
toestroomde!
Nee,' antwoordde ik scherp. `Ik wil twee belegde boterhammen.'
Zij keek mij aan.
Niets warms?'
`Nee.'
Toen begreep zij het. Mijn maag. Het was de lente. Ik had mijn
periode.
Toen zij met de boterhammen kwam, had zij ook de wijnkaart
bij zich. Het gedresseerde schepsel liet mij de hele avond niet met
rust. `Wenst u uw dekens verwarmd? Daar is de badkamer, als u
wilt...'
Toen het ochtend werd, sprong ik nerveus op en begon mij aan
te kleden. Ik had het koud; natuurlijk was die verdraaide bank te
kort voor mij geweest, en ik had slecht geslapen. Ik belde. Er kwam
niemand. Het moest nog vroeg in de ochtend zijn: op straat hoorde
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ik geen enkel geluid, en toen ik weer enigszins was bijgekomen, zag
ik dat het nog niet helemaal licht was.
Ik inspecteerde de kamer; het was de prachtigste kamer die ik ooit
had gezien. Ik werd gegrepen door sombere vermoedens en belde
opnieuw. Ik stond daar tot aan mijn enkels in het zachte tapijt en
wachtte. Nu zou ik van mijn laatste stuivers beroofd worden, ik zou
er misschien niet eens genoeg aan hebben. Ik begon haastig na te
tellen hoeveel geld ik eigenlijk had; dan hoor ik stappen op de gang
en ik houd op.
Maar er kwam niemand. De stappen op de gang waren maar inbeelding geweest.
Ik begon opnieuw te tellen. In welk een vreselijke onzekerheid bevond ik mij! Waar bleef nu dat meisje van gisteravond met haar opdringerige dienstbaarheid? Lag het luie schepsel nog te slapen hoewel
het buiten al bijna licht was?
Eindelijk kwam zij, half aangekleed, zij had slechts een sjaal
omgeslagen.
`Heeft u gebeld?'
`Ik zou graag de rekening hebben,' zei ik zo beheerst mogelijk.
`De rekening?' Dat bracht enige moeilijkheden met zich mee, mevrouw sliep nog, het was pas drie uur. Het meisje zag er radeloos
uit en staarde mij aan. Wat waren dat voor manieren om zo te staren! Wat ging het haar aan dat ik van zins was een hotel bijtijds te
verlaten?
`Daar is niets aan te doen,' zei ik. `Ik wil de rekening hebben, nu.'
Het meisje ging.
Zij bleef een eeuwigheid weg. Mijn onrust nam nog toe door de
angst dat de kamer mogelijk per tijd, per uur werd berekend, en dat
ik hier nu mijn geld schandelijk aan onverschuldigde wachttijd stond
te verspillen. Het deftige hotelleven was mij niet vertrouwd en ik
vond deze wijze van berekenen op dat moment het redelijkst. Bovendien was er naast de wastafel een plakkaat aangeplakt waarop
stond dat er voor kamers die niet voor zes uur in de namiddag waren opgezegd opnieuw een etmaal werd berekend. Al deze zaken
vervulden mij met vrees en bedwelmden mijn literaire hoofd.
Eindelijk klopte het meisje op de deur en kwam binnen.
Nooit — nee nooit zal ik deze schelmenstreek van het lot vergeten! Twee kronen en zeventigdre, meer was het niet! Een bagatel,
een fooi die ik het meisje zou kunnen schenken om haarspelden van
te kopen. Ik smeet een aantal kronen op tafel — en nog een. `De
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rest mag u zelf houden! Alstublieft, m'n beste!'
Men moest toch stijl tonen. Om maar te zwijgen over het feit dat
dit meisje erkenning verdiende. Een zeldzaam meisje, een gevoelsmens, dat in een hotel in Drammen was beland als een prooi
voor de willekeur van reizigers. Zulke vrouwen worden niet meer
geboren, het soort is uitgestorven. Welk een zorg toonde zij niet tot
het einde toe, toen zij merkte dat zij een rijk man tegenover zich had:
, De jongen zal uw bagage dragen.'
'Helemaal niet! Helemaal niet!' antwoordde ik om haar geen ongerief te bezorgen. 'Zoiets onbeduidends als een valies. En daarbij
nog zo'n armzalig valies. Ik zal u vertellen, het heeft mij op al mijn
literaire tournees vergezeld; ik zou geen ander willen hebben, dat
is een eigenaardigheid van mij.'
Maar tegenspraak had geen zin, de jongen stond reeds buiten te
wachten. Toen ik aan kwam lopen, keek hij op doordringende wijze
naar mijn valies. Och, hoe zo'n man naar een valies kan kijken,
brandend van verlangen om het te pakken te krijgen!
'Ik zal het wegbrengen,' zei hij.
Had ik dan niet zelf mijn resterende geld nodig? Kon ik vóór de
voordracht op enige inkomsten rekenen? Derhalve wilde ik persoonlijk mijn valies dragen.
Maar de jongen had het al in zijn hand. Dit buitengewoon zorgzame mens scheen het niet als een last te ervaren, hij maakte niet
de indruk aan enige beloning te denken, hij droeg het zo argeloos,
hij leek te kunnen sterven voor degene die een dergelijk valies bezat.
'Stop!' riep ik kortaf en ik bleef staan. 'Waar brengt u het valies
eigenlijk heen?'
Toen glimlachte de man.
'Dat mag u zelf bepalen,' antwoordde hij.
'Dat is juist,' zei ik. 'Dat zal ik zelf bepalen. In ieder geval niet
uw neus achterna.'
Ik wilde hem onder geen enkele voorwaarde nog langer bij mij
hebben, wij waren een 'logies voor reizigers' in een kelder gepasseerd en in deze kelder wilde ik mij gaan aanmelden. Maar daar wilde ik geen man van een concurrerend hotel bij hebben; ik wilde daar
alleen naartoe sluipen.
Ik diepte een halve kroon op en gaf hem aan de jongen.
Hij hield nog steeds zijn hand op.
'Ik heb gisteren ook uw valies gedragen,' zei hij.
'Dat is voor gisteren,' antwoordde ik.
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En verder heb ik het nu gedragen,' vervolgde hij.
Die duivelse jongen, hij plunderde mij!
`En dit is voor vandaag,' zei ik en ik wierp hem opnieuw een halve
kroon toe. `En nu hoop ik dat u verdwijnt.'
De jongen ging. Maar hij keek verscheidene malen om en hield
mij in het oog.
Ik liep naar een bank toe en ging zitten. Het was een beetje koud,
maar toen de zon opging werd het beter. Ik viel in slaap en moet
vrij lang geslapen hebben: toen ik wakker werd, liepen er verscheidene mensen op straat en uit verschillende schoorstenen steeg rook
omhoog. Ik ging de kelder in en onderhandelde met een vrouw over
logies. Ik zou een halve kroon per nacht betalen.
Toen de twee wachtdagen achter de rug waren, begaf ik mij opnieuw
buiten de stad naar de heer Carlsen. Hij herhaalde zijn advies om
de voordracht af te gelasten, maar ik liet mij niet tot andere gedachten brengen; in de tussentijd had ik zelfs geld uitgegeven aan het
plaatsen van een advertentie in Arentsens krant met gegevens over
tijd, plaats en onderwerp.
Toen ik hem meteen voor de zaal wilde betalen, waardoor ik weliswaar geheel blut zou raken, zei de heer Carlsen, deze merkwaardige man: `De betaling kan toch ook tot na de voordracht wachten.'
Ik begreep hem verkeerd en werd ferm: `Denkt u soms dat ik geen
achtkronen heb?'
`Nee, God bewaar me, natuurlijk niet!' antwoordde hij. `Maar
om openhartig te zijn: het is helemaal niet zeker dat u de zaal nodig zult hebben, en dan hoeft u er natuurlijk ook niet voor te
betalen.'
`Ik heb al voor de voordracht geadverteerd,' zei ik.
Hij knikte.
`Dat heb ik gezien,' antwoordde hij. Even later vroeg hij: `Spreekt
u ook als er niet meer dan vijftig mensen komen?'
Ik was eigenlijk een beetje beledigd, maar ik dacht erover na en
zei dat vijftig mensen weliswaar een klein publiek was, maar ik zou
het doen.
`Maar voor tien zoudt u niet spreken?'
Toen lachte ik luid.
`Nee, neemt u mij niet kwalijk, er zijn grenzen.'
Hierna spraken wij er niet meer over en ik betaalde niet voor de
zaal. Wij begonnen over literatuur te praten. De advocaat maakte
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niet langer zo'n hopeloze indruk op mij als bij mijn eerste bezoek,
hij was duidelijk een belangstellend man, maar zijn meningen leken mij toch, in vergelijking met mijn eigen meningen, van geringe
waarde.
Toen ik afscheid nam, wenste hij mij morgenavond bij de voordracht een goed gevulde zaal toe.
Ik liep terug naar mijn kelder, vervuld van de beste hoop. Alles
was nu gereed voor de slag. Ik had 's ochtends al voor anderhalve
kroon een man gehuurd om in de stad rond te gaan en mijn vijfhonderd visitekaartjes te verspreiden; de gebeurtenis was nu huis aan
huis bekend.
Ik raakte in een zekere feestelijke stemming. Mijn gedachten aan
de belangrijke zaak die ophanden was, hadden tot gevolg dat ik het
in de kleine kelder met zijn armzalige publiek niet naar mijn zin had.
Iedereen wilde weten wat ik was en waarom ik hier verbleef. De
waardin, de vrouw achter het buffet, legde uit dat ik een geleerd man
was, die de hele dag zat te schrijven en te studeren, en zij gaf zijdelings te kennen dat men mij niet met vragen lastig moest vallen.
Zij was mij zeer tot steun. De mensen die deze gelegenheid bezochten, waren arme drommels in kielen en hemdsmouwen, werklui en
straatsjouwers, die de kelder indoken voor een kop warme koffie of
een stuk bloedworst met boter en weikaas. Soms werden ze onaangenaam en gaven de waardin ervan langs omdat de wafels te oud
of de eieren te klein waren. Toen zij hoorden dat ik in het Parkpaviljoen zou spreken, wilde zij weten wat een kaartje kostte; sommigen van hen verklaarden dat zij mijn lezing wel wilden horen, maar
dat een halve kroon te veel was, zij begonnen af te dingen op de prijs.
Ik beloofde mijzelf mij niet door deze mensen in mijn waardigheid
te laten krenken, zij misten immers elke vorm van beschaving.
Een heer had de kamer naast mij. Hij sprak een vreselijk soort
Zweeds-Noors en de waardin noemde hem mijnheer de directeur.
Wanneer deze man binnen kwam vliegen terwijl wij in de kelder zaten, trok hij altijd zeer veel aandacht, onder andere omdat hij met
zijn zakdoek het stof van zijn stoel sloeg voordat hij ging zitten. Het
was een deftige man met dure gewoonten; wanneer hij belegde boterhammen bestelde, verlangde hij onveranderlijk `vers brood met
de beste soort boter'.
`Bent u degene die een voordracht gaat houden?' vroeg hij mij.
Ja, hij is het,' antwoordde de waardin.
`Het is een slechte speculatie,' vervolgde de directeur tegen mij.
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`U adverteert immers niet. Heeft u niet gezien hoe ik adverteer?'
Het kwam uit wie de heer was: de antispiritist, de man met de
apen en de wilde dieren.
`Ik adverteer met zúlke grote plakkaten!' ging hij verder. `Ik plak
ze overal op waar ik bij kan komen; er staan enorme letters op. Heeft
u mijn letters niet gezien? Er staan ook afbeeldingen van de dieren
op.
`Mijn voordracht gaat over literatuur,' wierp ik tegen, `over kunst
dus, geestelijke zaken.'
`Daar heb ik schijt an!' antwoordde hij. En hij ging door met zijn
brutaliteit: `Het zou wat anders zijn als u bij mij in dienst trad. Ik
heb een man nodig om uitleg te geven over de dieren en ik wil het
liefst een vreemde hebben die niet bekend is in deze stad. Als er een
bekende verschijnt, schreeuwt het publiek: "Kijk eens, dat is toch
Petterson; wat weet hij van tropische dieren af?"
In stille verachting wendde ik mij van de man af. Ik kon er niet
toe komen op zoveel onbeschaamds te antwoorden.
`Denk er eens over na!' zei de directeur, `neem het in overweging.
Ik betaal vijf kronen per avond.'
Toen stond ik zonder een woord van mijn stoel op en verliet de
kelder. Ik vond dat dit het enige was wat mij te doen stond. Mijnheer de directeur was natuurlijk bang voor mijn concurrentie, ik zou
al het publiek in de stad naar mij toe trekken; hij wilde het met mij
op een akkoordje gooien, mij omkopen. Nooit! zei ik tegen mijzelf;
nooit zal iemand mij er toe kunnen verleiden om de geestelijke zaken in de steek te laten! Mijn weg is de ideële weg!
De dag brak aan, en de avond kwam. Ik borstelde zorgvuldig mijn
kostuum, trok schone kleren aan en begaf mij op weg naar het Parkpaviljoen. Het was zeven uur. Ik had mijn voordracht met veel ijver voorbereid, mijn hoofd was vol van alle verheven en schone
woorden die ik zou gebruiken en ik zag een groot succes voor me,
zelfs een telegraaf die het bericht doorseinde van de slag die ik zou
slaan.
Het regende; het weer had gunstiger kunnen zijn; maar een literair geïnteresseerd publiek zou zich in der eeuwigheid niet door
een beetje regen laten weerhouden. Ik zag dan ook mensen op straat,
paar na paar onder één paraplu. Het viel mij overigens op dat zij
niet dezelfde weg gingen als ikzelf — naar het Parkpaviljoen. Waar
gingen zij heen? Ach, het was waarschijnlijk het gewone volk van
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deze stad, op weg naar de Arbeidersvereniging en de apen.
De kaartjesverkoper was op zijn post.
`Is er al iemand gekomen?' vroeg ik.
`Nog niet,' antwoordde hij. `Maar het begint ook pas over ruim
een halfuur.
Ik liep de zaal in, een onmetelijke ruimte waarin mijn voetstappen als hoefgetrappel weerklonken. O, mijn God, als daar nu een
uitverkochte zaal had gezeten, hoofd aan hoofd, dames en heren die
slechts in afwachting zijn van de spreker! — geen mens!
Ik wachtte dat lange halfuur; er kwam niemand. Ik liep naar buiten en vroeg de kaartjesverkoper naar zijn mening. Die was enigszins gereserveerd, maar ik werd er door getroost. De kaartjesverkoper was van mening dat het vanavond geen weer was voor een
voordracht, de mensen gingen de deur niet uit als het zo hard regende; `bovendien,' zei hij, `zou het grootste deel nu wel pas komen,
in de laatste minuten.'
En wij wachtten.
Eindelijk kwam er een man aan, druipend van de regen en gehaast; hij kocht voor een halve kroon een kaartje en ging naar
binnen.
`Nu beginnen zij te komen,' zei de kaartjesverkoper en hij knikte, `het is een onaardige gewoonte van de mensen om op het laatste
ogenblik in groten getale te komen.'
Wij wachtten. Er kwamen er niet meer. Tenslotte kwam mijn enige toehoorder de zaal weer uit en zei: `Wat een hondeweer!'
Het was Carlsen, de advocaat.
Ik ben bang dat er vanvond niemand meer komt,' zei hij, `het
giet immers!' Hij ontwaarde de ontmoedigde uitdrukking op mijn
gezicht en voegde er aan toe: `Nee, ik zag het al aan de barometer.
Het daalde veel te snel. Daarom raadde ik u ook af de voordracht
te houden.'
De kaartjesverkoper nam het nog steeds voor mij op.
`Wij zullen nog een halfuurtje wachten,' zei hij. `Het zou toch verdorie te gek zijn als er tenslotte niet toch nog zo'n twintig, dertig
mensen kwamen.'
`Dat geloof ik niet,' zei de advocaat, en hij knoopte zijn regenjas dicht. `Maar ik herinner u er aan,' zei hij tegen mij, `u hoeft natuurlijk niets voor de zaal te betalen.'
Hij nam zijn hoed af, groette en ging.
De kaartjesverkoper en ik wachtten nog een halfuur en bespra98

ken de zaak grondig met elkaar. Het was een vervelende affaire en
ik voelde mij uiterst vernederd. En op de koop toe was de advocaat
weggelopen van de halve kroon die hij terug zou moeten hebben gehad. Ik had met het muntstuk achter de man aan willen gaan, maar
de kaartjesverkoper had mij hiervan weerhouden.
`Dan houd ik hem,' zei hij, `u bent mij dan nog maar een halve
kroon schuldig.'
Maar ik gaf hem er nog een hele kroon bij. Hij had zich jegens
mij op trouwe wijze van zijn taak gekweten en ik wilde hem mijn
erkentelijkheid tonen. Hij bedankte ook oprecht en toen hij wegging
gaf hij mij ten afscheid de hand.
Als een verslagen man wandelde ik naar huis. De teleurstelling,
de smaad verlamden mij haast, ik slenterde willoos door de straten,
zonder er bij stil te staan waar ik was. Als toppunt van pech kwam
daar nog eens bij dat ik niet langer over de middelen beschikte om
weer in Kristiania te komen.
Het bleef regenen.
Ik was bij een groot huis beland; vanaf de straat zag ik binnenin
de gang een verlicht loket. Het was de Arbeidersvereniging. Af en
toe ging er nog een verlaat persoon naar binnen, die dan aan het
loket een kaartje kocht en door de grote deuren de zaal in verdween.
Ik vroeg de kaartjesverkoper hoeveel er waren. Het was nu bijna
uitverkocht.
Die ellendige directeur had met glans van mij gewonnen.
Hierna sloop ik weer terug naar mijn kelder. Ik at niet en dronk
niet, en ging in alle stilte naar bed.
Diep in de nacht werd er bij mij aangeklopt en trad er een man
binnen. Hij had een kaars in zijn hand. Het was de directeur.
`Hoe ging het op de voordracht?' vroeg hij.
Onder andere omstandigheden had ik de man de deur uitgegooid,
nu was ik te gebroken om ook maar enigszins koen op te treden en
ik antwoordde hem dus maar dat ik de voordracht had afgelast.
Hij glimlachte.
`Het was geen weer voor een voordracht over literatuur,' verklaarde ik. Dat begreep hij zeker wel.
Hij glimlachte nog steeds.
`U moest eens weten hoe vreselijk de barometer is gedaald,' zei ik.
Ik had een stampvolle zaal,' antwoordde hij. Overigens glimlachte hij niet meer, maar bood hij er zelfs zijn verontschuldigingen voor
aan dat hij mij stoorde. Hij had een boodschap.
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Zijn boodschap was van een wel zeer curieuze aard: hij kwam mij
opnieuw een engagement als spreker bij zijn voorstellingen
aanbieden.
Ik voelde mij tot in het diepste van mijn ziel gekrenkt, en verzocht
hem nadrukkelijk mij niet langer van mijn nachtrust te beroven.
In plaats van te gaan, ging hij botweg op mijn bed zitten, met de
kaars in zijn hand.
'Wij kunnen de zaak toch bespreken,' zei hij. Hij legde uit dat
de Drammenaar die hij had gehuurd om uitleg te geven over de dieren bij iedereen bekend was. Hijzelf - de directeur - had fenomenaal succes gehad met zijn antispiritistische kunsten; maar de
Drammenaar, de spreker, had alles voor hem bedorven. 'Kijk, daar
is Bjórn Pedersen, , riepen de mensen, 'waar heb je die das vandaan?' Maar Bjórn Pedersen hield zich aan zijn programma, en legde uit dat het geen das was, maar een hyena uit Bosjesland die al
drie zendelingen had verslonden. Toen krijsten de mensen van verontwaardiging omdat hij hen voor de gek wilde houden. 'Ik begrijp
het niet,' zei de directeur, 'ik had zijn gezicht goed zwart gemaakt
en hem een grote pruik opgezet, maar toch werd hij herkend.'
Dit alles ging mij niet aan, en ik wendde mij van hem af.
'Denk er eens over na!' zei de directeur voor hij wegging. 'Ik zou
er misschien zes kronen per avond van kunnen maken als u uw zaken goed doet.'
N ooit zou ik mij verlagen tot zulk een ordinaire handeling als hij
mij voorstelde. Men had toch eer in zijn lijf!
De volgende dag kwam de directeur bij mij met de voordracht die
over de dieren ging, en vroeg mij ernaar te kijken. Of ik hem hier
en daar wilde corrigeren en de taal wilde verbeteren; hij zou mij er
voor betalen, ik zou twee kronen krijgen.
Ondanks alles nam ik dit werk op mij. Ik bewees de man immers
een weldaad en het was om zo te zeggen werk dat in dienst van de
literatuur werd verricht. Ik had bovendien die twee kronen nodig.
Maar ik verzocht hem dringend mijn medewerking te verzwijgen.
Ik werkte er de hele dag aan. Ik maakte de voordracht van het
begin tot het einde weer in orde, legde veel gevoel en veel humor
in deze beschrijving, voorzag haar in ruime mate van vergelijkingen, en werd meer en meer door mijn werk geboeid. Het was een
waar kunststuk om zoveel van die arme dieren te maken. Toen ik
later op de avond mijn werk voor de directeur oplas, had deze man
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nog nooit in zijn leven zo'n goede voordracht gehoord, zo'n indruk
maakte hij op hem. Hij gaf mij uit erkentelijkheid drie kronen.
Dit ontroerde mij en monterde mij op. Ik begon weer hoop te vatten voor mijn literaire roeping.
`Had ik nu maar een geschikte man om deze tekst voor te dragen!' zei de directeur. `Zo'n man vind je hier niet.'
Ik begon erover na te denken. Het zou al met al ergerlijk zijn als
een of andere Bjbrn Pedersen zo'n uitgezochte tekst in handen zou
krijgen en hem door een slechte voordracht zou verknoeien. Ik moest
er niet aan denken.
Ik zou wellicht onder bepaalde voorwaarden de voordracht kunnen houden,' zei ik.
De directeur schoof dichterbij.
`Welke voorwaarden? Ik geef u zeven kronen,' zei hij.
Ja, dat is goed. Maar de hoofdzaak is dat het tussen u en mij blijft
wie uw spreker eigenlijk is.'
`Dat beloof ik.'
Ja, want u zult wel begrijpen,' zei ik, `dat iemand met mijn beroep beter niet bekend kan zijn van het houden van voordrachten
over dieren.'
Nee, dat begreep hij.
`En als de voordracht niet geheel en al mijn eigen literaire werk
was geweest, had ik het nooit gedaan.'
Nee, ook dat begreep hij.
`Dan zal ik u dus inderdaad deze dienst gaan bewijzen,' zei ik.
De directeur bedankte mij.
Toen het zeven uur was, gingen wij samen naar de Arbeidersvereniging. Ik moest de dieren nog zien en mij er een beetje mee vertrouwd maken hoe ik ze moest behandelen.
Er bleken twee apen, een schildpad, een beer, twee wolvejongen
en een das te zijn.
Over de wolven en de das stond in mijn uitleg geen woord, daarentegen des te meer over een zekere hyena uit Bosjesland, een sabeldier en een marter, `bekend uit de bijbel', alsmede een kolossale
Amerikaanse grijze beer. Over de schildpad had ik deze prachtige
mop, dat het een deftige dame was die van niets anders leefde dan
van echte schildpadsoep.
`Waar zijn het sabeldier en de marter?' vroeg ik.
`Hier!' antwoordde de directeur. En hij liet mij de wolvejongen
zien.
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`En waar is de hyena?'
Toen wees hij zonder zich te bedenken op de das en antwoordde: `Hier is de hyena.'
Ik werd heet van woede en zei: `Op deze manier gaat het niet;
dat is bedrog. Ik moet geloven in wat ik ga verkondigen, het moet
mijn diepste overtuiging zijn.'
`Laten wij nu over zo'n bagatel geen ruzie krijgen,' zei de directeur. Hij haalde uit een verborgen hoekje een fles brandewijn tevoorschijn en bood mij een borrel aan.
Om hem duidelijk te maken dat mijn afkeer niet zijn persoon,
maar zijn smerige zaakjes betrof, nam ik het glas aan en dronk het
leeg. Zelf dronk hij daarna pas.
Stort mij niet in het ongeluk!' zei hij. `Nu is de voordracht zo
prachtig, de dieren zijn ook niet slecht, werkelijk niet slecht; kijk eens
hier wat een grote beer. Houdt u nu uw voordracht, dan zal alles
goed gaan.'
De eerste mensen verschenen nu in de zaal, en de directeur werd
steeds onrustiger. Ik had zijn lot in mijn handen, en het zou niet onvoordelig zijn als ik mijn aanzienlijke macht met matigheid zou gebruiken. Ik zag bovendien in dat het onmogelijk was om in de korte
tijd die nu nog resteerde zoveel verbeteringen aan te brengen; bovendien zou het voor wie dan ook schier ondoenlijk zijn om hetzelfde
gevoel in een beschrijving van een das te leggen als in een schildering van het leven van een verschrikkelijke hyena. Door de verbeteringen zou mijn literaire werk derhalve meer aan waarde verliezen dan ik kon verantwoorden. Dit vertelde ik de directeur.
Hij begreep alles meteen. Hij schonk opnieuw een borrel in en
ik dronk.
De voorstelling begon voor een uitverkochte zaal, de antispiritist
vertoonde kunsten die geen duivel kon vatten; hij trok zakdoeken
uit zijn neus, vond een klaverboer in de zak van een oude vrouw in
de zaal, liet een tafel over de vloer bewegen zonder hem aan te raken; tenslotte werd de directeur geest en zonk hij weg door een luik
in de vloer. Het publiek was verrukt en stampte uitzinnig. Nu waren de dieren aan de beurt. De directeur bracht ze eigenhandig één
voor één naar voren, en ik zou er uitleg over geven.
Ik was mij er direct zeer goed van bewust dat ik het succes van
de directeur niet zou kunnen evenaren; maar ik had hoop dat de
werkelijk scherpzinnigen in de zaal belang in mijn prestatie zouden
stellen. Hierin werd ik niet teleurgesteld.
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Nadat de schildpad was getoond, had ik nog slechts met landdieren te maken, en mijn uitgangspunt was toen Noach, die van alle
dieren die niet in het water konden leven een paar bij zich had. Maar
de prestatie verliep wat traag, de humor had het publiek verlaten.
Het sabeldier en de marter kregen onvoldoende erkenning, ofschoon
ik nog wel vertelde hoeveel van deze kostbare dierenvellen de koningin van Sjeba aan had bij haar bezoek aan Salomo. Nu voelde
ik trouwens dat het beter ging; in vervoering geraakt door het bijbelse onderwerp en de twee borrels, werd mijn voordracht kleurrijk
en fraai, ik legde mijn papieren terzijde en maakte op mijn eigen
houtje de tekst, en toen ik eindigde klonken er vanuit het publiek
verscheidene bravo's voor mij op, en de hele zaal klapte.
`Er staat een borrel klaar achter het gordijn!' fluisterde de directeur mij toe.
Ik liep naar achteren en vond de borrel. De fles stond ernaast. Ik
ging even op een stoel zitten.
Intussen bracht de directeur een ander dier naar voren en wachtte
op mij. Ik schonk mijzelf een nieuwe borrel in en ging weer zitten.
De directeur had de wachttijd blijkbaar te lang bevonden, hij begon zelf in zijn onmogelijke mengtaal uitleg te geven, en ik hoorde
tot mijn schrik dat hij op dat moment de hyena liet zien; hij versprak
zich zelfs en noemde hem de das. Toen werd ik door verontwaardiging gegrepen en ik betrad het toneel, schoof de directeur met een
armbeweging terzijde en nam zelf het woord. De hyena was de troef
van de voorstelling, ik zou als nooit tevoren moeten spreken om hem
nog te redden, en reeds vanaf mijn binnenkomst, toen ik de directeur met mijn arm wegschoof, had ik het publiek aan mijn kant. Ik
desavoueerde de directeur, zei dat hij nog nooit in zijn leven een hyena had gezien en begon mijn beschrijving van de losbandige levenswijze van dit wilde dier. De borrels werkten, mijn geestdrift steeg
tot duizelingwekkende hoogte; ik hoorde zelf dat mijn woorden vuriger en heftiger werden, terwijl de hyena bij de voeten van de directeur stond en geduldig met zijn piepkleine oogjes knipperde.
`Houd hem goed vast!' schreeuwde ik tegen de directeur. `Hij staat
op het punt om aan te vallen, hij heeft het op mijn darmen gemunt!
Houd het pistool in gereedheid voor het geval hij zich losrukt!'
De directeur moet zelf nerveus zijn geworden, hij trok de hyena
naar zich toe — de riem brak en het dier glipte tussen zijn benen.
In de zaal barstte er een gegil los van vrouwen en kinderen en de
helft van het publiek ging staan. Op dat ogenblik was de spanning
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groot. Toen liep de hyena met trippelende pootjes van ons weg, het
toneel over en terug naar zijn kleine hol. De directeur deed het
deurtje met een klap achter hem dicht.
Wij haalden allen opgelucht adem en met enkele woorden sloot
ik mijn voordracht af. Deze keer waren wij er goed van afgekomen,
zei ik, en er zou vanavond nog voor een zware ijzeren ketting voor
het beest gezorgd worden. Hierna boog ik en liep naar achteren.
Toen barstte de bijval los, het werd rondweg luidruchtig, en men
riep om de spreker — de spreker. Ik kwam weer naar voren en boog
opnieuw, en ik was waarlijk een enorm succes. Zelfs de laatste toeschouwer die de zaal verliet, klapte nog tot aan de uitgang. Maar
er was ook iemand die lachte.
De directeur was tevreden; hij bedankte mij oprecht voor mijn
hulp. Hij zou zeker nog vele keren op een uitverkochte zaal kunnen rekenen.
Toen ik naar huis wilde gaan, stond er voor de deur een man op
mij te wachten. Het was mijn kaartjesverkoper van het Parkpaviljoen. Hij had de voorstelling bijgewoond en was verrukt. Hij roemde
mij op buitensporige wijze om mijn welsprekendheid; ik moest mijn
voordracht in het Parkpaviljoen geenszins opgeven, nu was het moment gekomen om hem aan te kondigen, nu de mensen hadden gehoord wat ik kon. Bijvoorbeeld een herhaling van de voordracht over
de hyena, met name als ik het dier zelf meebracht.
Maar de directeur, die schaamteloze man, wilde de volgende dag
niet dokken. Als ik mij er niet schriftelijk toe zou verplichten om ook
de volgende avond op te treden, zou hij het wat het geld betrof op
een rechtszaak laten aankomen, zei hij. De zwendelaar, de schurk!
Wij sloten toen in der minne een overeenkomst: hij zou mij vijf kronen betalen. Met de drie die hij mij al had gegeven, werd dat dan
acht, en had ik voldoende geld om naar Kristiania terug te gaan.
Maar de geschreven voordracht wil de hij behouden. Wij onderhandelden geruime tijd over dit punt, aangezien ik hem de voordracht
node ter pure profanatie wilde afstaan. Aan de andere kant was het
ontegenzeggelijk zijn eigendom en hij had ervoor betaald. Zo gaf
ik dan tenslotte toe. Hij stelde zo buitengewoon veel prijs op het
werk.
Zo'n voordracht heb ik nog nooit eerder gehoord,' zei hij. `Als
ik denk aan gisteren — ik werd er zelfs meer door gegrepen dan door
een preek.'
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`Ja, zo ziet u!' antwoordde ik. `Dat is de macht van de literatuur
over de zinnen!'
Dit was mijn laatste woord aan hem. Tegen de middag nam ik
de trein terug naar Kristiania.
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Een heel gewone vlieg
van normaal postuur
Knut Hamsun
(Vertaling Mick Spaan)

Onze relatie begon ermee dat zij, terwijl ik zat te schrijven, door
mijn open raam naar binnen kwam vliegen en een rondedans om
mijn hoofd begon. Kennelijk voelde ze zich aangetrokken door de
alcohol in mijn haar. Ik sloeg een paar keer naar haar, maar daar
trok ze zich niets van aan. Toen nam ik de papierschaar.
Ik heb zo'n lekker grote schaar, ik gebruik die om mijn pijp mee
uit te krabben en als vuurtang, ik sla er ook spijkers mee in muren;
in mijn geoefende hand is het een verschrikkelijk wapen. Ik zwaaide
er een paar keer mee in de lucht en de vlieg vloog weg.
Maar even later was ze terug en begon weer aan dezelfde dans.
Ik stond op en verhuisde de tafel naar de deur. De vlieg kwam mij
achterna. Ik zal eens een grapje met jou uithalen, dacht ik. En ik
ging stilletjes alle alcohol uit mijn haar wassen. Dat hielp. De vlieg
ging nogal terneergeslagen op mijn lampekap zitten en verroerde
zich niet.
Dat ging een hele tijd goed, ik werkte door en kreeg heel wat af.
Maar op den duur werd het een beetje eentonig om telkens als ik
mijn ogen opsloeg steeds maar weer die vlieg tegen te komen. Ik bekeek haar, het was een heel gewone vlieg van normaal postuur,
goedgebouwd en met grijze vleugels. Beweeg eens wat, zei ik. Ze
verroerde zich niet. Weg, zei ik en wuifde naar haar. Toen vloog
ze op, maakte een boog door de kamer en kwam weer naar de
lampekap.
Vanaf dat ogenblik dateert onze eigenlijke relatie. Ik kreeg respect
voor haar vasthoudendheid; wat ze wilde, dat wilde ze; haar uitdrukking deed me ook wat, ze hield haar kop een beetje scheef en keek
me bedroefd aan. Onze gevoelens werden wederzijds, ze begreep
dat ik haar begon te mogen en ging zich daar ook naar gedragen,
ze werd steeds vrijer in haar optreden. 's Middags toen ik uit zou
gaan, vloog ze al voor mij uit naar de deur en probeerde me dat te
beletten.
106

De volgende dag was ik redelijk vroeg op. Juist toen ik van het
ontbijt opstond om aan het werk te gaan, kwam ik de vlieg in de deur
tegen. Ik knikte naar haar. Ze zoemde een paar maal de kamer rond
en installeerde zich op mijn stoel. Ik had haar daar niet uitgenodigd,
ik had die stoel nodig. Weg, zei ik. Ze verhief zich een paar centimeter en installeerde zich weer op de stoel. Toen zei ik: Nu ga ik
zitten. Ik ging zitten. De vlieg vloog op en nam plaats op mijn papier. Weg, zei ik. Geen antwoord. Ik blies naar haar, ze maakte zich
breed en wilde niet weg. Nee, zonder wederzijds respect voor elkaar
gaat het niet op den duur, zei ik. Ze hoorde mij aan en dacht erover
na, maar besloot toch te blijven zitten. Toen zwaaide ik weer met
de schaar; het raam stond open, daar was ik niet op bedacht, en de
vlieg vloog naar buiten.
Een paar uur was ze weg. Al die tijd had ik spijt dat ik haar eigenhandig uitgelaten had. Waar was ze nu? Wie weet wat haar kon
overkomen! Tenslotte ging ik op mijn plaats zitten en wilde weer
aan het werk gaan, maar ik was vervuld van bange voorgevoelens.
Toen kwam de vlieg terug. Ze had iets smerigs op haar ene achterpoot gekregen. Jij hebt buiten in de viezigheid gezeten, beestje,
zei ik; foei! Maar toch was ik blij dat ze terug was gekomen en ik
deed het raam goed dicht. Hoe kunje nu zulke uitstapjes ondernemen! zei ik. Toen keek ze alsof ze zich verkneukelde en Bèeh tegen
me zei, omdat ze dit uitstapje had ondernomen. Ik had nog nooit
een vlieg zich zó zien verkneukelen, ze stak mij aan. Ik zei Bèeh,
ik ook, en lachte hartelijk. Haha, heb je ooit zo'n kreng van een vlieg
gezien, zei ik. Kom hier, dan zal ik je een beetje onder je kin kietelen, schelm die je bent!
, s Avonds probeerde ze haar oude truc weer en wou de deuropening voor me versperren. Nu vermande ik me en gebruikte mijn gezag. Het was heel best dat ze van mij hield; maar me iedere avond
thuishouden, daartoe was ze niet in staat. En ik drong mij met geweld langs haar heen. Ik hoorde dat ze razend was binnen en ik riep
haar van buiten af toe: Tja, nou kan je het zelf eens zien hoe goed
het is om alleen te zijn. Dag. Nu kan jij daar zitten.
De volgende dagen stelde die kleine snertvlieg mijn geduld heel
wat keren op de proef. Als er mensen bij me kwamen, werd ze jaloers en joeg ze weg met haar onhebbelijkheid. Als ik haar naderhand haar gedrag verweet en haar bij de oren probeerde te pakken,
maakte ze een halsbrekende toer, van de vloer helemaal tot het plafond waar ze zich vastzette om me duizelig te maken. Je valt eraf!
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schreeuwde ik haar toe. Maar mijn waarschuwingen droegen geen
vrucht. Nou, ga je gang; blijf daar dan maar zitten, zei ik en keerde haar de rug toe. Toen kwam ze weer omlaag. Jaja, het kon niet
missen: sloeg ik geen acht meer op haar, dan ging ze met een bocht
vlak voor mijn neus langs en viel met een klap op mijn manuscript
neer. Daar begon ze dan op rond te wandelen of ik geen papierschaar in huis had. Probeer het met vriendelijkheid, dacht ik. En
ik zei zachtmoedig: Je maakt je vuil met die inkt; ik zeg het voor
je eigen bestwil. Ze was doof voor mijn woorden. Heb ik niet gezegd datje niet op dat papier moet lopen! herhaalde ik; dat is grof
papier, kladblokpapier, je kunt splinters in je poten krijgen. Och
nee, daar scheen ze niet bang voor te zijn. Heb je ooit zoiets koppigs gezien! schreeuwde ik verontwaardigd; zit het papier niet vol
splinters? O nee, ze vond het helemaal niet splinterachtig. Loop dan
maar naar de duivel op dat papier, reageerde ik; ik neem een ander vel. Maar toen ik een ander vel pakte, liep ze weg.
Er verstreken dagen, weken. Wij raakten aan elkaar gewend,
werkten samen op verschillende vellen en deelden lief en leed. Haar
kuren waren talloos, maar ik verdroeg ze. Ze had me haar afkeer
van tocht uitdrukkelijk te kennen gegeven en terwille van haar hield
ik ramen en deuren gesloten. Desalniettemin kon het idee haar overvallen om zich vanaf het plafond regelrecht tegen het vensterglas te
werpen om het te laten springen. Heb je buiten wat te doen, kom
dan langs deze kant, zei ik. En ik deed de deur voor haar open. Maar
nee hoor, naar buiten scheen ze niet te willen. Wil je of wil je niet
naar buiten? vroeg ik. Een, twee, drie. Geen antwoord. Toen sloeg
ik razend de deur dicht.
Ik zou mijn heethoofdigheid weldra betreuren.
Op een dag bleef de vlieg weg. 's Ochtends toen het meisje binnenkwam, had ze van de gelegenheid gebruik gemaakt om de deur
uit te glippen. Ik begreep dat dit haar wraak was en piekerde er lang
over wat mij te doen stond. Toen liep ik naar buiten het erf op en
riep dat ze, toe maar, best weg mocht blijven, ik miste haar niet.
Het had geen zin, het lukte niet haar tevoorschijn te lokken en ik
miste de vlieg. Ik zette alles open wat maar open kon in mijn huis
en ik legde mijn manuscript in het raam, blootgesteld aan weer en
wind; ze moest zien dat niets te goed voor haar was om op te lopen.
Ik vroeg mijn hospita naar de vlieg, ik deed opnieuw een hoeveelheid alcohol in mijn haar en lokte haar en noemde haar mijn beste
vriendin en mijn hofvlieg om haar te eren — alles tevergeefs.
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Eindelijk kwam zij terug, de ochtend van de volgende dag. Ze
kwam niet alleen; ze bracht een vrijer van de straat met zich mee.
In mijn blijdschap haar weer te zien vergaf ik haar alles en verdroeg
zelfs een poosje haar vrijer. Maar te veel is te veel, er zijn bepaalde grenzen. Ze begonnen eerst naar elkaar te lonken en tegen de kuiten te wrijven, plots wierp de vrijer zich over haar heen op een wijze
die mij deed blozen. Wat doen jullie daar pal voor de mensen hun
ogen! zei ik, om ze beschaamd te maken. Hè, jij durft voor zo'n
kleintje! Dit vatte ze op als een belediging, ze gooide haar hoofd in
haar nek en gaf mij duidelijk te verstaan dat ik jaloers moest zijn.
Ik jaloers! blies ik; jaloers op hm! Je weet wel beter. Maar ze gooide
haar hoofd nog verder in haar nek en herhaalde haar boodschap.
Toen stond ik op en sprak de volgende woorden: Met jou wil ik niet
redetwisten, dat is in strijd met mijn gevoel voor ridderlijkheid; maar
stuur je miserabele vrijer op me af. Hèm zal ik tegemoet treden. En
ik greep de papierschaar.
Nu begonnen ze me te honen. Ze zaten op de hoek van de tafel
te schudden van het lachen en leken te zeggen: Haha, heb je geen
grotere schaar, een beetje grotere schaar! Ik zal jullie laten zien dat
het me niet om de verdediging te doen is, antwoordde ik; ik zal op
je kerel afkomen met een armzalige lineaal in mijn hand. En ik
zwaaide met de lineaal. Ze lachten nog harder en toonden mij op
niet mis te verstane wijze hun minachting. Waar beginnen jullie nu
weer aan! zei ik dreigend. Maar ze sloegen geen acht op me, het
ogenblik kwam hun niet noodlottig voor, ze naderden elkaar met
onkuis gedoe en stonden op het punt elkaar wederom te omhelzen.
Jullie doen het niet! schreeuwde ik hen toe. Maar ze deden het. Toen
was mijn geduld op, ik hief de lineaal en liet hem als een bliksemschicht neerkomen. Er werd iets verpletterd, er vloeide wat, mijn
welgerichte slag had hen beide levenloos ter aarde doen storten.
Zo eindigde deze relatie...
Het was maar een gewone, kleine vlieg met grijze vleugels. En
ze was niet bijzonder. Maar ze verschafte mij menig genoeglijk uurtje zolang zij leefde.
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Zodat ik als een nog vrijer mens
kan rondlopen
(Het teken van de kikker)
Cecilie L Ikeid*
(Vertaling Saskia Glazenburg)

De bus is een bakvorm. Ik zit erin en rijs op, ik zie de zon. De spanning stijgt. Nu heb ik dan eindelijk besloten om mijn vader op te
zoeken. Hij woont in een soort revalidatiecentrum voor blinden en
slechtzienden. Er was brand op zijn schip uitgebroken. Bij de bushalte staan hoge planten onbeschaamd te geuren en een glimlachende ziende vrouw van het keukenpersoneel staat op me te wachten.
`Dag, ik ben het nieuwe keukenmeisje,' zeg ik en geef haar een
hand. Maar aan de kant van de sloot in het gras, achter de naakte
benen en de bloemen, wie zit daar te wachten, hijgend, knipogend?
Ik daal langs een lange keldertrap af naar m'n kamer. De muren
zijn met dikke tapijten bekleed. De blindegeleidehond likt me in m'n
oor en stopt bij de eerste tree zodat ik niet zal vallen. Hij leidt me
omlaag. Daar beneden in het donker begint hij plotseling te janken.
Wie springt daar rond op de zachte vloerbedekking? Ik pak een
bierglas, vang de kikker en laat hem op het zonovergoten gazon weer
los zodat hij niet door een blinde zal worden vertrapt.
Boven in de woonkamer stel ik me aan de zeeman voor: `Ik ben het
nieuwe keukenmeisje.'
Hij ziet niets. Hij kan zich niet verbergen. Hij heeft een muziekcassette van zee meegenomen. Hij ziet niets. Buiten op het terras
strompelen de blinden rond op zoek naar hun blindegeleidehonden.
`Wat een heerlijk weer.' Ik zie hem. Ik zie dat hij krommer loopt
dan voorheen doordat hij voortdurend moet tasten naar echte of ingebeelde stoelen en deuren.
* Ceczhe Likend (geb. 1951), experimenteel schr ster behorend tot de Noorse modernsten', haar werk wordt
gekenmerkt door een sensueel en assocτatτef taalgebruik Bovenstaandfragment is ontleend aan haar roman
Sug (Zog), 1979 Voor haar hoorspel Μ kespisere (Meeuwenvreters) kreeg zij de Prix Italia
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Ik ben het nieuwe keukenmeisje.' Hij heeft me in geen twintig
jaar gezien. Ik denk dat hij op geuren afgaat en dat hij moet leren
om op de weerkaatsing van geluid af te gaan. `Ik ben het nieuwe
keukenmeisje.'
Het terrein is groot, het huis is de villa van een reder.
De rododendron staat in bloei, het zoemt en bromt. De zeeman
en ik vinden al tastend langs metalen buizen en gespannen touwen
een weg naar beneden, we gaan naar de fjord om te zwemmen. We
kunnen kiezen tussen de fjord en een verwarmd zwembad. (Steun
de blindenactie, koop loten.) Hij loopt één pas achter me, ik heb nog
nooit een blinde geleid. (Misschien zit hij daar in het gras met een
klein afluisterapparaatje aan zijn springpoot?) Ik probeer te doen
alsof ik blind ben door m'n ogen te sluiten, maar de angst maakt
zich van mij meester en ik moet ze na twee seconden weer open
doen. Hij is aantrekkelijk. Hij heeft nog steeds aantrekkingskracht,
meer dan vroeger. Hij vraagt hoe ik eruit zie.
In een opwelling geef ik hem totaal verkeerde informatie. (`Ik ben
het nieuwe keukenmeisje.')
Ik lieg over de kleur van mijn haar en zeg dat mijn ogen blauw
zijn .
Het water in het zwembad is spiegelglad. Dicht bij hem trek ik m'n
jurk over m'n hoofd uit en ik haast me het zwembad in, ik roep dat
hij moet komen. Hij is verlegen en wil zich niet uitkleden. `Kom
nou,' roep ik. (`Ik ben het nieuwe keukenmeisje.')
Met een zwaai gooi ik m'n benen om de warmwaterleiding. Niemand kan mij zien. Een lekker gevoel om in water met twee verschillende temperaturen te spelen.
De zeeman komt voorzichtig naderbij. Met een sierlijke beweging
stapt hij uit z'n gele badsloffen. Ik zwem weg en neem hem met me
mee om de uit steen gehouwen fontein te laten zien, die lacht en koel
water naar ons spuugt. Hij betast de fontein zoals een kunsthistoricus in Noord-Noorwegen die jacht maakt op ongepolijste rotstekeningen. (Heeft de rendierbok een oog? Nee, de rendierbok heeft nooit ogen.
Η mag zin jager immers niet zien!)
Ik zwem van de zeeman vandaan, hij kan toch niet weten waar ik
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zwem. Flirterig zwem ik om zijn voorzichtige armslagen heen. (`Ik
ben het nieuwe keukenmeisje.')
Wat ik doe is gemeen. Mijn moeder heeft de zeeman altijd beschreven als een aantrekkelijke man, een waar vrouwen op vallen,
een man met aantrekkingskracht. Het valt niet mee om achter de
regels van dit spel te komen. We moeten een dobbelsteen met uitstekende ogen hebben, geen braille of slepende stemmen op een cassette van het Blindeninstituut.
Plotseling verandert hij van een groene spreeuw in een groene kikker. Hij grijpt me bij m'n haar. (Waarvan ik zei dat het blond was,
niet donker zoals dat van hem.) Hij stopt mijn haar in z'n mond om
zo aan me te kunnen hangen. Hij probeert een parende mannetjeskikker te zijn, ik zwem een paar slagen met de zeeman op m'n rug,
voor de grap. Hij begint te trillen. `Zullen we niet even proberen
in de fjord te zwemmen,' stel ik, het nieuwe keukenmeisje, voor.
`Ga er niet alleen in,' riep ze. `Het is glad.' Hij wilde het in zee proberen. Hij had nog nooit in zee gezwommen, en dit terwijl hij dertig jaar zeeman was geweest. Hij had altijd vaste grond onder z'n
voeten moeten hebben. Het zwembad aan boord van de schepen was
wat hem betreft genoeg in de tropische nachten.
Hij snoof. Hij tastte met z'n teen in het rond. Hij hield zich aan een
grote steen vast alvorens zich bibberend in het water te laten glijden.
Ze volgde hem op de voet. `Ga er niet alleen in,' zei ze. `Je kunt uitglijden.'
Hij lachte klappertandend.
Maar zij kwam achter hem aan. De gele badsloffen bleven achter op de rand van het zwembad. Geen enkele boot in de fjord. Geen
mens, geen vijand. De wind deed elders zijn werk. `Als er nu iemand
schreeuwt kunnen ze het in de stad horen,' dacht ze. De zon had
hen verlaten.
Ze zwom om hem heen. Ze zwom steeds maar om hem heen, als een
zeehond om haarjong. De zon had hen verlaten. Opnieuw kreeg
hij haar lange haar te pakken. `Zwem dan,' riep ze. Hij had nog
nooit in het diepe gezwommen. `Nee, er is niets gevaarlijks aan, de
boel wordt hier schoongehouden.' `Zwem jij dan voorop,' zei hij.
`Ben je daar?' `Ja hoor,' zei ze, de zeemeermin. `Kom dan,
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kapitein.'
Proestend zwom hij een paar slagen. Toen lag hij plotseling bovenop haar, ook al hadden ze heel de glinsterende dansfjord tot hun
beschikking. Zij lag op haar buik op een slijmerige ronde steen in
het water. `Ik heb steeds... ik heb me afgevraagd.., welke kleur je
haar heeft.'
`Blond.'
Hij kon niet weten of ze ronde of platte borsten had.
'Blond,' zei ze.
(Zwart als gedroogd zeewier, en ogen zoals de ravenkoningin,
dacht ze.)
Zijn lichaam, nu dichtbij en naakt.
Ze werd bang.
Haar hoofd barstte.
Haar lichaam wild, zoet, boos.
Haar kracht, zijn zwakte, betastend en gelaten.
`Als er nu iemand gilt kunnen ze het in de stad helemaal horen.'
Ze legde haar armen liefkozend om zijn hals. Als een tenger zevenjarig meisje dat bang is voor de harde douchestraal op school.
Het glibberige slijm op de stenen.
Zijn borstkas met grijze haren. Zijn tanden.
Haar handen gleden om zijn nek, wilden hem wurgen, hem onder
water trekken.
`Ik hou van je, ' riep ze, het was tot in de stad te horen.
`Ik hou van je, hou van je, hou van je!'
`Hee,' riep een stem op het pad boven hen. `Hebben jullie problemen daar beneden?'
NU WEET IK HOE JE ERUIT ZIET.

Ik ontsnap zoals ik de kikker liet ontsnappen.
Ik hoef alleen maar ver genoeg van hem vandaan te blijven, zodat hij niet kan weten of ik hem zie. Als ik dichtbij kom, laat ik m'n
jurk langs zijn hand glijden.
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Ik loop naar de bus. Ik ga terug naar de stad. Ik ben bij m'n vader
op bezoek geweest. Bij de bushalte staan hoge planten onbeschaamd
te geuren. Hij wilde afscheid van me nemen. Hij omhelsde me innig en zei: 'Nu weet ik hoe je eruit ziet!'
Maar wie zit daar diep in het gras achter benen en bloemen? De kikker zit er niet. Die ligt vóór ons, midden op de landweg. Dood en
uitgedroogd door de zon. Ik zeg tegen mezelf: Die kikker is geen teken, geen waarschuwing, jakkes bah, het is gewoon een dode kikker.
In de bus rijgen de beelden zich aaneen. De beelden van de kikker.
Tot een reeks: de kikker in de greppel in het gras, de kikker op het
vloerkleed, de kikker in het water, de kikker op de weg. 'Nu weet ik
hoe je eruit ziet.'
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Paling met kerrie
Arthur Omre*
(Vertaling Janke Klok
en Lucy Pjttersen) *

Borten kleedde zich om, trok een oude broek aan en een oude trui,
grinnikte in zichzelf en probeerde de lamp, pompte de olie op, stak
hem aan en blies hem daarna weer uit. De lamp was niet helemaal
in orde. De koffiepot stond in de keuken te pruttelen, het rook lekker naar koffie. Hij keek op de klok en nam alle tijd voor het dekken van de tafel in de kamer, ging zitten, liet het zich goed smaken
en dronk genietend zijn koffie. Het was nog vroeg. Hij stak een pijp
op en prutste aan de lamp.
'Prima, prima,' bromde hij.
Er werd hard aan de voordeur gebeld. Borten zette de lamp op
tafel en liep het halletje in. Er stond een tamelijk kleine man, gekleed in een grote cape, een tamelijk kleine en gezette man. Borten
was ook dik, maar groot. In zijn oude broek en trui zag hij eruit als
een echte zeebonk.
`Wat kan ik voor u doen?' vroeg Borten, op brommende toon.
`Als u even tijd heeft?' antwoordde de man, met overslaande
stem
`Komt u binnen,' zei Borten, deed de deur naar de kamer open
en liet de man voorgaan, bood hem een stoel aan en ging in afwachting aan tafel zitten.
`Mijn naam is Hammer,' zei de man, met nadruk op Hammer.
`Oh, zozo,' zei Borten, enigszins uit het veld geslagen. Hij herstelde zich en zei: `Aangenaam, meneer Hammer.'
`Weet u dat wel zeker?' zei Hammer.
`Pardon, hoe bedoelt u?' vroeg Borten stijfjes.
`Ik bedoel dat u het niet prettig vond te horen dat ik Hammer heet,
dat bedoel ik,' zei Hammer gewichtig.
`Nee, nu moet u eens goed luisteren, Hammer...'
* Arthur Omre (1887-1967), realistisch Noors 'verteller', maar minder moralistisch dan andere Noorse
vertellers, hij schreef in de jaren dertig veel romans, daarna vooral verhalen.
* Jan/ce Klak en Lucy Pjttersen zin verbonden aan het Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau,
Groningen
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`U heeft een slecht geweten,' zei Hammer.
`Pardon? Waarom zou ik? Hoe kunt u zoiets zeggen?'
Sta me toe precies te zeggen waar ik zin in heb,' zei Hammer.
`En op dit moment heb ik zin om u de waarheid te zeggen, de hele
waarheid en niets dan de waarheid. Houdt u daar rekening mee,
meneer Borten.'
Eerlijk gezegd, meneer Hammer...'
`Eerlijk gezegd heeft u iets met mijn vrouw gehad,' zei Hammer
met overslaande stem.
`Nonsens... wat een baarlijke nonsens...'
Héhèhèhèhè,' lachte Hammer kakelend. `Dat is precies wat zij
ook zei, "nonsens, wat een baarlijke nonsens." Dat heeft ze van u.
Ze heeft die woorden nooit eerder gebruikt. Ik wed dat u ze dagelijks in de mond neemt.'
Nonsens,' zei Borten. `Voel er niets voor om naar deze flauwekul te zitten luisteren. Maak dat u weg komt, anders...'
`Anders?' zei Hammer vrolijk, vleiend.
`Anders gooi ik u eruit.'
Hahahahaha, ja, u bent me er eentje, meneer Borten.'
Borten stond op.
`Zit,' gilde Hammer.
Borten ging zitten. `U bent stapelgek, of dronken,' zei Borten.
Volkomen helder en volslagen nuchter,' antwoordde Hammer.
Luistert u eens. Mijn vrouw gaat al zes weken elke zaterdag naar
ons zomerhuisje. Elke maandag komt ze terug. Ik heb me afgevraagd waarom ze in vredesnaam zoveel tijd nodig had om het huisje
op orde te brengen. Gisteren zijn we aangekomen om net als altijd
de zomer hier door te brengen. Ik heb bij een zekere dame die aan
de andere kant van de baai woont mijn licht opgestoken. Het was
niet moeilijk om inlichtingen te krijgen. Ze vertelde dat mijn vrouw
elke zaterdagavond, en let wel, elke zaterdagnacht, samen met u
heeft doorgebracht, meneer Borten. Daarbinnen.'
Hammer wees met een revolver naar de slaapkamer.
Nonsens... baarlijke nonsens,' zei Borten.
Ik kan het bewijzen,' zei Hammer, `ik heb afdoende bewijs. Ik
heb verschillende getuigen, mensen die mijn vrouw gevolgd zijn,
die alles gehoord en gezien hebben, alles, alles... Ik heb het op
schrift. U weet dat mensen in dit soort plaatsjes, ze zijn er niet van
gediend, hèhèhèhèhè. U bent onvoorzichtig geweest, zeer onvoorzichtig. Hier, leest u maar een van de getuigenverklaringen. Het
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heeft geen zin het papier te verscheuren. Ik heb er nog meer, en ik
kan zo weer een nieuwe krijgen. Alstublieft, meneer Borten.'
Borten las, legde het papier weer weg. Hammer stak het in zijn
binnenzak. `Bovendien,' zei hij, bovendien heeft mijn vrouw bekend, ik heb het op schrift. Ik heb zo'n gevoel, hm, ik heb zo'n gevoel dat ze meer op u gesteld is dan op mij.'
`Wat wilt u van mij?' vroeg Borten afgemeten.
`Ik zal het u laten zien,' zei Hammer, haalde een getypt vel papier te voorschijn, legde dit op tafel, samen met een vulpen.
`Ondertekenen? Niets ervan,' zei Borten.
`Teken!' zei Hammer.
Borten keek hem enige tijd aan, pakte de vulpen en ondertekende.
`Dank u,' zei Hammer, `dank u zeer, meneer Borten. Ik maak
u erop attent dat u uw goede positie zult verliezen als u niet binnen
uiterlijk twee maanden na de scheiding met mijn vrouw in het huwelijk treedt. Ik kan u ook op andere wijze schade berokkenen, niet
onaanzienlijk. U bent niet rijk, niet eens wat ik bemiddeld zou willen
noemen. U bent niet meer een van de jongsten. U heeft een goede
positie en een gemakkelijke baan, te gemakkelijk eigenlijk. Als u met
mijn vrouw trouwt, kunt u uw baan behouden. Ik bezat vroeger
maar een klein gedeelte van de firma, nu beschik ik over zestig procent van de aandelen. Vraagt u maar na.'
`Wel,' zei Borten aarzelend. `Maar, maar... wilt u dan zo graag
van haar af?'
Ik wens niet bij de neus te worden genomen,' zei Hammer. `Ik
ben een man van eer, dat zal u ook moeten zijn. U moet de consequenties aanvaarden. U dient een vrouw behoorlijk te behandelen.'
Borten schoof de lamp zenuwachtig heen en weer.
Laat de lamp met rust,' zei Hammer. `Of wilde u er misschien
mee gooien? Ik ga nu. Blijf rustig aan tafel zitten tot ik buiten ben.
Houdt uw handen op schoot.'
Borten haalde zijn handen van de tafel.
`Waar gebruikt u de lamp voor? De schuur?' vroeg Hammer.
`Nee, allemaal elektrisch. Voor het steken.'
`Forel?'
`Soms zeeforel, meest paling.'
In open water?'
Nou.., iets verder naar het noorden, in open water. In de baai
trouwens ook prima. Maar daar houden ze er een oogje op, smerige
verklikkers. Steken zelf ook illegaal, maar lappen anderen erbij.'
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`U zegt het,' zei Hammer. 'Zesjaar geleden was het hier... Meer
naar het noorden? Bij Trodde?'
`Verschillende plaatsen, alsje ze weet te vinden. Uitstekend...'
`Weet een plek iets verder naar het zuiden, heb daar een paar flinke knapen opgehaald,' zei Hammer.
`Och, die hele grote zijn de beste niet. Middelgrote...'
`Daar heeft u misschien gelijk, Borten. Bakt u ze?'
`Bakken?' riep Borten verontwaardigd.
`Dat zeg ik, bakken,' zei Hammer met enigszins overslaande stem.
`Moet u horen, Borten. Eerst dus een nacht in het zout, ze opensnijden, goed uitspoelen in lauw water, in de rode wijn, het liefst
Bourgogne, een uurtje of zes, en dan in een hete koekepan, flink veel
boter. Flink veel peper, verder niets. Probeer maar. Ik wed...'
`Geef mij maar gekookt en veel kerrie,' zei Borton. `De gewone
Deense manier.'
`Dille?'
`Ach... ja, dille niet zo vaak, maar...'
`Ja, met kerrie ook heerlijk. Plannen voor vanavond?'
`Ja, nog een beetje te vroeg.'
Hammer trok het gordijn opzij, keek naar buiten. `Goh,' zei hij,
`verdomd, ik heb de boot klaar, geen jongen voor het roeien. Eentje
uit het dorp die ik kan vertrouwen... Moeilijk... Heeft u een
jongen?'
Nilsen. Hij is chagrijnig.'
`Als ik kleren bij me had gehad,' zei Hammer. `Ik kan wel
roeien.
`Als het alleen om kleren gaat? Dat is zo geregeld. Beetje groot,
maar... sla ze om. Laarzen heb ik, beste laarzen. Moet voldoende
zijn, rubberlaarzen...'
`Meent u dat, Borten? Werkelijk...'
Borten haalde de kleren. Hammer kleedde zich om in de keuken,
legde de revolver op het aanrecht, stopte hem daarna in zijn rechterjaszak. Heeft hem `bij de hand', dacht Borten. Is zeker bang dat
ik hem een pak slaag zal geven. Nou ja, niets aan te doen. Verdomde
idioot die ik ben. Weer trouwen? Bewaar me... En dan nog met mevrouw Hammer? Bewaar me... Kon erger, trouwens, maar zeurt
enorm, een verschrikkelijke zeur...
`Een bakje koffie, Hammer?'
Ja graag,' zei Hammer, `dat gaat er wel in. Nog geen koffie gehad vandaag, was een beetje, eh, opgewonden, hèhèhèhèhe...' Nam
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een kop mee uit de keuken, ging zitten en dronk een grote kop zwarte koffie, sprong op. 'Heb er zin in, Borten. Het zuiden dan maar?'
'Nee, het noorden,' zei Borten.
'Kop of munt,' zei Hammer. Pakte een kroon.
Het werd 'het noorden'. Borten grijnsde vergenoegd. 'Ik roei
heen,' zei hij, 'terug ook. Hou van roeien, sterke armen, roeien doet
een mens goed.'
Hammer keek hem aan. 'U bent een reus,' zei hij. 'Ik kan ook
best een stuk roeien, hou van roeien. Bovendien word ik wat te dik,
hou van eten, hèhèhèhèhè. We steken ieder een halfuur, hè? Een
halfuur is snel voorbij.'
'Te snel,' zei Borten. 'Ieder een halfuur lijkt me wel goed.' Liep
naar de kast in de hoek van de kamer, goot iets in een zakflesje.
'Gammel L6iten aquaviet?' zei Hammer. 'Moest er net aan denken, goed om bij je te hebben. Neem zelf ook altijd mee. Zal de volgende keer een fles meenemen.'
Ze sjokten naar buiten, beiden aan de zware kant. Borten groot
en iets zwaarder dan Hammer. Hammer de clown in zijn te grote
kleren, een oud windjack over zijn jasje, kort, breed, vormloos. Allebei een visserspet op. Vissers. Borten haalde de palingsteker achter
de schuur vandaan. Hammer droeg de lamp die nog niet brandde,
sjokte het pad af, liep langzaam naar de steiger, keek om zich heen,
zei niets. Ze gingen voorzichtig in de boot zitten, en Borten trok geluidloos aan de riemen die bij de dollen gewikkeld waren in zeildoek.
Mooi weer, een flauwe ,wind, uitstekend weer voor palingsteken. Ze
kwamen niemand tegen in de baai, rondden de noordelijke punt,
lieten de boot drijven, en luisterden. 'Mooi,' zei Hammer.
Borten stak de lamp aan,' hij brandde goed. Hing de lamp voor
de boeg aan een haak en legde er een ijzeren plaat overheen, het licht
scheen naar beneden in het water.
'Eén ding,' zei Borten. 'We delen de boete, mocht er iets gebeuren, hè?'
'Dat spreekt vanzelf,' zei Hammer, 'dat spreekt vanzelf, Borten.
De eerste keer honderd kronen. Die klap kan ik alleen wel opvangen. Doet er niet toe. Dit schouwspel is minstens een duizendje
waard.'
'Roei wat meer naar het land toe,' zei Borten, 'zo ja, langzaam,
doorgaan, zo ja, nu netjes de strandlijn volgen.'
Borten torende boven de voorplecht uit, hij stond voorovergebogen en staarde in het water met de palingsteker in de aanslag. 'Ho,'
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zei hij, stak de stok snel in het water en trok hem vlug weer terug.
Een grote paling kronkelde zich om de tanden, deed een uitval naar
de houten stok.
Sakkerloot,' zei Hammer.
`Sst,' fluisterde Borten. `Zachtjes doorroeien, langzaam, zo ja...
Ho,' zei hij, en stak opnieuw toe.
Vijfuur later droegen Borten en Hammer een teil tussen zich in
het pad op naar het huis toe. `Zwaar?' zei Borten.
`Verrekte zwaar,' zei Hammer. `Beetje te veel water.'
`Dat moet ook,' zei Borten. `We stropen ze morgenvroeg.'
Ze zetten de teil in de schuur, deden de deur achter zich op slot.
Poeh,' zei Hammer, `koffie en een boterham, Borten?'
Ze kleedden zich om in de keuken.
`Leuk huisje, Borten, leuker dan het mijne. Niet zo goed onderhouden. Toch prima plek.'
`Vind het zo het mooist,' zei Borten. `Hou niet van verf, hou van
de planken zoals ze zijn. Smeer af en toe wat olie op de vloeren, maar
doe er verder niets aan. Voor mij geen villa's in het bos, zoals het
is, is het prima, wat vissen, beetje met de boot in de weer, hak af
en toe wat sparren in het bos. Verdomd jammer datje hier niet veel
vaker kunt zijn.'
`Je bent hier toch redelijk vaak, Borten. Daar zei ik waarempel
"je", het ging min of meer vanzelf.'
`Mee eens,' zei Borten. `Wel verdraaid, natuurlijk zeggen we je.'
`We zijn ook eigenlijk familie,' zei Hammer. `Hèhèhèhèhè —
zwagers...'
Hahahaha,' bromde Borten. Moest toen even grinniken. Zette
de ketel op, gooide nog eens fl ink wat hout in het fornuis. Liep de
kamer in en stak de open haard aan. De vlammen knetterden vrolijk. Zag dat Hammer de revolver op de keukentafel legde.
Hij is niet geladen,' zei Hammer.
`Wist het niet zeker,' zei Borten.
`Bang?'
`Kan ik niet ontkennen...'
`Nog nooit een schot gelost,' zei Hammer. `Durf niet te schieten,
hou niet van de knal.'
Ze dronken koffie, aten om één uur 's nachts brood met zure zult.
Gezonde eetlust. `Je blijft toch tot morgen? Het is een heel eind,'
zei Borten. `Plaats genoeg hier. Goed bed...'
`Weet ik,' zei Hammer. `Hèhèhèhè. Zit me af te vragen of ik nog
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een stuk zal nemen. Lekkere zult. Nam een groot stuk.'
Morgen eten we paling. Je blijft toch zeker?'
`Wat dacht je?' zei Hammer. `Natuurlijk blijf ik. Heb je kerrie?'
`Uiteraard,' zei Borten. `Massa's kerrie...'
`En over die papieren hoef je je verder geen zorgen te maken,'
zei Hammer.
`Nee?'
Hammer liep naar de open haard, haalde de papieren uit zijn binnenzak en gooide ze in het vuur. `Je moet het me maar niet kwalijk nemen,' zei hij. `Ik zal het je maar vertellen. Ik deed het met
voorbedachte rade. Hèhèhèhèhè, Nancy is nogal romantisch
aangelegd.'
`Weet ik,' zei Borten.
`Je bent nu niet bepaald haar eerste minnaar,' zei Hammen.
`Weet ik,' zei Borten.
Bijna iedere lente is het weer zover, maar ze komt toch steeds
weer bij me terug.'
`Weet ik,' zei Borten.
`Deze keer was ik van plan er genoeg van te krijgen,' zei Hammer. `Deze keer was ik echt van plan haar te laten gaan. Zoek het
maar uit, dacht ik. Dat met jou kwam toen mooi uit. Had jullie beiden in mijn macht. Hèhèhè.'
`Dat was zo,' zei Borten. `Dat is trouwens nog zo...'
`Geen sprake van, Borten, geen sprake van. Zoveel slechts wens
ik je niet toe, je bent een veel te geschikte kerel. Mij maakt het niets
uit. Ben aan haar gewend, weet hoe ik met haar om moet gaan. Ze
zou me trouwens missen, en niet zo'n beetje ook. Nu is ze weer een
hele tijd lief. Kan haar net zo goed de rest van de tijd houden. Hier
komt geen gedonder van, Borten. Geen sprake van...'
`Dank je wel,' bromde Borten. `Begin wat slaperig te worden.
Heb al trek in het eten van morgen, we nemen een paar middelgrote, zo vet als modder. Veel kerrie...'
`Ja, jij hebt makkelijk praten...'
Borten en Hammer gingen naar bed. Borten dommelde in, langzaam maar zeker.
Morgenavond naar het zuiden,' zei Hammer slaperig. `Kunnen
we ook een hele partij roken.'
`Forel?' mompelde Borten half in slaap.
`Nee, paling,' zei Hammer. Toen viel hij in slaap.
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De rat
Aksel Sandemose *
(Vertaling Karen ten Houe
en Coen Mulder)
Ze waren drie dagen op zee toen de kok ontdekte dat er een rat aan
boord was. Gebrek aan drinkwater maakte hem wild en agressief
en hij zat ieder ogenblik op één van de watertanks om de gemorste
druppels op te likken. Het was een vreemd beest met een zeer spitse snuit, bijna als van een vis, en zijn rug was blauwzwart. Als hij
van de watertank afsprong, sloeg hij hard met z'n staart zoals een
bever.
De rat werd het enige gespreksonderwerp en er werd met een
mengsel van haat en liefde over gesproken. Hij gaf aanleiding tot
lange gesprekken over schipbreuk, pest en rattenverstand, en tot dagelijkse woedeaanvallen want wanhoop dreef hem tot de eigenaardigste daden. De sigaretten van Dominee werden vernield en hij
knaagde gaten in de lakschoenen van de schipper. De nacht dat het
beest in de kombuis zat, was alles geruïneerd. Er werd een prijs van
vijf kronen op het hoofd van de rover gezet, plus een oorlam voor
iedereen op de dag dat hij gepakt werd. Maar alle klopjachten
mislukten. Het was een hoogbegaafde rat. Op een morgen zat hij
op tafel en dronk koffie uit de kop van de schipper. Voortaan droeg
deze een revolver en verhoogde de beloning tot tien kronen plus een
fles alcohol van 96 procent. De koffiekop met inhoud liet hij geforceerd rustig overboord vallen. Hij was de enige die verder niet over
de rat praatte, maar zijn blik over het dek was veranderd.
Boven hen welfde zich een heldere en nog immer winterse hemel.
Aan alle kanten de verlaten zee, meer dan duizend mijl. In het midden lag de 'Fulton', een kleine wereld in een oneindige ruimte. De
laatste zes mensen op de wereld jaagden fanatiek op een rat.
Ze kregen het idee dat het een bijzondere rat was, een rariteit in
de natuurlijke historie. Hij kon praten en lachen, hij kon mensen
* Aksel Sandemose (1899-1965), een auteur die experimenteerde met de romanvorm en zelfde term 'roman' afwees boor zijn boeken, waarin de draad van het verhaal steeds onderbroken wordt door vertellingen,
essayistische uitweidingen en prozagedichten
werd sterk beinvloed door het werk ran Freud en Wilhelm Retch (die rij/ jaar zin praktijk uitoefende in Oslo). Bovenstaand uerhaal komt uit Vi pynter oss
med horn (We sieren ons met horens), 1936 Meulenhoff publiceerde ran Sandemose Wat voorbij is,
is een droom.
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hun gedachten lezen en liet kogelronde keutels met rode stippen achter. Bjarne hield vol dat het een hij was, tot grote ergernis van de
kok, die zei dat het een zij was en dat ze ieder moment een nest jongen kon werpen, dat kon zelfs een kind zien. Hoe moest je anders
die rode stippen verklaren?
Het leek alsof Bjarne van zijn stuk gebracht was, maar hij vroeg
verbeten of de kok nooit van een maagzweer gehoord had? Wacht
maar af, het beest gaat vanzelf dood! Of misschien kwamen de stippen wel doordat het inderdaad een pestrat was. `Godverdomme, wat
bedoel je, dat er absoluut rode stippen op een vrouwtjeskeutel moeten zitten?'
De Fin antwoordde niet maar grijnsde alsof hij er meer van begreep dan Bjarne. De stuurman zette een mengsel van water en
whisky in een schaal op het dek. Hij wilde de rat dronken voeren.
Maar het dier zat alleen maar te lachen naar de schaal en toen de
schipper met z'n revolver kwam, verdween de rat als de gesmeerde bliksem. De stuurman hield de hele ochtend de wacht en niemand
mocht intussen op de rat jagen. Maar de rat raakte de drank niet
aan, tuurde alleen maar met zijn glimmende kraaloogjes en verdween bliksemsnel als er iemand aan kwam. Hij had allang door dat
niemand bij hem kon komen onder de kombuis en daar zat hij vaak.
Maar hij had ook andere, onbegrijpelijke plekjes. De hele schuit
werd zorgvuldig doorzocht, maar je snapte niet waar hij zich dan
verstopte.
Toen de stuurman na het eten aan dek kwam, keek hij meteen
naar de schaal. `Ha, hij heeft gedronken!' riep hij geestdriftig. Maar
er was geen dronken rat te zien en de stuurman werd onzeker. Hij
loensde naar Gullhesten die aan het roer stond, maar deze reus
geeuwde alleen en keek naar de zeilen. De stuurman hoorde gelach
uit de roef en ging ontstemd naar beneden met de lege schaal. Hij
deed geen verdere pogingen de rat dronken te voeren.
De rat werd het middelpunt waar de wereld om draaide. Hij was
de grote naam die in het geheugen blijft als een tijdperk vergeten
is. Hij was de Vliegende Hollander of Terje Viken*, Caesar of een
neger die gelyncht wordt. Hij was veel meer, hij was de concreti* Terne VΝ ken is de held uit een wat sentimenteel lang gedicht van Ibsen ober een eenvoudig zeeman die ten
t yde ban Napoleons Continentaal Stelsel naar Denemarken roeit om daar voedsel te bemachtigen, en op de
terugweg door de Britten gevangen genomen wordt. Als hijaren later terugkomt bleken z jn vrouw en kind
gestorven Tere wordt loods en heeft nog een confrontatie met de boze Britse Lord die hem gevangen nam
H~~ neemt geen wraak maar schenkt vergeving.
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sering van de overkoepelende sociale idee en de idee zelf. Hij was
de vrouw van wie je wil scheiden en het meisje dat je niet wil hebben of datje niet kan krijgen. Hij woonde mie hart en liet zich niet
vangen.
En zo stond het in het dagboek van Claes Winckel: `Vannacht is
de rat in de roef geweest en heeft Bjarne Vik in zijn wang gebeten
terwijl hij sliep. Het is een lelijke wond geworden.'
De overval veroorzaakte een storm van opwinding. Bjarne was
z'n kooi uit gevlogen en had voor alle zekerheid Dominee en de kok
een klap gegeven. Het werd een geweldige kloppartij voordat de twee
aangevallenen de kans kregen hun onschuld te bewijzen en daarna
vloog de kok Bjarne aan. Maar vervolgens kwamen er genoeg ratteverhalen om een bibliotheek mee te vullen, ratten die kleine kinderen
opaten of hun doden met een deftige stoet begroeven, ratten die over
telefoondraden liepen en andere die spijkers aten, kilo's spijkers. Ze
rakelden alles op wat ze wisten over de zwarte dood en pestratten,
Siamese tweelingratten en ratten zonder achterpoten. Maar de rat
op de 'Fulton' was zonder meer de raarste aller ratten, beet volwassen mensen in het hoofd! Bjarne kwam met het vermoeden dat het
helemaal geen rat was. Wat dan? Tja, hij wist het niet — had iemand wel eens van kangoeroes gehoord?
Flauwekul,' zei Dominee en kromp ineen van schrik. Een kangoeroe is een soort beer, meende de kok — met een lange staart.
Bjarne vroeg zich af of het dan een dwergkangoeroe was.
`Het is een vrouwtjesrat vol jongen,' hield de kok vol.
Bjarne bleef erbij dat het in ieder geval een mannetje was.
Iedereen sliep onrustig nadat de rat z'n kwade aard getoond had.
Dezelfde dag werd Bjarne nog een keer gebeten, deze keer in z'n
neus. Hij raakte buiten zichzelf van woede en rende in z'n hemd
naar achter. `Kijk eens hier, kaptein! Straks worden we opgevreten door de ratten en de luizen op deze rotschuit!'
De schipper keek hem onbewogen aan en Bjarnes stem verstomde
langzaam tot een gemompel en hij sjokte weer naar voren. Hij zat
de rest van z'n vrije wacht fanatiek te staren, met een stuk hout in
z'n handen. De rat vertoonde zich niet.
Stuurman, er moet iets gedaan worden,' zei de schipper. `Die
rat is gek.'
Vlak daarna kwam Gullhesten de roef in en zei: `Nu is het opgelost. De rat is gek. Hij heeft rattedolheid.'
Bjarne werd bleek.
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De stuurman wist niet wat hij moest doen. Ze hadden al wilde
klopjachten gehouden en de rat was in ieder geval niet zo gek dat
hij zich liet vangen. Hij pijnigde zijn hersens af met het probleem.
Toen nam de schipper het roer over van Dominee en zei: `Stuurman, laat alle mannen proberen uit te vinden hoe de rat in de lading komt. Daar zit hij als hij weg is.'
Ze doorzochten iedere centimeter van de schuit, van onder tot boven. Maar dat hadden ze al eerder gedaan en ook deze keer vonden ze geen gaten. En daar zat de rat, midden op het grootluik!
Bjarne werd rood van woede. Ze omsingelden de vijand, bewapend met bezems en ijzeren staven. De schipper liet domweg het
roer los en kwam met z'n blote vuisten. Psst! Weg rat.
Wat heeft het voor betekenis waar een boot vandaan komt en waar
hij naar toe gaat, als er een rat is om omheen te dansen? De rat was
hun levenswerk en hun levensangst, en alle goede en kwade geesten.
Hij gaf hun het idee dat het leven zin had. Wat voor zin had het leven als de rat er niet was? Ze beschouwden hem met verdrongen afschuw, zoals volwassenen melk drinken — maar wat voor zin heeft
het leven zonder melk? Ze zwoeren dat ze zouden blijven jagen op
de rat en hem zouden vangen, al zouden ze eeuwig verdoemd zijn
en tot het einde der tijden rond IJsland achter een rat aan varen.
Maar ze dachten ook, duister als mensen van wie het verstand uitgeschakeld is: Wat moeten we doen na het einde der tijden als we
in het koninkrijk der hemelen niet achter een rat aan kunnen hollen?
Ze piekerden over vallen en ze bespraken vallen tot in het oneindige. Ze droomden over vallen met de meest diabolische constructies
en rakelden alles op wat ze gehoord hadden over middeleeuwse martelpraktijken. Bjarne wees op z'n verwondingen en z'n ogen puilden uit als glimmende kersen: `Hij heeft mij gebeten! Heeft hij soms
een van jullie gebeten? Ik vraag het maar. Heeft hij een van jullie
gebeten?'
Ach,' zei de kok, `hij heeft gewoon de lucht gekregen van drek
en gonorrhoe.'
Bjarne voerde een luidruchtige krijgsdans op. Pure afgunst, vuile
poepchinees! Gullhesten begreep dat Bjarne werkelijk het gevoel had
dat hem een eer te beurt was gevallen, want hij werd zo jaloers dat
hij haast vergat te praten toen de rat de volgende keer Dominee aanviel, die onder de hondewacht met een brul wakker werd. Hij sloeg
om zich heen, schreeuwde, jammerde en ging zo tekeer, dat de hele
125

boot in rep en roer raakte. Αl z'n knokkels bloedden van de wilde
klappen tegen de binnenkant van de kooi. De rat had een hap uit
z'n onderlip genomen. Bijna meteen daarna begon zijn lip rond de
wond op te zwellen, de onderste helft van zijn gezicht zag er lelijk
uit. 's Ochtends al lag hij te ijlen en vertelde dingen die hij voor zichzelf had moeten houden. De hele tijd zat er een man bij hem, vooral
om op de rat te letten.
De schipper deed voor de zieke wat hij kon en hij was heel ernstig.
Hier moest een stokje voor gestoken worden. Zulke dingen dienden
niet te gebeuren op de driemastschoener 'Fulton'. Was dit soms een
circus en hij een clown?
Hij riep de bemanning bijeen en hield een toespraak: `Zoals jullie weten is er een rat aan boord. Er is iets raars met die rat. Hij bijt
mensen en nu ligt Do... Johannes Hansen dus, nu ligt Johannes ziek
in bed. Ik heb een beloning uitgeloofd. Die is hoog genoeg voor zo'n
domineetje. Ik begrijp niet dat jullie dit nemen van dat beest. Dus:
Die rat moet binnen vierentwintig uur dood zijn.
Hij wierp de stuurman een blik toe alsof hij hem ervan verdacht
het dier aan boord gebracht te hebben en ging de kajuit in. De stuurman vond dat ook hij een toespraak moest houden en stond net te
oefenen toen er uit de kajuit gebrul en gekrijs weerklonk — en daar
kwam de rat als een spookverschijning de trap op. Gullhesten kon
net z'n been heffen om te schoppen. De rat was weg.
De schipper kwam er langzaam achteraan. Z'n ogen dwaalden
van de een naar de ander en hielden halt bij Bjarne lik: `Je hebt
de volgende acht uur rattenwacht! Daarna lost de kokje af. Zo wisselen jullie zonder rekening te houden met de wacht totdat de rat
gepakt is.'
Bjarne zette een hoge borst op en begon systematisch. Natuurlijk was hij de aangewezen persoon. Hij liet zich niet kisten door één
of twee kleine beten.
Eerst zorgde hij voor een paar planken en spijkerde die zorgvuldig tegen de onderkant van de kombuis. Dan kon het ondier zich
daar niet verbergen. Daarna vergewiste hij zich ervan dat de rat niet
in de roef was en sloot die hermetisch af. Gullhesten riep morrend
dat hij en Dominee stikten. Bjarne kreeg hem zover dat hij zich gedeisd hield en liet de kok zweren dat de rat niet in de kajuit was.
Toen sloot hij ook deze af, met toestemming van de schipper. Daarna begon hij op de voorplecht, met een stevig stuk touw in z'n handen, keerde alles om en keek wantrouwend langs de giek. Toen wilde
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hij in het vooronder verder gaan, maar de stuurman gilde: `Daar
komt ie!'
Bjarne zag de rat van het achterschip komen en vloog hem tegemoet. De stuurman holde achter hem aan. Met een elegante sprong
wipte de rat op de reling en was Bjarne al voorbij. Deze haalde een
kunststukje uit waarvoor hij al vaak bewondering had geoogst, hij
deed hetzelfde als de rat, en joeg over de reling achter hem aan. De
schuit deinde op en neer, het was een onmogelijke prestatie! De kok
liet van verbazing het roer los en de stuurman stond stokstijf: 'Godallemachtig!'
Bjarne was een kunstenaar in zijn vak, dat wist de stuurman,
maar deze vertoning maakte hem sprakeloos. Bjarne maakte een
paar grote sprongen maar het lukte hem om goed terecht te komen,
uit te halen en het touw achter de vluchteling aan te laten suizen.
Hij had zelfs nog tijd om te vloeken.
De eerste keer was de rat te snel, maar de tweede keer knalde het
touw op de reling waar hij liep, het was misschien ook half raak, de
rat viel in ieder geval overboord. Een vreugdekreet stokte in de keel
van de stuurman, want Bjarne vloog er ondersteboven achteraan.
Het ongeluk wilde dat de kok juist bij had moeten sturen — er
verliepen enige kostbare ogenblikken voordat hij weer was bijgedraaid en daarna wilde hij ook niet overstag gaan. Toen dat eenmaal gebeurde, was Bjarne al een flink eind achterop geraakt. De
schipper en Gullhesten kwamen aan dek en er werden een paar boeien uitgeworpen. De schipper riep: `Zie je die boei?'
Bjarne riep iets onverstaanbaars, maar zette koers naar de boei.
Toen zagen ze dat de rat op z'n hoofd zat. Die klemde zich met z'n
poten vast in het haar van de matroos en hief z'n kop op alsof hij
iets rook.
`Als ik nu een geweer had,' zei de stuurman. De schipper wierp
hem een dodelijke blik toe en hij ging verdwaasd naar de zeilen. Ze
naderden de zwemmer, hij zette koers naar de boot waar men klaar
stond met boeien en lijnen. Ze praatten meer over de rat dan over
Bjarne en de rat was duidelijk zeer vertwijfeld. Hij keek nerveus
rond naar meer uitnodigende schepen.
De schipper stond aan het roer en berekende het moment nauwkeurig. De zeilen klapperden toen Bjarne voor de boeg lag. Hij greep
een boel die aan een lijn vast zat en zei gebroken: `Jullie...'
Ze hoorden zijn smeekbede, ze hoorden de snik in z'n stem en
werkten snel zonder onnodige woorden. Het koude water had hem
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bevangen en allen wisten hoe de doodsangst komt als de redding het
meest nabij is. Gullhesten hing met z'n bovenlijf uit een spuigat, de
stuurman maakte een lus om diens ene been en sjorde die vast aan
een ring bij het grote luik. Ondertussen hing de schipper over de reling en enterde Bjarne voor de zekerheid met een bootshaak. Toen
de boot overhelde, lukte het Gullhesten een touw om z'n makker te
sjorren, een doorweekte rat liep over z'n rug en verdween god mag
weten waarheen.
De schipper sloot zijn schriftelijk verslag als volgt af: `Nu heb ik dus
twee man te kooi en de rat is nog even gezond. Hij is zelfs slimmer
geworden, dat gebeurt als ratten opgejaagd worden. Hij heeft grootheidswaan gekregen en steekt de draak met ons. Hij zou zijn leven
in een scheepvaartmuseum moeten slijten.'
Bjarne lag tot aan zijn neus onder de dekens en staarde zwijgend
omhoog. Dominee lag te ijlen, prevelde gebeden en vloekte. Gullhesten kwam naar beneden met een beker: `Hier is een borrel voor
je van de schipper, nou moet je wel beter worden!'
Ze deelden de drank.
Jij zwom daar ook mooi rond met die rat op je kop,' snierde Gullhesten. `Goeie hemel, dat is het idiootste wat ik ooit gezien heb.'
`En jij dan! Waarom heb je hem niet gepakt?'
`Moest ik hem soms met m'n tanden pakken?' vroeg Gullhesten.
Ik had wel genoeg aan jou, zoals je daar als een zoutzak hing, buiten
westen. Had ik hem soms moeten bijten? De stuurman en de schipper waren zo stom om hem te laten lopen. En dan Dominee die rattedolheid kreeg. Die heeft volgens mij al lang iets onder de leden.
Aanstonds vliegt die hier rond en bijt ons, let op mijn woorden. Op
deze schuit verbaas ik me nergens meer over.'
Een halfuur later kwam Bjarne aan dek. Hij wankelde en zag vuurrood. Hij strompelde naar achter op blote voeten met een deken als
een toga om zich heen.
`We grijpen hem,' fluisterde de schipper, `hij is buiten zinnen!'
Toen strekte Bjarne een naakte arm uit. In zijn hand klemde hij een
rat met opengesperde bek. De schipper zei zachtjes: `Als je hem weer
laat lopen, verdrinken we je echt!'
Bjarne hield de rat voor zijn gezicht en bekeek hem met een blik
vol haat. De rat z'n ogen puilden uit als blaren. `Dus jij wilde bij128

ten?' zei Bjarne, `en op m'n hoofd rijden? Dan moet je nu maar een
beter hoofd uitzoeken!'
Hij slingerde de rat overboord. Die spreidde zijn ledematen uit
en wilde vliegen, maar dat lukte hem niet.
Er stond slechts een licht briesje. Ze hingen over de reling naar
de rat te kijken, die achter de 'Fulton' aanzwom. Hij wilde mee.
De afstand werd langzaamaan groter. De rat zwom als een bezetene, dat zagen ze duidelijk als hij door de golven op en neer ging.
Het was tegen zonsondergang en de mannen werden stil terwijl
ze naar de rat stonden te kijken. Ieder dacht er het zijne van en ze
keken elkaar niet aan.
Gullhesten was de eerste die zich losrukte. Hij ging weg voor de
rat uit het gezicht verdwenen was... ja, zo zwemmen wij ons korte
leven, naar een strand dat in de zee verzinkt.
Hij stelde zich voor dat het de rat nog eens zou lukken weer aan
boord te komen... eens...
Bjarne kon de rat niet meer zien. Hij keek de schipper aan met zijn
koortsige ogen, die in deze ogen tien kronen en een fles alcohol las.
Maar nu was er weer afstand tussen hoog en laag. De schipper draaide zich om en vertrok.
`Je kan tegen Bjarne zeggen,' zei hij later tegen de stuurman, `dat
hij tien kronen bijgeschreven krijgt en bij jou de eerste zaterdagavond in Eskefjord een fles kan halen.'
De stuurman knoopte dit in z'n oren: zo sprak een kapitein.
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Het paard van Hogget
Tar:jei Vesaas *
(Vertaling Mick Spaan)
Het paard stond hoog op zijn benen, dus het nam grote stappen en het liep almaar verder de bergen in.
Twee jonge jongens menden het. Het waren Jon van de boerderij 'Hogget' en het even oude hulpje Nils. Allebei hadden ze een
rond gezicht. Ze zaten op de lege slee en lieten zich over de sneeuwvlakte glijden, moesten ver de bergen in om hooi te halen. Urenlang over de sneeuwvlakte, om vanavond laat pas weer thuis te komen. Er was al een spoor van de anderen die ook zomerschuurtjes
in de bergen hadden en nu het wintervoer naar huis brachten. En
in de bergen is het net of de zomer in de hooischuurtjes verstopt zit
en namen noemt die een geheim zijn.
De beide jongens hadden allerlei zoete gedachten en zaten te fluiten zolang dat ging. Toen werd de koude luchtstroom zo bijtend dat
je lippen stijf werden en het fluiten vanzelf ophield. Maar je konje
het fluiten ook vóórstellen. Ze waren net volwassen, en het was een
heel mooie zomer geweest.
De gedachte aan fluiten zou hen wel vergaan.
Ver de bergen in, op een plaats waar alles leeg en wit was, met
alleen maar een enkele boom boven de sneeuwbank uit - daar zakte
dat grote paard wég.
Er waren hier moerassen en slijkgaten 's zomers. Nu was alles bedekt met een nogal dun laagje sneeuw; de gevaarlijke plaatsen tóónden niet. En de jongens kenden niet zo precies ieder plekje. Ze zouden juist van het weggetje afbuigen om over de sneeuwbank heen
naar hun eigen hooischuurtje te gaan. Toen was het ijs daar, onder de sneeuw, niet stevig genoeg; er kraakte iets of er klonk een zuigend geluid, en het paard gleed weg. Het modderwater spatte over
* Ta1)ej Vesaas (1897-1979), dichter en prozaz'st, subttel psycholoog met een compacte, suggestieve stijl
Zyn werk IS veel vertaald. In het Nederlands verschenen Het ijskasteel en De vogels. Bovenstaand verhaal komt UIt de bundel Ein vakker dag (Een mooie dag), 1959
Vesaas IS de emge Noorse prozazst in dit nummer, dIe schreif m het Nynorsk (Nieuw-Noors), de ca.
1850 op basIs van dialecten gecreeerde schriJftaal. De andere varteteit van het Noors, het BokrnJl (Boekentaal) IS sterk verwant aan het Deens. De Noorse overheid streeft naar het samensmelten van belde taalvormen. De Noorse spreektaal vertoont veel regIOnale vanatte
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zijn lendenen en rug, ijskoud en bruin. Maar dieper erin stiet hij
op vaste bodem en bleef staan met zijn hoofd en wat van zijn manen vrij.
Hij liet op dat moment een vreemd gejammer horen. Je kent eigenlijk zo weinig paarde geluiden - en dit deed als iets duisters in
de lucht aan.
De schrik sloeg pijnlijk door de jongens heen. Ze zagen hoe hij
zijn ogen zo verdraaide dat het wit te zien was. De slee en de jongens waren nog op de sneeuw. Ze tuimelden van de slee, die met
de voorkant in het gat getrokken werd. Het paard kwam overeind
zover hij kon en sloeg met zijn voorbenen, maar werd gehinderd
door de disselboom van de slee en zakte weer omlaag, om nog dieper weg te zinken.
Opschudding en getrappel. Nils riep wat over mensen halen. Al
stonden ze vlak bij elkaar, ze moesten roepen - zo ... wás het gewoon. Jon riep wat over uitspannen! En toen kwamen ze weer bij
zinnen, stonden tot aan hun schouders in het ijswater wild met hun
armen te zwaaien om de zeelpennetjes op te zoeken, staken van
weerskanten hun armen uit. Sneeuwen ijs omsloten het paardelijf
- gewoon ónder de bruine prut zat hij. Nu glijd ik weg, ik ook,
dachten ze, nu, nu - maar ze gleden niet weg, het hield. Zodat ze
de zeelpennetjes loskregen. Gedurende dit alles stond het paard volkomen stil te wachten. Ze vingen een glimp op van zijn poelen van
ogen - hoe die nu waren, in zijn angst.
Het paard was vrij van de disselboom, kwam met zijn achterhand
overeind en sloeg. Maar zijn achterhand was te diep weggezakt en
had zich vastgezogen, en de heftige beweging en de zwaarte van het
lijf naar één punt toe maakten de zuiging van de modder nog erger. Hij maaide met zijn hoeven zo in de lucht dat de blinkende hoefijzers tegen elkaar sloegen, en hij deed wonderlijk wild - maar toen
moest hij er zich met alles weer in laten kantelen.
Geef geen kik, dachten ze. Niet dat gejammer weer. ..
Hij keek hen aan. Ploeterde door het troebele water vooruit, achteruit, met zijn mond, met zijn kin, en kon net zijn neusgaten boven water houden.
Geef in elk geval geen kik.
Hij ploeterde vooruit en achteruit, wat hij daar dan ook mee bedoelde. Maar hij hield zijn mond.

131

Nee, nu waren alle gedachten aan meisjes ver weg, het was of er
nooit meisjes waren geweest. Hijgend bespraken Jon en Nils wat hun
te doen stond. Moesten ze naar huis om mensen te halen? Dat zou
vele uren vergen, en dan zou het zeker te laat worden. Vanavond
met donker pas. Dan zou het paard zijn weggezakt - want één man
speelde het niet klaar om hem er de hele dag boven te houden. Ze
moesten maar liever proberen om allebei hier te blijven en met het
paard mee te zwoegen om hem er boven te houden, om te proberen iets onder hem te steken - tot er misschien andere mensen kwamen. Eén van de buren had gezegd dat hij vandaag de bergen in
wilde om hooi te halen, hij ook. Dus hij moest hier weldra wezen.
'Hij hééft gezegd dat hij vandaag zou gaan,' zei Jon zo stellig als
hij maar kon. En hij zou zeker komen! Onder het staren van die daar
in het water stelden zij dat vast; en evenzo dat dit het enige was. Hun
armen waren drijfnat, maar ze voelden niet dat ze op het punt stonden in de wind te verkleumen. Er was hier op deze hoogte nu en dan
een vlaag wind, en een grauwe wolkenhemel. Hun gezwoeg zou ze
wel warm houden, hun wel. Maar die daar in het ijswater. ..
'Hopjij!' riepen ze onderwachts tegen hem, uit alle macht. 'Hop
jij! Hopjij!'
Alsof dat hem misschien kon opvijzelen.
Hij ploeterde vooruit en achteruit met zijn kin.
Zakte een beetje meer weg. Langzaam. Zeker.
Nils nam de bijl en rende weg om een paar alleenstaande gedrongen berkjes om te hakken en mee terug te slepen. Jon was blijven
staan, met de teugels voor de borst van het paard langs en de uiteinden ervan stevig om zijn handen geslagen. Zo stond hij er een
paar pas achter, zette zich schrap en hield vast en trok zo hard als
hij kon. Hij wist echter niet of het wat hielp, hij had nogal een gevoel dat het tevergeefs was, maar vasthouden moest hij evengoed.
De teugels stonden strak. Toen kwamen ze weer slap te hangen, omdat zijn lijf verslapte. Toen trilden ze weer.
Goed dat ik niet vóór hem hoef te staan. Goed dat hij me niet aan
kan kijken.
Het paard draaide zijn hoofd achterover en keek hem aan.
'Hop jij!' schreeuwde Jon zinloos, zodat het galmde over de hoogvlakte. Het paard bracht zijn hoofd weer naar voren.
Zwaarbewolkte dag in december. Weldra is het weer donker. Vasthouden! Daar kwam Nils met de gedrongen berkjes aangezeuld, ze
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waren geteisterd door de wind en verwrongen. Naast de paardebenen wierp Nils ze neer — of het paard er maar op wilde stappen.
Nils wilde er nog meer gaan halen.
`Neem eens over!' riep Jon hijgend.
Nils kwam in allerijl. Nam de trillende greep over. Keek Jon niet
aan, maar werd rood.
Toen rende Jon weg, zwaaide met zijn verkleumde armen. De
wind voelde ijskoud aan. De berken stonden ver weg. De weg door
het moeras was leeg. Kwam die buurman er nog niet aan? Maar
vooruit, naar de berken!
Kappen. Aanpakken.
Nils hield de leidsels. Liet ze vieren, trok ze weer aan. Het paard
lag stil in de modder. Je wist hoe de kou nu bij hem binnendrong.
Zijn manen en zijn hoofd en zijn ogen — de rest zat onder. Nils trok.
De tijd verstreek. Het leek of het water langzaam, langzaam steeg.
Jon kwam er eindelijk aan met nieuwe boompjes en takken, en wierp
ze neer. Wou zich omdraaien en wegrennen, maar werd door een
schreeuw weerhouden: `Wou jij er tussenuit knijpen!'
Jon bleef staan.
`Welnee helemaal...'
`Dat wou je wel, maar nu hou ik hem niet meer!'
Jij probeerde het anders ook!'
Ze beten het elkaar toe.
Waren in de war en uitgeput. Verkeerden in nood. Jon nam de
teugels over, en Nils rende weg. Je durfde niet te kijken, met dat
water dat maar leek te stijgen.
Het paard ploeterde met zijn kin. Als het zin had gehad om hem
op hun knieën te vragen nu net dáármee op te houden, dan hadden
ze dat gedaan.
Maar nu laten mijn armen en rug het afweten...
Er kwamen meer berkjes. Gooi ze er maar in. En weer wisselen,
zonder gescheld. Geen buurman op de weg — geen mannenmoed
en hulp in aantocht. Het water steeg heel erg langzaam. De tijd?
Wisten ze niet. Enkel maar alles in dat bodemloze slijkgat neerkieperen. Zien dat hij iets vasts kreeg om op te staan, iets om bovenop te klauteren.
`Hop jij!' schreeuwden ze om hem aan te moedigen, en ze verbeeldden zich dat hij het ook zo begreep.
`De slee!' riepen ze, toen ze weer van karwei wisselden, en het
werd steeds maar verder naar de dichtstbijzijnde bosjes.
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Het volgende ogenblik hakte de een met de bijl op de slee los, sloeg
die in grotere en kleine stukken. Maar misschien zakte het paard
nu toch niet verder weg? Je kon wel een ietsepietsie kalmer aan doen
bij dat moordende trekken.
Het paard draaide zijn hoofd niet meer om, keek recht naar voren. Toen hielden ze ook dát niet meer uit, dus sprongen ze langs
hem heen en keken hem aan. Alles wat ze dachten en deden begreep
hij! In een donkere poel zagen ze dat.
`Meer takken!'
`Dat weet ik net zo goed als jij!'
Een kwade toon was nu de enige die je kon gebruiken. Wie zo gelukkig was om ervandoor te mogen, rende met de bijl, blinkend in
zijn vuist, over de heuveltoppen heen. Een koude, bewolkte en korte
winterdag.
Maar de buurman?
Er was lang geleden al een scheut door ze heen gegaan: vandaag
komt er hier niemand. Als er vandaag iemand in de buurt had willen
komen, dan was hij hier allang geweest. Er komt geen buurman
hier. En nu is er geen sprake meer van om op huis aan te gaan. Wie
achterblijft, heeft al gauw geen kracht meer om te tillen, en dan is
het afgelopen. Nog even en het is donker. Om drie uur schemert het.
Om vier uur is het donker.
`Hop jij!' schreeuwden ze met rauwe stem tegen hem. En tegen
zichzelf.
`We gaan jou de hele nacht op de been houden!' schreeuwden ze.
`En morgen is het anders!'
`Dan komt de buurman, hoor je!'
Dat hielp. Ergens beurde dat op. Alles hier had de bedoeling om
op te beuren.
Jou beurde 't ook op...
Ze waren er zeker van dat hij het voelde. Hij begreep het de hele tijd.
Waren ze al bevroren? Ja. Nee. Dat had niets te betekenen. Ze
kregen geen tijd om te voelen. Nils was weer op weg om meer takken te halen. Jon spande zich in om vast te houden. Het paard ploeterde zachtjes heen en weer.
Er kwamen twijgen en takken. In het gat ermee. Ze gebruikten
een losse rib van de slee om mee te stouwen. Droge stukken hout
van de slee kwamen weer langs de flanken van het paard omhoogzetten en dreven in het rond.
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Bij het volgende wisselen tussen Nils en Jon werd het al donker.
`Meer takken!' zeiden ze. Het ging zo langzaam. Het kostte zoveel tijd om met wat terug te komen. Maar nog stond er het een en
ander, ver weg in de schemer en de wind.
De ogen van het paard werden groot toen de schemer inviel. Ze
durfden bij dit licht haast geen `Hop' meer tegen hem te roepen.
Dat zou te hees en te lelijk klinken.
Hij bewoog plotseling met zijn hoofd naar hen toe.
Nu gaat het gebeuren, schoot het door ze heen, nu voelt hij dat
het afloopt. Hij speelde het klaar om zijn hoofd zo ver op te heffen
dat het vrijkwam uit het water. De ogen konden ze nu niet meer
goed zien. Maar hij deed zijn stijve vierkante lippen een beetje open,
vlak voor hen, zonder geluid. Toen ging hij onder.
Het ging allemaal zo snel dat het leek of de benen opeens onder het
paard weg waren. De teugel, die om de paardenborst was geslingerd,
liep door de handen van hen die vasthielden. Ze vergaten enige
weerstand te bieden.
Ze voelden schrijnend verdriet. Stonden ieder met hun eind van
de teugel in de hand — en in plotselinge woede èn om maar wat te
doen nu alles onmogelijk was, zetten ze zich schrap en trokken, trokken véél harder dan ze ooit klaar hadden gespeeld.
Het gaf mee.
Het hoofd kwam weer naar boven.
Er zat leven in hem.
Hij brieste water uit zijn neus en snoof. Zij snoven mee. Hij was
zeker alleen maar even bewusteloos geraakt. De bodem had het
gehouden.
In ieder geval was hij er weer — en zij trokken als gekken aan de
teugel en riepen hem als gekken toe.
`Hop jij. Hop jij! Hup!' schreeuwden ze hees, als een nieuwe begroeting — hoe hels het ook klonk in dit schemerdonker. Hij schudde zijn hoofd en zijn kin bleef drijven. Maar toen begon hij te
spartelen.
Toen ze dat zagen, blèrden ze nog harder tegen hem. En trokken.
Opgewonden door het geschreeuw en de tillende beweging die hij
had gevoeld, begon hij met zijn voorbenen te spartelen. Groef en
maaide en stampte blindelings in het water, blies en hijgde. Maar
er lagen daaronder nu veel takken en struiken en door zijn bewegingen balde dat zich samen, raakte onder zijn hoeven in elkaar ver135

wikkeld en vormde een nieuwe bodem — samen met de planken van
de slee en heel die onzichtbare prut. Iets vasts om op te staan.
`Hup, op!' schreeuwden ze en stopten met trekken aan de teugels, omdat dit averechts werkte en hem achterover trok.
Het paard antwoordde met een geluid uit de grond van zijn hart,
kreeg zijn voorbenen op de takkenhoop bij elkaar, maakte een dwarse ruk, en kon zijn achterhand uit de zuiging omhoogtrekken.
` Ε h,' schreeuwden ze tegen hem.
Nu moesten ze razendsnel zijn, en dat waren ze. Ze moesten de
teugels onder zijn buik doorhalen en aan de andere kant weer omhoog, de teugels strak vasthouden en er van onderaf aan trekken.
Nu naar voren toe. Dikke modder en troebel water spoot rond in
de schemer; en het nieuwe dat het paard voelde gaf hem nieuwe
krachten. Hij trapte en ploeterde, en de twijgenhopen hielpen hem,
er kwam almaar meer van hem omhoog. Ze schreeuwden en trokken, en toen deed hij een laatste sprong, kwam helemaal bovenop
en sloeg onmiddellijk om op zijn zij, in de sneeuw. Lag er slap en
besmeurd en reusachtig bij.
Ook Nils en Jon lagen er slapjes bij. Alles lag op een hoop. Een
tijdlang dachten ze niet zo bijzonder veel na.
Maar al gauw meldde de ijzige wind dat dit de dood was. Ze voelden dat de verlamming hun lijf inkroop, doornat als ze waren. Ze
moesten overeind. Ook het paard moest overeind.
Ze trokken aan hem, schreeuwden tegen hem — en hij begreep
het. Hij waggelde overeind. Zijn stijve benen hielden hem. Jon en
Nils, aan weerszijden, zeulden hem met zich mee. Nu lopen! De ontzettende kou die het paardelijf urenlang in het water had opgezogen, stuitte nu op de wind hierboven. Het lijf beefde ervan.
Ze joegen hem voort met geschreeuw en wisten hem op het pad
te krijgen, in de richting van het dichtstbijzijnde hooischuurtje. Zelf
waren ze er niet veel beter aan toe dan dat ze zo'n beetje in het paardetuig hingen om mee te kunnen komen.
Maar de opwinding hadden ze in zich. Dat wilde geschreeuw. Af
en toe zwaaiden ze met hun armen en sprongen voor de warmte op
en neer — en verder ging het, al viel het paard van ellende omver
en moest het keer op keer weer op de been worden gejaagd. Het doel
was een hooischuurtje waar ze van wisten dat het nog half vol was.
Daar moesten ze alledrie inkruipen.
Jij, dachten ze, en gingen aan zijn tuig hangen.
Hij stapte er dapper op los, hoewel hij trilde van de kou. De
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duisternis was dichter geworden, ze konden zijn gezicht niet duidelijk zien. Zo bereikten ze het hooischuurtje.
Het hooischuurtje met zijn in het donker verscholen zomer. Het
was haast niet te geloven. Ze kregen de deur open, en gelukkig was
die hoog genoeg om het paard door te laten. Er was hooi, maar het
was niet helemaal vol: er was plaats voor allemaal.
`Kom, kom.'
Hij begreep ze. Liep rechtstreeks de geurende zomer binnen. Ze
kregen nieuwe krachten en wisten wat ze moesten doen. Namen
plukken hooi in hun verkleumde handen en begonnen er woest mee
op het paardelijf te wrijven. Steeds maar weer nieuwe plukken. In
dat heerlijke beschutte hooi was het paard meteen in elkaar gezakt.
Zij zaten bovenop hem en wreven hem met plukken hooi, en zeiden in het aardedonker zinloze dingen tegen hem. Eerst wrijven,
daarna zouden ze hem inpakken met hooi. Onderstoppen in warmte. En zichzelf ook.
Dat opgewonden karwei verwarmde ook alles lekker, en tenslotte begonnen ze eens aan eten te denken. Aan het rugzakje met
mondvoorraad. Waren ze niet hongerig als wolven? Jazeker wel.
Maar later. Eerst het paard. Eerst hij. Later trekken wij onze natste
kleren wel uit en graven ons hier samen met het paard helemaal in,
en dan wordt alles warmte en zomer en gefluit.
Ze werkten. Luisterden. Eindelijk...
Ze hoorden in het donker hoe hij zoetjes aan begon te kauwen.
Heus?
Ze hielden het bijna niet meer vol: een overdrijving. O, we wrijven en poetsen je, wrijven en poetsen je! En stoppen je eronder, onder alles wat kruidig geurt in de bergen — dat is het! Al wat op groene hellingen groeit en kruidig is, lekker en goed is in der eeuwigheid...
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Vertaalde poëzie

Twee gedichten
Nordahl Grieg*
(Vertaling Lisette Keustermans
en Peter Verstegen)

Water
Uit de jungle van de ruimte
stort de zon zich op de aarde
als een zwangere tijgerin,
en haar bloeddorst maakt haar blind.

VAND

Stikkend in het beest zijn klauwen,
pijnlijk klevend aan de diepte,
in het licht en in de stank,
kruipen traag vanuit de haven
zwaarbeladen mens-insekten.
Hoor het schorre koelielied!
Als gekreun van zweet en bloed
hijgt het vanuit dok en kaai.
Het is zomer in Sjanghai.
Gin and bitter, gin and bitter!
In de bar is het vol volk.
Aan de toog geschreeuw, geschater,
grijns van glazen, rijen dik.
Rooddoorlopen visse-ogen
zwemmen in de hete wasem,
keren naar bewaasde glazen,
gin and bitter, boy - be quick!

Solen u,ter sig mot jorden.
som eD. draes{11 ti,erinde
.prunget ut av rummeb jungel,

gleflende mot blod

1

blinde

Kvalt i dyrefavnenl kvalme.
grusomt klaebet fast til dypct.
under ly.ct. under stanken,
under bavnen. tunsc byrder.
kr.vler lanlsomt menlkekrypet.
HIIIIl', bvor kuli-u.na:on rallerl
Som et ,tenn av blod og .vette
psper det fr. dokk Ol kai.
Det cr lommer i Sb_nsb_i.

Gift and -bitt.·r, .in1.nd bitterl
Det er teft med folk i boren.
Langsmcd .krankens rop
latter
gli.mtcr. ,Iilcr drikk ved drikk

0'

Spraengte ucr-eme Ivemmer
hange i den hete discn,
atDnser vcd det du,,-,r! ,Ias.ct.
lin and bitter, boy - be quiekl

Vi har .aH

OIS.

bort! morkct

Landsmrend er vi. mott herufe
Jeg skai reise ILan sk.al bh
Han skai bil ISlen med savnef,
mens han ser en andens oine
alt fA I.},s av Norges bI/mer

Landgenoten, hier ontmoet,
zitten samen in het donker.
Ik vertrek. En hij blijft hier.
Blijft met zijn gemis en ziet
in de ogen van de ander
Noorse horizonnen gloren.
* Nordahl Crzeg (1902-1943), d,chter en toneelschrl)ver, vooral bekend door zl)n antifasClstische poezze,
hl) was correspondent zn Chzna tl)denr de burgeroorlog, zn 1940 week hl) uzt naar Engeland en nam dzenst
bl) de Luchtmacht, hl) werd op 3 december 1943 neergeschoten boven Berll)n 'Water' IS afkomstzg uzt de
bundel Norge i v!ire hjerter (1929) 'De sprznt' uit 1936 Z,e ook de rubrzek 'Essay'
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Lucky devil, ja, dat ben je.
Goed! Het is hier nog zo gek niet,
parties zijn er altijd zat,
ponies, auto's, boys genoeg.
Maar je zit met dat verlangen
dat je nooit vervullen kan,
gin and bitter, boy — en vlug.
L

Weet je waar ik naar verlang?
Jij zal er om moeten lachen,
'k zou er jaren van mijn leven
graag voor geven als het kon.
Waar ik overdag van droom,
waar ik 's nachts om huilen kan,
dat is teater!
Stromend water, murmelend water,
water in het voorjaar, najaar...
Kun je dat begrijpen, man?

do' il. det er De

Jodel Dol εr le" hee"l',
ρυπιer π8 bil og bu‚er,
"Ild pΙεnly "od hnllo,l
De t er Lnrε Jenne laog.leo,
Jen en oIde'g k"" (A k"eek"t,
beo'go" g
ιΙ I"II"e, Lov

Vel De hvad jeg '„‚„gier efter,
del som bore eε at le mme,
det jeg ofret he ae heef,
foe at fA om det gikk "o
Det jeg lo'ohee ph om dogen,
det jeg grimer for om notten,
del er '"'"JI
Vond som mndee, .ond .om riler,
eend om eren, vand em hosten

Ken De follo delle '„„odi
Ikke .hkt som heri (dote"
med o'" chloe. gule soerke,
dei"'e"do "o done eolter,
n stιηkendε kloak
Jeg kom fort ph hospitalet
egoog do eg lot det skure
bk" hrkel mer, og drekk

Niet zoals hier in het Oosten
met zo'n geel en rottend vel,
waarin dode ratten drijven,
net een stinkende riool.
Toen ik het een keer vergat,
erge dorst had, ervan dronk,
ik lag snel in 't hospitaal.

lood ι liege, ""odio ‚'""hol,
6' "c εο logger "g og Je'kkoe,
del ee 'kl ,cg le "lee pi
Knoske „og""" det 'I' '«kl»
Lyde" o cee "ed i b.ekkeo,
"'elle"' lyeekeoe og lyogee
Ko"k" ligger okoddeo ged

't Noorse water, zuiver water, —
je gaat liggen en je drinkt,
dat is waar ik steeds aan denk.
't Regent er misschien een beetje.
Druppels tikken in de beek,
tussen berkebos en heide.
't Mist misschien, de lucht is grijs.
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Dat is waar ik steeds van droom:
Ik lig aan de kant te slurpen.
't Water druipt over mijn polsen
en het is zo koud, zo bruisend.
Ik heb houvast aan de bodem
en een steen drukt in mijn huid,
'k voel de harde, koele weerstand.
'k voel het en ik zie het voor me.
Boy, rotjongen! Gin and bitter Weet je nog hoe goed het smaakt,
ruisend van de gletsjerstroming,
met het sap van bos en struik ...
Bruine wortels, naakt graniet
geven er hun smaak aan mee kraaiheide- en veenbes smaak!
Koud en zuiver is het alles!
Heel de vlakte, heel de lucht,
't bruist zo wild tegen je kaken,
eeuwig je verstand te boven.
Bruisend, murmelend ... Drink, of laat 'tt
Ginds, ginds, ginds, daar is de beek.
Ik ben ziek van alles hier.
Jezus Christus - geef me water!

De sprint

Dette er det lom je, drammer'
At Jeg ligger der og .lubrer
Over begse hlndledd .trommer
vandet fossende og kallt
Nltevene bar tak mot bunden,
.teint'n gnure, ind 1 kJodef,
deHe barl!e, Ivale presset _
Jeg kan se og ("Ie f'l

Boy, dm .lubbert! Gin and bitter Hu.ker De bvordan det Imaker,
.UHade i .try. fra bueen,
men med laft av kratt a8 kjR!rt'
Brune retter, aakne grA.tein
.ender med ,in .mak i Carlen kre1r.linglyng og tytteberl
Alt er med i iskall renbetl

Hele vidden, hele luften
foa.er viMt og atridt mat kJreftcn.
evig over al fontaÓJ.
Ri,ler, fo.ser
Dnkk. Ia vrerel
Blekken er der. er der. er der
Jeg er sjuk av alt berute.
Berre Je,uI - I1 mil vand!

SPRINTERNE

De nikker Owens in de sprint,
't Germanendom valt terug.
Het blonde stadium staat paf,
't gezicht van de Führer staat stug.
Dan montert hem de gedachte op
aan de joodse mannen en vrouwen
die op straat voor hun leven hebben gerend die waren wel bij te houden!
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Niggeren Owen$ sprinter,
germanerpe stupcr ~rengt.
Det blonde Stadion undres,
og Fereren merkner strengt.
Men tenk da med trlfst p! alle
jediske kvinner og menn
som sprang for livet i gaten Jtm n!dde dere Igjen!

Twee gedichten
Inger Hagerup *
(Vertaling Simon Butter
en Peter Verstegen)

Emily Dickinson
J::mll) Dickinson

Heel mager was ze. En heel klein.
Altijd sierlijk gekleed in 't wit.
Door heel het huis trippelde haar
welopgevoede meisjestred.

\Iegçl ')pmlel \legel !lten
"'-lIud Slrhg lledl

I

h\ltt

GJcnnom huset trippel hennes
\eloppdragne plkeskrttt
T 0r~('1 SIO\ og \annel blomster

med sma Ir3\le husmorhender

Ze stofte af, gaf bloemen water,
met kleine, drukke huisvrouwhanden.
Ze bakte brood, schreef aan familie
en vrienden, ging in 't park soms wandelen.

Balde br0d GI~k tUf I par~en.
og ~kfl!\ br('\ ui ~Idl og \enner
....Jirrllg
Slt~ \ar

~0 .. t('r
dagen~

l~dlg

d.J.uer
duHeld,

\Ien den 'lIo.Juhe .Iden herJct
Dg del ~Iumme .. ~nJ..el ",J.,reJ..
Dg bak Jomiruburcis laste

Een lieve zuster. Loyale dochter.
Zo ging het dagelijks poppenspel.
Maar het verborgen vuur bleef woeden.
Ze schreeuwde, maar ze schreeuwde stil.

dor og Icue

blondc~appcr

la en Iremrned mgen lJcnte.

>\Itlor ensom -\I! lor lapper

La en "aid

Io.lrurg ag hnct
lil .. In cgen nakne smCrtC
Og men" pUltn J.. .. alte sknktt.
obdu~rte hun SIIl hJcne

In haar gesloten meisjeskamer
met kantgordijntjes lag er een
die ieder vreemd was, niemand kende.
Al te dapper. Al te alleen.
Daar lag een koel chirurg te luisteren
naar pijn, naar eigen naakte smart.
Terwijl haar schreeuw in 't kussen smoorde,
pleegde zij sectie op haar hart .

• Inger Hagerup (1905-1984), populair lyrisch dichteres, ook zeer bekend door haar poezie voor kznderen, 'Emzly Dickinson' komt uzt haar bundel Mitt skip seiler (1951), 'De gekke Jongen' uit Fra hjertets krater (1964).
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De gekke jongen
De gekke jongen in het buurhuis was
vastgebonden aan bed. 's Nachts hoorden wij
hem krijsen. Dan fluisterde ik in mijn kussen:
Dank, lieve God! Ik ben tenminste vrij.
De gekke jongen gilt allang niet meer.
Maar als de nachten zwart zijn, kan gekrijs
mij wekken in dat sterre10ze duister.
Het is niet van de jongen, maar van mij.

Den gal(' Kutten

Den gale gUIlen I der andre huset
\ar {Jorel rast Om natten hOrle \1
han uite Og da h\lskel Jeg mot pUien
TaU kjzre Gud~ Jeg er lallfall fr!

Den gale gUlIen \knlo.er Ikke Jenger.
\Ien hke\el kan slo.nlo.et ... eHe meg
nar nertene er Sljernelese s\ ane
Da er del IHe gunen Del er jeg
(1%..-)
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Eiland voor de kust
Knut Hamsun *
(Vertaling Petter Aaslestad
en Peter Verstegen)

Nu glijdt de boot naar 't
nabije eiland,
een blauw zee-eiland,
een groenend strand.
Hier leven bloemen
voor niemands ogen,
staan er als vreemden,
zien hoe ik land.
Mijn hart voelt aan als
een tovertuin, met
dezelfde bloemen
als 't eiland heeft.
Ze praten samen,
een vreemd gefluister:
kind'ren, juist samen,
lachend, beleefd.

Skit R'' ‚0''"
Na gf'der Boater,
mot SkixrgaarJωΡ'n,

lac et

Misschien dat ik in
het oerbegin als
witte spirea
bestaan heb hier.
Ik ken de geur van
eonen her, en
ik beef bij deze
droom van weleer.

med grene' Straod'
Her lever Blotnserr
for tegen: Ome
de soar sao fremmed
ug ser mig land'
λ1υ Hjort' 66ι toe"
en Fabelhase
med torner o Blo"ittcr
som Oen °r ιer.
De saler stnrn'ett
og kisker szlsoe't,
m Born de motor
og ler ug noter
Ηει υι ηg kantk'

ι Tsdens λforgen

ιπm hsv Sρστ

gαπg α[ lindo
Jeg kjrndrr Doften
tgjen fra furdum
og skvelver mij'
ec gs"m'rlt uSed,

Ik sluit mijn ogen
bij 't ver herdenken,
terwijl mijn hoofd op
mijn schouder zinkt.
De nacht verdicht zich
over het eiland,
de branding buldert:
Nirwana klinkt.

l,t Die lukkes,
en flare brvndring
har lagt nut Hods
ned cd dm Skolder
Saa rimer Na tten
ind oser Den
og Hover buldrer
i'r,anas B,dder

* Knut Hamsun publiceerde maar één dichtbundel (liet vilde Kor, 1904), waaruit bovenstaand gedicht,
zie verder de noten bij `Vertaald proza en `Essay'
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Twee gedichten
Henrik Ibsen *
(Vertaling Lisette Keustermans
en Peter Verstegen)

Verbrande schepen
Hij wendde van het noorden
de stevens van zijn boten
en zocht de speelse sporen
van lichtere goden.

rm.E\lJTE sr,mE.
ll.m \!'IHllt' ... me . . kuJ('r:;
... ta\ nf' (ra nort!.
l-ugte I~ ,,("re ,guJcr..;:
1C'l!ende ~por

Bakens van het sneeuw land
doofden in de baren;
faunen van het zonstrand
stilden zijn begeren.

~lwIUI\J .. t ... IJ:lun('!'

.. Iuklwd I ba\.
"ol ... ,rdnd,·n ... fHUllt'I'

.. tdlpt! Iwn .. hr,1\
I Lill bl',pndt,>
Iddw'n.!p

"111(' .. klll!':

Hij verbrandde zijn schepen;
blauwige rooksporen
als bruggedekstrepen
wervelden naar 't noorden.

-

IO~

""111 "11 bro-IJoIIl('"
!lllld!)\.'r (1Ig',-

.. lI'lIJ/'

\1.1.1 .. ne-lanJt-t .. hytter.
1"',1 ...ol .. trOlnJen .. krat.
IL<I"I"

en n.tter

h, 1'1"

t'Tll".. ie

nat.

V anaf bebost zonstrand
rijdt een ruiter naar
de hutten van het sneeuwland,
iedere nacht weer .

• Henrik Ibsen (1828-1906): de beroemde toneelschrijver heeft één dichtbundel gepubliceerd (Digte, 1871),
waaruit bovenstaande gedichten.
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Heen!
De laatste feestelingen
brachten we tot het poortje;
op de nachtwind ging de
rest van het afscheid verloren.

BORU:l
De suisicgre!lt'r
VI fulgte 111 grinden,
fnnellcts rc ..frr

In tienvoud lagen woning
en tuin nu verlaten,
waar zojuist zoete tonen
mij dronken maakten.

log naUco\lnll .. n

I hCnl.! ode'
Ilo h"\en Ol!: hu.cl,
hvnr tnner '1'\1('
nlig n\s heru!lcJ
l)el\,1rcnfe.tk ll n,

Het was een feest maar,
voor de nacht zonder maan;
zij was een gast maar,
en is nu heengegaan.

fur nntlCl1

tlt'lI .. odl

hun \ ar el! g.{'~t kUil
ng
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('r hun J",rtt'

Twee gedichten
Rolf Jacobsen *
(Vertaling Lisette Keustermans)

In januari
O alles wat je kan in januari
wanneer al de dagen maar tot aan je knieën reiken
en je, het etmaal rond, je voorhoofd loopt te stoten tegen de sterren
als op een zolder met oude uniformen.
In januari als de wereld boordevol is van levende sneeuw
die je tegemoet komt met een vrolijk geblaf tegen de ruit
en gehoorzaam languit gaat liggen voor iedere deur
als een grote vriendelijke hond
die scherp met zijn tong je hand wil likken.
In januari
als alles afgesloten is en alle wegen met cement vastgemetseld zijn
en je er met beide benen gaten in kan lopen
en zowat alles doen. Naar buiten gaan of stilzitten
een la opruimen
en daar bedeesde en heel jonge foto's vinden
die je kan verbranden — of nog maar niet.
En een boek ter hand nemen, beetje stof blazen
en de bladeren onder je vingers door laten ritselen tot in rust
als lichte sneeuwval. Brieven
I JANUAR
1 ~αnuαr

O all hva du kan ι "fluir
nie alle dagene baco rekker deg tal koes
og du glo degnet vindt og stater panden mol rijernene
som pi et loft med gamle uroformer
I ιαnwr da verden er full til overmil av levende sne
alm meter deg med glade b1eff mot ruten
og legger leg Inlig ned lorry elle derer ut
mm o n stur vetokg hund
sum kronmur muti lungen og n il slikke deg skarpt pi kendene

nar ah er smug' ug alle unicr murel med cement
og 'lu kan gi ru ug hrgo huller ι den med begge ben
^N gum nc,te n aIr G' ui eller note ι ro,
eg rlde en ‚kuIl
og fm r sky og 'ungir ungl b illeder der
stun du kan bra ti ne - cHur verve ht
Og ra επ lurk ι h.imlcn, bUio li' t
og barge lrlailcrui'rrllrnku ι ιΡ iι rσ
sire' loure tirela11 lIcol

τιιιν

* Rolf facobsen (geb. 1907), eerste Noorse dichter die brak met de traditionele natuurlyriek en daar vaak de
dynamiek van het alledaagse leven goor in de plaats stelde, `In januari' komt uit Brev til lyset (1960),
T1d genoeg' uit Puοsteóvelse (1975)
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in steilschrift, handdrukken
van over de zee waar we vandaan kwamen, naar hier
het land zonder geluid
waar alles eender is en alle gezichten plat zijn
als de wijzerplaten van uurwerken, ze trekken de wenkbrauwen op
als je een ongeduldige gedachte denkt.
Wat kan je meer in januari,
als alle woorden dood zijn gepraat
en rondgestrooid liggen als verkreukte kranten
en alle wonden omwikkeld zijn met gaas
en alle sporen weggewassen
en jij rond kan lopen en de planken horen kraken
en de ovens rustig grommen boven hun kluiven.
— Ga zitten. Leg je grote patience
die nooit uitkomt en vraag
wat je meer kan doen voor je hart dan dat.
Zwaardere tabak aanbieden? Op een ladder klimmen
en kolossale rook als een vlag hijsen op je schoorsteen
tot vreugde van de wolken die nu van Karelië komen aandrijven
met wonderlijk verscheurde borst,
om de nieuwe dagen uit te broeden
en de kleine gele zon die je weldra zult zien
op de schuttingpaaltjes in februari.
Maar in januari — dan moet je wachten op je hart.
Laat de sterren maar rinkelen bij je bed. Je ziet
een voorhoofd oprijzen, een gelaat in 't noorderlicht.
Achter loodgrijze gordijnen zet ze haar lamp neer
- Sets deg Logg ut dιn store kobal
bij je kussen zodat ze kan zien
m aldra gir npp eg sier
lila du ban mere for dut biem" mere enn det
of je trekken veranderd zijn.
IIi vlot επ moekere snbakkt Klyee ripy pi en stIge
οχ heise επ drabelig rek sornes ftagg opp fra din 'konten
uil glude fur skyret som konrrner desvende ηυ fra Karcien
‚uil uuv'loeh'ge forrevne bryst.
Γ ι π ! erige λε eye dnger ut
‚'g 'lvii lille g'ulr κλ du acari (!r se
pF g,urdc'ielpvne ι lrbrvzr

med snvo 'kritici, h&edtrckk

ver haver iler νι kom Γr.ι, ‚ii
iii rietet υιεπ lyt
huir alt er eer ορ alle eneikiur er flare
m ralltkiv»rw ρ3 , λε in bkur aycuibeyner "pp
5r 'le her "„kl iii uiitliv "ulig anke

π

ι ι, a kan du mer ι Januar'
1ε alle ord er snakket dale
'g ligger stro'!" omkring som krollrte aviser
"g aile sfr er bundet om med gaze
og alle syne σ vasket bort
οg ιΙυ kan g! rundt og hørt piankene knirke
"µ ονπεηε knvrre eelig ever sItie kjottkcn

kl'''
Ι ~

σ

ι απ

λα skal 'ii' 'Itu"
ερι diii ειιε
vorη

'„unici'" liane klirre veil 'luit veng Du

'rum' et απιιkι ι ι orιΙΙνκι
Η ι4 bhgr gat'linrr neuer h"'' (rum 'uur liie Lηηκ~
,mιιι dm ι!Ιιηιι kan τε ρlιΙιφ
' ι'ι,iηι u'' kk 'i 'liii hn.mdr, ι
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'reile k''i me

Tijd genoeg
Tijd genoeg.
De man met de witte stok heeft tijd genoeg. Hij is blind.
Hij kent de wereld van de binnenkant. Hamerslagen
op de muur en sneeuwvlokjes in het haar als het herfst wordt.
Hij weet waarvan de dromen zijn gemaakt.
Hij hoort niet bij de nacht maar bij de dag.
Hij merkt aan je stem of je hart vredig is.
Het licht legt de vinger op zijn mond.
Vraag niet. Hij weet meer dan jij.
Er is een wereld achter de ogen.
Groter dan de onze. Het is de zijne.
Krijgt hij je hand, dan voelt hij de beentjes erin
als vogelvlerken.

Tid "ok
Tld nok
Mannen med den 11\ itc .. wHen har od nok Hall er blind
Han kjcnner ",croen 1/1Ilenira Splkcf51agcIlc

I vcggcn og ~neilluggenc 1 harel "<'lr del bi Ir IHl\'
Han \('1 Iwa dromlllenc cr gJon a\
Han hon:r

IkIo,~' 11.111('11

liJ l11en dagen

Han '-'~Jonncr p.l '1~'nll11en dm om hJCrll'! uln har TO
ly,cl legger en IlIlgcr pà ham. munn
~p"r h.lIll ,Hl'

Del cr

l'n

H.tn \l'l merc enll du

\cn.kn hlHlcnll1T oynene

\)10rrc l'llJl \àr

(kn cr h.ln\

i ar hJ.Il Ulll IJ,\nd I<.lcllIlcr han benenc I den
'1)111 lug.k\lngçr
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Twee gedichten
Eduard Munch *
(Vertaling Lisette Keustermans)

Visioen
Ik verbleef in de diepte
tussen slijm en dier —
Ik dwong me naar het
wateroppervlak in een zucht naar
de lichte kleuren — Een verblindend witte
zwaan gleed ginds langs
het glanzende oppervlak — hij
spiegelde zijn zuivere lijnen in
het water — dat ook
de lichte wolken van de hemel
spiegelde —

.VISION•
Jeg bodr nedε ι dι ρ<ι
mellem riot' og do r Jog ιι aυg toog op
vndtladen ι lzngsel cirer
de mor broer In blτndende bood
r'a"r gird derbone pa
den blanko Ilade — den
φcdede øne rεne lιmer ι
ander - dor opta oproirde
h'n'ion' k an door' -

'II

C Edvard Munch (1863-1944) de beroemde Noorse kunstenaar heeft ook gedichten geschreven, die kunnen worden beschouwd als kanttekeningen bij z jn schilderden Pas dit jaar zijn enkele van deze teksten gepubliceerd in een Anthologie ran Noors modernisme `Vertw~Ifeling' is een verbale illustratie b~1 Munchs
overbekende `Schreeuw'
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Vertwijfeling
Ik liep over
de straat met twee
vrienden — toen ging
de zon onder
De hemel werd
plotseling bloedig rood
Ik bleef staan, leunde
tegen het hek, ten dode toe
vermoeid — boven
blauw-zwarte fjord en stad
lag bloed van vuurtongen
Mijn vrienden liepen
door en ik bleef
achter bevend
van angst —
en ik voelde de
grote oneindige
schreeuw door
de natuur

FQRTiILELSL
Je' g'k borrοι er

υι med α
-,α φk

„λer ned

lIonn'e Inn ble
pludseb blod' rn
Jeg ecandnc'. Ion
mig nl giorm trot
"I duden - οι er den
blasone tint og 6 ι
la blod αι ‚Idategen
'lint tener gik
ι ‚denn og eg seo
igjen ekixintende
af mges ug jeg tolte det
store uendelige
tkn'g gennem
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Twee gedichten
SigbJórn Obsifelder
(Vertaling Lisette Keustermans)

Drinklied
Brandewijn! Proost!
Klink, zodat het in de hemel te horen is!
Klink, zodat ze horen wat een plezier we hebben!
Brandewijn! Proost!
Wij zijn de trotse zonen van de hel!
Al wat ritselt en krieuwelt,
krieuwelt en kittelt en prikt en krabt,
daar drinken we op ... Sst!
Sst!
Er was iets in mij dat klauterde.
Er was een grote doornen haag in mij,
die sloot rond een slapende jonkvrouw.
Wie klautert er in mijn doornen haag?
Wie plukt er mijn rozen?
Sst!
Ze spelen.
Er trekt een spelende stoet rond de haag.
Met fakkels.

DRIKKEVISE
BraendevlOl SkälJ
Klink. S3 det h9res

I

Klink. sä de h"rer,

VI m,lrer ":-.'

hlmlen'

Brrendevml SU\!
VI er helveJeo:. stolre '>Onner l
Air, som hVJo:.ler ''i" knr.lcr,
~r1bler llg kitIer l'f! ~uk"er Pg lI"rl'r,
Jet sklaler \I f,'r . Hy'il

HysJ
Der vaf' noget mdl miK selv, som klatred.
Der var en stor tJ0rnehrek md! mig selv,

som lukked for en 5()Vende Jomfru.
Hvem klatrer I mln tJ9mehrekr
Hvem plukker mme rO~r7

Zijn er dames?
Dames met sleep zijn er.
Blauwe guirlandes van dames.

Hysl
Det -,pliler.
Der drar et spIlJende tog rundt h:rkken.

MeJ fakier.
Er der damerr
Damer med s[crb er der
gUlrlander af damer

BI~

* SlgbJérn Obstfelder (1866-1900), beroemd lyricus, voornaamste vertegenwoordIger van de neo-romantlek
uzi de Jaren '90, een reaktie op het Noorse realzsme van de voorgaande decennza dle arm waren aan poezIe,
bezde hler opgenomen gedIchten komen uzt Dlgte (1893)
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Ik kijk
Ik kijk naar de witte hemel,
ik kijk naar de blauwgroene wolken,
ik kijk naar de bloedige zon.
Dit is dus het heelal.
Dit is dus het thuis van de planeten.
Een regendruppel!
Ik kijk naar de hoge huizen,
ik kijk naar de duizenden vensters,
ik kijk naar de verre kerktoren.
Dit is dus de aarde.
Dit is dus het thuis van de mensen.
De blauwgrauwe wolken pakken zich samen. De zon ging schuil.
Ik kijk naar de goedgeklede heren,
ik kijk naar de glimlachende dames,
ik kijk naar de voorovergebogen paarden.
Wat worden de blauwgrauwe wolken zwaar.
Ik kijk, ik kijk...
Ik ben zeker op een verkeerde planeet beland!
Het is hier zo wonderlijk...

JEG SER
Jeg ser p5 den hade hunmol,
peg ser ph de grhblh skyer,
jeg ser ph den blodige wl.

Dette er nhså cerdee
Dire er elmS kl.dernes h jem
Et' rrgndrhb&

leg τeε ph de hem huse,
eg ser p' de rusende vinduer,
jeg ser på der fjerne kiekerhen

De reShIS skyer ramler iie Solen blev kirie
Jeg .er ρ5 de ι elklædre herrer,
leg ter r5 de vm'leede ‚limer,
jeg κι ph de ludende liee

Hjor de gr5h15 ikyer l' b r cunee
Jeg ter, jeg net
leg er νιsι kornnre' PS en feil kl,Je
Her ει εα onderl ιer

Denn er GreS eden
Deere er ale'5 mcnnc.kene. h jem
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Sleep?
Ze zijn toch spiernaakt!
Lichamen. Aanhalig.
Ha, zie die blonde in het beekje.
Voetje. Knie...
Ben jij het, die de rozen steelt van mijn jonkvrouw?
Weg! Weg jij, teef!
Zo!
Nu is er rust in mijn tuin.
Nu is er slechts één.
Een die slaapt. Die ik niet durf te wekken.
Een die wacht. Die ik niet durf te zien.
Want ze is rein.
Haar huid is gebouwd van appelbloesem-blaadjes,
haar bloed is gebrouwen van lentenachtwijn-schuim.
Haar zenuwen zijn gesponnen van licht, van klanken,
haar spieren zijn gewonden uit rozeknoppen-merg.
Haar lichaam is geweven door de grote Satan,
haar ziel is poëzie geschreven door God zelf.
Brandewijn! Proost!

SIæb7
De er Ιο sp dressde raker!
Legemer. Kiælne.
Ha, se den blonde ιΡ bækken.
Fodere Knæet...
Εr det du, som stjæler mm pmfrus roser?
Ud! Ud med dig, tæve!
Såh!
Nu er der carmin have
Nu er der bic en.
En, som sover Som reg ikke mr sække

Ei', som venter Som teg ikke ti,r .e
For hun er ren
Hendes hud, den er hygget af xbleblomstens blade,
Hendes blod er brygger ad vårnatvivens skum.
Heirdes nerver rr spurivine af fyi, af m,ee,
hendes muskier er rundne af ro'ekn.'pperr marv
Hendes legem er sικιει αΓ dcii 'ιorc Sarno,
Hendes sixl er dirrer u1 Gid vois
lirιeηd ενι n Ι Skåll
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Overbrenging van sentimentaliteit
Einar Økland *
(Vertaling Lisette Keustermans)

Wie is er sentimenteel vandaag?
Mijn zoon
die thuis is gekomen van een boswandeling in nevel en zon
en die rijpe bessen heeft gevonden
in de beschutte kloven bij de zee?
Hij opent zijn warme hand voor zijn vader:
Bosbessen met ronde stempels op de top.
Een onrijpe braambes die steenhard en grijs is.
Drie vuurrode wilde frambozen.
Twee frambozen die geel zijn
en rijp en rustig.
Gele frambozen — herinnering aan de huid van een vrouw.
Is mijn zoon sentimenteel als hij me dat geeft?
Ik dank hem en leg de bessen op een wit bordje.
De bessen zijn mooi samen.
Ik kan er niet toe komen ze te eten.
Wie is er sentimenteel vandaag?
Laat op de avond zie ik dat de bosbessen
verdroogd en verschrompeld zijn. Ik haast me
Ze op te eten ,
maar spaar er eentje
terwille van de donkere blauwe kleur. og modne og ΓO1Pge

espe[
Ε1&bar med ruse ,

ρi tορρen.
rebard Οg gfδ.

cpn ~p~r~ebarka~c s

om νe1 ι er ι ngεbτr.
Tre sρεengreude
o bringebar s

r gule

Gule Cr ι ngebar - manne om k νι nnebud
Εε som min sentimental πδ r hαπ gir meg dette'

Op wie wacht ik nu verder? Kan jij
die volwassen zoons hebt antwoorden?
Je antwoordt niet. Misschien ben jij
het die sentimenteel is vandaag.
SENTIMΕ NTALITETSOVERFΜΥGA
h νen er sentimental

ι dag'
skogtur ι skodde og

Bare er vakre semen
Eq fir meg ι kkle tι1 δ e e del
N νen er sent,mentα l ι dag'
SCott pl koeldet CEE eg blSbarα
Cr blOtttOEtC

σ9 ιηπsk ιυmρα

Eg sk υηdαε

meg

8 e[e desse,
men s ρa εer e ι
for den EOrke blAfeEqeflS ,kuld
fo1$ νιη

Sα n man
sοm 9$Ε ROtC helm frs e

Eg takkCE og legg beo$ pl can kilt», late tefa»

ι τδ pA

h ιη do

.,om Παι υαΥ,υ. ιιη , νατ
01

og $om »$0 funne modne ber

DII soarer ikke Rensk)e er du

ι del lune klmftene ute med sΙθeπ'

,en som er sentimental ι dag

Har. ~ρnα r ein lunke neνe frαmfoε far sin.

* Einar Økland (geb 1940), prominent Noors auteur die τn het Nynorsk schryjt en τn zin proza neigt
naar het absurdisme Overbrenging van sentimentaliteit is uit de bundel Romantikk (1979)
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Twee gedichten
Henrik Wergeland*
(Vertaling Alie Bruggeman)

Aan de lente
O Lente! Lente! Red mij!
Niemand heeft u zo innig bemind als ik.
Uw eerste gras is mij meer waard dan smaragd.
Ik noem uw anemonen* het sieraad van het jaar,
al weet ik dat de rozen zullen komen.
Vaak strekten die lurigen zich uit naar mij.
Het was als te worden bemind door prinsessen.
Maar ik vluchtte: De anemoon, dochter van de lente, bleef ik
trouw.

O getuig toch, Anemoon, voor wie ik vurig heb geknield!
getuig, verachte Paardebloem en Hoefblad,
dat ik jullie hoger schatte dan goud, omdat jullie lentekinderen
zijn!
TIL FORAARET

O Forcen Fοrααrl red migl
Ingeo har elsket dig ommare end l cg
Dit første Gems er mig meer card end oc Smeregd.
Jog kelder dine Aoemοner Acuto Pryd,
skjendt jog nok naad. et Rdserue ville komme.
Ofte slyngode de Fyrige sig efter mig
Det coo som et vare elsket of Prmoonser
Men fog fygt,de. Anomoneo, Foraarets Dntter, havde min Tro

* Wergelands anemoon is eigenlijk het lererbloempje,

O eido do, Anemone, som jog (yo'goo hor koslot fool
V,dner, foragtede Leveten) og L000L col,
of jeg hor agtet eder meer end Guld. ford, I ere Fοreorets Bern!

een blauwe variëteit van de anemoon die bloeit in
april, met.

* Henri k Wergeland (1808-1848), de eerste belangr jke Noorse dichter. H4 studeerde theologie, maar werd
geweerd uit het ambt vanwege zijn radicale Ideeen. Vooral Wergelands jeugdwerk is van een uitbundige ÿrick Politiek streefde hij naar de grootst mogelijke culturele onafhankelijkheid van Denemarken, en naar vernoorsing van de Deens-Noorse schrtaal. Vanaf 1840 ontving hij een toelage van de Zweedse koning KarlJohan, die ook koning van Noorwegen was geworden, hetgeen hem in staat stelde een eigen tijdschrift uit
te geven (For Arbeidsklassen). Het gedicht `Mijzelf' was een reactie, uit 1841, op een krantestuk waarin hij beschuldigd werd van een slecht humeur Wergeland was een groot deel van zin leven ziek `Aan het
voorjaar' schreef hij oρ zijn sterfbed
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Getuig, Zwaluw, dat ik een feestmaal voor je aanrichtte als voor
een
teruggekeerd verloren kind, omdat jij de afgezant van de lente was!
Zoek de heer van deze wolken en smeek hem dat ze geen
naalden meer
in mijn borst neerschudden vanuit hun koude blauwe openingen.
Getuig, oude Boom, die ik heb aanbeden als een god
en waarvan ik de knoppen elke lente heb geteld met meer ijver
dan parels!
Getuig, u die ik zo vaak heb omhelsd
met de eerbied van een achterkleinzoon voor zijn overgrootvader.
Ach ja, hoe vaak heb ik niet gewenst een jonge es te zijn
uit uw onsterfelijke wortel, en mijn kruin te vermengen met de
uwe!
Ja, Oude, getuig voor mij! U zult geloofd worden.
U is immers eerbiedwaardig als een patriarch.
Bid voor mij en ik zal wijn op uw wortels scheppen
en uw littekens genezen met kussen.
Uw kruin zal al wel in haar schoonste lichtgroen staan,
uw bladeren al ritselen daarbuiten.

O Voorjaar! De Oude roept voor mij, hoewel hij hees is.
Hij strekt zijn armen ten hemel, en de anemonen,
uw blauwogige kinderen, knielen en bidden dat u
zult redden, mij, degene die u zo innig heb bemind.
Vidn, Soole, et jeg gjuode Gjm"tebud for dig som For et
hjemkommet fortabt B"rn, fords du "'o Fern rele Sendebud.

Jo, Go"lo,oi'l"Lo'"'ig! D"''ll'l''ol''o'I
Du cr µ, .ι "'oodig "o"' o' PoI'-"'ohl
Bod L"o""g, "hol jeg use Vo" i'.'" 'l'"o It οJJrr
og Loge ‚I' "o Ar mcJ Hys

Sog disg" Skyer. Il ""o" og hed, "t de ikke I'oogo"""'ooy"t"
Noolk
nød i md Doyst fro dere" kolde blo"o Anbning"r.

D,o Koo"o maa "Ii .ar e ι sιt fagreste Loggr¢nt,
d'oo Blod" "Il ""'o dεrυλε

V'do. go"1" To", h"'"' jeg boo JyoT'ol αom επ G"Jdom
og hsíg Knoppor jog h' "'t F00000 6"' IdI "oig000 end Poolool

O Foo""ol den Gamle '""ho" for nug, sk,ondt hen er has
Il"" rakker sine Arme mod lismlen, og Anemoner"",
dine bl"ae,ede Bor", knal" og bede st du skel
"odde m"g — ""g, der olskoo d'g ""o emt

Vidn 1)". "o" jog s ofte ho' mfa.nct
en S" oo'o'",os Λ?rbodιghελ for sm Oldefadcr
Ah j", hsor tolt ho' og ιkk< nnakct 01 ''oo o" „og Lon
"L 'I'" "lo'Iol'go Rod og nt blonde "'o Ko"oo mειΙ ι1mΙ
"'od
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Mijzelf
(Vertaling Simon Butler)
Ik in een slechte bui, Ochtendblad? Ik, die slechts een glimpje
zon behoef
om in luid lachen uit te barsten van een vreugde die ik niet
verklaren kan?

Als ik ruik aan een groen blad, vergeet ik bedwelmd
armoede, rijkdom, vijanden en vrienden.
Het aaien van mijn kat langs mijn wang strijkt alle hartzeer glad.
In de ogen van mijn hond laat ik mijn zorgen verzinken als in een
diepe bron.
Mijn klimop is gegroeid. Al de herinneringen waar ik niet meer
om geef
heeft hij op zijn brede bladeren door mijn raam naar buiten
gedragen.
De eerste lenteregen zal op de bladeren vallen en enige trouweloze
namen uitwissen.
Zij zullen met de druppels naar beneden vallen en de gangen van
de regenworm vergiftigen.
Ik, die verrukking lees in elk van de honderden blaadjes van de
centifolie, dat voorjaarsgeschenk mij" zou een derderangs krant ertoe kunnen brengen om ook maar
één seconde te verstikken met ergernis?
Dat zou zijn als het doden van hemelsblauwe en rozerode vlinders.
Voor die zonde huivert het diepste van mijn hart.
MIG SELV
Irg i slet Lunt. Morgenblad?

Jeg som kun behever

Den Eerste Foraars~Regn

et Glimt af Solen.

lOlt

Kind

falde paa Bladene og udviske
tro~lsse

Navoe

De viJle Ealde ned med Oraaberne og fafglfte Regn.
ormens Hulee

~:~ ~~!~~;::~ ~::~~rla:o t::~~ jeg bedevet
Min ~ts Strygen mod

\111

nogle

for at htlSte I hej Latter af en Glae:de. jeg tklr.e kan
forldare mig 1

Jeg. som l.rser Henrykkelser paa hveet af ~ntlfohen5.
den Vaar.Gaves hundrede Blade.-

ud~glaHer alle HJertesaar

mig skulde en slet

I mln Hunds 0je sznker Jeg mme Serger som I en
dyb B,oud.

AVIS

brmge til at kvaele en Sekund
med .iErgrelse 7

Der Vilde VirCe som at drae:be himmel·blaa og rosen.rede
Sommer.Fugle,
Den Synd gyser mir HIerte for I Sit Lnderste

MLn Ved~bende er vokset. Old ud af mlt Vmdu har
den baaret pä sme Blade
alle de ErlDdnnger. Jeg Ikke bryder mig om at gemme
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Het zou zijn als het strooien van as op mijn hoofd dat nog
niet grijs is,
en het wegwerpen van de diamanten van flonkerende seconden die
de Tijd er nog op zaait.
Nee, komaan journalisten! scherp uw vosseklauwen maar aan de
rots.
U trekt slechts bloemen los en wat mos voor een zacht graf.
Als de steek van een insekt in de mossel, kweken beledigingen
slechts paarlen in mijn hart.
Eens zullen zij de diadeem van mijn geest tot sieraad zijn.
Ik haten? Wanneer een vogel over mijn hoofd vliegt, is mijn
haat meteen duizend el verder.
Hij vloeit weg met de sneeuw, hij gaat met de eerste golven
van land en ver de zee in.
Maar waarom zouden mijn aderen niet toornig zijn?
Beroof het landschap niet van zijn bruisende beek!
Hooggeëerde wilgestruiken, sta de beek toe te schuimen, wanneer
zij tussen stenen stroomt.
Ik houd niet van een eeuwig blauwe hemel, zoals ik
domme starende ogen haat.
Heb ik geen hemel, omdat hij bedekt is met drijvende wolken,
de sprookjeslanden van de zon?
En zo ik er geen zou hebben, is die van God niet groot en heerlijk
genoeg?
Klaag niet onder de sterren over een gebrek aan lichtpunten in
je leven.
Ha! Zij twinkelen toch, alsof zij tot je willen spreken!
Det vilde vare som at overøse mit endnu ugraanede
Hoved med Aske,
og at bort-kaste de Diamanter af straalende Sekunder,
Tiden endnu ned-seer der-over.
Nej. frisk. I Journalister, hvæsser eders Rave-Kler kun
pea Klippen!
I rive kun Blomster les og lidt Mos til en bled Grev'

Stik I Husbogen, avler Pornermelser
kun Perler i mit Hjerte
De skulle en gang pryde mm Aands Diadem

Som Insektets

Jeg hade , loar en Fugl flyver over mit Hoved, er mut
Had fluks tusind Alen borte

Det flyder hen med Sneen, dot gear med de ferste
Belger fra Load og langt ud i Havet
Men hoi skulle tikke mme Aurer vredesl
Berøv ikke Landskabet dets brusende Bække;
Hejst-myrde Vidle-Buske. tillader Bekken at skumme,
naar den gaar imellem Stene'
Jeg elsker ikke evindelig blaa Hemmed, som jeg huder
dumme, glanende 'Sine
Hue jeg ikke en f limmel. fordi den er fuld af dυvende
Skyer, Solens Eventyrs-Lande'

om
Og9 ikke

r

ikke stor og herlig nok'
over
ge pua lyne
Punkter 'dit Liv!
1 I,'. de hlmker lo. nom om de vide tole til dig'
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ingen

Stjernerne
é

Wat straalt Venus vanavond! Is het in de hemel ook lente?
Nu hebben de sterren de hele winter gestraald; nu rusten zij en
verblijden zich. Halleluja!
Welk een rijkdom voor een sterveling!
Mijn ziel verblijdt zich over de hemelse lentevreugd, en zal
deelnemen aan de aardse.
Zij flonkert sterker dan de lentesterren, en zal weldra met
de bloemen ontluiken.
Heerlijke Avondster! Ik ontbloot mijn hoofd.
Als een stortbad van kristal valt jouw glans erop.
Er bestaat verwantschap tussen de ziel en de sterren.
Zij treedt in het sterrenlicht buiten het gordijn van het gelaat,
waarvan de plooien zijn verdwenen.
De stralen overspoelen mijn ziel met een kalmte als van albast.
Als een borstbeeld staat zij in mij. Let op haar trekken!
Nu zijn ze zoals u ze hebben wilde. De spottende zijn verstard.
Mijn ziel heeft slechts de milde glimlach van een lijk. Waarom
bent u nog bevreesd?
De drommel! Onder zijn kalmte heeft het borstbeeld een
lachend hart.
Wee uw matte vingers, dat u daar geen vat op krijgen kunt!
Hvor straalvr Venus i Aften I Har Himlen ogmen Fireart
Nu havm Stjernerne lyst hele Vintres; nu hvile de og
fryde sig. Hslleluje 1
Hvilken Rigdom for en dndeθgl
Min Sjal fryder sig i Himlen Fmiσπ-Gladra, og skal
deltage i Jordens.
Den tindrer sterkere end Vase-Stjernerne, ng den vil
snart springe ud med Blomsten.
Herlige AkeσSt ernel Jeg blotter mit Hoved.
Som et Krystal- d ned-falder din Goos der-paa.
Der er Slægtskab mellem Sjalen og Stjernerne,
Den trine 1 Stjerne-Lyset udenfim Ansigtets femhang,
hvis Poller ere forsvundne.
Straalerne over-gyde min Sjai med en Rolighed som af
Alabantee.
Som en Byste etaer den i mit Indre. Stier i dens Træk.
Nu ere de, som I ville have dem. De spodake ere
stivnede.
Min S.l har kun Ligets milde Smil. w' forfærdes I mere?
Den Diavel! Bystei' her et leende Hjerte under sin Rolighed.
Ve eders matte Fingre. at I ikke kunne fee fat rum det!
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VOORWOORD
De beminnelijkste schrijver van Nederland, Cees Buddingh', die deze
winter onverwacht overleden is, willen wij in dit nummer eren met een
keuze uit zijn minder bekende werk, dat toch onmiskenbaar zijn geest
ademt, in Anthologie, en met foto's van zijn objecten en collages in
Tekeningen.
In Nederlands proza bijdragen van Remco Campert, Margreet Dolman
en Jan Donkers; in Nederlandse poëzie veel vaste medewerkers, onder wie
wij met name Karel van Eerd signaleren, met een nieuwe cyclus, en Hans
Warren, met Tien gedichten.
Wat de vertalingen betreft is dit Winternummer gericht op Canada,
het grootste land ter wereld waar Engels gesproken wordt, maar met een
Franstalige minderheid die groot genoeg is om niet alleen politieke heibel, maar ook culturele kruisbestuiving tot gevolg te hebben.
Canada is een Europees georiënteerd deel van Amerika, met een cultuurleven dat de afgelopen dertigjaar enorm aan kracht gewonnen heeft,
getuige bijvoorbeeld het laatste Holland Festival, en waar ook de literatuur tot grote bloei is gekomen. Dit is verrassend omdat Canada voordien een soort minderheden-mentaliteit aan de dag legde, met het inferioriteitsgevoel van de ex-kolonie tegenover Engeland, en van de zwakkere broeder tegenover de VS. Over deze kwestie, Canada's culturele identeit, gaan de bijdragen van Margaret Atwood en Mavis Gallant in Essay.
Atwood en Gallant staan tamelijk centraal in dit nummer, de eerste als
Canada's bekendste dichteres en romanschrijfster (met Ondaatje de enige moderne Canadese auteur die vertaald is in het Nederlands), de tweede als de knapste schrijfster van korte verhalen in Canada, een land waar
de short story het meest geperfectioneerde literaire genre vormt.
In Vertaald proza dan ook zeven verhalen, van heel kort (Bissell, Munro) tot middellang (Gallant), en van de tachtiger Morley Gallaghan tot
de dertiger Guy Vanderhaeghe, plus een romanfragment van Mordecai
Richler.
In Vertaalde poëzie een dozijn Canadese dichters, te heterogeen om als
groep te typeren. Maar als er lets specifiek Canadees aan is, dan is het
een sterk accent op natuur, ruimte, geografie — en dat uit zich misschien
ook in de vorm, die vrijwel altijd ongebonden is. Het prozagedicht is in
Canada een zeer levend genre (zie Atwood en Ondaatje).
In Light Verse naast voorbeelden van Canadese zelfspot een aantal oude getrouwen, ditmaal aangevuld met Paul van den Hout en Willem
W ilmink.
Ten overvloede: ook Canada's Franstalige literatuur heeft veel verrassends te bieden, maar het combineren van beide literaturen in één nummer zou te veel ruimte hebben gevergd.
Redactie

Nederlands proza

De tafelschikking*
Remco Campert
`Nou, met z'n hoevelen zitten we aan tafel vanavond?'
`Met z'n tienen, onszelf niet meegerekend.'
`Met z'n twaalven dus. Want waarom zouden we onszelf niet
meerekenen?'
`Dat was meer bij wijze van spreken. En we zitten natuurlijk niet
voortdúrend aan tafel. We zullen veel naar de keuken moeten om
nieuwe gangen aan te dragen.'
`Jawel, dat is natuurlijk zo, maar we zitten toch òòk aan tafel. We
willen zelf toch ook wel iets eten tenslotte. En we moeten als gastpersonen de conversatie gaande houden.'
`OK. Nu moeten we dus even uitzoeken wie naast wie zit. Ik stel
in ieder geval voor dat jij aan het ene hoofd van de tafel zit, ik aan
het andere.'
Hè jakkes, wat ongezellig. Kunnen we niet naast elkaar zitten
aan één hoofd.'
`Daar is het hoofd te smàl voor.'
`Ik vind het geen goed idee. Alsje zo'n eind weg zit kan ik helemaal niet horen wat je zegt.'
`Dat hoefje helemaal niet te horen. Jij houdt de gasten in jouw
buurt bezig en ik die in mijn buurt. Zo gaan die dingen. Nou, wie
zetten we naast wie?'
Niet alle gezellige mensen bij jòu. Ik wil bijvoorbeeld niet Bik
en zijn vrouw in mijn buurt hebben. Die hebben het altijd over hun
fietstochtjes en over lekke bànden repareren en zo.'
Nou, dan zetten we die in het midden tegenover elkaar.'
`Dat vormt dan wel een dode plek in het midden van de tafel.'
`In ieder geval kunnen ze dan met elkaar, over het bloemstuk
héén, over rijwielen praten. Volgend probleem: wat doen we met
Frieda en Erik? Die hebben ruzie.'
`O ja? Dat wist ik niet. Waarover?'
`Over Greetje en Wim.'
`Over Greetje en Wim? Hoe dan? Wat dan?'
Op dat feest vorige week, toen wij eerder zijn weggegaan, heeft
Frieda hèt met Wim gedaan en Erik met Greetje.'
* Voorpublikatie uit Camperts binnenkort bij de Bezige Bij te oerschenen verhalenbundel `Tot zoen'
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`Hebben Greetje en Wim nu ook ruzie met elkaar?'
`Nee, die kan dat allemaal niets schelen. Die doen hèt met iederèèn op feestjes. Maar Frieda en Erik doen hèt nooit op feestjes en
daarom hebben ze nu ruzie met elkaar.'
`Maar ze hebben hèt toch allebei gedaan. Wat kun je elkaar dan
verwijten?'
`Het schijnt dat Frieda hèt alleen maar heeft gedaan omdat Erik
hèt deed en Erik hèt alleen maar heeft gedaan omdat Frieda hèt
deed.'
`O. Maar dan moeten ze niet in elkaars buurt zitten, maar ook
niet in de buurt van Greetje en Wim.'
`Dat wordt moeilijk. Aparte tafeltjes misschien? Nee, wacht even,
ik weet het. We gaan Balk en zijn vrouw verplaatsen en we zetten
Greetje en Wim in het midden tegenover elkaar.'
`En dan neem ik Frieda op de hoek naast me en jij Erik.'
`Dat weet ik niet, of ik Frieda zo dicht bij jou wil hebben. Die heeft
hèt tenslotte op een feestje met een ànder gedaan. Misschien heeft
ze de smaak er wel van te pakken gekregen.'
`Luister, dit is een etentje. We zijn bij elkaar om te eten en niet
om hèt te doen.'
`Ja, maar ná het eten...'
`Na het eten moet iedereen naar huis. Ik haat dat natafelen. Maar
goed, weet je wat we doen? Dan nemen wij naast ons ieder een Balk.
Ik neem hem, jij neemt haar.'
`Dan zitten we dus allebéi met dat gezeur over die fietstochtjes.'
`Dat heeft één voordeel: het doodt iedere zin om hèt te doen. Beide hoeken zijn dan in ieder geval al bevroren.'
`Goed, laten we dat dan maar doen. Eens kijken, nu moeten we
nog plaatsen Pim-Pieter...'
`O ja, die heeft gebeld dat hij wat later komt. Hij heeft een spoedvergadering van het partijbestuur.'
`O god, dan komt hij dronken en over zijn toeren aan. Dan wil
hij steeds maar speechen en de Internationale zingen...'
`Pim-Pieter zetten we tussen Frieda en Greetje. Hij is niet ongevoelig voor vrouwelijk schoon. Misschien houdt hem dat rustig.'
`Als hij dan maar niet op Frieda valt, anders ontploft Erik.'
`Nee, Greetje pakt hem wel in. Eens kijken, dan hebben we Stèlla.
Nou, dat is tenminste makkelijk, die kun je overal neerzetten sinds
ze hasj rookt.'
Wààr zetten we haar dan neer?'
4

`Eh... tussen Balk en Wim, tegenover Pim-Pieter.'
`Als ze maar geen joints gaat zitten draaien aan tafel, want PimPieter moet aan zijn carrière denken.'
`Ja, moet je horen, je kunt niet lles voorzien... Nou, dan hebben we alleen nog Victor en zijn hond Woef.'
`Tja, ik begrijp niet dat die hond aan tàfel moet.'
`Anders komt Victor niet. Sinds zijn vrouw is weggelopen, moet
nu Wòef overal mee naar toe.'
`Dan stel ik voor dat we Victor tussen Wim en de vrouw van Balk
zetten en Woef tegenover hem tussen Greetje en Erik. Dat is dan
meteen een mooie buffer tussen die twee.'
`Ja. Néé! ! Dat kan niet! Woef moet naast Victor, want dan kan
die hem helpen met eten.'
`Dan zou Wim dus met Woef moeten ruilen, maar dan komt
Wim naast Erik te zitten en dat lijkt me ook niet aangebracht sinds
wat er gebeurd is tussen Frieda en Wim.'
`Nee, dat is zo. Dan moet Greetje op de plaats van Pim-Pieter en
Victor op de plaats van Greetje en Pim-Pieter op de plaats van Victor, tussen Wim en de vrouw van Balk in en dan kan Woef gewoon
blijven zitten. O nee, onmogelijk, want dan zit Greetje naast
Frieda.'
`Ja, dan zou ik zeggen, op de kans af dat we pas om twaalf uur
de soep kunnen opdienen: laten ze het zelf maar uitzoeken.'
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François
Margreet Dolman
Nadat François uitgesproken is kijkt hij mij met betraande ogen aan.
Verwacht van mij een reactie, maar ik weet niks te zeggen. Ik sta
op en ga naast hem op de bank zitten. Ik neem zijn handen in de
mijne.
Ik vind het fijn datje de moed hebt op kunnen brengen om het
tegen mij te zeggen. Ik begrijp dat het jou nog steeds raakt. Als je
driejaar met iemand samenwoont en lief en leed deelt dan komt het
hard aan, wanneer je plotsklaps weer alleen bent. En ja, je kunt wel
zeggen, je bent nog jong, maar juist als je jong bent komt het hard
aan. Jeugdig liefdesverdriet is veel en veel erger dan liefdesverdriet
van rijpere mensen. Denk je nog veel aan hem?'
François knikt. `Alles hier in huis doet me aan hem denken. Overal is hij aanwezig, elk voorwerp hier doet me aan hem herinneren.
We deden alles samen. Stonden samen in de keuken, aten samen
hier aan tafel, keken samen tv. Als ik in de keuken een vork of een
mes oppak voel ik hem naast mij. Het is vreemd zonder hem.'
Het doet me pijn zo'n kwetsbare jongeman te zien lijden. Als ik
van zijn leeftijd was zou ik stapeldol op hem zijn. Die beweeglijke
mondlijn. Zo aantrekkelijk. Die onbewust openvallende bloes en die
treurige ogen, die anders zo feest kunnen vieren.
`Ik weet niet wat ik voor je kan doen François. Ik leef met je mee.'
`Het is fijn dat u er bent. Jammer dat u niets van onze verhouding afwist voordat het uit was.'
`Mijn contact met Boris is zeer gebrekkig geweest, zoals je weet.
Zijn vader, de beroemde violist, ik ga er althans voor het gemak van
uit dat dat zijn vader is, heeft hem van mij vandaan gehouden. En
waarom? Omdat ik in zijn ogen veel te modern was en bovendien
niet van klassieke muziek hield. Onbegrijpelijk, maar in die tijd de
gewoonste zaak van de wereld. Pas toen ik Boris een keer in de stad,
ik meen in DOK, tegenkwam, toen was het ineens vrolijkheid troef.
Mijn eigen zoon. Maar ik kan me voorstellen datje niet meteen zegt
dat je al drie jaar samenwoont. Voor je moeder hou je zoiets
geheim.'
Ik vind het onbegrijpelijk dat u al een zoon van 21 hebt. U ziet
er nog zo jong uit.'
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Dank je wel voor het compliment. Terwijl ik er toch wel op los
geleefd heb. Jaren achtereen. Ik vind de warmte van een lichaam
een van de prettigste vormen van warmte. Kun je je dat voorstellen?'
Hij kijkt mij recht in de ogen. Ik zit nu op het puntje van de bank.
Moet ik niet mijn hand onder m'n kin doen om interessanter over
te komen?
`Seks met uw zoon was heerlijk,' zegt François met omfloerste
stem. Omgekeerd moet het ook aangenaam geweest zijn, bedenk ik,
terwijl ik naar zijn afgekloven handen kijk.
`Uw zoon is niet een hitsig type. Niet in eerste instantie. Hij moet
opgewarmd worden. Maar als het dan een keer zover is... allemachtig. Maar dat is nu allemaal voorbij.'
Ik pak mijn glas wodka en neem een slok.
`Hoe weetje zo zeker dat het definitief voorbij is?'
`Dit keer heeft hij al z'n spulletjes meegenomen. Het is wel 's vaker uit geweest maar dan liet hij schoenen en overhemden achter.
Daar kon ik aan zien dat hij nog niet helemaal weg was. Maar nu
niet. Alles is weg.'
`Heb je overal gekeken?'
`Er is niks meer van hem in dit huis. Alleen de herinnering.'
Hij staat op, loopt naar de kast en komt met een fotografietje
terug.
Kijk, hier waren we samen in Rome. Deze foto mocht ik nooit
aan mensen laten zien. Daar schaamde hij zich voor. Maar waarom
hè?'
Omdat jullie hier intiem in elkaar zitten. Dat kan ik me wel voorstellen. En dat boven op een oud gebouw. Wie heeft dit tafereel eigenlijk vastgelegd?'
Een Russische toeriste. Daarna hebben we een foto van haar
gemaakt.'
Nou ja, dat is dan wel eerlijk. Goed François, ik wilde het niet
te laat maken, want anders raakt mijn poezenkindje Bijou
overspannen.
Blijft u nou nog even. Ik voel me anders zo alleen. En u bent net
een moeder voor mij. En tegelijk voel ik me gelijkwaardig aan u.
Ik bedoel, dat u ook net zo goed mijn zusje had kunnen zijn, of mijn
broertje.'
Ik voel gewoon mijn identiteit wegvliegen en zoek redding bij mijn
glas wodka.
`Boris lijkt erg op u, mevrouw Dolman, dezelfde kin en dezelfde
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groene ogen. En ook dat afwachtende en tegelijk begripvolle.'
`Laten we het over jou hebben,' probeer ik het gesprek een wending te geven. `Weten jouw ouders dat je het liefste met jongens je
leven deelt, en voor ze wil zorgen en ook liefde van ze wil ontvangen en vooral naar hun warme jongenslichaam verlangt? Of zeg ik
te veel?'
`Nee. Als u met jongens Boris bedoelt niet. Zegt u zeker niks te
veel.'
`Hebben jouw ouders Boris wel 's gezien?'
`Ik heb geen ouders meer.'
Sorry.'
`Kon u niet weten. Ze zijn vierjaar geleden bij een scheepsramp
omgekomen.'
`Toch niet de Titanic hè. Dat vind ik zo afgezaagd.'
`Nee. Ze waren aan boord van een vliegdekschip. Ze waren de
enige overledenen.'
`De rest leeft nog?'
`Inderdaad.'
`Hoe is dat mogelijk?'
`Mijn vader was kapitein van dat schip.'
`Deed hij het ook wel 's met matrozen?'
`Hoe bedoelt u?'
`Nee. Laat maar. Ik schoot door. Het is allemaal al erg genoeg.
Ga verder. Jouw vader was daar kapitein en hoe kwam hij daar dan
met jouw moeder te overlijden.'
`Een Amerikaans vliegtuig wilde een noodlanding maken op zijn
schip. En papa en mama waren net op het dek aan het vrijen. En
wham.. , weg waren ze.'
`Wat afschuwelijk, François. Wat vertel je me een afschuwelijke dingen. Ik krijg gewoon het maagzuur. En hoe kwamen ze er
achter?'
`Een dochter van een bemanningslid zag het gebeuren. En die
Amerikaanse piloot schrok zo erg dat hij doorgevlogen is.'
`Maar hij wilde toch een noodlanding maken. Of heb ik net niet
goed geluisterd?'
`Blijkbaar viel het nogal mee.'
`Wat afschuwelijk dat zo iemand dan doorvliegt. Dat hoor je de
laatste tijd steeds vaker. Ik begrijp de mensen niet. Hoe kunnen ze
zo hard zijn. Maar van jouw ouders is het natuurlijk nog erger. En
heb je broers en zusjes?'
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`Ik heb niks mevrouw Dolman, ik ben helemaal alleen.'
Ik leg nu mijn hand op zijn knie.
`Als je wilt, mag je mij als jouw moeder beschouwen.'
Hij slikt een paar keer. Erg toch, zo'n droevig jeugdig jongensgezicht.
`Als ik ziek ben of bang of in de steek gelaten, kan ik niemand bellen. Alles moet ik zelf oplossen. Ik kan op niemand terugvallen. Nu
Boris bij mij vandaan is weet ik niet wie ik daarover moet spreken.
U was de enige die ik kon bellen. Omdat hij altijd zo aardig over
u sprak.'
`Mij magie altijd bellen.'
`Zoudt u mij af willen rukken, mevrouw Dolman?'
Als ik ooit in mijn leven in één klap volslagen in verwarring ben
geraakt, dan was het nu wel. Wat in godsnaam moet ik zeggen, laat
staan doen. Ik staar naar het Perzisch tapijtje onder de glazen salontafel voor me. Hoe komt hij d'r op? Is hij brutaal of direct?
Je overvalt me daar mee. Ik ben niet preuts en ik erken geen
grenzen, noch van leeftijd noch van geslacht, maar ik raak werkelijk nu een tikje shy. Vind je het erg als ik even opsta?'
Ik sta op en slik een aantal keren, terwijl ik tevens besef dat ik iets
moet doorbreken om de stilte niet pijnlijk te laten worden. Want dat
is erg.
`Het gaat bij mij altijd heel snel hoor,' zegt François ietwat beteuterd. `Als u daar soms mee zit. Boris vond wel 's dat ik te snel
was.
Ik sta voor zijn platenkast, hoor alles, maar pak toch een schalplatte. `Hou je zoveel van Chopin?' vraag ik terwijl ik met een aantal
walsen in m'n handen sta.
Zal ik 'm draaien?' stelt hij voor.
Ja. Dat is misschien wel aangenaam. Dan hoor je m'n maag ook
minder borrelen.'
Terwijl hij opstaat en naar zijn grammofoontoestel loopt, slenter ik, zo ontspannen mogelijk, naar de tweezitsbank terug. Ik kijk
niet bewust naar zijn lichaam, maar weet niet goed waar ik anders
naar moet kijken. Waarom is een gescheurde spijkerbroek toch
mooier dan een hele? Omdat je stukjes heus lichaam ziet? Wat zouden mijn zoon en hij samen gedaan hebben? Hè nee, laat ik daar
nou niet aan denken. Normaal zijn er geen grenzen maar nu, met
deze François wel. Een leeftijdsverschil kan al een punt zijn, maar
het feit dat het de liefdesvriend van mijn Boris is, moet doorslag9

gevend voor mij zijn. Maar die arme jongen is zo alleen. Hij vroeg
het mij . Voor hem is het ook moeilijk. Hij zal ook heel wat hebben
moeten overwinnen om met deze vraag aan te durven komen. En
zo vaak heb ik mijn zoon niet gezien. Dat doet er niets toe. Het blijft
mijn zoon. Maar het is toch uit tussen François en Boris? Maar Boris
lijdt daarjuist zo onder.
`Sorry, dat ik u dat net vroeg.'
De pianoklanken twinkelen door zijn frisse flat. Hij straft mijn
trage reageren af.
`Daar hoefje je niet voor te excuseren. Dat is toch heel normaal.
Ik ben niet iemand die gauw verbaasd is hoor. Dan kon ik mijn leven wel aan de gang blijven. Maar je overviel me een tikje met jouw
vraag. Dat is het meer. ' Ik kijk hem aan maar hij ontwijkt m'n blik.
Toch lijkt hij wel tevreden met het antwoord. De spanning is voor
hem gebroken. Hij trekt een blikje pils open. De pils spat naar alle
kanten en ook in mijn gezicht. Hij merkt het niet. Handelt in gedachten. Hij schenkt in en neemt een slok. Alles is fris aan hem. Ben
ik uitgezakt? Functioneer ik nog wel? Walm ik niet te veel?
`Boris kookte meestal. En hoe. Ik hielp hem. We dronken altijd
wijn bij het eten. Het zijn flarden die me steeds weer te binnen schieten. Hoe lang zou het duren voor hij uit je herinnering is? Weet u
dat?'
`Dat is moeilijk te zeggen. Soms gaat het snel en soms gaat het
langzaam. Het kan ook gebeuren dat iemand in je herinnering
blijft.'
`Van mij mag hij. Ik wil geen ander meer.'
`Dat komt vanzelf wel weer.'
Eigenlijk hadden we nauwelijks problemen. Dat is het vreemde.
Het enige was dat hij wel samen wilde wonen maar niet meer, zoals we deden, elke dag met elkaar naar bed. Had ik daar nou mee
in moeten stemmen? Ik wilde elke dag.'
Dan is het moeilijk om een middenweg te vinden hè?'
Laat ik oppassen niet al te voordehandliggende dingen te zeggen.
Hij moet zich kunnen uiten.
Hij wilde ook wel 's met anderen naar bed gaan. Meer van de
wereld zien. Ik werd gauw jaloers en maakte een scène. Dan verliet hij het huis en kwam 's nachts weer terug. Of de volgende dag.
Was hij nu maar hier.'
`Wie weet François. Hoe lang zijn jullie nu uit elkaar?'
`Twee weken.'
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`Dat is nog niet zo lang. Misschien komt hij wel tot bezinning.
Hij moet jou ook kunnen begrijpen.'
Ik werd altijd zo opgewonden van uw zoon. Vindt u het raar als
ik zo over hem spreek?'
`Onwennig, maar niet vervelend. Schaam je niet.'
`Als hij zo in de keuken met het eten bezig was. Niet bewust van
zijn eigen aantrekkelijkheid. Ik raakte zo opgewonden, daar hebt
u geen idee van. Telkens weer. Dan was hij wat aan het snijden of
zoiets en dan zag ik zijn lichaam, weet u dat ik me gewoon haast niet
kon houden dan?'
`Het kan inderdaad heel aantrekkelijk zijn.'
In mijn geheugen wist ik me zo gauw niet iets vergelijkbaars voor
de geest te halen.
`Soms kon ik mezelf niet inhouden en sloop naar de keuken. Hij
deed dan net of hij het niet merkte. En dan gespte ik zijn broek los
en trok die naar beneden. Terwijl Boris rustig doorging met zijn keukenwerkzaamheden. Vreemd hè. En dan trok ik zijn onderbroek ook
naar beneden en dan keek ik zo tegen zijn krachtige billen op. Weet
u dat ik het nu weer in mijn maag voel?'
`Heb je misschien iets te eten?' vraag ik hem terwijl ik aan de periode denk dat ik van Boris in blijde verwachting was.
`Behaarde en stevige billen heeft uw zoon.'
`O, dat wist ik niet.'
`En dan likte ik zijn reet. Terwijl hij uitjes aan het snijden was.'
`Dat moet ook gebeuren hè.'
`Een natte spleet vond ik het prettigste. Als ik echt opgewonden
was dan kon ik daar met mijn hoofd en tong helemaal in opgaan.
Zo'n hele vochtige spleet likken, hebt u dat wel 's gedaan mevrouw
Dolman?'
`Op het moment kan ik het me niet herinneren. Maar het zou best
kunnen. Alleen noemde je dat vroeger niet zo. Ik geloof dat de plaat
afgelopen is hè. Wil ik hem omdraaien?'
Ik sta op. Ben ik nou nerveus? Merkt hij iets?
Ik vertrouw u, daarom zeg ik het maar tegen u. Dat soort dingen vertel je normaal niet. Vindt u toch niet erg hè?'
`Nee. Je moet je kunnen uiten. En jij hebt geen vader en moeder, vanwege dat die overreden zijn door een vliegtuig op een vliegdekschip. En die piloot vloog door, wat ik heel erg onsmakelijk vind.
Dus ik kan me wel voorstellen datje dat tegen mij zegt.'
`Ik wou dat u mijn moeder was.'
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Ik draai de plaat om en babbel door terwijl ik weer naast hem ga
zitten.
`Aan sommige dingen moetje wennen. We leven in een andere
tijd. Maar je lijkt me wel emotioneel. Watje over die keuken vertelde is wel... tsja... het doetje wel iets.'
`U had uw zoon lange tijd niet gesproken hè? mevrouw Dolman.'
`Inderdaad.'
`Z'n vader wilde niet dat u hem zag hè?'
Ik neem een slok en vraag me af of ik toch maar niet beter naar
huis kan gaan. `Het is waar François. Van z'n vader mocht hij mij
niet zien, maar zelf drong ik ook niet zo aan. Want door hem zou
ik ook geconfronteerd worden met mijn ouder worden. Zonder hem
bleef ik leeftijdloos. Jij bent nog jong, dus ik weet niet of je je dat
voor kunt stellen. Maar de rimpels en de kwabben en de matte blik
ontken je wanneer je jezelf in de spiegel aanschouwt. Maar door zo'n
kind, dat groeit als kool, word je met je neus op de feiten gedrukt.
Hij is zoveel centimeter groter geworden, dus ik ben zoveel centimeter ouder geworden. En lelijker. Zijn schoonheid groeide ten koste
van de mijne. Zo zou je dat op kunnen vatten. Vandaar dat ik er
ook niet zo rauwig om was dat ik hem weinig zag.'
François ziet er nu wat opgeruimder uit.
`Wist u dat Boris een nicht was?'
Sinds kort eigenlijk. Toen ik hem in DOK tegen kwam. Temidden van de andere nichten en lesba's, toen kwam ik er achter.'
`En schrok u?'
Ja. Maar meer dat hij zag dat z'n moeder daar kwam dan dat
ik vanwege zijn levenswijze schrok, om het deftig te zeggen. Dat interesseerde me niet.'
Ik kwam uw zoon in het Vondelpark tegen. Het was meteen
raak.'
`Romantisch. Zeker op een zonnige dag?'
`Nee. 's Nachts. In de bosjes. Ik kon hem eerst niet zien, alleen
voelen. Maar dat was voldoende.'
`Geeft toch niet.'
`En later, in het licht, kon ik m'n ogen niet geloven. Vanaf dat
moment zijn we bij elkaar gebleven.'
'Strangers in the night.'
`Dat het nu zo af moest lopen.'
`Zeg Boris, ach, François...'
`Ze halen ons wel vaker door elkaar.'
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`Ik ga d'r weer 's vandoor...'
`O. Ik dacht dat u me nog...'
Ja. Maar is dat nou wel zo verstandig? Ik ben niet preuts, dat
weetje, maar...'
`Dan niet. Ik had me d'r op verheugd...'
Ik ben z'n moeder François, is het dan niet beter...'
`Terwijl u zou rukken zou ik aan Boris denken. Het bloed waar
hij uit voortgekomen is beweegt en beweegt en ik doe mijn ogen
dicht en zie Boris. Moeder en zoon smelten samen.'
Hij kijkt mij onschuldig maar toch doortastend aan. Hij zal zijn
zin krijgen. Doe ik er goed aan? Help ik hem daarmede? En kan ik
het tegenover mijn eigen zoon doen? Heb ik er zin in? Doet dat er
op dit moment iets toe? Ik kijk hem aan.
Hij gespt zijn broek los. Maakt hij gebruik van mijn aarzeling?
Ik sta op. François tovert zijn jongeheer te voorschijn. Is hij wel zo
bleu als ik aanvankelijk dacht? Ik begin te twijfelen. Hij zwaait speels
met zijn niet geringe jongens jongen.
Ik heb helemaal geen ouders meer.'
`Nee, dat weet ik. En die piloot vliegt nog vrij rond. Dat heb je
me verteld en dat zal ik nooit meer vergeten.'
Ik ga naast hem zitten en ben bang ergens in te tuinen.
`Wilt u hem stevig omvatten. Dat vind ik het prettigste. Af en toe
mag u knijpen.'
Ik mag knijpen, nee maar, wat een geschenk. Ik begin de situatie nogal zot te vinden. Hij heeft geen moeder, ziet in mij z'n moeder, is verliefd op m'n zoon en wil dat ik hem afruk. De werkelijkheid kan zich vreemd ontrollen. Ik schiet plotseling in de lach.
`Waarom lacht u?'
Ik moest er ineens aan denken dat jij nu aan Boris denkt en dat
ik eigenlijk niet meer ben dan een soort rukmachine. Maar verder
niks hoor.'
Z'n bromgeluiden maken mij ietsje nerveus, maar brengen mij
niet van de kook.
`Wat hebt u stevige, eeltachtige handen. Wat voelt dat lekker
aan.
Hij zegt het als compliment, maar ik ga wel morgen even bij de
dokter langs om het een en ander glad te laten snijden.
`Zoudt u met uw nagels willen knijpen?' vraagt hij ongegeneerd.
Ik doe het nog ook en verlang voor het eerst sinds ik met roken
gestopt ben naar een sigaret.
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`Boris!' kroelt hij.
Het duizelt mij, maar ik laat mij niet uit m'n ritme brengen. Plotseling pakt hij mijn hand en trekt die weg.
`Wilt u mij slaan?' vraagt François nu.
Daar ben ik niet voor gekomen, denk ik.
`Dat moet iemand anders maar doen. Ik heb zo genoeg gedaan.
Ik moet ook nodig naar huis François, want mijn poes moet nog eten
hebben. Dus als je het niet erg vindt...'
Hij luistert niet. Hij trekt zijn broek naar beneden en gaat op zijn
buik op de bank liggen. Ik kijk naar zijn witte jeugdige billen en sta
op.
Ik vind alles best jongen, maar ik voel me niet geroepen jou te
slaan. Ik heb mijn eigen zoon ook nooit geslagen, dus waarom dan
wel iemand anders?'
`Sla mij. Mevrouw Dolman, sla mij. Ik denk aan Boris. Sla mij.
Ik heb straf verdiend. Sla mij!'
Moet ik m'n jas aantrekken en weggaan? En hem zo achterlaten?
Of één klapje geven? Wat is er tegen één klapje? Hij vraagt er zelf
om. En misschien heeft hij het wel verdiend. Zal ik hem één klapje
op die witte, maar wel frisse, billen van hem geven?
`Sla mij, met uw eeltige handen.'
Dat is niet zo aardig, maar goed. Ik kom op hem af, haal uit en
pang.
`Au.'
Heb ik je pijn gedaan?'
Sla!'
Hij antwoordt niet eens meer. Ben ik te goedig?
Sla. Godverdomme, kutwijf!'
Nou gaat hij te ver. Pang en klets en daar d'r nog een bovenop
en hier die heb je ook verdiend. We zullen je leren. Mijn zoon verkrachten, hoe durf je. Klets, hier heb je d'r nog een.'
`Mevrouw Dolman, in de kast ligt een zweep, wilt u die even
pakken?'
`Nu ga je te ver, François. Dit is mijn grens. Werkelijk waar. Je
bent er beroerd aan toe omdat Boris jou verlaten heeft. En ik voel
me min of meer verantwoordelijk voor hem, vandaar dat ik een heel
eind met je mede kan gaan, maar verder dan dit ga ik echt niet. Dat
slaan, dat heb ik al nooit gedaan.'
`Dan niet. Vond u het vervelend?'
Ik voel dat ik een hoogrode kleur heb. `Het is wennen. Maar het
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heeft wel iets grappigs. Dat zal ik niet ontkennen. Maar om dat nou
dagelijks te doen, nee. Maar och, dat hoeft ook niet.'
`Als u de zweep niet wilt pakken, gaat u dan maar weer door met
rukken.'
Eerlijk gezegd heb ik daar ook niet zoveel zin meer in, François.
Jij hebt mij gebeld om over Boris te praten. Omdat je daar zo mee
zat. En hoewel ik er een hard hoofd in had dat ikje zou kunnen helpen ben ik toch maar gekomen. Maar ik ben niet gekomen om jou
met een zweep over je mooie billen te slaan. Zeg nou zelf.'
`Als u er zo over denkt. Ik heb u uitgelegd waar ik aan dacht terwijl u bezig was. Het is heus niet om u. Het gaat om Boris.'
`All right, dat begrijp ik, maar ik vind met een zweep slaan net
iets too much. Met de hand kan ik me nog indenken omdat een hand
bij het menselijk lichaam hoort, maar een zweep vind ik onnatuurlijk. Een houten zweep gaat nog, het hout van de zweep tenminste,
maar een plastic zweep niet. En die draden eraan ook niet. Dat is
mijn opinie.'
Ik heb een houten zweep.'
Ja nou weet ik het wel.' Ineens krijg ik een woedeaanval. Ik moet
oppassen dat ik nu niet doorsla. `Ik heb er nou genoeg van, François. Een fijn gesprek over kunst of over muziek gaat er bij mij altijd in, maar dit niet. Hier heb ik gauw genoeg van.'
`Dan stoppen we d'r mee.'
Geeft toch niet.'
`U hebt ook geen zin meer om mij nog verder af te rukken hè?'
Nou, snel dan.'
Ik ga weer naast hem zitten en ruk versneld door. Vlak nadat alles
eruit gespoten is, gaat de deurbel over.
François schrikt zich het leplazerus.
`Dat is vast Boris. Ik voel het. Het heeft geholpen. Ik heb zo sterk
aan hem gedacht dat hij nu voor de deur staat. Dank u, mevrouw
Dolman, maar u kunt nu niet meer weg. U moet zich verstoppen,
want hij mag u hier niet zien.'
Maar jongen, ik kan mij nu toch niet gaan verstoppen. En nog
wel voor m'n eigen zoon. Wanneer kan ik dan weer weg?'
`Dat zien we straks wel, maar nu moet u de kamer uit. U moet
dP kast in.'
Weer gaat de bel. Raak ik niet in de nesten als ik mij in de kast
verplaats? En welke kast zou dan mijn deel zijn?
Schiet op.'
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Hij sleurt mij naar een hoek van de kamer, opent een kast waar
ik vroeger wèl in had kunnen staan, maar nu niet meer en duwt mij
met kracht erin. Ik zit direct klem. Kan ik hier ooit nog uit komen?
Ik hoor François de deur opendoen.
`Boris, jongen, schat, wat fijn.'
`Wat zie je d'r uit, wat heb je gedaan?' hoor ik mijn kind zeggen.
`Ik was op de bank in slaap gevallen.'
Ik krijg het nu al benauwd. Heb ik niets op de bank laten liggen?
Wanneer mag ik de kast verlaten? En ben ik au fond niet wat te oud
voor een kast? Ik hoor ze kussen.
`François, wat lekker, wat zie je d'r goed uit. Hé, vind je het erg
als ik een boterhammetje maak? Ik heb de hele dag nog niet
gegeten.'
`Ga je gang. Je weet de weg nog, hoop ik.'
Mijn zoon loopt nu naar de keuken. Hoe oud ben ik? En kijkt
François nou naar mijn zoon op die typische manier waarover hij
daarnet verhaalde?
`Heb je je koffer meegenomen?' hoor ik François vragen.
Ja. Ik blijf weer. Of mag dat niet?'
`Daar moet ik over nadenken,' liegt Francois. Ik mag me d'r niet
mede bemoeien, helemaal niet in deze situatie. Waarom vliegt de
ene persoon over de wereld en komt de ander in een kast terecht?
Hoe lang is het verantwoord om hier te blijven? Hé, ik hoor Francois naar de keuken sluipen, krijgen we dat ook nog. Zou hij mij vergeten zijn?
Ik doe even de keukendeur dicht want ik moet een paar scheten
laten.'
Ik wil me d'r niet mee bemoeien, maar dan kan hij toch naar de
wc gaan. Mijn kastdeur gaat open.
`Snel wegwezen. Vooruit.'
`Ja maar ik kan niet op eigen kracht uit de kast komen. Ik zit
klem.'
`Wat zeg je?' hoor ik mijn zoon zeggen. Sloeg dat op mij of op
Francois? Ik mag niet antwoorden. Francois rukt aan mij en ik kom
los. Wat erg datje na zoveel jaren je eigen zoon niet mag antwoorden. Ik pak snel mijn tasje, dat Francois onder de bank gestopt had,
en loop naar de deur. Francois doet hem open en duwt mij naar buiten. Ik luister aan de deur en hoor mijn zoon zeggen: `Wat hoor ik
toch allemaal?'
`Dat is hiernaast. Dat is niet hier.'
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Ik sta buiten. De laatste tram is geweest en de taxistandplaats is
ver weg. Ik ben wel 's onder moeilijker omstandigheden thuisgekomen, dus waarom nu niet? Ben ik nu rijper geworden of is het aan
mij voorbij gegaan?
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Gestegen kosten
(fragment)*
Jan

Donkers

Dat het uiteindelijk Bas was die me op de hoogte bracht van Werners alarmerende toestand had in zeker opzicht iets rechtvaardigs.
In mijn optiek zou hij altijd met Werner verbonden blijven, ook al
had ik ze zeker tienjaar niet meer samen gezien. Ook afzonderlijk
was ik ze nu al vele jaren niet meer tegengekomen, wat nogal wat
wil zeggen als je in dezelfde stad woont.
De telefoon ging op een dag toen ik een brief stond te lezen die
net met de post was bezorgd. Ik nam al lezende de hoorn op.
`Ja, met Bas. Hoe gaat 't? Ik bel op omdat er iets met Werner aan
de hand is. Hij is volgens mij knettergek aan 't worden, en ik vond
dat jij dat ook moest weten.., als je het niet al weet...'
Heel typerend voor Bas, om na al die jaren op te bellen op een
toon alsof we elkaar die ochtend nog hadden gezien. Hij praatte ook
onverstoorbaar door, ik hoefde niet om uitleg of opheldering te vragen. Werner was op koninginnedag gearresteerd op de Dam, waar
hij met een groot antiek geweer in de aanslag had rondgemarcheerd
en onsamenhangende, opruiende teksten had lopen schreeuwen. Hij
was weliswaar na een paar uur vrijgelaten, maar alle ooggetuigenverslagen die Bas had verzameld met betrekking tot zijn gedrag erna,
wezen erop dat Werner, zoals hij het uitdrukte, `gaaf door het lint'
was. Ik kon het nieuws zo plotseling nog niet erg serieus nemen.
`Wat vind je dat ik moet doen?'
`Nou ja, in eerste instantie vond ik datje het moest weten. Wat
je ermee moet doen is je eigen zaak, vind ik...' En, alsof hij zelf was
geschrokken van de norsheid van zijn reactie: `Kom anders even
langs, dan kunnen we het er even over hebben.'
Bas bleek nog steeds te wonen in het huis in de oude volksbuurt dat
zijn vader hem indertijd bij het behalen van zijn doctoraal cadeau
had gedaan. Toen ik de straat inreed, zag ik van veraf dat er een
opstootje was: een grote groep mensen had zich verzameld voor een
huis, er klonk gezang en geschreeuw. Zonder nog een notie te hebben van wat er aan de hand was sloeg ik meteen rechtsaf en parkeerFragment uit de in 1986 bι2 de Harmonie te oerschenen gelijknamige novelle
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de de auto voor alle zekerheid twee straten verder, op de hoek van
een gracht.
Het was een buurt die nog kortelings door de gemeente was opgelapt. De Amsterdammertjes waren intact en glommen nog, er waren bloembakken en nieuwe stalen vensters, en om het gebruik van
de straat als sluiproute tegen te gaan waren er drempels aangebracht
in de rijbaan, die bovendien in enkele flauwe bochten was geleid.
Het was fris en stil lenteweer, de zon scheen wat flets langs de fietsenrekken en de schoongewassen gevels.
De menigte bleek zich verzameld te hebben voor de etalage van
seksboetiek Happy End. Onder begeleidend demonstratief gehuil
van tientallen seksegenoten waren twee vrouwen bezig met witkwasten de winkelruit dicht te schilderen. Ze droegen tuinbroeken
of overalls van denim, ribfluweel of andere degelijke stoffen. Hun
haren waren liefdeloos kort geknipt, hun gezichten wit van koude
woede, hun ogen fel van ongeduld achter montuurloze brilletjes. Nadat de leuze `Porno is vrouwenhaat' was gescandeerd, zette het
woordloze gehuil weer in met een klaaglijke felheid. Af en toe maakte
een van de stemmen zich los van de rest en bracht dan een hoog,
stotend coloratuur-gejammer uit dat me de rillingen over de rug
deed lopen.
Ik belde aan bij Bas, die recht tegenover de omstreden winkel
bleek te wonen. Terwijl ik wachtte hield een van de vrouwen me een
stencil voor dat ze ook aan de overige omstanders had aangeboden.
Ze had een vriendelijk gezicht, dat ineens tot woede vertrok toen ik
het pamflet weigerde. `Vrouwenhaat is fascisme,' beet ze me toe,
op een toon alsof we tevoren al een kwartier lang ruzie hadden staan
maken. Plotseling veranderde het gehuil opnieuw in gescandeerde
leuze. `De heksen zijn terug. De heksen zijn terug,' klonk het uit
tientallen kelen, op het moment dat de deur werd opengetrokken.
Het trappenhuis was saai en smetteloos; ik liep omhoog tot waar
ik een deur open zag staan en stapte de erachter gelegen, al even
saaie en smetteloze kamer binnen. Bas stond bij het raam. Hij was
dik geworden. Hij keek me aan, maakte een kort handgebaar bij wijze van begroeting en knikte toen naar buiten. `De heksen zijn terug,' zei hij.
Ik ging naast hem staan, en terwijl we de gebeurtenissen recht aan
de overkant bekeken nam ik Bas af en toe vanuit mijn ooghoek op.
Hij had nog steeds dat ontheemde van de eeuwige kamerbewoner.
Er zaten vlekken op zijn colbert, dat eruitzag alsof het nog van zijn
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vader was geweest. Hij droeg, net als vroeger, een overhemd zonder kraak of smaak, lichtgelag van kleur, en aan de gezamenlijkheid
van zijn kleren hing de geur van de kast waarin ze te vaak waren
teruggehangen. Als zijn oude hospita de kamer was binnengekomen
had me dat niet echt verbaasd. Van buiten klonk weer gejuich op.
Gebeurt dat vaker?' vroeg ik.
Bas bromde. `Vierde of vijfde keer.'
De vrouwen stonden in een halve cirkel enkele rijen dik voor het
pand. Achter het nog niet witgeschilderde gedeelte van de etalageruit was nog een aandoenlijk stuntelige etalagepop zichtbaar waaromheen slordig een zwart-leren corset was gedrapeerd. Aan haar
voeten waren wat fallusvormige voorwerpen en wat zwarte en rode lingerie gerangschikt. Het verfwerk naderde ondertussen zijn voltooiing. Om beurten doopten de beide vrouwen hun brede kwast
in de emmer tussen hen in om dan vervolgens met doelgerichte gebaren de ruit te lijf te gaan. De omstanders scandeerden nog steeds
hun leuzen, ze hadden nu de armen ineengehaakt en bewogen hun
bovenlichamen synchroon heen en weer.
Bas bood me een sigaret aan en stak er, na mijn weigering, zelf
een op. `Als het zo doorgaat,' zei hij effen, met een hoofdgebaar naar
buiten, `clan hoeft het voor mij helemaal niet meer.'
Ik keek hem vragend aan. `Als ze zich allemaal zo gaan aankleden, ophouden met zich te wassen, wat op te tutten, dan hoef ik er
nooit meer een in m'n handen te hebben.'
Ik keek hem van opzij aan, tenminste een glimlach verwachtend,
maar werd getroffen door de oprechte ernst in zijn blik.
`Dit is maar een kleine groep,' wierp ik tegen, maar Bas bromde afkeurend.
`Het wordt toch overal onuitstaanbaar!' sputterde hij met onverwachte heftigheid. `Als je de deur voor een vrouw openhoudt kun
je een klodder spuug in je gezicht krijgen.'
Ik grinnikte. `Kop op. Je weet toch nog wel uit je studietijd dat
elke maatschappelijke beweging haar tegendeel oproept?' Maar hij
bleef grimmig naar buiten kijken en antwoordde niet.
`Je bent niet meer met Birgit?' begreep ik. Hij schudde zijn hoofd.
`Ik heb een weekend-LAT met een van de meisjes van m'n zaak.
Leuk kind, maar ook al zo vreselijk eigenwijs. Als we buiten de deur
eten moet en zal ze de helft betalen.' Zijn gezicht betrok bij de gedachte aan zoveel onrecht, maar toen hij me aankeek, kroop er weer
een flauwe, wat plichtmatige glimlach over zijn mond en ogen.
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En jij?' Ik schudde mijn hoofd. Ik was hier niet gekomen om over
mijn eigen sores te praten.
De winkelruit was nu geheel dichtgeschilderd, en onder een orkaan van gejoel werd de resterende verf tegen de pui en de deur
gesmeten. Nadat een van beide schilderessen nog een korte verklaring had voorgelezen verwijderde het vrouwencommando zich, luid
zingend en leuzen roepend.
`En daar heb je de uitbater,' zei Bas, toen even later in de deuropening van sekswinkel Happy End een wat slungelige, scheefstaande jongeman verscheen, die eruitzag alsof hij permanent een peukje
aan zijn onderlip had hangen. De jongen bekeek onaangedaan het
nieuwe uiterlijk van zijn zaak en werd, zichtbaar tegen zijn zin, door
omstanders in een hevig twistgesprek betrokken.
`Let op, over een minuut of drie, vier komt de politie,' vervolgde Bas. `Die zorgen er uitgekookt voor dat ze pas arriveren als die
wijven weg zijn.' En plotseling, veel feller: `Dat vind ik nog het ergste van al dat gesodemieter, dat dit soort terreur zo ongeveer heilig is verklaard. Als ze het godverdomme in hun kop halen jou daar
op de stoep te castreren dan zal er nόg niemand zijn die een poot
voor je uitsteekt.'
We bekeken nog even het opgewonden discussiërende groepje,
toen draaide ik me om om de kamer te verkennen. Boekenkasten,
dure geluidsapparatuur, video. Geen enkele afbeelding aan de
muur. Bas wendde zich nu ook van het venster af, maakte, als ter
verontschuldiging, een handgebaar en zei, hard: `Vooruit. Wat
drink je.'
Hij schonk me in en we gingen zitten. Zijn ogen stonden flets. Hij
had zich wat zakenmaniertjes eigen gemaakt, een ongeduldige manier van praten. Geen moment leken we ook maar in de buurt te
komen van onze vroegere, studentikoze manier van met elkaar omgaan. Hij likte met zijn tong langs zijn lippen, informeerde naar
mijn werk, maar luisterde nauwelijks naar mijn antwoord. Hij dronk
zijn glas gehaast leeg, harkte met zijn vingers door zijn vette haar,
schetste met hoorbare trots de groei van het door hem gestichte adviesbureau (`een mooie boterham voor 22 man'). We bespraken het
lot van enkele gemeenschappelijke kennissen, en pas bij de derde
borrel kwam hij terzake.
`Werner al jaren niet gezien, net zo min als jij dus blijkbaar. Vorige week belt hij ineens op, hoge stem, gejaagd, leek op dronkenschap maar ik had al snel in de gaten dat er iets anders aan de hand
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was. Of ik niet eens kon zorgen dat ze ophielden hem op de hielen
te zitten, overal waar hij kwam. Of ik het hoofdartikel in de Groene
had gelezen van vorige week, dat ging namelijk over hem. Of ik hem
aan het adres van ene Goldschmeding kon helpen want hij had een
boek voor hem. Enzovoort. Geen touw aan vast te knopen dus. Gekte. Hij hing vrij plotseling weer op, maar diezelfde avond heb ik Lex
de Rijp gebeld, die de laatste jaren het meest contact met hem had.
Hij vertelde me dat Werner inderdaad knetter-psychotisch aan het
worden was en dat er al diverse pogingen waren gedaan om hem opgenomen te krijgen. Allemaal tevergeefs tot nu toe.'
`Verdomme.' Ik schrok van wat Bas me vertelde, maar kon me
er nog weinig bij voorstellen. Ik had dit soort dingen nog nooit in
mijn omgeving meegemaakt, maar in heel algemene zin verbaasde het me niet werkelijk dat er wanorde heerste in Werners hoofd,
na de gebeurtenissen van de laatste jaren.
Ik denk dat zijn schuldgevoel nog zo godvergeten groot is vanwege de zelfmoord van Monika,' zei ik voorzichtig. `Maar wat raar
dat het zich pas na al die jaren openbaart.'
Bas was weer opgestaan en staarde nu, met beide handen in de
zakken, naar buiten. Een oude man, zoals hij daar stond, heel ver
verwijderd van de jongen die hij was toen we nog met z'n drieën de
wereld te lijf wilden. `Heb jij een idee van wat hij al die tijd in Gelderland heeft uitgespookt?' zei hij, bij wijze van antwoord.
`Nee. Heb jij nu nog contact met hem gehad?' Bas schudde zijn
hoofd. `Lex vertelde ook nog dat hij allemaal onzin loopt rond te vertellen over mij. Dat ik hem voor de BVD in de gaten moet houden,
nou ja, volstrekte paranoia dus.' Er sloop weer wat verontwaardiging in zijn stem. `In elk geval lijkt het me beter als ik nog even uit
z'n buurt blijf. Maar misschien kun jij eens poolshoogte nemen.'
Die avond belde ik Werner op. Hij was niet verbaasd me te horen,
reageerde wat kortaf maar coherent, en we maakten een afspraak
voor de volgende dag in café de Wester. Het was een wat incourant
uur, tussen borreltijd en de avonddrukte. Ik was de enige klant, pas
toen ik bijna een uur vergeefs had zitten wachten kwamen er vier
Duitse toeristen binnen. Ik wachtte nog een paar minuten, draaide toen opnieuw Werners nummer. De telefoon ging drie keer over,
toen werd er opgenomen.
`Zit je nog steeds in de Wester?' meldde Werner zich, voordat ik
iets had kunnen zeggen. `Dan kom ik eraan.'
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Even later stond hij in de deuropening. Zijn haren in de war, het
vel nog strakker rond zijn kaken, de ogen geagiteerder dan ooit. Hij
zag er hoofdzakelijk moe uit, absoluut uitgeput, en er lag iets uitgesproken gekwelds in de vorsende blik waarmee hij me aankeek.
Meer dan ooit tevoren bracht hij me portretfoto's van Boris Vian
in herinnering, en ik betrapte me erop dat ik dacht: toch niet het
uiterlijk van een gek? Ik stak mijn hand op, maar in plaats van mijn
groet te beantwoorden riep hij op luide toon: `Heel wat gezichten
die ik hier anders nooit zie!' En na een korte pauze: `Kom op, we
gaan ergens anders heen.'
Ik rekende haastig af en volgde hem naar buiten. Nu pas viel me
op dat Werners kleding in die jaren ook niet veranderd was: zwarte puntschoenen, blauwe das, wit overhemd, blauwe regenjas. Van
mijn poging tot een hartelijke begroeting kwam weinig terecht. Werner reageerde nauwelijks op mijn small talk en liep naast me voort
met zichtbaar elders vertoevende gedachten.
`Dat die lui van de Sociaal Psychiatrische Dienst me nou ook al
in de Wester zitten op te wachten,' zei hij opeens fel. Het café was
leeg geweest op de bedaarde Duitse toeristen na, en toen ik Werner dat meedeelde bleef hij even staan en keek me vragend aan. Zijn
gezicht plooide zich onverwacht.
Misschien ben ik dan wel gek aan het worden,' riep hij honend,
en zijn harde, lege lach daverde over de gracht. Ik lachte onzeker
mee, terwijl we verder liepen. Na enig zoeken vonden we eindelijk
een leeg café en achter grote glazen bier vervolgden we ons gesprek.
Werner vroeg naar mijn huiselijke omstandigheden, naar mijn werk,
maar al die tijd, terwijl ik antwoordde, was zijn aandacht op iets anders gericht. Af en toe nam hij, op een willekeurig punt, het woord
en sprakeloos van schrik luisterde ik naar zijn onthechte betoog.
Kijk eens hier, in 1966 hebben ze me op de Dam in elkaar geslagen omdat ik met een bosje witte margrieten liep, daar was jij nog
bij. En diezelfde agenten die me toen met de knuppel op mijn lazer gaven, zijn nu gearresteerd wegens heroïnehandel. Dat soort dingen ontgaat me niet. Heb je van de week ook in de Volkskrant gelezen dat ze de sociëteit Arti et Amicitiae de laatste burcht van de
hoofdstedelijke bourgeoisie noemen? Ben jij er wel eens geweest, de
laatste tijd? Weet je dat er cocaine gesnoven wordt, open en bloot
aan de tafeltjes? Nou, als dat de laatste burcht van de hoofdstedelijke bourgeoisie is dan vraag ik me toch af hoe het in andere delen
van de stad toegaat. Dus toen heb ik m'n oude Tsjechische musket
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maar 's van zolder gehaald en daar ben ik een beetje mee door de
stad gaan lopen, Kalverstraat door, Damrak, dat zal toch op het bureau Warmoesstraat wel ergens een lichtje hebben doen branden.'
Hij keek me triomfantelijk aan. Ik zocht met mijn blik snel een
ander punt in het interieur. We hadden elkaar jarenlang niet gezien,
maar terwijl hij praatte merkte ik dat ik de neiging had onmiddellijk te vervallen in onze oude discussiepatronen; fel, maar solidair,
dwingend tot tegenspraak, en vooral ook wederzijds dwingend tot
nauwkeurige formulering. Een intellectueel spel, een exercitie bijna. Maar nadat ik Werner enkele malen had onderbroken, gecorrigeerd of om nadere toelichting had gevraagd drong het pas werkelijk tot me door dat er van een uitwisseling op basis van redelijkheid geen sprake kon zijn. Het besef maakte me sprakeloos en bang.
Ik was dan ook telkens niet lang aan het woord, want Werner denderde door met een betoog waarin veel plotselinge bochten werden
genomen en lange stukken werden overgeslagen. Er was sprake van
veelvuldige wederzijdse communicatie met columnisten en hoofdartikelenschrijvers uit de voornaamste dag- en weekbladen. Hij liet
even het bierviltje los waaraan hij driftig zat te pulken en haalde enkele knipsels uit zijn binnenzak die, zo meende hij stellig, aan hem
gewijd waren.
Kijk, dit schreef Hofland over me, op de dag nadat ik met mijn
geweer over straat had gelopen.'
Ik las, onder de kop `Lichtpuntje', een korte beschouwing over
wat spontane groenvoorziening in de Amsterdamse straten. Werner keek me vol verwachting aan. `Een groot licht vindt hij me niet,
maar tenminste nog wel een lichtpuntje. Ik heb hem meteen een
kaartje teruggeschreven, met een foto van de Westertoren en daarop
heb ik de tekst geschreven die op het bekertje stond dat ik op school
kreeg ter gelegenheid van de troonsafstand van Wilhelmina in 1948.
Want dat was weer op dezelfde dag dat Klaus Mann zelfmoord
pleegde, de man met wie ik me het meest verwant voel.'
Je moet de groeten hebben van Bas, die zag ik toevallig gisteren,'
interrumpeerde ik hem, maar Werner viel weer in, zonder een hoorbare adempauze te nemen: `Je weet toch dat Bas materiaal over me
aan de BVD heeft gegeven, hè? Bij de bezetting van het Maagdenhuis heb ik dat zelf ontdekt, er lag daar een heel archief over mij .
Terwijl je je afvraagt: wat valt er over mij nou aan materiaal te verzamelen?' En hij liet dezelfde holle, honende lach los van zoëνen.
Het was allemaal nog veel erger dan ik dacht, en ik voelde me op
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een vreemde manier machteloos. Ik was verplicht, vond ik, hem als
een redelijk mens toe te spreken en hem erop te wijzen dat hij onzin sprak, maar de nutteloosheid van dat voornemen werd met de
minuut duidelijker. Ook begon ik de hevige uitbarsting van woede te vrezen die af en toe zijn betoog merkbaar had opgestookt.
`En dat ze de koningin op het défilé een paar verzilverde voetbalschoenen aanbieden,' vervolgde hij en zijn ogen stonden ineens bijna
angstig, `al die dingen die ze de laatste tijd met me doen...' Zo praatte hij door, wel bijna een uur. Zijn toon was afwisselend heftig en
angstig, maar heel af en toe brak het naar zelfrelativering neigende sarcasme door dat ik zo goed van hem kende. `Werner,' probeerde ik voorzichtig, nadat er een korte stilte was gevallen, `ik geloof
datje behoorlijk in de war bent.'
De blik waarmee hij me aankeek stond ineens intens droef. Hij
pakte een nieuw bierviltje en begon ook dat gedachteloos te verkruimelen. Hij knikte een paar keer bijna onzichtbaar en bestelde op timide toon nog twee bier.
`We hebben mekaar lang niet gezien,' zei hij ernstig, `is dat mijn
schuld?'
Ik sprak hem haastig tegen. `Als er sprake is van schuld dan is het
de mijne. Maar je was ook zo onbereikbaar in je verdriet na Monika's... dood. Je weet hoe onhandig ik ben, ik kan niet omgaan met
groot verdriet, noch met het mijne noch met dat van intimi. Dat zeg
ik niet als excuus. Ik verwijt het mezelf. En toen je naar Gelderland
vertrok, wilde je niemand hier je adres geven...'
Werner bleef me ernstig aankijken. Hij knikte weer, schraapte zijn
keel, maar bleef zwijgen.
`Ik weet dat het laf klinkt, na zo'n lange tijd, maar ik voel me ellendig om wat er met je gebeurd is allemaal... Vooral nu ik zie dat
je na al die jaren nog steeds zo in de war bent.'
Ik heb hard gewerkt, daar in Gelderland,' onderbrak hij me. 'Bomen gerooid, koeien gemolken. Sloten uitgemest. Het is hier allemaal zoveel...' Hij maakte zijn zin niet af. Onze blikken raakten
elkaar even, toen keken we elk weer een andere kant uit.
Werner stond erop af te rekenen, en terwijl we in de richting van
zijn huis liepen zei hij nog, een van de vele draden oppakkend die
door zijn betoog gevlochten waren: `Een proefschrift over Klaus
Mann als socioloog. Wat denk je? Daar zullen ze niet alleen in Nederland van opklijken. Ik heb al een behoorlijk stuk af. Met hem voel
ik me verwant. In alles.'
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Hij beloofde me het gedeelte dat hij af had op te zullen sturen.
`En kun jij er niet voor zorgen dat Simon Carmiggelt ophoudt rond
mijn huis te zwalken? Hij moet niet denken dat ik dat niet in de gaten heb. Als-ie materiaal nodig heeft kan-je me toch bellen?' We
drukten elkaar zwijgend de hand en liepen elk een andere kant op.
In de eropvolgende dagen belde ik met twee bevriende psychiaters,
met de ouders van Werner, met wat wederzijdse kennissen. Het was
alsof men overal voor me verzwegen had gehouden wat er aan de
hand was, want bijna iedereen die ik sprak bleek al uitgebreid op
de hoogte.
Zijn moeder kende me nog wel. `Ach meneer, hij is toch niet gek?'
riep ze met angstige verontwaardiging uit na mijn bezorgde vragen.
`Hij is alleen een beetje in de war.'
Ook Bas belde ik, die ondertussen toch weer telefonisch contact
met hem bleek te hebben gehad. `Ik heb hem denk ik bijna zover
dat hij bereid is zich te laten opnemen, maar hij wil uitdrukkelijk
alleen door ene dokter Zielhuis, nomen est omen, behandeld worden. Zegt die naam jou iets? Het lijkt me eigenlijk meer iets uit de
Bommelstrip.'
Die naam zei mij wel iets. `Die Zielhuis was vorige week in het
nieuws omdat hij op koninginnedag een lintje heeft geweigerd.'
`Alweer die rare koninginnedag,' zei Bas. `Dat gebaar zal wel indruk op hem hebben gemaakt.'
Op een ochtend zag ik Werner op de stoep aan de overkant van
de straat zitten toen ik de gordijnen van mijn slaapkamer openschoof. Hij zat een krant te lezen, maar zocht ook onrustig om zich
heen. Ik schoot snel een kamerjas aan, holde naar beneden, naar
de voordeur, maar toen ik naar buiten keek was hij alweer verdwenen, zo definitief alsof hij er nooit geweest was.
De volgende dag bracht de post een pakje en een brief van hem.
Het pakje bevatte een wat beduimelde editie van Klaus Manns Die
Wendepunkt waar Werner met geconcentreerde hanepoten voorin had
geschreven: `Mijn keerpunt ook. Jij zult het wel ontkennen.' De
brief bleek alleen een knipsel te bevatten, een recensie van een tvprogramma van Van Konten en de Bie, waarin Werner de woorden op de absolute toppen van hun kunnen met rood had onderstreept.
Amsterdam leek ondertussen langzamerhand in staat van oorlog.
De acties van de krakersbeweging hadden zich geconcentreerd rond
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enkele panden in het zuiden van de stad, die men weigerde te ontruimen. De burgemeester had al enkele malen een ultimatum
gesteld, dat echter telkens was verlopen zonder dat tot actie was overgegaan. Her en der in de stad braken relletjes uit, de hele kwestie
was nu zo geëscaleerd dat een groot conflict duidelijk nabij was. Alle
toegangsstraten tot de paar omstreden panden waren door de krakers gebarricadeerd, zodat er een gebied was ontstaan waartoe het
gezag geen toegang meer had.
Toen ik op een dag van kantoor naar huis reed, was een groot gedeelte van de stad in een veldslag veranderd, terwijl de echte grote
confrontatie nog moest plaatsvinden. Op diverse plekken, waar de
politie zichtbaar strijd had geleverd met de opstandelingen, waren
trottoirs opgebroken, etalages geplunderd, bouwketen van het GEB
omgekeerd. Op sommige plaatsen waren kleine barricades opgetrokken, maar het zag er naar uit dat deze nog geen duidelijk doel hadden gediend.
In de buurt van het concertgebouw zag het er nog ernstiger uit.
Er waren winkelruiten met schotten en planken gebarricadeerd, lantaarnpalen uit de grond gerukt en weggesleept, auto's omgekeerd.
De omvang van de wanorde verraste me, ik moest haastig een zijweg inslaan maar ook daar lagen overal stenen en ruw afgebroken
latten op de rijweg. Auto's en gevels waren beklad met witte en gele
verf en rode menie. Overal op straat stonden groepjes mensen, die
bezorgd of woedend naar de telkens laag overvliegende helicopters
keken. Ik stuitte diverse malen op kleine groepjes actievoerders die,
zo moest ik aannemen, vanuit andere delen van de stad op weg
waren naar de brandhaard voor de grote confrontatie. Ze waren bijna zonder uitzondering zeer jong, en gekleed in leren jacks en motorhelmen, de meisjes met zwarte maillots, gymschoenen en piekerig
haar.
Inmiddels had ik de Willemsparkweg bereikt, en toen ik daar een
zijstraat insloeg in de hoop via de stille, residentiële wijk die daar
achter lag mijn flat te bereiken, stuitte ik op een nieuw groepje betogers dat zich midden op de rijweg in mijn richting bewoog. Ze
scandeerden `ME weg ermee' en andere leuzen, maar veel aandacht
had ik niet voor hun geroep omdat ik in één oogopslag had gezien
dat Werner zich in hun midden bewoog. Of beter gezegd: niet in
hun midden, maar ernaast. Hij vuurde de anderen eerder aan dan
dat hij opging in de meute. Het was, wat hem betreft, alsof de klok
vijftien jaar was teruggezet, want behalve door zijn opstelling on27

derscheidde Werner zich ook door zijn kleding zeer opvallend van
zijn medebetogers: blauwe regenjas met hoog opgezette kraag, zwarte puntschoenen, wit overhemd, donker stropdasje.
Hij dirigeerde de menigte langs mijn stopgezette auto heen en reageerde pas in tweede instantie toen ik hem riep. Hij keek me aan
en een verbeten lach plooide zijn magere gezicht.
`Het oude vuur is er nog,' grinnikte hij, en hij boog zich even door
het opengedraaide raampje naar binnen. `Leuke wagen. Ik zou
maar een beetje uit deze buurt weggaan. Er gaan harde dingen gebeuren.' De stoet was nu voorbij. `Heb je het boek gehad?' vroeg
Werner, op bijna samenzweerderige toon. `Weet je wat voor dag
het vandaag is?'
Ik fronste mijn wenkbrauwen en haalde vragend mijn schouders
op. Werner keek me even nadrukkelijk aan, het was alsof hij iets van
teleurstelling probeerde te verbergen. `Kijk maar eens op de kalender,' vervolgde hij. `Ik heb je er toen die keer over verteld.' En voor
ik het besefte was hij weer in het gewoel verdwenen. Ik pakte mijn
agenda uit mijn zak. Tweeëntwintig mei. En? Ik had geen idee wat
.hij bedoeld had.
Het rumoer begon nu snel over te slaan naar deze stille buurt.
Ook hier zag ik nu winkeliers hun stalen luiken omlaag laten, steeds
meer mensen kwamen hun huizen uit om zich in de onordelijke
straatdiscussies te mengen. Ik reed behoedzaam naar huis.
Thuis haalde ik het boek van Mann nog eens te voorschijn. Die
Wendepunkt. ` Mijn keerpunt ook. Jij zult het wel ontkennen.' Ik begreep er niets van. Ik kende het werk van Klaus Mann niet. Thomas en Golo, daar was ik enigszins mee op de hoogte, maar van
Klaus wist ik nauwelijks meer dan dat hij de zoon van Thomas was,
schrijver van een ongelijk oeuvre, homoseksueel. Ik bekeek de foto op de stofomslag, een scheve mond, iets lichtzinnige ogen, hoog
voorhoofd. Ik zocht naar biografische informatie maar vond die niet,
en in mijn boekenkast kon ik geen ander boek van hem ontdekken.
Zou hij in de encyclopedie staan?
Ik zocht, en ja, natuurlijk. `Zijn werk, dat novellen, romans, essays en biografieën omvat, weerspiegelt de onrustige tijd waarin hij
leefde en bovenal de onrustige geest van de veelzijdig begaafde auteur die zelf een einde aan zijn leven maakte (Cannes, 22 mei 1949).'
`Tweeëntwintig mei. Mijn god. `Met wie ik mij het meest verwant voel.' `Weet je wat voor dag het vandaag is?' Ik was zo geschrokken dat het dikke encyclopedie-deel uit mijn handen gleed en
28

met een doffe dreun op de vloer neerkwam. Ik ging zitten. `Mijn
god,' mompelde ik, hardop, nog enkele malen.
Een helikopter ratelde laag over mijn huis, de poezen stoven van
angst onder een kast. Ik sloot het raam en voelde dat mijn handen
en voorhoofd nat waren van het zweet. Begon ik nu niet aan dezelfde
betrekkingswaan te lijden als Werner? Maar voorzover het verbanden waren, waren ze door hem gelegd, en daar ging het om. Dat
alles wat prominent in zijn gestoorde universum figureerde daar
voor hem ook werkelijk een betekenis had was duidelijk. Ik moest
hem vinden, vandaag dus nog.
Ik schoot mijn jas aan en begaf me, lopend ditmaal, in de richting van het aanstaande strijdtoneel. Het was fris maar aangenaam
lenteweer, de avondzon was net achter wat zware regenwolken vandaan gegleden en verleende een wat valse, licht-surreële belichting
aan het straatbeeld. Toen ik de Van Baerlestraat insloeg had ik heel
even sterk de indruk dat dit niet werkelijk waar was wat er gebeurde, dat op het dak van de Rijkspostspaarbank de cameramensen
stonden te wachten tot het tafereel behoorlijk was uitgelicht.
Vlak voor de Vondelbrug verrees, over de hele breedte van de
weg, een enorme barricade. Midden op de weg lag een nieuw model
Volvo, uitgebrand op zijn zij. Rechts ernaast waren twee containers
aangeschoven, links een op zijn kant gekieperde GEB-keet. De
ruimte die aan weerszijden resteerde was opgevuld met enorme stapels klinkers en tegels, waaroverheen planken waren gelegd die als
loopbrug dienst deden. Jongens van hoogstens 13, 14 jaar oud voerden met metalen kruiwagens stenen aan, die ze tegen de barricaden leegstortten.
Voorbij deze barricade bevond zich de uiterwaard van de revolutie. Het werkelijke bezette gebied begon vijftig meter verderop,
waar een nog veel grotere barricade verrees tegen de nu weer snel
donkerder wordende avondlucht. Ook hier weer containers, auto's
en twee GEB-karren, die dit keer op hun korte kant waren neergezet, een halve meter van elkaar, net genoeg ruimte om, afwisselend
van beide kanten, mensen door te laten. Boven op de karren zaten
jongens met motorhelmen op hun hoofd en ijzeren staven in de
hand, de toe- en afvoer van mensen te controleren. Ik wachtte bedeesd mijn beurt af en wrong me toen tussen beide karren naar binnen, schichtig naar de grond kijkend, bang dat iets me als niet-kraker
of zelfs niet-sympathisant zou verraden.
Voorbij dit obstakel begon de belegerde veste werkelijk. De an29

ders zo ordentelijke straten waren in een chaotische toestand herschapen. Trottoirs en lantaarnpalen bestonden nauwelijks meer,
overal waren muren met enorme leuzen bekalkt. `Marleen vrij' las
ik ergens, en `Woningnood is speculantenbrood'. Vlak daarvoor
brandden driejongelui een vuurtje, zo te zien met geen ander doel
dan de handen te warmen. Vanuit een van de omstreden panden
daverde harde gitaarmuziek. Op de beide boven elkaar gelegen balkons stonden groepjes krakers met stokken en helmen, sommigen
hadden een bivakmuts over hun hoofd getrokken. Het huis was bekalkt met leuzen, de ruiten waren dichtgetimmerd, op het bovenste
balkon hing een spandoek.
Verderop, in de richting van de Overtoom, waren nog meer barricades. Twee restaurants hadden hun aan diggelen geslagen ruiten zo goed en kwaad als het ging met planken beschoten. In de
Vondelstraat brandde langzaam een auto uit achter een enorme stapel straatstenen. Twee jongens met groen en paars geverfd haar sloegen met lome gebaren de ruiten in van een verlaten kantoorpand,
maar een meisje met een witte band om haar arm holde schreeuwend op ze af en rukte ze de staven uit handen. `Zijn jullie gek geworden?' Verderop in de Vondelstraat klonk een luide knal, waarna
een zwak gejuich opsteeg.
Ik kon me plotseling goed voorstellen hoe Werner gefascineerd
zou raken door de prikkelende toestand van wetteloosheid die hier
achter de barricaden heerste. De politie had geen toegang tot dit belegerde gebied, maar wat zou er gebeuren als er zich iets dramatisch
voordeed dat niets met het conflict te maken had? `Jullie rechtsstaat
is de onze niet' had ik even tevoren een jongen in een groepje discussiërende mensen horen roepen. Wat zou er gebeuren als... Het
was te angstaanjagend om over na te denken.
Overal in de nu steeds aanzwellende menigte mensen zag ik journalisten en fotografen, herkenbaar aan een gele plastic kaart aan een
metalen kettinkje om hun nek. Hoe druk het ook was, er was geen
algemeen rumoer meer, mensen praatten in groepjes, actievoerders
met buurtbewoners. Aan de ene kant van de Overtoom brandde ook
een vuur. Helikopters vlogen laag over en verleidden telkens enkele
jongens tot imitatiegeweervuur.
Ik sloot me aan bij een van de groepjes mensen, onder wie ik ook
mijn groenteboer ontdekte, een zware, kortademige man bij wie een
sigaar met de lippen vergroeid leek. Geruchten vlogen heen en weer
over de komende aanval van de politie. Het leger zou in aantocht
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zijn, met tankeenheden en scherpschutters. De burgemeester zou
in een topconferentie verwikkeld zijn met een gezelschap makelaars
en speculanten. Er was sprake van een opstandige vleugel binnen
de ΜΕ die zou hebben geweigerd een bestorming aan te vangen.
`Voor mijn doen jullie goed werk,' zei de groenteboer tegen een
paar van de krakers. `Jullie zouen d'r alleen niet zo raar bij moeten lopen.' We lachten. Opnieuw zwol het geluid van een helikopter aan, die dit keer met gescandeerde leuzen werd begroet.
Ik kroop op handen en voeten een van de barricades over. Vijf
jongens waren bedaard en toegewijd bezig deze met straatstenen uit
de omgeving op te hogen.
`Hebben jullie soms Werner Vernoot gezien?' vroeg ik voorzichtig. `Hij liep mee in een van de demonstraties vanmiddag. Iemand
van mijn leeftijd. Net pak, stropdas. Donker haar. Hij moet hier ergens zijn.
De jongens keken me onderzoekend aan, toen polsend naar elkaar. `Werner?' zei er een, en hij schudde zijn hoofd. Alle vijf vervolgden zwijgend hun werk.
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Nederlandse poëzie

Drie gedichten
Willem Bierman

Zigeunerbaby
Zijn armlastige rol
wordt slecht gespeeld
door het oudere broertje
dat hij zelf is
Gehaaid draaiende ogen
zijn de luier ontstegen
waar hij doorheen zakt.
Wederom faalt het geloof

Bedevaart
Sint-Cactus in zijn glazen schrijn, onbeweeglijk
de kerende armen geheven, de doornenkroon
over het gehele lichaam voortgeplant. O de pijn!
Eens door een heidense hemel verguisd, onthoofd,
is hij nu meer martelaar dan ooit. Toeloop, kaarten,
souvenirs. 'n Stad gaat door haar knieën. Erin geluisd

Stellende trap
Zes uur.
Kerkklokken luiden.
Prompt is de hemel betrokken.
Het avondland herleest zijn klassieken.
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Drie gedichten
Maarten Doorman

IJskristallen
Zo koud werd het in huis,
zo koud als de winter
dat we vastvroren
aan elkaar.
Elke poging tot een gebaar
ging verloren in
splinters ijs op de huid.
Elk geluid werd flinterdun.
Toen de dooi inviel
smolt ook de glasheldere pijn
die ons zo omzichtig had aangeraakt.
O, dat ijskoud liefhebben
dat mijn samenzijn met jou
mogelijk maakt, onmogelijk maakt.
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Ingevroren, bewaard (1)
Langs de slootrand gleed ik
naar beneden, gehurkt
op het ijs.
Alles was heel wit.
Ik wiste de sneeuw van het water
tot ergens zichtbaar
de diepte werd.
Daar zat een kikker heel stil
onder mijn voet, hij staarde
naar belletjes in het loden licht.
Koud streelde mijn kleine hand
het harde oppervlak.
Wij keken een andere kant op,
ik tegemoet.

Ingevroren, bewaard (2)
Zo had ik kort daarvoor gelegen
in het ziekenhuis,
een beetje schuin
bij een wand van glas.
Daarachter mochten mensen
bewegen: ik in mijn eigen verband
gewikkeld
peilde nog niet de afstand.
Die bleek heel klein,
ook toen de ruit weg was
lieten ze mij niet vallen.
Alleen op het ijs was ik alleen
met mijn dodehand.
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Een wandeling
Karel van Eerd

Siete per me come un giardino chiuso
Gabriele D'Annunzio
1
Jij houdt dus niet van mij. En ik? Maar
er was tederheid in ons leven
van gisteren, een onomschreven
tederheid, die gemis bande naar
ver weg. Vandaag hijgt de zee vandaar.
Ik wacht dat je antwoord zult geven.
In een blinkende hemel zweven
schapevachten. Er is geen gevaar.
Kwam van jou of kwam van die hemel
of van die zee de verstilde rust?
Eén tel ben ik zonder gedachten,
ben ik me geen ademnood bewust.
Lelies zonder steel, schapevachten,
in de lucht, op zee, wit gewemel.
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2
Zacht, zacht hijgt tot aan het strand de zee.
Ik voel je nu de pas vertragen.
Zacht, zacht loop jij. Draagt mij het stage
ritme of mijn ritueel idee
van wat jij zegt, wat draagt mij nu mee
naar waar de gedachten vervagen,
ver weg, tot voelen? En jij vragen:
`Wist je wat het heerlijkste is? Nee?
Eerst ziek zijn geweest, en dan begint
het aansterken: niet elk ogenblik
bang zijn, want aprillucht is zacht, blauw.'
Maar je houdt dus niet van mij. En ik?
Ik roep je, noem je bij je naam, jouw
naam die je klein wilt, als van een kind.

3
Zolang jij spreekt, zie ik niet je mond
spreken, ik moet niet naar je kijken.
Ik luister en als het mocht lijken
dat ik je nu niet weer mis verstond,
antwoord ik, maar kijk nog naar de grond.
Mocht mijn hand langs de jouwe strijken,
hoeft jouw hand die niet te ontwijken,
jouw hand die niet iets te geven vond.
Jij geeft niet. Nee, geeft niet niet, beperkt.
Daarom vraag ik niets meer, ik verwacht
niets. Hoe lang bleef ik die hardleerse
onnozelaar, die naar buiten lacht
en hunkert en zich blijft beheersen?
Trouwens, jij was nog niet aangesterkt.
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4
Jij was immers nog niet aangesterkt.
Moe was je. Uit je krachteloze
hand vielen die enkele rozen.
Zo moe was je, dat heb ik gemerkt.
Ik schilder je in een raam omperkt,
zoals ik je zien wil, die pose
die Renoir voor je had gekozen.
De schets blijft nog lang onuitgewerkt.
Ik moet je zo weer zien. Morgen of
binnenkort: als we een keer, één keer
misschien? Nee, je lacht. Het zou dwaas zijn
wat ik daar zeggen wou. Maar ik leer
maar moeizaam en ik blijf verbaasd zijn.
Jij bleef voor mij een gesloten hof.

5
Jij bent voor mij een gesloten hof,
waar niemand ooit kon binnendringen.
De geur van verborgen seringen
maakt er elk ander verlangen dof.
Voor taal vind ik alleen nog maar stof
in berustende onderlinge
pijn om stille herinneringen.
Ik weet het ongeluk datje trof.
Is het in jou dat stille verdriet
dat mij warm maakt, meer dan je borsten
van jong meisje, je hals en je mond,
je haren waar mijn hand die vorste
vertederd, verbaasd één teken vond
dat het afscheid van de jeugd verried?
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6
Dat ene teken verkilt mij niet,
het verhit mijn oude verlangen.
Jij buigt je over me. Daar hangen
je haren over ons. Jij verbiedt
te zeggen te zien wat niemand ziet,
die witte lok. Dronken gezangen
onderdruk ik, ik bewaar bange
stilte, ik verstik mijn hoge lied.
Waar ben ik? Wat is er me gebeurd
dat ik jou dit nu zeg? Vergeef me,
vergeef me, vergeef me mijn dromen.
De zon verbrandt en de vergeefse
bezweringen van zeelui komen
over het water en de zee geurt.

7
Zie je, 't is dezelfde zee niet meer,
de lucht blijft grijs na wolkennachten.
Lelies zonder steel, schapevachten,
in de lucht, op zee: dit ander weer,
ontkleurd, voor de regen, past veeleer
bij de vermoeidheid van ons wachten.
Wij moeten voldaan zijn met zachte
geruste pijn om elkaar, heel teer.
Maar april kent menig ogenblik
zoals het gisteren is geweest:
kalme golven, wolken die lachten;
wij dichtbij 't strand in een tuin, bedeesd
sprekend, dromend, stil in gedachten.
Maar dan, jij houdt niet van mij. En ik?
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Melodie (Schumann Opus 68, 1) *
Marko Fondse
Ter nagedachtenis van Sas Bunge
Als door de luiken nu
van ginds dat okeren huis,
als over die stille geraniums nu
heel argeloos, heel pril
Melodie zou tinken langs deze laan —
een meisje zal het zijn
van zes of zeven
in het even groene halflicht
dat door de luiken zweeft;
hoog opgeschroefd staat de pianokruk
voor de sleetse Erard —
de geest zou dan wel met ons zijn.
Heilig.
Maar van de oprit schommelt
een Déesse nader,
mollige muze zingend een wijzang:
Oh, When The Saints Go Marching In!
De hemel geeft belet.
En Pinksteren — relâche.
(1974-'85)

* Album für die Jugend
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Twee gedichten
Johanna Kruit

Kaartlezen
Langs wegen onverhard als wij brengt deze dag
ons daar waar niemand gaat. We kaarten
alles aan wat zichtbaar wordt. Staan kort te raden
naar een kiekendief die toch zo groot niet mag
maar zich daaraan niet stoort en ongehoord dichtbij
zich telkens weer laat zien. Een anonieme stip
blijkt op het schor een man te zijn die spit
naar iets. Het vriest alleen nog 's nachts. De dijk
tast lichte nevels af en geeft contouren prijs van
wat iets anders is wanneer je nadert. Er sleept
een bootje langs de horizon. Ooit kon ik waar ik keek
beslissen wat ik zag. Hoe ik ontkwam aan
zekerheden ligt als een vraag gevouwen in de kaart
wanneer wij plaatsen zoeken waar nog wit op staat.
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Paalhoofden
Dat palen soms in water wonen en zonder leven
elke golf doen omslaan is niet om te verbazen.
Als boom waren zij al bereid om dagen
lang de wind te breken of zon te zeven
door hun blad. Het is niet zo dat ik van
dode bomen hou. Maar palen op een rij in
zee geven soms een gevoel dat ook in
bed ineens kan komen: veiliger dan
overdag. Zoiets als oude namen tellen
van wie er niet meer zijn. Verhalen
maken van herinnering en langzaam dwalen
door een eigen land. Een beetje knielen
voor wat heilig is en zeker weten dat
wat al weg is toch niet wordt vergeten.
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Twee gedichten
Dingeman Kuilman

Buitenplaats
1
Tussen kreupelhout en bramen
staat het prieel, een duikerklok.
De tuin herinnert zich zuchtend
zijn plan. Niemand dwingt de rozen
binnen kaders van liguster.
Geen pauw neemt om het lege huis
een loopje met de eeuwigheid.
Noch zoekt meneer de romantiek
van verval: dagen die als gras
cirkelgang van stof tot stof, as.
2
Een pauw bekeek met argusogen
het gele huis. In elk venster
sloeg een meisje een stofdoek uit.
De tuinman liep over het gras
als over onbetrouwbaar ijs.
De nachten waren Pruisisch blauw.
Temidden van cascaden stond
meneer als een steelse minnaar
te wachten. Maar elke morgen
wekte hem dezelfde huisknecht.
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Requiescat
Zoek je vader omtrent zijn graf
en vind hem niet. Hij is verloren.
Die morgen in het koningsbed
lag je moeder waar je vader lag.
De stilte werd herinnering.
Alsof geen stem bij machte was
en wind zich balde in de bomen
tot storm. Erger heb je niet gehuild.
Schepen gaan, immens en zwart.
Kijk hoe opnieuw van hand tot hand
afstand groeit, serpentines scheuren.
Niemand staat pal, uitentreuren
wuivend naar een schip dat ging.
De stilte werd herinnering.
Er waren vogels en het grint
schulden, eeuwigheid en amen.
Hij ontkwam niet zonder vleugels
aan loze luiken, dito namen.
Zoek vergeefs. Zo zijn de doden:
angst voor wie ze buiten sloten
rust voor wie ze in zich sluit.
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Aan mijn moeder Rebecca
Frans Pointl
Hier liepen wij toen de
Utrechtsebrug niet bestond
jij nog niet dood was
bij de oude tramremise herhaalde
je steeds dat verhaal
van het ondergedoken meisje
heldhaftig wekelijks hier wandelend
en de mof in 't wachthokje daar
die vleiend haar een
Duitse kuch aanbood
half verhongerd en dagelijks
ten dode gedoemd
weigerde zij dat brood
voorbij Zorgvliet keken we
over stil groen land
waar nu Buitenvelderts beton opdoemt
even blauw als toen
is vandaag de lucht
alleen is het nu 30 x 365 dagen later
onverstoorbaar stroomt de Amstel
en zegt
kom de stad uit met mij
tot waar ik rustig kabbelend
stil met je babbelend
zal zeggen waarom.
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Drie gedichten
Jean Pierre Rawie

Troost
Stel dat de avond niet zou vallen,
en dat het moeizame gedoe
dat wij bedrijven met ons allen
zou doorgaan tot oneindig toe.
Ach kind, het maakt me nu al moe
wanneer ik aan de duizendtallen
verdrietjes denk die waar en hoe
ook jou nog zullen overvallen.
Wees maar tevreden dat het komt,
het nu nog zo gevreesde einde
aan al ons nutteloos getob.
Denk je eens in: eenmaal verdwijnt de
ellende; het gelul verstomt;
mijn lief, verheug je er maar op.
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Weerzien
De trein die mij naar mijn voorbije liefde voert
heeft net als vroeger weer aanzienlijke vertraging:
het geeft niet wie er wie bij toerbeurt achterna ging,
haast altijd waren de verbindingen beroerd.
Een tijdlang heb ik zelfs gedacht dat het zo hoorde,
dat je elkander mist om bij elkaar te zijn.
Na jaren, in de herfst, weer in dezelfde trein,
denk ik alleen maar dat we niet zo erg goed spoorden.
Wanneer ze mij begroet kus ik haar op de wang,
want wij zijn voor elkaar toch niet meer te genieten,
we hebben al genoeg verkankerd en verpest.
Het is misschien ook niet van wezenlijk belang;
ik heb de kans om jong te sterven laten schieten
en moet nu maar het beste maken van de rest.

Rendez-vous
Er wordt nog altijd over je gesproken,
terwijl je langzaam eenwordt met de grond,
en onze liefde gaat van mond tot mond,
want wat ons bond is door geen dood verbroken.
Wij waren zo betrokken op elkaar,
dat lijf en ziel elkaar blijven bestoken.
Maar lief, kom soms een beetje bij me spoken;
wij zijn nog lang niet met elkander klaar.
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Over het zwijgen met de verkeerde
vrouw
Nico Slothouwer
Ik lag in bed met de verkeerde vrouw te zwijgen.
Wij vrijden en nu deelden wij dit zwijgen.
Mij was het als een diepe rust; hier kon ik mijn
gedachten bergen. Ik sorteerde op goed geluk en sloot ze
in de duisternis. Ik hield niet van deze vrouw;
Al wat in me opkwam, bond. Ik wilde wel zeggen,
maar was zo bang dat er een precedent ontstond,
dat zij met mijn woorden rechtsingang vond,
dat ik alles zou moeten zeggen. Alles! Dat is toch
een grapje? Maar meneer, u bent een fractie van uzelf
en met de taal bereikt u een fractie van deze fractie.
En dan zw~g ik nog van de werkel ίkheid om ons heen,
die beschreven moet wor...
`Isser iets?'
O lief, ik heb geglimlacht: Niets. Daar gingen we weer.
Daar naaiden we weer. Daar lagen we weer te zwijgen.
Ik had je dit al eerder willen schrijven; ik wist al
hoe het klonk voordat de inhoud me voor ogen stond.
De stilte had het heimwee in beheer.
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Weduwnaar
Peter Verstegen
1
Ik had niet verwacht
de waan, de onmacht,
het zelfbeklag.
Te veel, wij drieën —
jij en je ziekte
lieten mij schieten.
Ik haatte de usurpator —
jij kon niet meer haten,
jullie hadden elkaar.
Hij heeft je vernietigd —
ik ben de verliezer,
jij speelde quitte.

2
Lust of pijn, het laat
niets na dat je oproepen kan,
maar op wroeging staat
levenslang.
Nu ik daarmee
achterblijf,
geef mij iets mee
van haar lijf.
Al is het maar
wat van haar haar
dat ik aanraken kan
als talisman.
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Tien gedichten
Hans Warren *

Het ritueel
Zij was op haar trouwdag vroeg opgestaan.
De laatste vrije oktobermorgen. Zij had
als een antieke Griekse bruid verlangd
twee zanglijsters te braden voor het feestmaal
maar stuitte in dit noordelijke land
op onbegrip en hoon.
Nu hoorde zij hoe tussen dampig herfstloof
een lijster preludieerde, in de war
door deze warme dageraad.
Een Griekse bruid zij, Anastasia.
Zij schrok: twee knallen aan het windscherm,
stuiptrekkend fladderen op het terras.
Een koppel lijsters doodgevlogen tegen 't glas,
een drieste sperwer, juist nog wijkend.
Zij greep ze, aarzelde. Pluimde dan snel
de malse vogels, plengde plechtig
de wijn voor Zeus, voor Aphrodite, Eros
en roosterde de lijsters aan het spit.
Gesterkt trad zij enkele uren later
met waanzin en het eerst verraad in de ogen
haar bruidegom tegemoet.

* Ιn het νσσdσar van 1986 νerschíjπt b& Bert Bakker de nieuwe dichtbundel van Hans Warren- Tijd.
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Een vallende ster
Nachtvlinders en vleermuizen
en jij in het gras.
Kom, het trekt vochtig op,
maar jij lacht, wijst omhoog:
een vallende ster!
Het wordt snel donkerder,
enkel oogwit en tanden blinken
als de vuurstreep dooft.
Warm tegen mijn knieën
leg je het hoofd.
Ik aai je krullen:
kom nu, naar binnen.
Ik zie ons weerspiegeld
in blauwe vergulde bergères, nippend
aan cognac uit antieke glazen.
We luisteren glimlachend naar Blandine
die Froberguer speelt — ach,
als ons het heerlijkste toevalt,
waarom zou jij,
jij dan ook nog —

Urí Geller
Wat kan het mij schelen of jij door je wil
sleutels verbuigt, kapotte tijdmeters
opnieuw op gang brengt? Gebruik je tijd beter
heksenmeester. Je staat van kop tot teen
onder hoogspanning. Je bliksemende ogen,
je glanzend satanslijf, gitzwart gewacht,
metalig — je weet precies hoever je het
blootgeven moet. Ik kijk dan ook genietend:
de rechten worden krom, lopenden lam,
doden staan op en levenden gaan dood.
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Nobelprijs
L'Upupa e il martin pescatore
sono i suoi più cari amici
De vertedering waarmee hij kijkt
naar Gina die een gewonde gierzwaluw
met spullen uit haar naaimand oplapt:
verschaald parfum, een kam, een borsteltje.
Zij houdt het halfblind dier een slablad voor,
twee rijstkorrels — en zelfs hij,
die alles ontkent, denkt dat deze spijs
de insectivoor weer tot een snelle schicht,
hemelbestormer, heeft gemaakt.
Mag ik zo onbeschaamd dicht naderen? Je zit
met afwerende gekwetste kinderogen
aan een keukentafel.
Op het groen geblokte zeiltje staan
een kreukelig opgezette hop, een dito ijsvogel.
Je streelt ze, ziet het stof niet
en je moet naar Stockholm
waar het bar koud is midden in de winter,
Gina je vlees niet snijden kunnen zal
en lopen kun je ook niet meer.
O Roem, laat mij nu schuilen als een inktvis
diep in de grotten van Ligurië, onvindbaar,
zet een hete muur vol glasscherven,
een dorenheg vol adders om me heen.
Ik kijk de toekomst voor je in: je koopt
voor Gina warme laarzen, een nertsmantel,
voor jezelf een nieuwe frak
en als alles goed afgelopen is
— de kleine koning kwam naar jdu toe,
het vispasteitje viel zo op te lepelen,
je tafeldame was verpleegster met diadeem —
zul je terugkeren in de Via Bigli, leeg
en vermenigvuldigd tot een muis
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zoals wij in Holland zeggen
en mopperen
in een nieuw prachtig gedicht.

Trompe l'oeil
Illusie op paneel:
zelfs een vlinder fladdert
naar die blauwe bloemen,
een vogel pikt in de kers,
een hond hapt naar het vlees.
Ik steek de hand uit
en licht vanachter de lat
het met lak verzegelde gedicht.
`Van meet af herbeginnen,
Niets zijn. Met de blik
op oneindig, onaanspreekbaar
door de menigte gaan, liefst
tegen de tijd in, tot je terugkomt
bij die kleine jongen
die voor het eerst vermoedde
dat hij er niet bij hoorde,
dat iets belangrijks vergeten was,
dat hij moest gaan zoeken
en wel nooit zou vinden.'
Verzonken in gedachten
verlaat hij het museum. Hij start
en dreigt te pletter te rijden
in een tunnel, geschilderd
op een blinde muur.

53

Verleden, toekomst
Met hem kwamen geslachten binnen
van trotse herders, vejle vissers
en dikke mammamia's, knapen barend
als deze die vijftien jaren lang
de wereld aan hun bruine voeten hebben, dan
in mist verdwijnen met hun dromen, de verzen
die ze schreven, de lieve filosofie
die ze helemaal alleen hadden opgebouwd.
Daar zat hij, aartsengel zwart als erts
met sproeiende ogen, knetterend haar
de dramatische gebaren van het zuiden.
We zouden de molen kopen, een eethuis beginnen,
wakker worden in Cagliari, waar de wind
soms 's morgens, over zee, naar Afrika ruikt.
Ι n menig mannenhart, in menig meisjeshart
herinnering. En ergens terug op Sardinië
of in een achterstraat van Dallas een schrale kerel
met nog sproeiende ogen, op een rieten stoel
achterstevoren, boeiend vertellend.

In het Amphiareion
Wil je mijn as uitstrooien
in het Amphiareion in de lente
op de plek die ik het meest heb liefgehad?
Tussen de anemonen, de euphorbia
en langs de beek waar smaragdhagedissen
wegschieten in het kruid? En in de klepsydra?
Zit even in die gebeeldhouwde zetel
waar ik zo graag zat, voel de zon,
denk aan mijn oppervlakkigheid, mijn liefde,
vergeef me wat ik naliet en misdeed
in het Amphiareion, όok in
het Amphiareion.
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Het jubileum
R.S. 95 jaar
De oude beeldhouwer
trok het netwerk van aders
over zijn pleisteren huid.
Hij greep met sulferige handen
de klapwiekende hanen
en zette ze in gevecht.
Overeindkomend grinnikte hij
`Vijf en zeventig jaar geleden
polijstte ik deze Helena.
Tweemaal levensgroot, een hele klus.
Nu zit de kanker in het marmer
en vormen haar stuurse lippen
toch een pruimemondje.
Ik zal u een geheim verklappen:
ik was de grootste van mijn tijd.
Zie mijn hindoes rare pijpjes smoren,
zie mijn zoeaven in de Seine verzuipen,
zie mijn bretonse pummel
en hier is Helena in kwartformaat:
heeft ook al korstmos op haar kont.'
Met zijn belegen adem
achter de wijzende hand, blazend:
`Mijn derde vrouw!
Dertig jaar jonger dan ik.
Kijk eens hoe ze koket en guitig
brandewijn naast de glazen schenkt.
Zij heeft er de beverfik van gekregen,
ach, ach, — en ik
ben al vijftien jaar tachtig,
ik smeer alleen nog met witte pasta
over mijn herinneringen...'
Toen trok hij zijn spuit en zei:
`Veel is er door versleten,
in gips is hij niet duur,
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maar vol formaat en dan in carrarisch,
daar schrik je van!
Zullen we nu de pers maar binnenlaten,
het lint doorknippen,
het atelier tot museum verklaren?
Ze staan daar zo welwillend te huichelen,
ik voel me wel wat belazerd.'

Vernietiging
Doodskleur over de struiken,
lood over mij. Lawaai alom
en verder: gif, bespoten akkers,
verwoeste bermen, dood water
met bleke vissebuiken, gedoofde sterren
's nachts, die ik nooit
heb leren peilen.
Altijd geweten dat alles gaat verloren.
Maar dat het zo stijlloos gebeurt,
zo stinkend en verwaten,
dat straks wat ooit leefde,
wat wij maakten, droomden slijmt
en ettert in een poel waaruit nimmer,
nimmer meer enig leven
ontkiemen kan omdat wij alles
vernietigden eer we kenden —
die schaamte...
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Zandblauwtje
Scherfje hemel op de duintop
trillend in de wind.
Omdat ik niet zeker was
plukte ik de schraalste.
's Avonds, vergeten in mijn zak:
dor propje, sprietje, spijt.
Water deed wonderen, 's anderendaags
bloeide je weer, liet je determineren.
Zandblauwtje, Jasione montana.
Scherfje hemel in een plastic beker.
De wroeging blijft, geen wind, geen bij
beroert je meer, en
ijdel is dit woord.
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Twee gedichten
D. van Wieringen

Naar zolder
soms schrikt u wakker naast een vrouw
waarmee u jaren bent getrouwd
en sluipt de trap op naar de kist
waarin een trouwjapon verteert
van haat tegen een oud horloge
dat stilstaat in haar zijden plooien
daar op de zolder van de ziel
bewaakt geen trots meer uw verdriet
dat plannen uitdenkt voor een daad
en telkens terugdeinst wanneer wraak
z'n mes wil wetten op de steen
die ooit uw hart moet zijn geweest
want tussen liefde en verraad
verbergen leugens hun gelaat
maar door het dakraam vindt het licht
van een lantaren uw gezicht
dat naar de zijden plooien staart
terwijl de klok beneden slaat
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Βu rgwe rd
de torenhaan wroet tussen sterrebeelden
wier gloed het kerkschip met geloof bevrachtte
een schrikdraad dwingt een kudde vee
achter het slachthuis in de mist te wachten
op iemand die, nu hij de lamp ontzielt
zijn lichaam prijsgeeft aan de duisternis
en wegglijdt in een staat van gisting
waar hem geen mythos meer tot netvlies dient
begeertes' labyrint verlicht haar gangen
maar houdt daarin de kleine god gevangen
die stemmen uit zijn schepping hoort souffleren
in een parlando dat de dag tracht te bezweren
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Essay

Uit: `Canadees-Amerikaanse relaties' *
Margaret Atwood
(Vertaling Charles Forceuille)
Terug naar mijn levensverhaal. We zijn in 1960 aangeland. Ik studeerde aan de universiteit, in de stad Toronto — in die tijd nog niet
het Parijs van het Noordoosten, de plaats waar mensen uit Buffalo
in het weekend heen gaan, clean, veilig, flitsend, vol met eersteklas
restaurants, en tot aan zijn oogappels badend in narcisme. Nee, toen
kende men Toronto nog als Zwijnenburg, een synoniem voor het
toppunt van saaiheid, en het standaardgrapje erover was: `Ik ben
gisteravond een week in Toronto geweest.' Heel leuk als je geen
schrijver wilde worden, maar wat als je dat wel wilde? Voor een paar
van ons gold dat laatste, en daar waren we dan, in een stad met één
theater, geen ballet, één galerie en geen literatuur die de serieuze
aandacht van een serieus iemand waard was, althans zo dachten we
er toen over. Jonge snobs als we waren, namen we niet de moeite
ons er nader over te informeren. Ofschoon we schrijver wilden worden, wilden we beslist geen Canadese schrijvers worden. Het was de
tijd van het laat-existentialisme en we droegen zwarte kousen (de
vrouwen onder ons) en geen make-up (vrouwen en mannen) en
lazen Sartre en Beckett. Canadese schrijvers associeerden we in
gedachten met de klamme, onromantische kerkportalen van de
United Church in maart, ruikend naar vochtige wol. Het begrip
Canadese schrijver' was voor ons een oxymoron.
En geen wonder. Voor liefhebbers van statistieken een kleine
greep: alle romans en poéziebundels van de hand van Canadezen
* Margaret Atwood (geb 1939) τs buiten de grenzen ongetwijfeld de meest bekende auteur van Canada en
het is moeilijk haar positie bannen de Canadese literaire wereld te overschatten Z j τs actief in bijna alle
literaire genres en heeft zich altijd veel moeite gegeven om door middel van recensies, artikelen en haar contacten in de uitgeverswereld het werk van andere Canadese auteurs meer bekendheid te geven. Als een officieuze ambassadrice ran de Canadese literatuur reist zij rond en houdt voordrachten In 1972 schreef zij
het controversiele `Survival a Thematic Guide to Canadian Literature', in 1982-83 was ze voorzitter
ran de Canadese Writers' Union, in 1982 verscheen haar anthologie 'The New Oxford Book of Canadian Verse' Van Margaret Atwood verscheen al eerder poizie in De Tweede Ronde (Winter 1982) en kort
proza (Zomer 1985). Bovenstaand fragment is ongeveer de helft van een lezing die Atwood voor studenten
van Harvard heeft gehouden en die naderhand τs gepubliceerd 'onder de titel 'Canadian-American Relations Surviving the Eighties', in de bundel 'Second Words - Critical Prose' (1982). Zie ook de rubrieken
Vertaald proza en Vertaalde poezie
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die in 1961 gepubliceerd werden, konden — en dit gebeurde dan
ook — gerecenseerd worden in een gedeelte van 66n nummer van
de University of Toronto Quarterly . Ik schat dat het al met al om zo'n
vijf romans en minder dan twintig poëziebundels ging, maar dat was
inclusief de gestencilde en handgedrukte produkten, die toen nog
niet geëerd werden met het predicaat `in eigen beheer uitgegeven'.
Dichters van mijn generatie gaven zelf hun werk uit, omdat niemand
anders dat deed; het was geen activiteit die voortsproot uit heroïek
of het verlangen artistiek te doen. Bij onze publikatie-activiteiten,
kleinschalig en futiel als ze waren, werden we maar door één ding
gedreven: wanhoop. Zelfs de schrijvers die `naam gemaakt' hadden,
mochten niet mopperen als ze landelijk tweehonderd exemplaren
van een poëziebundel verkochten. Een roman waarvan er duizend
werden verkocht, was een regelrechte best-seller. Het behoeft geen
betoog dat het een illusie was om daar ons brood mee te willen verdienen, en zelfs van de voorzichtigste vergelijking met de Amerikaanse maatstaven van literair succes kon geen sprake zijn. Canadese boeken werden per definitie niet op scholen en universiteiten
behandeld. Zelf heb ik nooit een college Canadese literatuur gevolgd.
De reden voor deze dieptreurige stand van zaken was niet dat Canadezen geen boeken lazen. Ze lazen gewoon geen Canadese boeken.
Koloniën kweken zoiets als de `koloniale mentaliteit' aan, en als je
de koloniale mentaliteit hebt, geloofje dat `het' altijd ergens anders
gebeurt. In die dagen kon je de eerste de beste boekwinkel in wandelen en daar (op zich nog niet zo verrassend) kastenvol boeken aantreffen; maar het waren altijd geimporteerde boeken. Helemaal achteraan was er dan ergens een plank met het opschrift Canadiana, en
daar stonden de Canadese romans, tussen de Canadese kook- en salontafelboeken, deze laatste met titels als Ons Fantastische Noorden.
Geen enkele zichzelf respecterende jonge schrijver wilde eindigen
tussen de Canadiana.
Een aantal van ons ging dus naar Engeland, en ook ik koesterde
plannen in die richting, met het idee een baantje te zoeken als serveerster en in mijn vrije tijd grote literatuur te schrijven op kleine
zolderkamertjes. Er kwam echter iets tussen; een Woodrow Wilson
Fellowship, in de goeie ouwe tijd dat die er nog waren, en ik belandde op Harvard.
Een van de opwindende dingen die me op Harvard overkwam
was dat ik behulpzaam was bij het in het nauw drijven van een seksueel gestoorde maniak die op het dak van de meisjesslaapzaal op
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de loer lag. De andere opwindende gebeurtenis, naar men zou kunnen beweren geheel losstaand van de vorige, was dat de studiebegeleider mij aan het begin van mijn eerste jaar verzocht mijn lacunes op te vullen. Het bleek dat ik maar één lacune had, de andere
waren al ruimschoots opgevuld door de Universiteit van Toronto.
Mijn lacune was Amerikaanse literatuur en zo zat ik me daar tot
mijn verbijstering een weg te banen door excerpten uit puriteinse
preken, politieke verhandelingen over de tijd rond de Amerikaanse revolutie, door gekwelde essays uit de vroeg-negentiende eeuw
waarin men de minderwaardigheid bejammerde, niet alleen van het
Amerikaanse literaire aanbod, maar ook van Amerikaanse modeontwerpen, en zich afvroeg wanneer het grote Amerikaanse genie
zich nu eens zou komen aandienen. Dat kwam me bekend voor.
Niemand pretendeerde dat iets van dit alles grootse literatuur was.
Het enige wat men pretendeerde was dat het noodzakelijk was voor
een goed begrip van de Verenigde Staten van Amerika en dat was
ook zo. Terwijl we bij elkaar kropen in de voorkamer van Founders'
House aan de `Via Appia', in de herfst van '62, net nadat President
Kennedy de Cubacrisis aangekondigd had, en we ons onder het genot van een kopje thee afvroegen of de menselijke staat wellicht op
het punt stond in rap tempo tot het verleden te gaan behoren, was
het mogelijk om door driehonderd jaar saaie documenten terug te
kijken en de weg te zien die ons naar deze lelijke impasse had gevoerd. De puriteinen hadden een theocratisch utopia willen stichten, een stad op een heuvel, een modelstaat, een glanzend voorbeeld
voor alle naties. De kloof tussen droom en realiteit dateert van lang
geleden en hij is nog altijd niet overbrugd.
Canada heeft geen last van zo'n kloof omdat het niet gesticht werd
door idealisten, maar door mensen die er elders uitgetrapt waren.
Canada was geen stad op een heuvel, het was iets waar je je maar
bij neer te leggen had. Amerikanen denken dat alles veranderd,
gesloopt en weer opgebouwd, herschreven kan worden. Canadezen
zijn geneigd te geloven dat dat met niets kan. Ze hebben natuurlijk allebei ongelijk. Amerikanen laten de moed zakken als ze niet
onmiddellijk resultaat behalen; ze aarzelen tussen romantisch idealisme en zwarte humor, zijn tegenpool. Canadezen denken daarentegen dat elke verandering er waarschijnlijk wel een ten kwade zal
zijn, met als gevolg dat ze niet zo makkelijk op hol slaan en minder extreem zijn in hun rages. Amerikanen hebben rellen; Canadezen hebben forumdiscussies over rellen. Hetgeen wellicht de re63

den is waarom ze niet willen investeren in zoiets als de telefoon.
Alexander Graham Bell was ooit een der onzen.
Maar ik dwaal af. Daar zat ik dan, student aan een van 's werelds
grootste universiteiten, en ik bestudeerde derderangs gedichten en
vervelende tijdschriften en de dagboeken van Cotton Mather, en
waarom? Niet omdat deze creaties wereldliteratuur waren, maar
omdat ze me iets konden vertellen over de maatschappij die hen had
voortgebracht. Geloof het of niet, dit was een verbazingwekkend en
gevaarlijk inzicht. Als oude Amerikaanse waslijsten van belang Waren op Harvard, waarom zouden oude Canadeze waslijsten dan niet
van belang zijn in Toronto, terwijl ze dat daar overduidelijk niet waren. Iedereen die wat voorstelde in Toronto deed Canadese literatuur af als tweederangs en daarom niet de moeite van het bestuderen waard; maar hier, pal voor mijn ogen, lagen hele stapels tweederangs werk, en ik moest er tentamens over doen om mijn lacune
op te vullen.
Het was dus op Harvard dat ik voor het eerst serieus over Canada
begon te denken. Zelfs het idee om serieus over Canada na te denken had iets shockerends: de begrippen `serieus' en `Canada' leken
gewoon niet samen te kunnen gaan. Het was bijna revolutionair.
Zonder dat ik het wist, was een aantal van mijn generatiegenoten
dezelfde ontwikkeling aan het doormaken. Toen deden we, als generatie, iets heel geks: in plaats van te blijven waar we zaten en deel
uit te gaan maken van de 'brain drain', gingen we terug naar Canada. Vervolgens deden we nog iets veel gekkers. In plaats van te
proberen onze boeken in New York of Londen uit te geven (of Parijs, want deze stroming terug naar de autochtone bron manifesteerde zich in nog sterkere mate in de provincie Quebec), begonnen we
te denken in termen van Canadese publikaties voor een Canadees
publiek. Aangezien de weinige gevestigde uitgevers die er waren nou
niet bepaald stonden te springen om werk uit te geven dat te experimenteel of te nationalistisch was — soms werden deze twee dingen vreemd genoeg op één lijn gesteld — gingen schrijvers geleidelijk
aan hun eigen uitgeverijen opzetten. Niemand had de resultaten
voorzien. De groei van zowel het publiek als het boekenbedrijf in
de periode tussen 1965 en 1970 was fenomenaal. Tot onze verrassing waren er mensen, zelfs in Canada, die wilden lezen wat wij wilden schrijven. De meesten onder ons waren apolitieke l'art pour
l'art-figuren toen we onze eerste stappen zetten, maar de les was duidelijk. Canadeze dochterondernemingen van Amerikaanse concerns
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en onze eigen conservatieven wilden ons niet uitgeven. Als we gehoord wilden worden, moesten we zelf de produktiemiddelen in het
leven roepen en er de controle over uitoefenen.
Een van de dingen die ons al snel duidelijk werd, was dat Canadezen opmerkelijk onwetend waren wat betreft hun eigen geschiedenis en literatuur. Voor het grootste gedeelte wisten ze nauwelijks
dat ze die bezaten, en velen van hen waren huiverig om er wat over
te horen. Ze hadden geleerd zichzelf als internationaal te beschouwen en voor hen betekende die term: niet-nationaal. Het kwam niet
bij hen op dat je om van internationale betrekkingen te kunnen spreken eerst naties moet hebben, zoals je voor interpersoonlijke betrekkingen eerst personen nodig hebt.
Rond deze tijd werd het mode om over de afwezigheid van een
Canadese identiteit te praten. De afwezigheid van een Canadese
identiteit heeft mij altijd pure nonsens toegeschenen en het zoeken
ernaar een typisch geval van de hond die zijn eigen staart achterna
zit. Wat mensen bedoelen wanneer ze het over een nationale identiteit hebben is in wezen alleen maar een verkooptruc. Alles heeft
een identiteit. Een steen heeft een identiteit, hij heeft alleen geen
stem. Een mens die is vergeten wie hij is heeft een identiteit, hij lijdt
alleen aan geheugenverlies, en dat is wat er met de Canadezen aan
de hand was. Ze waren het vergeten. Ze hadden zo lang met het oor
tegen de muur gedrukt mee zitten luisteren naar de buren — die inderdaad vrij luidruchtig waren — dat ze tenslotte vergeten waren hoe
ze moesten praten en wat ze moesten zeggen. Ze waren verslaafd
geraakt aan de eenrichtingsspiegel van de Canadees-Amerikaanse
grens — we kunnen jullie zien maar jullie ons niet — en hadden die
andere spiegel, hun eigen cultuur, veronachtzaamd. De Verenigde Staten zijn een vluchtfantasie voor Canadezen. Hun eigen cultuur houdt hen voor hoe ze er echt uit zien, en dat is altijd een beetje
moeilijk te accepteren.
Het culturele nationalisme uit het begin van de jaren zeventig was
niet agressief van aard. Het had een eenvoudige boodschap: wij
bestaan. Dergelijke bewegingen worden eigenlijk alleen militant als
de andere kant antwoordt: Nee, jullie bestaan niet. Kijk maar naar
het feminisme.
In 1972 schreef en publiceerde ik een boek over Canadese Literatuur. Het heette Survival, en was een inleiding tot het onderwerp
voor de doorsneelezer. Een van de redenen dat ik het schreef was
dat niemand anders dat gedaan had. In het boek ontkiemde het re65

volutionaire zaadje dat vele jaren eerder op Harvard geplant was,
rijpte tot volle wasdom, en bracht volgens sommigen een grote oogst
distels voort. Canadese critici meenden dat het veel te danken had
aan de verderfelijke invloed van Northrop Frye, onder wie ik in Toronto gestudeerd had, maar zagen de verderfelijke invloed van Haryards bloedeigen Perry Miller, onder wie ik hier gestudeerd heb,
over het hoofd. Canadezen hebben de neiging om wat overgevoelig te reageren op geïmporteerde verderfelijke invloeden: ze willen
liefst alleen verderfelijke invloeden van hoogsteigen bodem. Ze nemen dezelfde houding aan tegenover bijvoorbeeld zure regen. Als
we willen dat onze meren naar de bliksem gaan, doen we het liever
zelf; al laten de Amerikanen zich bepaald niet onbetuigd.
Voor zover ik het kon overzien, trapte Survival alleen maar open
deuren in. Niemand kan redelijkerwijze ontkennen dat de literatuur
die een samenleving voortbrengt enig verband houdt met deze samenleving. Hieruit volgt dat je door haar literatuur te lezen enigszins vat krijgt op een samenleving. Toen ik de klassieke Canadese
literatuur — dat wil zeggen, alles wat er voor 1970 is geschreven —
vluchtig had doorgenomen, concludeerde ik dat er bepaalde leitmotieven in te ontdekken waren. Er is een overvloed aan slachtoffers;
de filosofie is overleven, het karakteristieke verhaal een aaneenschakeling van rampzalige gebeurtenissen waaraan de held niet triomfantelijk, eervol of rijk ontsnapt, (als hij al ontsnapt), maar alleen
met z'n leven. Ik had het over het verschil tussen echt slachtoffer
zijn en slachtoffer zijn als gevolg van een keuze. Ik maakte bepaalde gevolgtrekkingen aangaande Canada's positie in de Wereld van
Vandaag, en in een voorwoord bij het hele geval somde ik een paar
redenen op waarom mensen hun eigen literatuur zouden moeten lezen en niet alleen maar die van de rest van de wereld. En, het ergste van alles, ik zei dat Canada een culturele kolonie was en een economische op de koop toe.
Sommige mensen vonden dit de belangrijkste woorden die neergeschreven waren sinds Mozes de berg opging. Anderen vonden dit
bepaald niet. Canadees nationalisme is zeker niet homogeen van
aard of zelfs maar wijdverbreid. Ultralinks vond mij petit bourgeois.
Gewoon links vond dat ik te weinig aandacht geschonken had aan
de poëzie van het volk. Weer een andere aftakking van links (die ik
aarzel nationaal socialistisch te noemen omdat dat geheel verkeerde
associaties oproept) vond dat ik alles bekeek vanuit een historisch
perspectief en mij dialectisch opstelde. Voor het geval het niet dui66

delijk mocht zijn, dat was goed. Het paranoïde etnische midden
vond dat ik me nationaal socialistisch opstelde. De conservatieve
rechtervleugel vond dat ik een boek geschreven had over iets dat helemaal niet bestond, vergelijkbaar met een middeleeuwse theoloog
die zich verdiept in de vraag hoeveel engeltjes er op een speldeknop
kunnen dansen. De feministen namen de vijf fundamentele slachtofferposities die ik geschetst had — zoiets als de vijf basisposities bij
ballet — en pasten ze toe op vrouwen. Critici waren er snel bij met
de opmerking dat het boek een interessante expressie was van mijn
artistieke gevoeligheid. Tachtigduizend gewone Canadezen kochten het boek; een aanzienlijke penetratie van de markt, zoals het in
vaktermen heet. Maar de Amerikanen publiceerden het niet; zoals
mijn editor in New York zei: `Luister schat, Canada is hier synoniem met dood.'
Een identiteit hebben is één ding, een negatieve identiteit hebben een ander. Sommige mensen maakten bezwaar tegen het slachtoffermotief; anderen voerden aan dat er in de hele wereldliteratuur
mensen doodgingen, heus niet alleen in Canada. Een gepreoccupeerdheid met Overleven is natuurlijk niet hetzelfde als tragedie of
existentiële wanhoop of zelfs maar pessimisme ten aanzien van de
menselijke staat. Het is vastzitten in een sneeuwstorm met nog maar
één lucifer; een soort minimalisme, voor mijn part, maar als je dat
vuur aankrijgt is dat een triomf, de omstandigheden in aanmerking
genomen. Bovendien is de geschetste houding niet alleen maar negatief. In een wereld waar in toenemende mate steeds minder van
steeds meer lijkt te zijn, zou dit wel eens een heel wat nuttiger èn
ethischer houding tegenover de wereld kunnen blijken dan het Amerikaanse geloof dat er altijd weer een nieuwe horizon is, een nieuwe grens, dat je, als je alles binnen je gezichtsveld opgesoupeerd
hebt, alleen maar wat hoeft op te schuiven.
Survival maakte deel uit van het Engels-Canadese nationalisme dat
rond 1975 zijn hoogtepunt beleefde. Intussen waren de liberale
economisch-nationalisten onder Walter Gordon verslagen, evenals
de nationalisten van de New Democratic Party behorend tot de
linker -vleugel: de regering was tegen nationalisme; continentalisme
was haar parool. De schrijvers en de kunstenaars, die er in bepaalde opzichten op vooruit gegaan waren, keerden terug naar hun
volkstuintjes of zetten zich aan het koeliewerk in organisaties als de
net opgerichte Writers' Union, en de krantekoppen richtten zich
weer op andere dingen. Mocht iemand de indruk krijgen dat het ge67

vecht voor de nationalistische zaak zoiets was als het steeds opnieuw
de heuvel oprollen van een grote steen om die direct weer naar beneden geschopt te zien worden door de bloedeigen regering, dan is
dat hem nauwelijks kwalijk te nemen.
Op zowel het culturele als het economische front verdrong het regionalisme het nationalisme als iets om bekrompen trots aan te ontlenen_. In de ogen van de vooringenomen recensent was regionalisme
niets anders dan een bevestiging van de stelling van Survival, maar
dan op kleine schaal, met Ottawa als opvolger van de Verenigde Staten in de rol van dominerende reus en de provincies als elkaars concurrenten met als inzet de positie van hoofdslachtoffer. Het leek wel
of er een wedstrijd aan de gang was wie het hardst kon janken. `Centralistisch denken' werd een besmette term.
En wat verscheen er toen, voor onze verbaasde ogen, zomaar uit
het niets? De Nationale Energiepolitiek. Canada, zo bleek, zou zijn
eigen olie weer terugkrijgen. Het was natuurlijk goedkoper geweest
als die olie überhaupt nooit verkocht was, maar wie daarover zeurt
is een kniesoor. `Canada wordt volwassen,' werd er, zoals te verwachten was, door iemand verkondigd, en Amerika reageerde alsof zojuist iemand zijn zuster verleid had.
En dat is het punt waarop we ons nu bevinden.
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Uit: `Een inleiding bij Home Truths'
Mavis Gallant*
(Vertaling Werkgroep Anglistiek vu) *
Alleen ρersoonljke onafhankeljkheid telt
Boris Pasternak
Een verzamelaar uit Montreal vertelde me eens dat hij Canadese
schilderijen kocht om een soort eenheid te scheppen in de aankleding van zijn huis. Dat betekent — als zoiets onnozels tenminste een
betekenis kan hebben — dat kunst neutrale versiering is, een superieur soort behang, en dat Canadese schilders, omdat ze Canadees
zijn, vanuit één en dezelfde visie werken.
Zoals de meesten van ons heeft die verzamelaar waarschijnlijk een
duidelijk omlijnde smaak en voelt hij zich aangetrokken tot schilderijen die daar toevallig in passen. Dat zal hem er niet van weerhouden om zijn bezoekers werken te tonen die te zien zijn in goede galerieën in heel West-Europa, om maar te zwijgen van de Verenigde Staten, en ze `kenmerkend' en zelfs `typerend' voor Canadese kunst te noemen. Hij heeft geld neergeteld voor een exclusief
gezichtspunt; als kunst universeel is, is hij bedrogen.
Wie het hier niet mee eens is, begeeft zich op gevaarlijk terrein.
Zo iemand zou als in-Canadees kunnen worden beschouwd, een beschuldiging waar een niet in eigen land wonende auteur bijzonder
gevoelig voor is, en die je dan ook als het even kan probeert te vermijden. Ik ben ooit op mijn nummer gezet door een ambtenaar van
het consulaat, omdat ik opmerkte dat het in Rome 's winters niet
zo koud is als in Montreal; en het is toch zeker meer dan een lichtzinnig gebruik van het Engels dat 'expatriate' in Canadese kranten
regelmatig als `expatriot' wordt gespeld. Of ze het zich realiseren
of niet, Canadese kunstenaars worden geacht `Canadees' te
schilderen.
Opgesierde voorstellingen van het thuisfront, al is het op een iets
andere manier, worden ook verwacht van Canadese schrijvers, maar
* Bovenstaand stuk, dat illustratief is voor de ontwikkeling van Canada's culturele identiteit, vormt de
eerste helft van de inleiding die lavis Gallant schreef bij haar laatste bundel verhalen `Home Truths' uit
1984 Zie ook Vertaald proza
* De werkgroep bestaat uit Henri Broekmate, Bram D~lkshoorn, Lucas van der Dr ft, Charles Forceville,
Rob van Niele, Jan Willem Reitsma en Elizabeth Wytzes
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alleen als hun werk over Canada en de Canadezen gaat; het kan niemand iets schelen wat de Canadeze schrijver van Tibet vindt.
Ik heb bij Canadese lezers het gevoel dat ik terecht sta. De aanklacht
heeft niets te maken met stijl of structuur of inhoud of verbeeldingskracht of controle over onderwerp en vorm — niets wat gewoonlijk
met literatuur in verband wordt gebracht — maar alles met wat naar
men aanneemt mijn verborgen bedoelingen zijn. Ik word ervan verdacht taal te gebruiken om een diepe en onwelwillende betekenis te
verhullen, of om fraude te plegen. Men vraagt mij of het een of ander voorval dat ik heb beschreven `echt gebeurd' is, òf, wat ogenschijnlijk belangrijker is, maar er absoluut niets mee van doen heeft:
`Is het u zelf overkomen?' De toon waarop de vragen gesteld worden, suggereert iets dat vijandiger is dan gewoon maar nieuwsgierigheid, en ik vraag me af of er niet nog iets van wantrouwen jegens
de verbeelding in doorschemert; de schrijver, door wiens werk de
verbeelding spreekt, heeft zich wellicht schuldig gemaakt aan intellectuele misleiding, en het bewijs daarvoor zal in het werk zelf wel
tot uitdrukking komen.
Er is nog een andere vraag die, naar mijn ervaring, alleen door
Canadezen wordt gesteld: `Meent u wat u schrijft?' Vaak haalt de
lezer dan een passage aan waardoor hij zich gekwetst voelt, niet om
wat er staat, want dat is zonder meer duidelijk, maar om een of andere onuitgesproken kleinering van Canada en de Canadezen waarvan hij voelt dat die erin verborgen moet zitten. Hij denkt dat er
meer achter steekt en in een bepaald opzicht heeft hij gelijk: literatuur, evenals schilderkunst, bestaat volledig uit datgene wat erachter
zit; anders verdient het zelfs geen seconde onze aandacht. De ondervraging is het vereffenen van de rekening met de kunstenaar die
nagelaten heeft `Canadees' te schilderen. Het is niet toegestaan onderscheid te maken tussen het staatsburgerschap van de schrijver,
met de wettelijke en emotionele implicaties daarvan, en zijn meer
algemene loyaliteit als kunstenaar.
Tenzij hij met zijn land van herkomst heeft gebroken — en daar
kunnen veel redenen voor zijn — is een burger vanzelfsprekend
meer aan zijn eigen land verplicht dan aan enig ander. In een democratie zijn de meeste van zijn verplichtingen van vrijwillige en
morele aard, en om precies die redenen moeten ze des te meer in
acht worden genomen. Maar wat betreft zijn werk is de schrijver,
net als elke andere kunstenaar, niets meer en niets minder aan zijn
landgenoten verschuldigd dan aan de mensheid in het algemeen. Dit
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is bepaald geen originele gedachte; het is een ouderwets, liberaal en
humanistisch idee; maar het is de moeite waard het in dit verband,
in een inleiding bij een aantal Canadese verhalen, nog eens te
herhalen.
Ik ga ervan uit dat het begrip `Canadese verhalen' een specifieke betekenis heeft. En toch, al is het geheel in tegenspraak met al
het bovenstaande, toch verzekert men mij steeds weer dat Canadezen niet weten wie ze zijn, of wat het Canadees-zijn zou moeten inhouden. Bij gebrek aan een bevredigende definitie is er een nationale identiteit zoekgeraakt. Als ik beleefd wil blijven is het enige wat
ik hierover kan zeggen dat ik het niet geloof. Een Canadees die niet
zou weten wat het is om Canadees te zijn, zou helemaal niets weten, zelfs zijn eigen naam niet. Het is alsof men een geruststellende verklaring verwacht; een lijst met kenmerken — hoe strenger en
beperkender, des te beter — die vervolgens ter goedkeuring wordt
overlegd. En aan wie of wat? Een computer? Een parlementaire
commissie? En bovendien, datgene wat voor jou geldt, geldt niet
eens voor je naaste verwanten.
Ik neem aan dat een Canadees iemand is die een logische reden
heeft om te denken dat hij er een is. Mijn logische reden is dat ik
nooit iets anders ben geweest, en dat het ook nooit bij me is opgekomen dat ik iets anders dan Canadees zou kunnen zijn. Ik bedoel
niet dat de eigenschappen die me onderscheiden van andere mensen in landen waar ik gewoond heb of gereisd heb, zo herkenbaar
Canadees zijn. Ik woon al vele jaren in Parijs; wanneer ik door andere delen van Europa reis, word ik vaak voor een Française aangezien en aangesproken in het Frans. De beste nog levende schrijfster van Frans proza, Marguerite Yourcenar, woont nu al zo'n dertig jaar in Amerika. Hoewel ze uitsluitend in het Frans schrijft en,
naar ik mag aannemen, in het Frans denkt, weet ik zeker dat ik, als
ik nooit een foto van haar had gezien en haar in de trein zou ontmoeten, haar intuitief in het Engels zou aanspreken; er is sprake van
een soort schutkleur, een verworven oppervlaktelaagje, waardoor
men eerder aan, laten we zeggen, Willa Cather denkt dan aan Colette. En toch is de essentie van haar geest, als men mag afgaan op
haar werk, door en door Frans. Behalve in zeldzame gevallen van
moedwillige vernietiging blijft de essentie altijd onaangetast.
Soms voel ik me in Canada minder op mijn gemak dan waar ook,
maar ik ben er nooit van uitgegaan dat ik daardoor ook maar een
haar minder Canadees zou zijn. Dat ongemakkelijke gevoel is te ver71

wachten; geen enkele schrijver kiest voor een wapenstilstand. Als
hij dat wel deed, zou hij waarschijnlijk ophouden met schrijven. Ik
weet dat ik mezelf niet plotseling in een Noorse of een Poolse zou
kunnen veranderen, of, om het aannemelijk te houden, aangezien
ik Engelstalig ben (en alstublieft niet `Anglofoon'), in een Australische of een Amerikaanse of een Engelse. (Het feit dat ikzelf en mensen zoals ik in Quebec nog altijd als `Engels' worden betiteld, doet
me eraan twijfelen of het begrip `Canadees' ooit afdoende omschreven zal kunnen worden. Ik moet voortdurend uitleggen dat ik als
ik Anglaise was, een Brits paspoort zou hebben en niet een Canadees.)
Als ik op de Amerikaanse scholen die ik vroeger heb bezocht, weigerde voor de vlag te salueren, zoals ik in In Youth is Pleasure beschreven heb, dan was er in dat geval meer dan puberale halsstarrigheid
in het geding. Ik had beslist geen hekel aan Amerikanen; in New
York, als veertienjarige, begreep ik voor het eerst dat het mogelijk
was gelukkig te zijn in het leven. Maar ik was gewoon geen Amerikaanse, de `Stars and Stripes' was mijn vlag niet, punt uit. Toen
de gelegenheid zich voordeed om van nationaliteit te veranderen,
weigerde ik, omdat ik wist dat het resultaat een wassen neus zou zijn:
wat men mij ook zou noemen, ik zou mezelf als Canadees blijven
beschouwen. Ik geloof dat het volstrekt respectabel is om Canadees
te zijn. Toch ergeren Canadezen zich als ik dat woord `respectabel'
gebruik. Ze nemen aan dat ik conformistisch, kleinzielig bedoel. Ik
gebruik het woord echter in zijn oorspronkelijke betekenis van
respect verdienend, het tegenovergestelde van beschamend en onfatsoenlijk, en ik heb altijd gezorgd dat er recht gedaan werd aan
het Canadese aspect van mijn identiteit, die paar keer dat men zich
daar zonder het verschuldigde respect over uitliet.
Ik sta verbaasd als ik soms in het buitenland Canadezen tegenkom die liever niet willen zeggen waar ze vandaan komen. (Dit geldt
niet, het zij met nadruk gesteld, voor Frans-Canadezen.) Soms proberen ze voor Britten door te gaan, zonder veel succes overigens,
of voor Europeanen van vagelijk chique komaf. Ik vraag me dan af,
zonder ernaar te willen informeren, wat zij dan in de plaats stellen
van hun nationaal zelfbesef. Toen ik eens in een Zwitsers ziekenhuis uit een zware narcose bijkwam, was ik even mijn geheugen
kwijt. Ik wist niet waar ik was, waarom ik daar was, of welke taal
ik zou moeten spreken. Het eerste feit dat boven kwam drijven, was
dat ik Canadees was en, bijna tegelijkertijd, dat ik uit Quebec kwam.
Ik nam aan dat ik me in een ziekenhuis bevond ergens in Quebec,
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en dat ik daarheen was gebracht na een auto-ongeluk. Ik hoorde iemand met bladzijden ritselen en dacht: Ze knoeien met mijn manuscripten; ik was schrijver. Daarna volgde de rest snel.
Wat ik zo onhandig het nationaal zelfbesef noem, staat geheel los
van nationalisme, iets wat ik absoluut wantrouw en afwijs, en zelfs
van patriottisme, dat vaak gebruikt wordt als een stok om de hond
te slaan. Canada is een van de weinige landen waar je alleen al door
er geboren te worden het staatsburgerschap verkrijgt, en we zijn geneigd te denken dat een nationaal karakter zich automatisch aan een
geboorteakte hecht. Het toeval van geboorte leidt niet tot een nationaal bewustzijn, maar ik denk 'dat het effect van de eerste schooljaren onuitwisbaar is. Zij verschaffen ons een zwaartepunt, een allereerste wereldbeeld, de kiem van ons cultuurgevoel. In het geheugen zit nog een diepere cultuur vervat: het geheugen is immers iets
dat niet gesubsidieerd of van bovenaf opgelegd kan worden. Het kan
echter wel vernietigd worden; en het is onafscheidelijk verbonden
met taal.
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Anthologie

— `Het menselijk tekort!'
— `Leg het maar naast mijn bord.'
Bloemlezing uit onbekend werk van C. Buddingh'
(1918-1985)

Military Service Blues
De uilen vinden 't onbeteeknend
dat ik moet leven op rantsoen:
zij hebben nooit het leed berekend
in elke periodieke zoen.
Ik ben voor hen geen ware wijze,
omdat ik nog verbittring ken,
mij niet gelaten laat onteignen,
doch nukkig, en opstandig ben,
en hoop blijf koestren op een leven
dat zich niet sprongsgewijze leeft,
doch dat door mij wordt voorgeschreven,
en zich aan mij gehoorzaam weet.
uit: Het geîrriteerde lied, 1941
(met dit gedicht debuteerde
C. Budding/i' in 1940 in `Den
Gulden Winckel')
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Het is het oud verhaal van elk die eenzaam
en als een vreemde door de wereld gaat,
op zoek naar wat het hijgend hart gemeenzaam
aan lucht en vuur en zee en aarde maakt.
Bereid om bloed en merg te geven voor de
scharlaken bloem van een gehard geluk,
maar ondermijnd en aangevreten door de
vrees dat geen bloesem standhoudt na de pluk.
Dat er een dag komt, waarop kroon en kelk
verschrompeld in zijn lege handen liggen,
en hij verlaten zijn zal als voorheen.
Hij vlucht de tuinen, eer zij zijn verwelkt,
voortaan vervolgd door het verterend beeld
dat zij nog blozend door de avond lichten.

Whose Blues
men zegt dat wij
ge
des
it
lu
sio
neerd
zijn

uit: Anthony Bosman, Gargouille, 1942
(Het gedicht van
Buddingh' gaat aan
deze uitgave vooraf)

hoe is het mogelijk?
ons bedje was toch zo heerlijk gespreid
een a-bom ons kussen een koude oorlog
onze matras een h-bom ons laken
en wij wij zouden niet dankbaar zijn?
lieve vaders en moeders kom nou!
uit: West Coast, 1959
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De blobber
De blobber heeft een kop van kalk,
Maar ogen als een neushoornvalk.
Hij doet echter graag interessant,
En draagt een bril met gouden rand,
Die hij, uit vrees hem te verliezen,
Wanneer hij onverwachts moet niezen,
En wijl zijn kop wat steun behoeft,
In zijn halswervels heeft geschroefd,
Hetgeen zijn houding tevens iets
Bijzonder statigs geeft, of niets
Op deze waereld kan gebeuren
Dat zijn sereniteit kan steuren.
uit: Het mes op de gorgel, 1960

Goed voorbeeld
Realistisch spel in één bedrijfje
Kamer naar keuze; alleen verplicht: raam in achterwand en
beide zijwanden en, ongeveer in midden van plafond, vleeshaak
zoals men die in slagerswinkels aantreft, omstreeks 2 m 30 van
de grond, daaronder stoel.
Man komt van achteren op, loopt naar voren, staart zaal in,
maakt gebaar naar keuze; keert zich om en staart door raam
linkerzijwind, maakt wederom gebaar naar keuze; loopt naar
raam achterwand, tuurt erdoor, maakt gebaar naar keuze; loopt
naar raam rechtermuur, blijft halverwege staan, maakt opnieuw
gebaar naar keuze; loopt naar voren, staart voor tweede maal
zaal in, gevolgd door gebaar naar keuze. Man loopt naar stoel,
onderwijl touw te voorschijn halend. Legt lus in touw, klimt op
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stoel en bindt andere uiteinde stevig aan vleeshaak. Bevestigt lus
om nek en schopt stoel weg.
Wanneer alle tekenen er onmiskenbaar op wijzen dat hij dood
is, delen suppoosten vleeshaken en touwen uit aan het publiek in
de zaal.

uit: Gard Siaik 17/18, 1960

Vindt u ook niet?
nu we allemaal zo experimenteel zijn geworden
dat zelfs onze hollandse humoristen
er geen grapjes meer over maken
wordt het weer tijd voor een paar sonnetten

uit: Zo is het dan ook nog zeer eens
een keer, 1963

Α very free rendering of the Chinese
Sun comes up in east, sun goes down in west.
Slowly, gently old peasant fumbles for root.
uit: De nieuwe stjl, deel 1, 1965

De dikke knarie
naar John Lennon
Ik heb een kleine knarie
Me beste kammeraad
Kga dikkels mettem wandle
Al wortook nog zo laat
Ik noem me knarie Sjeffie
Zo heette mopa ok
Ik noemmum zo naar mopa
Dawwasso zije sok
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Dr zijn lui dieznie motte
Vuil etterlijers zat
Ze smere zip dr bootram
Of geve zander kat
loom attekeer een knarie
Hij riep: ik lussem rauw
Ik huilde en noemdum Daaffie
Maar 't liettum nessi koud
Schointie toch Arthur heette
Wertie nie rood of bleek
Hij liep naamn dierewinkel
En vrat die heelmaal leeg
De dokters keke nimmum
Of triest te redde viel
Maar hij was al te gulzig gweest
Hij stierf azzun azziel
Mijn Sjeffie toviet en kwettert
Ask in de kamer kom
Ik voerum roerei met gehakt
Dan krijgtie 'n slappie om
Hij zingt az alle knaries
't Is nessi gele kloon
Maar zondags tallermooiste
Dan zekkum onder stroom
Soms vliegtie door de kamer
En zit op me dresswaar
En astie zich ech toffoel
Doettie-ut op me haar
Hij stanoun tijtal op dieet
Door al die vele prakkies
Ze zeggastie nog vetter wordt
Mottie nog krukke strakkies
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Dassou wassijn ik lach me rot
Ik ziejut al gebeure
Een knarie oppen stokkie
Gwoon om je te bescheure
Dawwazme knarie Sjeffie
Me vet gevederd jappie
Osschoon ík nog maar dertig ben
Houk meer yam dan van pappie
uit: Raam 59/60, 1969

Nog hoor ik hem roepen
uur Theo Sontrop
Nog hoor ik hem roepen: `Meubelmakers
noemt zich dat! Nou, bij mij zouden jullie
nog geen plank voor een strontkar
glad mogen schaven!' — Ja, meneer,
dat waren andere tijden.
uit: Tussen neus en lippen, 1974

Kringloop
Eigenlijk moet je nooit vragen
wanneer het voorjaar is:
`Zal 'k ook de zomer nog halen?'
Je hebt al lichtjaren gemist.
Klap gewoon je stoel uit in je tuintje.
Steek heel je nek uit in de zon.
Straks zit je een beetje te kwijlen.
Dan ben je weer waar je begon.
uit: De Tweede Ronde, nr. 1, Zomer 1980
80

De tirannie van de droom
Wat zijn er angstig veel honden! Maar bij de kerk gekomen maakt
een diepe emotie zich van hem meester. Vlug, schoenen uit en hup!
De geur van gebakken bloedworst drijft als een zeppelien boven de
stad. `Uitslover!' roepen de kinderen en boven de bioscoop leest hij:
`Geen toegang onder de een meter negentig' . Gelukkig wil een lieve mevrouw zijn roggebrood best ruilen voor haar fiets. En telkens
als hij bij een donkere hoek komt zet een man een lantaren voor hem
neer. Zelf begint hij nu ook te blaffen, maar heel kort en een beetje blatend. Nee, dat wereldrecord, denkt hij bitter, verbetert hij
nooit.
uit: De uittocht van de vlinders en
andere miniaturen, 1982

Wat hebben olifanten lange tanden!
Er stond er vaak een op de schoorsteen thuis.
Al wat er overbleef was kolengruis.
Zijn zuster had een zwak voor sterke handen.
Soms was het pluis — en dan plots niet meer pluis.
't Had iets te maken met de tafelranden.
Toen 't koud werd, moest ik zelfs mijn beurt verpanden.
Zo nu en dan kwam er een brief van Zeus.
Eens was mijn beste vriend een jonge kikker.
Wat baat het of ik kleine haaien spiets?
Over het tuinpad rolt een rode knikker.
Zelfs elke dag in bad gaan leidt tot niets.
't Kind van hiernaast speelt met zijn ruitentikker.
Ik rijg zes kralen aan mijn motorfiets.
uit: XXII kwasi kadavers, 1984
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Light

Verse*

* Vlak your het ter perse gaan ran dit nummer, toen alleen nog noten konden worden gezet, ontving de re
dactie onderstaande decemberoverpeinzing
December
Judith Verstegen
O sneeuw, jj kwam en maakte de wereld wzt
De Oude Wester was gehuld in een waltig waasje
De kip hing toen al aan het spit,
Want helaas, die was het haasje.

Het geval Canada
Earle Birney *
(Vertaling Peter Verstegen)
De patiënt is een typisch middenschool-land,
gefixeerd in de puberteit,
luid falsetgelach, dan opeens een gevecht,
rode konen en slungeligheid.
Deze jongen is op het sportveld een kei,
er ontbreekt niets aan zijn fysiek en
op zondag gaat hij nog mee naar de kerk,
als hij geil is, houdt hij het stiekem.
Hij leest alleen als 't over beren gaat,
spaart modelvliegtuigjes en munten,
maar zeg dat hij iets niet durft en hij
is in staat tot de vreemdste stunten.
Oom verwent hem met snoep, maar als hij praat
aan tafel krijgt hij flink op zijn ziel.
Zijn gezicht heeft wel iets van zijn Franse mama,
maar hij is minder leuk en al even labiel.
Hij lijkt eigenlijk meer op zijn vader, maar ach,
zeg dat niet, want dat doet hem echt pijn.
Hij wil lijken op niemand en dagdroomt ervan
nog eens wereldkampioen te zijn.
Zijn ouders, nooit getrouwd, wonen buitenslands,
de familie wil de boedel best gratis,
wordt hij ooit, met zijn neiging tot schizofrenie,
nog volwassen, voor het te laat is?
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* Earle Birney, geboren 1904 τn Calgary, Alberta, actief als dichter, essayist, hoogleraar en gastschrijver, zin `Collected Poems' oerschenen in 1975.
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Die gedichten, zei ze
Robert Bring burst *
(Vertaling Peter Verstegen)
Die gedichten, die gedichten,
die gedichten, zei ze, zijn gedichten
zonder liefde. Het zijn gedichten van een man
die zijn vrouw en kind zou verlaten omdat ze
lawaai maakten in zijn werkkamer. Het zijn gedichten
van een man die zijn moeder zou vermoorden
om de erfenis. Het zijn gedichten van een man
als Plato, zei ze, waarmee ze iets bedoelde dat ik niet
begreep, maar dat me niettemin
griefde. Het zijn de gedichten van een man
die liever met zichzelf slaapt dan met vrouwen,
zei ze. Het zijn de gedichten van een man
met ogen als een trekmes, met handen als die van
een zakkenroller, een weefsel van water, logica
en honger, met geen draad liefde erin. Die
gedichten zijn harteloos als vogelgezang, even vrijblijvend
als iepeblaadjes die, als ze iets liefhebben, alleen
de wijde blauwe hemel liefhebben en de lucht en het idee
iepeblad. Eigenliefde is een einde, zei ze,
en geen begin. Liefde betekent liefde
voor wat je bezingt, niet het lied of het zingen.
Die gedichten, zei ze...
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' Robert Bnnghurst' geboren zn 1946 τn Los Angeles, maar opgegroeid in Canada. Woont ιn Vancouver, zin beste poizme werd verzameld τn 'The Beauty of the Weapons' (1982).
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Recept voor een Canadese roman
lohn Robert Colombo *
(Vertaling Pleuke Boyce)
Ingrediënten: één Indiaan,
één Mounty, één Eskimo,
één sektariër.
Voeg daarbij: één dorpshoer,
tweeduizend mijlen graan,
één gebogen, impotente boer.

ρΕΕΙΡΕ POA A CANADIAN ΝOΥΕL
011w ~pε 1en N~τw1λ
Ingreàleote

e Ιηdlev,
Eeklmo,
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Zijn blonde dochter eveneens,
een berg (uit de Laurentians)
en een Montrealse jood.
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Iσεlude elee, α young 6σγ
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Doe er ook een jongetje in
met een stervend huisdier,
en een onvoldane hypotheek.
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but dilute, 1Γ Υοτelgπ
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Wordt dit te zuur,
dan fluks met esdoornstroop verzoet,
Frans-Canadese, als het moet.
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plαΡε e ~e.,e - λοτοπtν
geekucoon,exodeoν Εαy.

r d1h tiπε tiνe

~ .our.
eleανeo.

ú1r, then leave.
.

Vreemd smaakje?
dan aanlengen;
opkloppen — tot het weg is.
Exotische plaatsnamen
horen erbij — Toronto,
Saskatoon, Hudson Bay.
Voor die typische smaak:
garneren met esdoornbladeren.
Roeren, dan laten staan.
" John Robert Colombo, geboren in 1936 m Kitchener, Ontario, is een auteur die crzlwel alle genres beoefent Als dichter is hi) bekend geworden door de bundels 'Abracadabra' (1967), `Neo Poems' (1970),
`The Sad Truths' (1974) en `The Great Cities of Antiquity' (1979).
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Doe er een Confederatiedichter
in dobbelsteentjes door, met z'n verzen
(eerst schimmel verwijderen).
Voor de saus:
alinea's slecht proza
waaraan geen eind schijnt te komen.

D1ια1π ο e Εαπf¢d¢ταtιαπ ρααt
ompletenwlth ν
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hr οσ
α eΦ

Dnms tο e simmer,
but svο1d m bαil.
re
place iπ av , bake.

Breng aan de pruttel
maar niet laten koken.
Schotel, oven in, bakken.

S~iεe

Opdienen: in plakken of heel.
Eenmaal koud glijdt het 20 miljoen
door de keel.
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Drie gedichten
Paul van den Hout

De kroegschaker
Gekluisterd aan de vierenzestig velden,
Schuift hij, dag-in-dag-uit, de kleine rat,
Zijn tegenstanders van het bord, of mat,
En maakt zo zijn geducht talent te gelde.
Verliezen doet hij immers nog maar zelden,
Want juist zijn stille kracht blijft onderschat
En vaak is hooguit eeuwig schaak of pat
Nog weggelegd voor wie reeds winst voorspelde.
Dan duikt de kroegbaas op met blik en stoffer
En gaat ook hij zijns weegs. Maar langs de gracht
Vertraagt zijn tred en wordt zijn oog steeds doffer.
Want nooit meer wacht hem iemand in zijn koffer
Sinds hij dat kostbaar stuk verloor, die nacht,
Na een slecht doorgerekend dame-offer.

Ik denk dat ik, als dichter dan, maar bij de amateurs blijf:
daar pers ik heel mijn harteleed streng metrisch in het keurslijf
van een sonnet of een rondeel, en dan krijg ik te horen,
dat ik, god beter het, zulk opgewekt light verse schrijf!

Ach stamkroeg, steun en toeverlaat!
Hoewel het mij al droever gaat,
Naar vriend en vijand mij verzekert,
Ik kom er vroeg en toef er laat.

87

Mijnheer Donselger zoekt een vrouw
Charlotte Μutsaers
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De executie
Alden Nowlan *
(Vertaling Peter Verstegen)
Op de nacht van de executie
dacht een man bij de deur
dat ik de rechter van instructie was.
'Pers,' zei ik.
Maar hij begreep het niet. Hij bracht mij
de verkeerde kamer in
waar de inspecteur mij begroette:
'U bent laat, dominee.'
'U vergist zich,' zei ik. 'Ik ben Pers.'
'Ja natuurlijk, dominee Pers.'
Wegingen een trap af.

:=:ruErË=:,OD
'Pms: ...",
Bu.bc:dJdn.u~H<kdmc:

'Ah, meneer Ellis, ' zei de substituut-officier.
'Pers!' riep ik luid. Maar hij duwde me
door een zwart gordijn heen.
De lichten waren zo fel
dat ik de gezichten niet kon zien
van de mannen tegenover mij.
Maar Goddank, dacht ik,
kunnen ze mij zien!
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tMyun_mc:'
Look' l<n<d Look .. myb<e'
Doan', ... ybody know _ ,

1'bcn.hoodeoveredmyltead
Don', DUb: " hanior for u, .... "-smID wlusporrd

'Kijk!' riep ik. 'Kijk naar mijn gezicht!
Is er hier niemand die mij kent?'
Toen bedekte een kap mijn hoofd.
'Maak het niet moeilijker voor ons,' fluisterde de beul.

* Alden Nowlan (1933-83), een vruchtbaar prozalst en dIchter in het wat luchtiger genre Hij ontving In
1967 de Governor General's Award voor poezie.
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011ekebolleke
Drs. P
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voorgezet onderwijs
leidt tot
onzinnige stabiliteit

E

ΈΝ KEER een penis met
uitdrukkingsvaardigheid —
tegennatuurlijk gedrag werd
een feit

Marx
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Biling
Drs. P

Welke kenner van Insulinde zou niet zweren dat dit een Maleis
woord was, bijvoorbeeld de naam van een kruid om de onaangename smaak van toverdranken weg te nemen?
Of er zo'n handig kruid bestaat, weet ik niet. Zo ja, dan noemen
ze het anders. Biting is een neologisme, en staat voor de hier omschreven en vertoonde versvorm.
De biting compliceert des dichters
lot
The biting may disturb you quite a

Maar welke leesstof zeg nu zelf, is duffer
This verse form is not meant for any

Dan half doordachte r~msels van een
suffer.
But aren't you prepared to plod and
De kneep de kick zit in der regels
slot
Get on, and make the penny fand the

Het is evident. U hoeft alleen maar tweetalige rijmwoorden te zoeken en die te verwerken.
Tweetalige woorden worden in de Opperlandse taal- en letterkunde behandeld, zij het op een andere manier.
Voorzover ik uit het hoofd kan nagaan, is de Engelse taal verreweg het ruimst gesorteerd in Nederlandse woorden, en een groot
aantal daarvan rijmt. Ik geef hier een summiere opsomming, die ieder met gemak kan uitbreiden.
bank
blank
dank
drank
frank
rank
stank

bent
pent
rent
vent
went

fit
bit
hit
kit

drop
fop
hop
mop

pit

pop

spit
wit

slop
strop
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gut
nut
put
rut

bode
rode

matter
natter
platter

Soms hebben tweetalige woorden in beide gevallen dezelfde betekenis — man, pier, top, winter — wat geen beletsel hoeft te zijn; maar
interessanter is het, wanneer ze alleen in hun schrijfwijze zichzelf
blijven. Waarbij men kan profiteren van het feit dat tent in het Engels ook wijn kan aanduiden, dat the drink ook gezegd wordt voor de
zee, dat men kan raise a stink, dat man, hand, land, park, best, flop etcetera ook werkwoordsvormen zijn. Kortom, een ruim speelterrein.
Frans en Duits zijn lang niet zo dienstvaardig; in laatstgenoemde
taal treden hoofdletter en Umlaut storend op, Frans heeft ook een
eigendommelijke spelling.
We bepalen ons dus tot Nederlands/Engels, zoeken identieke
woorden en hun identieke rijmen, stellen op die basis twee verhaaltjes samen en vullen de regels dienovereenkomstig in.
Het is natuurlijk mooi en nastrevenswaardig dat de regels 1 en
2 precies even lang uitvallen, evenals 3 en 4, 5 en 6 en zo vervolgens.
Verder moeten die regelparen onderling niet te veel in lengte verschillen; dan immers kunnen de rijmwoorden zich goed manifesteren
in hun versutiliteit. Ideaal is gelijke lengte van alle regels.
Metrum, lengte en rijmschema zijn vanzelfsprekend facultatief.
Een kwintijn zou te maken zijn, zelfs een triolet of sonnet, maar daar
heb ik geen tijd voor. Daarom hier slechts een korte, eenvoudige biling, met tweemaal dezelfde inhoud.

Het straatgeweld was weer compleet op
A dark and sleazy street — a teenage gang
Ik zag een groepje skinheads, en werd
bang
No chance to get away... a flash — a
Een stilte, toen ineens een flits, en
pang'
My stomach felt one sudden, crunching
Het was een schrikdroom van de eerste
But I came round when the alarm clock rang
Tweelettergrepige woorden zijn in deze categorie niet dik gezaaid,
en tegenwoordige deelwoorden als storing, baring, heiring en paring zouden aan het eind van Engelse versregels veel te moeizaam aandoen.
Baker en maker zijn in beide talen heel acceptabel (al weet ik niet of
bakers hier nog bestaan) maar braker, slaker, staker en waker klinken
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in minstens één taal grotesk, ofschoon formeel mogelijk.
Keuzeverruimende constructies als (col-/so-)lide en (verlovings/conque-) ring moeten achterwege blijven.
Hoe langer het gedicht, des te groter de kans op noodrijm en geforceerd taalgebruik. Vier regels, met een presentabel rijmschema
— dat lijkt me een ideaal formaat. Desondanks, daar u zo aandringt:
I asked you in, I played a great new
platter
Gesteld, de wereld was een heel stuk
The subtlest, most dioine one of its ki
nd
En ook, de zon was ééns zo heet, min
You did not listen, but preferred to
natter..
Zou Zwitserland dan droger zin — of
Now do not think too lighly of this
en matter
Die vraag klinkt altöd droeviger,
I have, since then, a dreadful axe to grind
Och ja, de mens is stof, of hoogstens
Opdracht aan fanatici: maak een interessante, op maat gesneden triling (Engels/Frans/Nederlands) op pond, page, rage, en bond.
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Vijf gedichten
Kees Stip

De as
Ik had mijn vader in een blikken bus
en droeg hem met mijn diepbedroefde moeder.
De stoffelijkeoverschotbehoeder
liep voor ons uit. Ik dacht: nu krijgt hij dus
die mij verwekt heeft in de vorm van poeder
een plaats naast zijn hem voorgegane zus,
hoog op de plank, maar nochtans niet oriknus.
Die lager stonden waren iets gegoeder.
Tegen de reeds gereedgezette trap
voorzichtig balancerend stap voor stap
klom de meneer omhoog. Hij hield mijn vader
tegen zijn borst geklemd en droeg hem nader
tot God en tot mijn tante. Herejee,
ik schrok me dood. Hij viel er bijna mee.
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Het naaktstrand
Blauw was de hemel toen een gele zon
nieuwsgierig naar beneden stond te kijken.
Nu zou weer overtuigend kunnen blijken
hoe de mens was toen God met hem begon.
En ook met haar! Want zij, als zijnsgelijke
geschapen, lets wat eigenlijk niet kon,
moest toch iets hebben dat haar van de bron
op aangename wijze af deed wijken.
Je zult zo schrikken als die zon toen schrok.
Het naaktstrand toegestaan door de gemeente
had zoveel tè veel vlees op het gebeente
dat hij een wolkje voor de ogen trok.
Het strand lag daardoor niet alleen vol dikke
maar bovendien nog blauwe bloterikken.

Het Bachjaar
Sebastiaan, terecht werd je geëerd
om de cantate die je prompt liet horen
toen je als dikke baby werd geboren:
in moeders buik was al gecomponeerd.
Maar wat er door orkesten en door koren
gejubeld is en afgejubileerd —
mijn keelgat zit een tikkeltje verkeerd
om mee te kunnen slikken met mijn oren.
Een Bachjaar lang bleef ons die arme oude
de neus uitkomen tot een idioot
bedenkt: wie is er nu weer mooi lang dood?
Je zult het zien: je gaat weer van hem houden,
en al heel gauw. In '86 kiest
de muzikale lijkenpikker Liszt.
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Het ziekenfonds
Toekomstvoorspellers, even opgelet:
Armen en benen, alle onderdelen
voor wat er aan een mens zou kunnen schelen,
alles komt in het ziekenfondspakket.
Zie je die zwartgebleven grijsaard met
die appelwangen en dat sensuele
verlangen nog wat nageslacht te telen
zodra hij maar een bank ziet of een bed?
Je hoeft hem nog niet op te ruimen, want
wanneer zijn hersenwerking wat gaat ebben
wordt er nieuw kleuterweefsel bij geplant,
en wat hij weer zo graag zou willen hebben,
een zeegroen schepje en een bak geel zand,
ook daarvoor staat het ziekenfonds garant.

De keerkringen
In juni dreigt de kreeft met scherpe scharen,
september houdt een steenbokskopstoot klaar.
Hoe wil je dan als hemellichaam daar
tussen die twee je waardigheid bewaren?
Door net te doen of je dit louche paar
gehuurd hebt om je alle halve jaren
de pijnlijke gevolgen te besparen
van vreemd te gaan naar Joost mag weten waar.
Want vreemdgaan doe je zeker als je denkt
dat je door zoveel vuur te laten branden
op smeltbaar ijs van ijle iglowanden
Eskimovrouwen alle warmte schenkt
die deze bij hun mannen moeten missen.
Maar liefde is het lekkerst zonder sissen.
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Drie gedichten
Willem Wilmink

Een meisje aan haar verloofde
Hierbinnen tikt de klok zo traag,
En buiten valt de sneeuw en dooft
Alle geluiden in de straat.
Nu zijn wij tweeën dus verloofd,
En 't is niet langer zonder doel
Dat ik hier zit, en wacht, en wacht.
Maar ik ben bang. Ben bang gemaakt
Voor dingen in de huwelijksnacht.
Wat dan gebeurt kan vrees'lijk zijn,
Mijn moeder heeft het uitgelegd.
Iedere vrouw moet er doorheen,'
Heeft ze er ook nog bij gezegd.
Nee, toch? Jij bent zo niet. Jij bent
In je manieren zo volmaakt.
Ik mag toch hopen dat ik nooit
Bij nacht door jou word aangeraakt?
Maak niet wat er aan liefde is
Opeens beestachtig en onrein.
Beloof me dat ik levenslang
Jouw ongerepte bruid mag zijn.

Problemen uitpraten op z'n Twents
Na een kwart eeuw met ons beiden
komt mijn vrouw naar me toe en toen
zegt ze: `Ik wil van je scheiden'
en ik zeg: `nou, dat moej' dan maar doen.'
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Lied over de vraag of Jezus
lid zou worden van het CDA
Maria kleedde Jezus aan
en lei hem in de kribbe neer.
Toen kwamen daar de herders aan,
die gastarbeiders van weleer.
Zij zagen ook meteen al wel:
't was hier bepaald geen Bondshotel.
Maar boven klonk een vredeslied,
het CDA bestond nog niet.
Toen Jezus tot de schare sprak,
toen kwam daar zijn familie aan.
Hij preekte voort op zijn gemak,
liet broers en moeder buiten staan.
Men preekte eeuwen later pas
dat het gezin een hoeksteen was,
want tot Maria's groot verdriet
bestond het CDA nog niet.
Hij heeft gezegd: veracht het geld,
bezit maakt u het oog zo boos,
aanmerk de leliën op het veld,
wees als de vogelen zorgeloos.
En wie die boodschap niet begreep,
sloeg hij de kerk uit met een zweep.
Waaruit men ook weer heel goed ziet:
het CDA bestond nog niet.
Een vrouw, betrapt op overspel,
heeft hij gered van 't volksgericht.
Hij geloofde misschien zelf nog wel:
`Mijn juk is zacht, mijn last is licht.'
Hoe kon toch die lichtzinnigheid
zo vreemd verworden, mettertijd,
tot schuldgevoel en vrouwenleed
uit naam van een die Jezus heet?
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Tekeningen
De kastjes, objecten en collages van C. Buddingh'*

The Old Folks at Home, 1974

zonder titel

* Aan het begin van de jaren zeventag begon de dichter Cees Buddingh'plotseling met het maken van beeldend werk schaakbord- en andere collages, objecten en τ n totaal ongeveer zeventig `kastes' sigarenkistjes,
geverfd en op hun kant gezet, met daarin een uit diverse materialen opgebouwde voorstelling Hijzelf sprak
van `gedichten τ n een kaste' Buddingh' als beeldend kunstenaar mocht zich verheugen in verschillende exposities, o m bij Galerie Petit τ n Amsterdam, τ n het Koopmnnshuus in Franeker, het Dordrechts Museum en in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel Maatstaf (November 1974) wijdde een Portfolio
aan het werk, met een inleiding man K Schippers Met dank aan mevrouw Buddingh', Ares Koopman,
Frits fans en de Artotheek Dordrecht Zie ook de rubriek Anthologie

titel onbekend
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object, titel onbekend
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zonder titel

En toen was er nog maar één, 1972

The Old Man and The Sea, zonder jaartal
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Out of the Silent Planet, 1971

zonder titel, 1974

Vor dem Gesetz, 1974
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cο1Ιαge titel onbekend
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schaakbordcollage, zonder titel

schaakbordcollage, zonder titel
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Vertaald proza

Verkrachtingsfantasieën
Margaret Atwood *
(Vertaling Saskia uan der Lingen)
Zoals ze erover doorzaniken in de bladen zou je denken dat het een
nieuwe uitvinding was, en dat niet alleen, maar dat het iets geweldigs is, zoiets als een vaccin tegen kanker. Ze plaatsen het in grote
letters voorop het omslag, en binnenin hebben ze van die vragenlijsten net zoals ze die vroeger hadden over of je wel goed genoeg
was als echtgenote of van het pyknische of leptosome type, weet je
nog? Met de puntentelling ondersteboven op bladzij 73 en dan van
die genummerde doe-het-zelf tabellen, weet je wel? VERKRACHTING, TIEN MANIEREN OM ER IETS TEGEN TE DOEN, alsof het tien
nieuwe kapsels waren of zoiets. Ik bedoel, wat is er nou zo nieuw
aan?
Dus op het werk heeft iedereen het erover, wantje kan geen blad
openslaan of daar heb je het weer, je kan er niet omheen, en het is
nu ook al op televisie. Persoonlijk zie ik altijd liever een JuneAllyson-film op tv maar die worden niet meer gemaakt en ze zenden ze zelfs niet zo vaak meer uit in de nachtfilm. Eergisteren bijvoorbeeld, dat moet dus woensdag geweest zijn, het is goddank vrijdag, zoals ze tegenwoordig zeggen, zaten we te zitten in de vrouwenkantine — de kantine, ik bedoel je zou denken dat je daar een
beetje rust zou kunnen krijgen — en Chrissy slaat het blad dicht
waarin ze heeft zitten lezen en zegt: `Vertel eens op, dames, hebben jullie verkrachtingsfantasieën?'
We zaten met ons vieren ons spelletje bridge te spelen zoals we
altijd doen, en ik had maar twaalf punten, de singleton meegerekend, en geen enkel behoorlijk bod in welke kleur dan ook. Dus ik
zei één klaver, in de hoop dat Sondra zich de één-klaver-conventie
zou herinneren, want de keer daarvoor dat ik die gebruikte dacht
ze dat ik echt klaver bedoelde en bood ze door tot drie, en alles wat
ik had was vier lage en niets hogers dan een zes; en we gingen twee
down en we waren nog kwetsbaar ook. Ze is niet 's werelds beste
bridgespeler, ik bedoel, ik ook niet maar er zijn grenzen.
Darlene paste, maar de schade was geschied, Sondra's hoofd
draaide rond alsof het op kogellagers liep en ze zei: `Wat voor fantasieën?'
* Zie over Margaret Atwood de rubriek Essay 'Rape P/ian lasies' komt uit haar bundel `Dancing Girls'
(1977)
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`Verkrachtingsfantasieën,' zei Chrissy. Ze is receptioniste en zo
ziet ze er ook uit; ze is beeldschoon maar zo koud als ijs, net of ze
helemaal is geverfd met nagellak, alsje begrijpt wat ik bedoel. Gevernist. `Er staat hier dat alle vrouwen verkrachtingsfantasieën
hebben.'
`Jezus, ik zit een broodje ei te eten,' zei ik, `en ik bied één klaver en Darlene past.'
Je bedoelt, dat een kerel je bijvoorbeeld bespringt in een steegje of zoiets,' zei Sondra. Ze was haar lunch aan het eten, we eten
allevier onze lunch onder het bridgen, en ze beet in een stuk van die
selderij die ze altijd meeneemt en begon erop los te kauwen met die
peinzende blik in haar ogen en ik wist dat we het wel konden schudden wat het kaarten betrof.
`Ja, zoiets ongeveer,' zei Chrissy. Ze bloosde een beetje, dat kon
je zelfs onder haar make-up zien.
Ik vind dat je 's avonds niet alleen de deur uit moet gaan,' zei
Darlene, `dan vraagje om moeilijkheden,' en ik kan me vergist hebben maar ze keek naar mij. Zij is de oudste, ze is eenenveertig al
zou je haar dat niet geven en dat doet ze zelf ook niet, maar ik heb
het opgezocht in het personeelsarchief. Ik vind het leuk om iemands
leeftijd te raden en die dan op te zoeken om te zien of ik het goed
heb. Ik gun mezelf een extra pakje sigaretten als ik het goed heb,
ook al probeer ik te minderen. Het lijkt me dat het geen kwaad kan
zolang je het maar niet doorvertelt. Ik bedoel, niet iedereen heeft
toegang tot dat archief, het is min of meer vertrouwelijk. Maar jou
kan ik het wel vertellen, ik neem niet aan dat je haar ooit zult ontmoeten, hoewel je weet maar nooit, de wereld is klein. Nou ja.
`Gut, gut, het is Toronto maar,' zei Greta. Ze heeft drie jaar in Detroit gewerkt en ze geeft je geen kans om dat te vergeten, het lijkt
wel of ze denkt dat ze een oorlogsheld is of zoiets, dat we haar allemaal moeten bewonderen enkel om het feit dat ze nog steeds op deze
aardbol rondloopt, hoewel ze eigenlijk al die tijd in Windsor heeft
gewoond, ze werkte alleen maar in Detroit. Dat telt volgens mij niet
echt. Het gaat erom waar je slaapt, of niet soms?
`Nou, hebben jullie die?' zei Chrissy. Het was duidelijk dat ze ons
de hare wilde vertellen maar ze wou niet de eerste zijn, zo voorzichtig
is ze wel.
`Ik in ieder geval niet,' zei Darlene en ze trok haar neus op, zo,
in rimpeltjes, en ik moest lachen. `Ik vind het walgelijk.' Ze is gescheiden, dat heb ik ook in het dossier gelezen, ze praat er nooit over.
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Het moet trouwens al jaren geleden zijn. Ze stond op en liep naar
de koffieautomaat en draaide ons de rug toe alsof ze er niets meer
mee te maken wilde hebben.
Nou,' zei Greta. Ik begreep dat het tussen haar en Chrissy zou
gaan. Het zijn allebei blondines, ik bedoel daar niets krengerigs mee,
maar ze proberen wel wat kleren betreft elkaar de ogen uit te steken. Greta zou graag bij het archief weg willen, ze zou graag ook
receptioniste willen zijn zodat ze meer mensen zou kunnen ontmoeten. Bij het archief ontmoet je nauwelijks iemand, behalve de andere mensen van het archief. Ik vind het niet zo erg, ik heb genoeg
dingen buiten mijn werk.
`Nou,' zei Greta, `ik denk wel eens, jullie kennen mijn flat? Die
heeft zo'n balkonnetje, daar zit ik 's zomers graag buiten en ik heb
er wat planten staan. Ik let er nooit zo op of ik de balkondeur wel
heb afgesloten, het is zo'n glazen schuifdeur, Jezus, ik zit op de achttiende verdieping, ik heb een mooi uitzicht op het meer en op de
Cl-Tower en zo. Maar op een avond zit ik te zitten in mijn kamerjas, naar de tv te kijken met mijn schoenen uit, jullie kennen dat wel,
en ik zie een kerel zijn voeten langs het raam naar beneden komen
en voor ik het weet staat hij op het balkon, hij heeft zich neergelaten aan een touw met een haak eraan vanaf de verdieping erboven,
dat is de negentiende, en nog voor ik maar van de bank kan opstaan
is hij de flat al binnen. Hij is helemaal in het zwart gekleed met zwarte handschoenen aan' — ik wist meteen uit welke film ze die zwarte handschoenen had, want die had ik ook gezien — `en dan begint
hij, nou ja, je weet wel.'
Je weet wel wat?' zei Chrissy, maar Greta zei: `En naderhand
vertelt hij me dat hij de hele buitenkant van het flatgebouw op die
manier langsgaat, van de ene verdieping naar de andere met zijn
touw en zijn haak.., en dan gaat hij het balkon op en werpt zijn touw
omhoog, en hij klimt erin en verdwijnt.'
`Net Tarzan,' zei ik, maar niemand lachte.
`Is dat alles?' zei Chrissy. `Denk je nooit eens, nou ja, ik denk wel
eens dat ik in het bad zit, zonder kleren aan...'
`Wie neemt er nou een bad mèt zijn kleren aan?' zei ik, je moet
toch toegeven dat het best wel stom is, eigenlijk, maar ze ging gewoon door, `... met een heleboel schuim, ik gebruik altijd Vitabath,
dat is wel duurder maar het is zo ontspannend, en mijn haar opgestoken, en de deur gaat open en daar staat een kerel...'
`Hoe is hij binnengekomen?' vroeg Greta.
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`O, weet ik veel, door een raam of zo. Nou, ik kan eigenlijk niet
uit het bad komen, de badkamer is te klein en bovendien verspert
hij de deuropening, dus ik lig daar maar, en hij begint heel langzaam
zijn kleren uit te trekken, en dan stapt hij bij mij in het bad.'
`Schreeuw je niet of zoiets?' zei Darlene. Ze was teruggekomen
met haar bekertje koffie, ze raakte nu toch geïnteresseerd. `Ik zou
moord en brand schreeuwen.'
`Wie zou me horen?' zei Chrissy. `Bovendien, in alle artikelen
staat datje beter geen weerstand kunt bieden, dan doen ze je niks.'
Je zou trouwens schuim in je neus kunnen krijgen,' zei ik, `van
het hijgen,' en ik zweer je dat ze me alle vier aankeken alsof ik iets
ongepasts had gezegd, alsof ik de heilige maagd had beledigd of zoiets. Ik bedoel, ik zie niet in wat er mis is met een grapje op zijn tijd.
Het leven is toch al zo kort, of niet soms?
Moet je horen,' zei ik, `dat zijn geen υerkrachtingsfantasieën. Ik
bedoel, jullie worden niet verkracht, het is alleen een of andere kerel
die niet officieel aan je is voorgesteld en die toevallig wat aantrekkelijker is dan Derek Cummins' — dat is de assistent-bedrijfsleider,
hij draagt schoenen met plateauzolen of in ieder geval hebben ze van
die dikke zolen en hij praat zo raar, we noemen hem Derek Duck
— `en je vindt het spannend. Verkrachting is als ze een mes hebben of zoiets en je wilt niet.'
En jij dan, Estelle,' zei Chrissy; ze was op haar teentjes getrapt
omdat ik om haar fantasie had gelachen, ze dacht dat ik haar voor
schut wilde zetten. Sondra was ook op haar teentjes getrapt, ze had
haar selderij nu op en wilde over de hare vertellen, maar ze was er
niet snel genoeg bij geweest.
`Vooruit, laat mij jullie er eens een vertellen,' zei ik. `Ik loop 's
avonds door zo'n donkere straat en er komt een vent aan en die
grijpt me bij mijn arm. Nu heb ik toevallig een plastic citroen in mijn
tas, je weet wel dat er altijd staat datje een plastic citroen in je tas
moet hebben? Dat heb ik niet echt, ik heb het een keer geprobeerd
maar dat rotding lekte mijn hele chequeboekje onder, maar in deze fantasie heb ik er een, en ik zeg tegen hem: "Je bent van plan
me te verkrachten, niet?" en hij knikt, dus ik maak mijn tas open
om de plastic citroen te pakken en ik kan hem niet vinden! Mijn tas
zit vol rotzooi, Kleenex en sigaretten en mijn portemonnee en mijn
lippenstift en mijn rijbewijs, je kent dat wel; dus ik vraag hem of hij
zijn handen wil ophouden, zo, en ik stop al die rommel erin en helemaal onderin ligt die plastic citroen, en ik kan het dopje er niet af111

krijgen. Dus ik geef hem aan die vent en hij is heel behulpzaam, hij
draait het dopje eraf en geeft hem aan mij terug en ik spuit hem in
zijn ogen.
Ik hoop datje dat niet te gemeen vindt. Nu ik erover nadenk, is
het een beetje vals, vooral omdat hij zo beleefd was en zo.
`Is dat jouw verkrachtingsfantasie?' zegt Chrissy. `Dat geloof ik
niet.'
`Ze is een raar nummer,' zegt Darlene. Zij en ik zijn degenen die
hier het langst werken en ze zal nooit vergeten dat ik een keer dronken werd op het personeelsfeest en dat ik per se onder de tafel wilde dansen in plaats van erbovenop, ik deed een soort kozakkendans
maar toen stootte ik mijn hoofd tegen de onderkant van de tafel —
eigenlijk was het een bureau — toen ik overeind wilde komen, en
ik was in één klap uitgevloerd. Ze heeft dat opgevat als het kenmerk
van een originele geest en ze vertelt het aan iedereen die hier nieuw
komt en ik weet niet zeker of dat wel fideel van 'r is. Hoewel, ik heb
het gedaan.
`Ik meen het volkomen eerlijk,' zei ik. Dat doe ik altijd en dat weten ze. Het heeft geen zin om niet eerlijk te zijn, zo zie ik het, en
de waarheid komt vroeg of laat toch aan het licht, dus je kunt je tijd
wel beter gebruiken, of niet soms? `Jullie zouden mijn fantasie over
de spuitbus-ovenreiniger eens moeten horen.'
Maar toen was de lunchpauze om, en een potje bridge naar de
knoppen, en de dag daarop hebben we het grootste deel van de tijd
zitten bekvechten over of we een nieuw potje zouden beginnen of
het spel van de vorige dag zouden uitspelen, dus Sondra heeft nooit
de kans gehad om over haar verkrachtingsfantasie te vertellen.
Maar het zette me wel aan het denken, over mijn eigen verkrachtingsfantasieën. Misschien ben ik abnormaal of zoiets, ik bedoel ik
heb ook fantasieën over knappe vreemdelingen die door het raam
binnenkomen, zoals 'Nilfisk de Noorman', was het maar waar, alsjeblieft eentje zonder platvoeten en grote zweetplekken in zijn overhemd en boven de één meter vijfenzestig, lieve God, neem van mij
aan dat het een handicap is om lang te zijn, al gaat het tegenwoordig wat beter, lange mannen beginnen te vallen op iemand die met
haar neus boven hun navel uitkomt. Maar als je helemaal eerlijk
bent kun je dat niet als verkrachtingsfantasieën meetellen. In een
echte verkrachtingsfantasie zou je dat beklemmende gevoel moeten
hebben, zoals wanneer je eraan denkt dat je flatgebouw in brand
vliegt en of je de lift moet nemen of de trap of misschien alleen je
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hoofd onder een natte handdoek moet steken, en je je alles probeert
te herinneren datje hebt gelezen over watje doen moet maar je kunt
geen besluit nemen.
Bijvoorbeeld, ik loop 's avonds door zo'n donkere straat en er
komt een klein lelijk kereltje aan en die grijpt me bij mijn arm, en
niet alleen dat hij lelijk is, je weet wel, met zo'n opgeblazen nietszeggend gezicht, zoals die mannen met wie je bij de bank moet praten als je rood staat — ik bedoel natuurlijk niet dat ze allemaal zo
zijn — maar hij zit letterlijk onder de puisten. Dus hij zet me klem
tegen de muur, hij is klein maar hij is stevig, en hij wil zijn broek
losmaken maar de rits blijft steken. Ik bedoel, één van de belangrijkste momenten in een vrouwenleven, het is bijna zoiets als trouwen of een kind krijgen, en hij laat de rits vastlopen!
Dus ik zeg, met iets van walging: `Jezus Christus,' en hij barst
in tranen uit. Hij vertelt me dat hem zijn hele leven nog nooit iets
gelukt is, en dit was de laatste druppel, hij gaat van een brug afspringen.
`Kijk eens hier,' zeg ik, ik heb medelijden met hem, in mijn verkrachtingsfantasieën draait het er altijd op uit dat ik medelijden met
ze krijg, ik bedoel er moet iets met ze mis zijn, als het Clint Eastwood was zou het anders zijn maar helaas is die het nooit. Ik was
het soort meisje dat dode roodborstjes begroef, je kent dat wel. Daar
wond mijn moeder zich altijd vreselijk over op, ze vond het niet prettig dat ik ze aanraakte, vanwege de bacteriën denk ik. Dus ik zeg,
Hoor eens hier, ik weet hoe je je voelt. Je moet echt iets aan die
puistjes doen, alsje daar vanaf was zou je er best leuk uitzien, heus;
dan zou je niet steeds dit soort dingen hoeven doen. Ik heb ze vroeger zelf gehad,' zeg ik, om hem te troosten, maar het is nog waar
ook, en het draait erop uit dat ik hem de naam geef van mijn oude
huidarts, die ik had toen ik op school zat, dat was nog in Leamington, alleen ging ik voor de huidarts altijd naar St. Catherine. Je mag
gerust weten, ik was hier echt heel eenzaam in het begin; ik dacht
dat het één groot avontuur zou worden en zo, maar het is een stuk
moeilijker om mensen te ontmoeten in een stad. Maar voor een man
zal het wel anders zijn, denk ik.
Of ik lig in bed, snipverkouden, mijn gezicht is helemaal opgezet, mijn ogen zijn rood en mijn neus drupt als een lekkende kraan,
en er komt een vent door het raam naar binnen en hij is ook snipverkouden, het is een nieuw soort griep die rondwaart. Dus hij zegt,
`K gha je verkrachden' — ik hoop datje het niet erg vindt dat ik
113

mijn neus zo dichtknijp maar zo stel ik het me voor — en hij moet
ontzettend niezen, dat kalmeert hem een beetje, ik ben zelf trouwens
ook niet bepaald een schoonheid, je moet wel een beetje pervers zijn
om iemand te willen verkrachten die zo verkouden is als ik, je zou
het idee hebben dat je een fles Gimborn-gom verkrachtte, zo erg
loopt mijn neus. Hij kijkt verwilderd de kamer rond, en het dringt
tot me door dat dat is omdat hij geen Kleenex heeft! `Hier zdaad
de dooz,' zeg ik, en ik geef hem de Kleenex aan, God mag weten
waarom hij überhaupt de moeite heeft genomen om uit bed te komen, je zou zeggen dat alsje van plan was om overal allerlei ramen
binnen te klimmen, datje dan zou wachten tot je gezonder was, of
niet soms? Ik bedoel, daar heb je een zekere hoeveelheid energie voor
nodig. Dus ik vraag hem of ik niet een Citrosan met whisky voor
hem zal klaarmaken, dat neem ik altijd, je bent dan nog steeds verkouden maar je merkt het niet, dus dat doe ik en het draait erop uit
dat we samen naar de nachtfilm zitten te kijken. Ik bedoel, het zijn
niet alleen maar seksmaniakken, de rest van de tijd moeten ze toch
een normaal leven leiden. Ik neem aan dat ze het net als ieder ander prettig vinden om naar de nachtfilm te kijken.
Maar ik heb nog wel een engere... waarin een kerel zegt dat hij
stemmen hoort van engelen die hem zeggen dat hij mij moet doden,
je weet wel, zulke dingen lees je voortdurend in de krant. Daarin
ben ik niet in de flat waar ik nu woon, ik ben weer terug in mijn
moeders huis in Leamington en hij heeft zich in de kelder verstopt,
hij grijpt me bij mijn arm als ik de trap afga om een potjam te halen en hij heeft de bijl ook te pakken gekregen, uit de garage, dat
is echt een hele enge fantasie. Ik bedoel, wat zeg je tegen een gek?
Dus ik begin te beven maar even later heb ik mezelf weer in de
hand en ik zeg, weet hij wel zeker dat de engelenstemmen de juiste
persoon voor hebben, want ik hoor ook van die engelenstemmen en
die hebben me nu al meermalen verteld dat ik de reïncarnatie van
St. Anna zal baren, die op haar beurt de Maagd Maria krijgt en
meteen daarna komt Jezus Christus en het einde van de wereld, en
dat wil hij toch zeker niet in het honderd sturen? Dus hij raakt de
kluts kwijt en luistert nog eens goed en dan vraagt hij om een teken
en ik laat hem mijn pokkeninenting zien, kijk maar, die heeft een
beetje een rare vorm, het is ontstoken geweest omdat ik het korstje
eraf had gekrabd, en dat doet het hem, hij verontschuldigt zich en
klimt weer door het kolenluik naar buiten, zo is hij trouwens binnengekomen ook, en ik zeg tegen mezelf: het heeft toch zo zijn voor114

delen om katholiek te zijn opgevoed al ben ik niet meer naar de kerk
geweest sinds ze de mis niet meer in het Latijn houden, dat is nou
eenmaal niet hetzelfde, je zou net zo goed protestant kunnen zijn.
Ik moet moeder schrijven en haar zeggen dat ze dat kolenluik dicht
moet spijkeren, ik heb me er altijd al aan gestoord. Grappig, ik zou
je niet kunnen zeggen hoe die man eruitziet maar ik weet precies
wat voor schoenen hij draagt, want dat is het laatste dat ik van hem
zie, zijn schoenen die door het kolenluik verdwijnen, en het zijn van
die ouderwetse met veters tot boven de enkels, ook al is hij een jonge
vent. Dat is vreemd, vind je niet?
Maar laat ikje wel zeggen dat ik heel wat angsten uitsta voor hij
goed en wel vertrokken is en ik meteen naar boven ga en een lekkere kop thee zet. Ik denk niet zo vaak aan deze fantasie. Mijn moeder zei altijd dat je niet te lang moet stilstaan bij onplezierige dingen en over het geheel genomen ben ik het daarmee eens, ik bedoel,
door erbij stil te staan gaan ze niet over. Hoewel, alsje er niet bij
stilstaat gaan ze ook niet over, eigenlijk.
Soms heb ik van die korte fantasieën waarin een kerel me bij mijn
arm grijpt maar ik ben een echte Kung-Fu-expert, niet te geloven,
in het echt weet ik zeker dat ik gewoon een dreun op mijn hoofd zou
krijgen en daarmee uit, zoals wanneer je amandelen worden geknipt,
je zou wakker worden en het zou allemaal voorbij zijn behalve dat
hét hier en daar pijn zou doen, en je zou allang blij zijn alsje nek
niet was gebroken of zoiets, ik heb nooit ook maar een volleybal kunnen raken bij gym en een volleybal is toch best groot, weet je wel?
— en ik steek gewoon zap mijn vingers in zijn ogen en dat is dat,
hij valt om, of ik kwak hem tegen een muur of zoiets. Maar ik zou
nooit echt mijn vingers in iemands ogen kunnen steken, jij? Het zou
voelen als warme gelatine en ik hou niet eens van koude gelatine,
als ik er maar aan denk lopen de rillingen al over mijn rug. Over
deze fantasie voel ik me een beetje schuldig, ik bedoel hoe zou jij het
vinden als je moest rondlopen met het idee dat iemand voor het leven blind is vanwege jou?
Maar misschien is dat anders voor een man.
De meest ontroerende die ik heb is als de kerel me bij mijn arm
grijpt en ik zeg, treurig en met iets van waardigheid: `Je zou een
lijk verkrachten.' Daar heeft hij niet van terug en ik leg hem uit dat
ik er pas achter gekomen ben dat ik leukemie heb en dat de doktoren me nog maar een paar maanden hebben gegeven. Daarom banjer ik 's avonds in mijn eentje over straat, ik moet nadenken, je weet
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wel, om met mezelf in het reine te komen. Ik heb niet echt leukemie maar in deze fantasie wel, ik denk dat ik juist deze ziekte heb
uitgekozen omdat een meisje bij mij in de vierde klas eraan is gestorven, de hele klas stuurde haar bloemen toen ze in het ziekenhuis lag.
Ik begreep toen niet dat ze dood zou gaan en ik wou ook leukemie
hebben zodat ik bloemen zou krijgen. Grappig zijn kinderen, vind
je niet? Nou, het blijkt dat hij zelfleukemie heeft, en dat hij ook maar
een paar maanden heeft te leven, dat is de reden dat hij allerlei mensen verkracht, hij is verbitterd want hij is zo jong en zijn leven wordt
hem ontnomen nog voor hij het werkelijk heeft geleefd. Dus we lopen kalmpjes voort onder de straatlantaarns, het is lente en een beetje nevelig, en het draait erop uit dat we samen koffie gaan drinken,
we zijn blij dat we de enige andere persoon in de wereld hebben gevonden die kan begrijpen wat we doormaken, het lijkt wel zoiets als
een lotsbeschikking, en na een poosje kijken we elkaar enkel zo'n
beetje aan en onze handen raken elkaar, en hij gaat met me mee
naar huis en trekt bij me in en we brengen onze laatste maanden
samen door voordat we doodgaan, we worden gewoon 's morgens
niet meer wakker, of zoiets, al heb ik nooit kunnen besluiten wie van
ons nu het eerst doodgaat. Als hij het is moet ik verder fantaseren
over de begrafenis, als ik het ben hoef ik me daar niet mee bezig te
houden, dus het hangt er maar vanaf hoe moe ik ben op dat moment. Misschien geloofje het niet maar soms begin ik zelfs te huilen. Ik huil altijd aan het slot van films, zelfs als ze helemaal niet zo
treurig zijn, dus ik neem aan dat dit net zoiets is. Mijn moeder heeft
dat ook.
Het grappige van deze fantasieën is dat de man altijd iemand is
die ik niet ken, en de statistieken in de bladen, nou ja, de meeste
dan, die zeggen dat het vaak iemand is die je kent, op zijn minst een
beetje, zoals je baas of zoiets — ik bedoel, min baas zou het niet zijn,
die is over de zestig en ik ben ervan overuigd dat hij nog niet eens
zou weten hoe hij een plastic zak moest verkrachten, de oude stumper, maar misschien iemand als Derek Duck, op zijn plateauzolen
— ik moet er niet aan denken — of iemand die je net hebt ontmoet,
die je meevraagt om wat te drinken, het komt er nog van datje nauwelijks meer met iemand kan omgaan, en hoe kan je nu mensen ontmoeten als je ze niet eens voor dat kleine beetje kan vertrouwen? Je
kan toch niet je hele leven in het archief doorbrengen of jezelf opsluiten in je flat met alle deuren en ramen op slot en de luxaflex naar
beneden? Ik ben niet wat je noemt een drinker maar ik mag graag
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af en toe uitgaan en een paar glazen drinken ergens waar het gezellig
is, zelfs al ben ik maar alleen, daarin ga ik met de vrouwenbeweging mee al kan ik het niet eens zijn met een hoop van de rest van
wat ze zeggen. Zoals hier bijvoorbeeld, de kelners kennen me allemaal en als iemand mij, je weet wel, lastig valt... Ik weet niet waarom ik je dit allemaal vertel, behalve dat ik denk dat het je helpt om
iemand te leren kennen, vooral in het begin, om iets te horen over
wat ze denken. Op het werk noemen ze me de kantoortobber, maar
het is niet zozeer dat ik zit te tobben, het is meer dat ik graag uitprakkizeer wat je doen moet in geval van nood, zoals ik al zei.
Hoe dan ook, wat verder opvalt is dat er een hoop gepraat in voorkomt, eigenlijk besteed ik het grootste deel van mijn tijd eraan, in
de fantasie bedoel ik, om me af te vragen wat ik zal zeggen en wat
hij zal zeggen. Ik denk dat het beter zou zijn als je een gesprek op
gang kon brengen. Zoiets van: hoe zou een kerel dat iemand aan
kunnen doen met wie hij net een lang gesprek heeft gehad; als je ze
eenmaal hebt laten merken datje een mens bent, datje ook een leven hebt, zie ik niet hoe ze ermee door kunnen gaan, ofwel soms?
Ik bedoel, ik weet dat het gebeurt maar ik begrijp het gewoon niet,
dat is wat ik nou echt niet begrijp.
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Stenen
Sandra Birdsell *
(Vertaling Gerard Verbart)
Moeder naaide een nieuw schort de dag nadat zij en vader ruzie hadden gehad en hij de deur met een klap dichtsloeg en was weggelopen. Ze bleef een hele tijd bij het keukenraam staan, en ik liep op
mijn tenen door het huis, zenuwachtig omdat ze niet merkte dat ik
al lang in bed had moeten liggen.
Ze had dat schort om toen ze de vrouw van de dokter, mevrouw
Hallman, tegenkwam bij de waslijn; je kon het alleen niet zien door
de zak knijpers die aan haar brede middel hing. Mevrouw Hallman
stond daar lang en slank; de rode nagels van haar tenen staken uit
haar witte sandalen en ze rook net als het duizendschoon dat in een
perkje naast de veranda groeide, aan de achterkant van het huis. Ik
bleef bij hen rondhangen als een lastige vlieg in augustus en luisterde
naar wat ze zeiden. Moeder speelde met de knijpers in de zak en trok
kleine vierkantjes in de aarde met haar voet, terwijl mevrouw Hallman vertelde hoe blij ze was dat ze op het platteland woonde in plaats
van in de stad, dat was toch zoveel fijner voor de kinderen, nietwaar?
Toen vroeg ze: welke is dit nou en moeder vertelde het, Lureen, de
tweede van de vijf, en er was er weer een op komst.
Mevrouw Hallman zei: `Ο wat fijn,' en tuitte haar Jane Russelllippen tot een frambozig rondje en ik wou plotseling dat moeder die
zak afdeed zodat je het werkje in haar schort kon zien. Mevrouw
Hallman tikte op haar vlakke buik en zei dat het maar wat prettig
was om weer slank te zijn, dat was het helemaal voor haar. Toen
lachte ze, en haar stem klonk hoog en tinkelend als een windcarilbn. Moeder lachte ook, en haar lach klonk alsof je twee stenen langs
elkaar wreef.
Bij het avondeten zei moeder tegen vader dat de kinderen vreselijk
waren. En hoe had ze mevrouw Hallman nu binnen kunnen vragen? Hij had het hok dat hij beloofd had na een maand nog niet
getimmerd en Rudy had Jeepers weer losgelaten in de keuken en
Sharon wilde niet van de keukentafel komen. Ze had mevrouw Hallman wat tomaten aangeboden, maar ze zijn allergisch voor toma* Sandra Birdsell (geb 1942) publiceerde haar eerste bundel, 'Night Travellers', waaruit bovenstaand
verhaal, in 1982
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ten, en het was erg jammer, maar ze kon niet bridgen met mevrouw
Hallman omdat ze wel wat beters te doen had.
Als mevrouw Hallman kwam koffie drinken, stuurde moeder me
naar de kelder om een pot vruchtengelei en legde ze een schoon kleed
op tafel. Even later zat ze rondjes te trekken met haar vinger, glimlachend en knikkend, terwijl mevrouw Hallman rammelde met haar
bedelarmband en praatte over Toronto en Minneapolis en `mijn
man de dokter' . Ik zat te luisteren naar haar lach als een windcarillon en kon geen vin verroeren als moeder zei dat ik buiten moest
gaan spelen met de anderen.
Als mevrouw Hallman weg was, zette moeder met een dreun de
potten en pannen op het fornuis of ze zette vaders visserspet op en
ging schoffelen in de tuin, waarbij de kluiten in het rond vlogen.
Hun oudste dochter, Emily, en ik werden vriendinnetjes. Ze
speelde winkeltje met echte spullen en ik mocht kijken. Ze kreeg
kauwgom en prik zo vaak ze maar wilde en soms gaf ze mij ook een
slokje. Ze had een eigen fiets waar ik van haar niet op mocht rijden.
Mijn hoge post in de esdoorn waarin ik die zomer een boomhut had
gebouwd, liet ik voor wat hij was, en ik begon rond te drentelen in
de keuken en te klagen dat ik niets te doen had. Toen ik moeder
vroeg waarom we niet eens zo'n stomme fiets hadden, sloeg ze de
ovendeur met een harde klap dicht en zei dat een fornuis belangrijker
was dan een fiets en als we hier in huis ooit iets nieuws zouden krijgen, dan was het een fornuis dat het tenminste doet.
En toen probeerde Rudy zijn hengel uit te gooien naar de telefoonkabels en kreeg hij een vishaak in zijn vinger. Moeder stuurde me naar de Hallmans en de dokter zei dat hij wel langs zou komen en toen bleef hij een snee vers brood eten waarbij hij aldoor zat
te kijken naar de kast waar moeder haar pas gebakken brood en bolletjes had opgestapeld. En toen hij vroeg of het echt waar was, had
ze dat heerlijke brood zelf gebakken, toen glimlachte ze net zo naar
hem als naar vader wanneer die aan het kleine krulletje trekt in haar
nek en zegt dat ze nog steeds het figuur van een jong meisje heeft.
De dokter stond in de deuropening met twee broden van ons onder zijn arm en vroeg of ze het recept mochten hebben. Hij zei er
nog iets achteraan en moeder lachte hoog en tinkelend als een windcarillon en zei dat ze altijd al had willen bridgen, er was alleen nooit
iemand geweest die het haar had willen leren, en ja hoor, hij kon
het recept gerust krijgen.
De dag daarop stuurde ze mij erheen met het recept dat ik even
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onder een steen legde om Rudy te helpen de draad te ontwarren van
vaders vismolen, die aan een vlieger vastzat. We kregen het niet voor
elkaar, dus begroeven we de molen maar in de tuin en toen ik terugkwam bleef ik staan kijken hoe het papiertje onder de steen flapperde in de wind. En toen zag ik Emily's fiets liggen en ik lichtte
de steen op en liet het recept wegwaaien. Ik vertelde moeder dat de
vrouw van de dokter had gezegd dat ze geen tijd had om brood te
bakken.
Toen vader thuiskwam voor het avondeten was moeder met veel
lawaai pannen op het fornuis aan het zetten en zei ze dat ze toch niet
aan dat bridgen kon beginnen, daar had ze het veel te druk voor.
Vader zei dat een slecht geweten nooit rust gegund werd en moeder lachte, en haar lach klonk alsof je twee stenen langs elkaar wreef.
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Elke dag een beetje meer
Μοrley Callaghan *
(Vertaling Yvonne Hassing)
De namiddagzon bescheen nog net het tipje van de bank in Bryant
Park waarop de knappe, jonge mevrouw Winslow een ogenblikje zat
uit te rusten, voordat ze aan de wandeling naar huis zou beginnen.
Ze had urenlang in de warenhuizen rondgelopen en alle etalages bekeken, en er was tenslotte een gevoel van rust en tevredenheid over
haar gekomen. Elke middag als ze van huis ging, probeerde ze er
vrolijk, aantrekkelijk en zorgeloos uit te zien. Nu, terwijl ze zomaar
wat naar een oude man zat te kijken die in het voorbijgaan met korte
rukjes zijn hoofd op en neer bewoog, hoopte ze dat ze dit tevreden
gevoel nooit zou kwijtraken. Ze besefte dat er maar een paar kleine veranderingen in haar leven nodig waren om haar voor altijd gelukkig te maken.
Ze zat doodstil op de bank en nu scheen de zon niet meer rechtstreeks op het park. Hij zakte achter de kantoorgebouwen en verdween uit het gezicht. Twee goedgeklede jongemannen die voorbijkwamen, draaiden hun hoofd opzij om haar te zien, de een fluisterde
iets tegen de ander en ze wist dat ze met oprechte bewondering naar
haar hadden gekeken. Mevrouw Winslow raakte zo opgetogen over
haar eigen gemoedsrust dat ze begon te verlangen naar die paar kleine dingen die daar eigenlijk bij hoorden. Opeens kreeg ze zin om
te bidden, maar toen voelde ze zich zo nederig in dat verlangen dat
ze geen woord kon uitbrengen. Haar zwijgen en haar intentie zeiden in feite veel meer dan wat voor gebed dan ook. Een beetje
schuchter eerst, alsof het moeilijk was haar gedachten op een rijtje
te krijgen, begon ze God te vragen haar man tevreden te maken,
zonder enige achterdocht jegens haar. Ze vroeg of Hij haar nooit
iets zou laten doen waardoor John zou kunnen denken dat hij haar
kwijtraakte. Als ze alleen maar samen verder konden leven zoals
twee jaar geleden, toen ze pas getrouwd waren, zou ze tevreden zijn.
Ze klaagde er niet over dat er niets van hun plannen terecht was ge" Morley Callaghan (geb 1903) is de nestor van de Canadese literatuur, die hij als eerste uittilde boven
het n iveau van Victoriaans provincialisme in een Britse kolonie. Daarmee legde hij de grondslag voor het
moderne, meer Amerikaans georienteerde Canadese koste verhaal Zelf heeft h~1 er honderden geschreven
Zijn proza is sober, direct, realistisch, en gaat meestal over de kleine belevenissen van doorsnee-mensen en
hun besef van mislukking Buiten Canada is Callaghan bekend door zijn Parijse avonturen einduren
twintig, beschreven in 'Thai Summer in Paris' (1963), waarin Hemingway, Scott Fitzgerald en andere
prominenten uit die tijd figureren.
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komen, dat ze altijd achtervolgd werden door pech of dat haar man
van het ene baantje in het andere terechtkwam en het werk steeds
minder geschikt voor hem was. `Wat is het toch in mij dat hem zo
onzeker maakt?' vroeg ze. `Als ik zeg dat ik ga winkelen lijkt hij achterdochtig, en als ik mooie kleren aantrek en mijn lippen stift, wordt
hij jaloers. Ik zou de hele dag thuisblijven en het niet erg vinden er
slonzig uit te zien als ik dacht dat ik hem daarmee gelukkig kon maken.' Toen zei ze in haar stille gebedje: 'Maak alstublieft dat we weer
net zo van elkaar houden als voordat we getrouwd waren.'
Ze leunde naar achteren, volkomen getroost van binnen. Het was
zo fijn op de bank te zitten en haar ogen te sluiten en net te doen
alsof het weer drie jaar geleden was, die keer dat John en zij gingen dansen en eerst naar een wegrestaurant reden waar je heerlijk
kip kon eten. Ze hadden drie van die mooie volle jaren gehad νόόr
hun huwelijk; ze hoefde alleen maar haar ogen te sluiten om weer
voor zich te zien hoe hij altijd een brede lach op zijn gezicht had en
met zijn hand hoog boven zijn hoofd zwaaide als hij bij haar voor
de deur stond. Ze zat daar met haar handen op haar schoot allerplezierigst te dromen zonder te merken dat het al was gaan schemeren en dat er een heleboel mensen voorbijkwamen. Tenslotte keek
ze op, zag de flauwe lichtjes in de kantoorgebouwen rondom het
park, zuchtte eens diep en zei toen: `Lieve hemel, hoe laat is het?'
Ze stond op en ging haastig op huis aan.
Het was druk op straat; iedereen had haast. Eventjes nog bleef
ze stilstaan op het trottoir, een lange, eenvoudig geklede maar gedistingeerde jonge vrouw, die nog steeds aan zulke aangename dingen dacht dat ze er werkelijk stralend uitzag. Ze wou dat ze thuis
was zodat ze haar geluk kon delen. Toen dacht ze: `Wat is er toch
met me aan de hand? John zit natuurlijk thuis te wachten. Ik moest
me schamen.' Ze woonde niet zo ver van de hoek en ze koesterde
de kinderlijke hoop dat ze op de één of andere manier eerder thuis
zou zijn dan haar man. Toen ze bij hun flat aankwam was ze buiten adem.
Zodra ze de deur opendeed, hoorde ze John bezig in de keuken.
Hij liep op en neer tussen de kast en de tafel en zette borden neer
voor het eten dat ze niet had klaargemaakt. Hij was een lange, magere jongeman met kort blond krullend haar, een klein blond snorretje en zorgelijke blauwe ogen. Hij droeg een wit overhemd met
gerafelde manchetten en een oude grijze, ongeperste broek. Sinds
twee maanden had hij een baan, tijdelijk naar hij hoopte, als incas122

seerder van termijnbetalingen voor een radiozaak, en zijn smalle gezicht maakte een vermoeide indruk.
Toen zijn vrouw hem zag, schaamde ze zich opeens voor haar
goedverzorgde haar en haar rode lippen, en ze schaamde zich nog
meer dat ze te laat was. `John, lieverd, ga toch zitten,' zei ze terwijl ze haastig een schort omdeed. `Ik ben wezen winkelen en het
is een beetje laat geworden. Het spijt me verschrikkelijk.' Maar ze
kon de uitdrukking van warme, heimelijke tevredenheid niet helemaal van haar gezicht halen.
`Je zou denken datje toch wel eens moe zou worden alsje de hele
dag op stap bent,' mopperde hij terwijl hij ging zitten, zijn lange benen over elkaar sloeg en haar begon te observeren. Ze zag er zo verhit en ademloos en toch zo verzorgd en aantrekkelijk uit. Haar gezicht gloeide nog van het snelle lopen en haar levendige opgewekte
gedachten. Hij fronste zijn wenkbrauwen en zei: `Je bent dus wezen winkelen, hè Madge?'
Niet echt,' zei ze lachend. `Ik heb niets gekocht.'
Je bent elke middag opgedoft alsof je ergens naartoe geweest
bent.'
`Het kan toch geen kwaad dat ik etalages ga kijken als ik maar
niets uitgeef?' zei ze snel.
`Toe maar. Laat me maar weer voelen dat je eigenlijk geld zou
moeten hebben om uit te geven.'
`Dat zou ik nooit zeggen.'
`Nee, maar je denkt het wel. Je doet zo je best om er verdraagzaam over te doen. God weet zou ik het er beter afbrengen als ik
dacht dat je niet zo ontevreden was.'
Ze was zo verbaasd, ze kon wel huilen.
Zeg alsjeblieft niet dat ik ontevreden ben, John, alsjeblieft.'
Maar toen ze zag hoe hij onhandig zijn benen over elkaar sloeg,
op zijn stoel zat te schuiven en toen zijn handen tussen zijn knieën
liet vallen, wist ze dat hij nog niet had gezegd wat hij op zijn hart
had en waardoor hij zo uit zijn doen was geraakt toen hij op haar
zat te wachten. Als een nukkig jongetje barstte hij plotseling uit:
`Waarom ben je zo laat, Madge? Waar ben je geweest?'
Ik heb gewoon wat rondgekeken in de winkels,' begon ze glimlachend. Ze zweeg even en dacht er over hem te vertellen hoe ze op
de bank was gaan zitten en aan hem had gedacht, maar toen besefte
ze opeens dat hij haar niet zou geloven, en daarom voegde ze er
zwakjes aan toe: `Ik dacht dat ik wel naar huis kon lopen, maar ik
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deed er een hele tijd over.' Ze voelde zowaar dat ze bloosde.
'Madge,' zei hij, terwijl hij aandachtig naar haar keek, `je liegt.
Ik weet het. Goeie God, je staat te liegen. ' Hij sprong op, liep naar
haar toe, legde zijn handen op haar schouders, en zei: `Waarom zag
je er zo opgewonden uit toen je binnenkwam? Ik heb het heus wel
gemerkt.'
Er was niets aan de hand. Ik was buiten adem omdat ik me zo
had gehaast,' zei ze.
Hij pakte haar krampachtig bij haar schouders alsof hij wanhopig besefte geen vat op haar te hebben, alsof hij voelde dat ze geheel en al behoorde bij het leven dat ze vόόr hun huwelijk hadden
geleid. `Je kunt me maar beter vertellen watje hebt gedaan. Ik weet
datje liegt,' zei hij. `Je liegt, je liegt.' Zijn grote hand trilde toen
hij haar bij de pols pakte, en ze riep uit: `O, doe me geen pijn, John.
Doe me geen pijn!'
`Geef dan toe datje liegt.'
Ik heb gelogen, John, maar niet echt.'
Ik heb het altijd wel geweten. Verdwijn alsjeblieft!'
`Laat mijn pols los! Ik heb altijd van je gehouden, John. Ik heb
alleen maar op een bankje in het park gezeten. Ik ben helemaal de
tijd vergeten. Ik ging zitten denken en ik heb zo'n beetje zitten bidden dat alles beter zou worden voor ons allebei, en toen ik daar zat,
vergat ik dat het al zo laat was. Zie je dan niet dat het waar is wat
ik zeg?'
Verdwaasd door zijn woedeuitbarsting begon hij op en neer te lopen. Hij mompelde: `Een beetje op een bankje luchtkastelen zitten
bouwen. Je probeert niet eens aan de dingen te wennen. Je zou iets
moeten hebben dat je thuis hield. Je zou een stuk of zes kinderen
moeten hebben. In ieder geval heb ik er genoeg van. Het begint op
mijn zenuwen te werken.'
Zonder naar haar te kijken, alsof hij zich een beetje schaamde,
greep hij zijn jas en liep met grote stappen naar de gang. Ze hoorde
hem de deur dichtslaan.
Ze wreef haar pols en ging zitten om op hem te wachten. Ze voelde dat hij terug zou komen als hij doodmoe was van het lopen, en
dat hij er spijt van zou hebben dat hij haar pijn had gedaan. Met
tranen in haar ogen keek ze het akelige kleine keukentje rond. Ze
had zo'n merkwaardig schuldgevoel. Bleek en stil probeerde ze er
achter te komen wat het toch was dat hen langzaam uit elkaar dreef,
elke dag een beetje meer.
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Bernadette
Mavis Gallant*
(Vertaling Pleuke Boyce)
Op de honderdzesentwintigste dag kon Bernadette niet langer denken dat ze het niet zeker wist. Ze haalde de kalender uit haar kastlade — een keukenkalender, met de zondagen en heiligendagen in
vette, rode cijfers, onder een schitterend gezicht op de Alpen. Dwars
over de Alpen stond de naam van een ijzerwinkel en het adres ervan aan de andere kant van Montreal. Vanaf begin oktober was de
kalender beduimeld en vlekkerig, zo vaak had Bernadette er met een
vochtig gemaakte wijsvinger de dagen op geteld: vierendertig, vijfendertig, zesendertig... Dat was in oktober geweest, het begin van
de angst, toen de bomen in de tuin en langs de straat in de buitenwijk rood en geel opvlamden. Bernadette had als een razende, met
veel rekken en buigen, vloeren geschrobd en muren geboend, zo zeer
dat het haar werkgevers, de aardige, ruimdenkende Knights verontrust had.
`Ze is gewend om hard te werken — dat kun je gewoon zien,' had
Robbie Knight op een zondag gezegd, ter verontschuldiging bijna
voor het feit dat ze personeel in huis hadden. Bernadette had verkozen die dag de trap en het houtwerk te boenen, in plaats van te
rusten. Het verstoorde de sfeer in huis, maar geen van de Knights
wist hoe er opgetreden moest worden tegen een gedienstige die te
hard wilde werken. Hij zat bij het raam en genoot van de warme
oktoberzon terwijl hij zich in de zondagsbladen probeerde te verdiepen, maar hij voelde zich schuldig omdat zijn vrouw zich zorgen
maakte over Bernadette.
Ze blijft maar werken,' zei Nora. `Ik heb tegen haar gezegd dat
ze dat zware werk voor de werkster moest laten liggen, maar ze staat
* Mavis Gallant werd zn 1922 zn Montreal geboren, en tweetalig opgevoed Hoewel ze sinds 1950 τn
Parys woont, heeft ze altijd in het Engels geschreven. De meeste ran haar verhalen werden oorspronkelijk
in de New Yorker gepubliceerd lavis Gallant heeft twee romans geschreven, maar haar grote faam berust op haar korte verhalen, waarin sfeertekening belangrijker is dan intrige Ze gaan over mensen die letterlijk of fτgυυrlηk ontheemd zijn en spelen vaak buiten Canada Mavis Gallant combineert indringende
observaties met een meesterlijke verteltechniek die reel ran haar effect ontleent aan wat onuitgesproken
blijft 'Bernadette' dateert al uit 1955 en werd opgenomen τn de bundel 'My Heart is Broken' (1964)
Voor haar laatste verhalenbundel `Home Truths' uit 1984 (zie ook Essay) ontving Mavis Gallant de Governor General's Award
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erop. Misschien wil ze zo haar dankbaarheid tonen, omdat wij haar
als mens behandelen en niet als een slavin. Denk je ook niet?'
`Vast.'
Ik ben zo moe,' zei Nora. Ze leunde met gesloten ogen achterover in haar stoel, een toonbeeld van uitputting. Die morgen had
ze finaal een van haar nagels gebroken, terwijl ze Bernadette had
geholpen met iets dat Bernadette gemakkelijk alleen had afgekund.
Maar je hebt gelijk dat ze gewend is om hard te werken. Ze heeft
waarschijnlijk nooit anders gedaan.' Robbie probeerde hierop geen
antwoord te geven. `Het is een van die dingen waartegen ik altijd
gevochten heb,' zei Nora.
Hij gaf het op. Zijn krant gleed op de grond. Verplicht om over
de gevechten van zijn vrouw na te denken kon hij zich onmogelijk
op iets anders concentreren. Nora's wapens waren altijd in vlijmscherpe conditie om er twee draken mee te verslaan: politiek geknoei
en de Kerk van Rome. Ze had gestreden voor geboortenregeling,
gepasteuriseerde melk, inenting, moedertehuizen, bejaardentehuizen en honden- en kattenasielen. Tegen de censuur, voor stemgerechtigheid van kloosternonnen en voor provinciale
inkomstenbelasting.
Jij zal nooit veranderen,' zei Robbie afwezig. Nora nam deze
hulde in ontvangst zonder haar ogen open te doen. Robbie keek naar
haar en naar de magere, nerveuze hand met de gebroken nagel.
Opwindend kun je haar moeilijk noemen,' had hij eens tegen een
van zijn maîtresses gezegd. `Maar ze is echt van het goeie soort, als
je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, ze is echt uit het goeie hout gesneden. Ik zou me mijn leven, eerlijk gezegd, niet voor kunnen stellen zonder Nora.' De jongedame, die aldus was toegesproken, was
onmiddellijk in tranen uitgebarsten, maar daar was Robbie aan gewend. Overdreven emotionaliteit in andere vrouwen versterkte het
respect dat hij voor zijn vrouw voelde.
De Knights waren bijna zestien jaar getrouwd. Zij beschouwden
zichzelf als hecht met elkaar verbonden. Als zoveel mensen die de
liefde ontgroeid zijn, hadden zij hun relatie geconsolideerd met favoriete vooroordelen, dingen die voor hen een speciale betekenis
hadden en een geheel eigen terminologie, waardoor ze tijdens een
diner geamuseerde blikken konden uitwisselen en ze zich een tikkeltje verheven voelden boven de rest van de wereld. Hun huis bond
hen, en hun twee dochters die nu op kostschool zaten. Particuliere
scholen druisten in tegen de sociale opvattingen van de Knights,
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maar waar het hun eigen kinderen betrof hadden zij een kostschool
noodzakelijk geacht.
`Het waren zulke egoïsten,' legde Robbie graag uit. `Net als hun
vader.' Hier lachte hij meestal even en zijn toehoorders ook. Hij
deed graag een beetje jongensachtig kleinerend over zichzelf, een
gewoonte die hem, evenals zijn jongensachtige voornaam, uit zijn
schooltijd was bijgebleven. `Nora heeft ze alletwee in St. Margaret's
gedumpt en binnen een jaar was het over.'
Drie keer was Nora er achter gekomen dat Robbie een verhouding had. Iedere keer had zij hem moedig geconfronteerd en hem
gedwongen het met haar te bespreken, iets wat zij `tot een oplossing
komen' noemde. In het begin was zo'n gesprek altijd vormelijk geweest, een kille opeenvolging van vragen en antwoorden — Robbie bang en bijna misselijk; Nora die hem, ontmoedigend, niets voor
de voeten wierp. Gewoonlijk sliep ze een paar nachten in een andere kamer. Dit stelde haar in staat, zei ze, om na te denken. Na
een nacht van nadenken was zij uitgerust en klaar voor weer een dag
praten. Ze ontleedde hun huwelijk, hun beider levensloop en jeugd
en hun ongebruikelijke karakters. Ze legde Robbie uit wat een Don
Juan-complex was en ze legde uit wat hij ermee probeerde te bewijzen. Met elkaar verzoend, tenslotte, konden ze de hele nacht zitten
praten, meestal in de keuken, het meest neutrale vertrek in huis,
waarbij ze langzaam en kameraadschappelijk een fles whisky dronken. Robbie begon de telefoontjes van zijn vriendin te mijden en
schreef haar tenslotte een brief waarin hij zei dat zijn huwelijk door
de mangel gegaan was en zij zonder het ongelooflijke begrip van zijn
vrouw allemaal in een onverkwikkelijke situatie beland zouden zijn.
Hij en zijn vrouw hadden nu een nieuwe verstandhouding bereikt
die voller, echter, rijper en dieper was. Door hun lange genegenheid voor elkaar zouden zij een nieuwe start kunnen maken op een
andere basis, zo eindigde de brief gewoonlijk.
Deze brief was in de grond van de zaak waar. Na dergelijke beroeringen ging het geweldig met zijn huwelijk. Hij voelde zich kleiner gemaakt, op een niet onprettige manier, en het was Nora's gewoonte om hem geduldig en goedgemutst te behandelen, als een ziek
kind.
Hij keek naar de krant die aan zijn voeten lag en probeerde een
filmrecensie te lezen. Het was hopeloos. Nora's stilzwijgen eiste zijn
aandacht op. Hij stond op, kuste haar vluchtig, en maakte aanstalten
om te vertrekken.
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Ga je nog wat werken?' vroeg Nora, zonder haar ogen open te
doen.
`Mmm, ja,' zei hij.
Ik zal zorgen dat het stil blijft in huis. Zal ik je je lunch laten
brengen?'
`Nee, ik kom wel naar beneden.'
'Watje wilt, schat. Het is geen moeite.'
Hij ontsnapte.
Hij was partner in een firma die bouwkundige adviezen gaf. Ooit
had hij toneelschrijver willen worden. Het was deze interesse geweest, naast andere dingen, waartoe Nora zich tijdens hun studietijd had aangetrokken gevoeld. Robbie had een college toneelschrijven gevolgd — een zijlijn naast zijn hoofdstudie. Zijn familie had
er op gestaan dat hij ingenieur zou worden; hij had wel eens gezegd
dat hij ze zou tarten en naar Londen of New York zou gaan. Nora
wist toen al dat het worstelen en strijden haar in het bloed zat. Ze
had vaak gewenst dat zij een man was. Ze geloofde dat zij, ter compensatie van die overmatige strijdlustigheid in haar karakter, met
iemand moest trouwen die in wezen vrouwelijk was, een of ander
soort kunstenaar. Tegelijkertijd had een brandende angst voor armoede haar in de richting gedreven van iemand met stabiliteit, connectiés en een beroep buiten de sfeer van de kunst. Zowel zij als
Robbie waren als student politiek actief geweest. Ze hadden elkaar
ontmoet op een bijeenkomst die iets met de Spaanse burgeroorlog
te maken had — het soort bijeenkomst, zoals Nora het later beschreef, waarbij iedereen op de grond zat en bier dronk uit lege augurkenpotten. De groep had een homogeniteit uitgestraald die nogal
bedrieglijk was; politieke betrokkenheid was een grote gelijkschakelaar. Voor Nora, die uit een armoedig, bekrompen gezin uit de
lagere middenstand kwam, was politieke actie een stap omhoog geweest. Het had haar in contact gebracht met mensen die zij anders
niet zou hebben leren kennen. Haar snobisme kreeg een nieuwe dimensie; zij noemde zichzelf iemand uit de arbeidersklasse, wat, strikt
genomen, niet waar was. Voor Robbie, in opstand tegen zijn familieleden, die bemiddeld en conservatief waren en geen idee hadden
van de kwetsende dingen die hij achter hun rug over hen zei, was
het een uitstapje naar een andere wereld. Hij raakte in een linkervleugel van bierdrinkers verzeild, waar hij met open armen ontvangen werd vanwege zijn geld, zijn knappe uiterlijk en het respectabele cachet dat hij aan de groep gaf. Zijn favoriete uitdrukking in
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die tijd was `uit het volk' . Hij zag Nora per vergissing voor iemand
uit het volk aan en was al met haar getrouwd bijna voordat hij zijn
vergissing had ingezien. Nora deed toen iets ongelooflijks. Zij verzoende Robbie met zijn familie. Zij moedigde hem aan om bij de
firma van zijn vader te gaan. Zij zette, op uiterst tactvolle wijze, een
domper op de gedachte aan Londen en New York.
Toch bleef ze zijn belangstelling voor het toneel aanmoedigen.
Meer nog, zij creëerde zo'n nadrukkelijke sfeer van toneelschrijven
in huis dat veel van hun oppervlakkige kennissen dachten dat hij toneelschrijver was en versteld stonden als ze hoorden dat hij de
Knight was van Turnbull, Knight & Beardsley. Robbie was, na de
universiteit, vaak aan een toneelstuk begonnen en had het even zo
vaak weer opgegeven. Hij had geen cursussen meer gevolgd na de
universiteit, maar hij las en gaf kritiek en was op een punt aangekomen waar hij alles afwees wat met het Engelstalige toneel te maken had.
Nora viel hem in alles bij waarin hij geloofde. Hardnekkig deelde ze zijn passie voor toneel — die allang niet meer echt was, behalve als zij erop stond — en praatte met hem over zijn werk, deelde
zijn problemen en probeerde te helpen. Zij wist dat zijn moeilijkheden voortkwamen uit het feit dat hij zijn daguren op het kantoor
van de firma moest doorbrengen. Ze was het met hem eens dat het
toneel zijn ware leven was, met de firma als een praktische bijkomstigheid. Zij was realistisch; zij eiste niet dat hij zijn aandeel in
de zaak verkocht en zich in een leven van onzekerheid stortte — een
vooruitzicht dat hem bijzonder beangstigd zou hebben. Zij wist dat
de firma de basis van alles was, dat die de school van de meisjes betaalde en hun reis naar Europa om de andere zomer. Het was de
firma die Nora tijd en bewegingsvrijheid gaf voor haar nooit aflatende gevechten met de politieke en kerkelijke autoriteiten van Quebec. Zij moedigde Robbie aan om in zijn vrije tijd te schrijven. Praktisch iedere dag, gedurende zijn `goede' periodes, herinnerde ze hem
aan zijn werk. Ze nam zelden een uitnodiging aan zonder eerst Robbie op kantoor te bellen en te vragen of hij zich wilde opsluiten die
avond, om te werken. Zij kon zonder verveling, zonder dat het haar
ooit te veel werd, over zijn werk praten, zoals ze ook over zijn verhoudingen kon praten. Het enige verschil was dat ze whisky dronken als zij gezamenlijk Robbies ontrouw aan het verklaren waren.
Als ze het over zijn toneelstuk hadden, hoe het maar niet op wilde
schieten, liep Nora naar de ijskast en haalde een fles melk te voor129

schijn. Ze was eerlijk en onverdroten; ze beschikte over een woordenschat die hun relatie en huwelijk binnenstebuiten kon keren. Na
een hele avond naar Nora geluisterd te hebben, het in alles met haar
eens, ging Robbie, getemd door de waarheid en helemaal leeg, naar
bed. Hij voelde dat zij het absolute nulpunt hadden bereikt van alles wat ze ooit zouden kunnen zeggen. Na te veel gepraat, dacht hij
dan, zou een echtpaar uit elkaar moeten gaan, gewoon uit elkaar,
zonder nog een woord, vol goede gedachten en wederzijds begrip.
Hij was bang voor woorden. Daarom kreeg het eenvoudige verlaten van de huiskamer, die zondagmorgen tegen het eind van oktober, het dramatische karakter van een ontsnapping.
Hij liep de trap op — een vrij man. Bernadette zat geknield de
geverfde plinten te soppen. Haar goedkoop gepermanente haar lag
geplet in op slakken gelijkende krullen, elke slak vastgehouden door
twee over elkaar geschoven schuifspeldjes. Ze was jong, met die aandoenlijke aantrekkelijkheid van de jeugd.
Bonjour, Bernadette.'
Jour.'
Zij boog zich voorover en dompelde haar handen onder in de emmer met zeepsop. Even daarvoor had ze overwogen van de trap te
springen en te doen alsof het een ongeluk was. Robbies onverwachte
verschijning had haar, van schrik gekalmeerd. Ze veegde haar voorhoofd af en wachtte tot hij de deur achter zich had dichtgedaan.
Toen wierp ze zich met haar dweil op de plint. Voelde zij iets — iets
dat aan haar trok, pijn? `Merci, mon Dieu,' fluisterde ze. Maar er was
niets om dankbaar voor te zijn, ondanks de muren en de emmers
water en het buigen en rekken.
Nu was het eind december, de honderdzesentwintigste dag — Bernadette kon niet langer denken dat ze het niet zeker wist. De Knights
gaven een feestje. Bernadette legde de kalender terug in de lade, onder haar opgevouwen onderjurken. Ze had er zovaak op geteld dat
hij haar angst leek uit te schreeuwen; iedereen die hem zag zou het
onmiddellijk weten.
Wekenlang had zij in een zwarte zee van angst en misselijkheid
geleefd. De Knights hadden aangeboden haar met Kerstmis naar
huis, naar Abititi, te laten gaan, hadden zelfs haar reiskosten willen betalen. Maar ze wist dat haar vader het meteen zou weten als
hij haar zag en haar zou vermoorden. Ze ging liever haar gangetje
in een vertrouwde omgeving, alsof de normaliteit, de steeds terug130

kerende routine van het 's morgens opstaan, koffie zetten voor mijnheer Knight en thee voor mevrouw Knight, uit de macht der gewoonte, de dingen zou dwingen zo te zijn als ze voor oktober geweest waren. Tot dusver hadden de Knights niets gemerkt, hoewel
de meisjes, thuis voor de kerstvakantie, hadden geplaagd dat zij dik
werd. St. Jozef zij gedankt waren de meisjes nu naar het noorden
gestuurd om er met vrienden te skiën en bestond er geen gevaar
meer dat ze de aandacht op Bernadettes taille zouden vestigen.
Voor het feest moest Bernadette een uniform dragen, iets wat ze
een tijdje niet gedaan had. Ze perste het op en hing het weer over
de hanger zonder het aan te passen, verdoofd door voorgevoelens,
te bang om nog te kunnen denken. Ze had de hele morgen aan de
huiskamer besteed. Die was nu keurig, onwerkelijk, als een kamer
die gereed was voor een kleurenfoto in een tijdschrift. Er stonden
bloemen en asbakken in overvloed. Het was een kamer die wachtte totdat de wanorde zou inzetten.
`Dankjewel, Bernadette,' had Nora gezegd, als altijd de houding
aannemend dat Bernadette haar een onverwachte dienst bewezen
had. `Het ziet er fantastisch uit.'
Nora hield van de kamer; hij was gerieflijk en sloot aan bij haar
afschuw van vertoon. Aan het begin van haar huwelijk was zij tot
de slotsom gekomen dat ze zich niet zeker voelde van haar smaak;
omdat ze elegantie met luxe verwarde had ze beide vermeden. Later had ze de Frans-Canadese meubelen ontdekt en ze kon haar interieur nu zien als eenvoudig, charmant, een tikkeltje amusant zelfs.
De bar, bijvoorbeeld, was een prie-dieu die Nora, vlak na de oorlog,
op een van haar strooptochten door het boerenland ontdekt had,
voordat Amerikaanse toeristen, met een goede neus voor een koopje,
de provincie (volgens haar) van zijn voornaamste erfgoed hadden
beroofd. Zij had de prie-dieu in een oude schuur gevonden en hem
voor drie dollar gekocht. Geschuurd, geboenwast, van binnen uitgediept zodat er flessen in konden staan, werd hij algemeen als een
van Nora's beste trouuailles beschouwd. Het feest die avond werd ter
ere van een priester gegeven — een vrijzinnige priester uit België,
een voorvechter van moderne kerkkunst en eveneens een van Nora's ontdekkingen. (Wie, behalve Nora, zou op de gedachte komen
om een feest te geven voor een priester?)
Robbie vroeg zich af of hij geen aanstoot zou nemen aan de priedieu. ` Misschien kun je het blad beter omhoog laten zodat hij het
kruis niet ziet,' zei hij.
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Maar Nora vond dat dat bedriegerij zou zijn. Als de priester haar
gastvrijheid accepteerde, moest hij ook haar opinies accepteren.
Maar hij kent je opinies niet,' zei Robbie. `Als hij ze wel kende, zou hij waarschijnlijk niet komen.' Hij was verkouden en bracht
de dag thuis door, zodat hij opgeknapt zou zijn voor het feest begon. De verkoudheid maakte hem bemoeiziek en ruzieachtig.
`Ga naar bed, Robbie,' zei Nora vriendelijk. `Heb je niets te lezen? En al die boeken dan die je voor Kerstmis gehad hebt?'
Zij beschouwde hem als afgehandeld en stoomde Bernadette klaar
voor de avond. Ze repeteerden het doorgeven van het dienblad en
het onopvallend legen van asbakken. Nora merkte op dat Bernadette
minder verlegen leek. Ze staarde nietszeggend en gehypnotiseerd
voor zich uit en concentreerde zich uit alle macht. Na een jaar in
huis begon ze zo'n beetje te begrijpen wat er van haar verwacht
werd. Ze wist wat werken was, ze had haar hele leven gewerkt, maar
ze begreep niet altijd wat deze angstaanjagende, welmenende mensen wilden. Als bij het stoffen van een boekenkast haar arm iets langzamer ging, als ze talmde en aan niets in het bijzonder dacht, stond
plots een van hen, als een geestverschijning, naast haar en joeg haar
de stuipen op het lijf.
Zou je een van deze boeken willen lenen, Bernadette?'
Vriendelijk, tolerant en oneindig raadselachtig bood mijnheer of
mevrouw Knight haar dan een Frans boek aan.
Voor mij?'
Ja. Je kunt 's middags lezen terwijl je rust.'
Lezen terwijl ze rustte? Hoe kon je alletwee tegelijk doen? 's Middags tijdens haar rustperiode ging Bernadette meestal op bed liggen en keek uit het raam. Als ze een hele dag vrij had, ging ze met
een bus de stad in om etalages te kijken. Vaak was ze, tegen het eind
van de middag, iemand tegengekomen, een onbekende, een man
die haar voor een ritje in zijn auto meenam of naar zijn kamer. Zij
had die avontuurtjes als onvermijdelijk geaccepteerd — zo vaak was
ze ervoor gewaarschuwd voor ze uit huis was gegaan. Sluwheid
voorkwam dat ze haar naam of adres gaf, en als een van haar partners haar terug wilde zien en een tijd en een straat opgaf, vergat ze
het meestal of kwam onderweg iemand anders tegen. Ze was net zo
gelukkig in de bioscoop, alleen, of als ze naar een etalage met eau
de cologne keek.
Een en al verwarring wierp ze weer een blik op het boek. Lezen?
`Misschien maak ik het vuil.'
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`Maar boeken zijn er om gelezen te worden, Bernadette.'
Ze liet haar hoofd hangen, vroeg zich af wat ze wilden en hoopte dat ze weg zouden gaan. Tenslotte had ze zich gewonnen gegeven. Het was in de herfst geweest, het begin van haar angstperiode.
Ze was Robbies kamer aan het stoffen geweest. Onverwachts, op
die spookachtige manier van hen, stond hij naast haar bij de boekenkast. Blind van verlegenheid herinnerde zij zich wat mevrouw
Knight, een en al tact en vriendelijkheid en kordate nuchterheid,
die morgen had gezegd: dat Bernadette soms naar transpiratie rook
en dat dit onaangenaam was. Waarschijnlijk dacht mijnheer Knight
dat op dit moment ook. Met een paniekerige beweging vloog haar
hand naar L'Amant de Lady Chatterley, dat Nora uit Parijs had meegebracht om de klungeligheid van de censuur te toetsen. (De Engelse versie was door de douane in beslag genomen, de Franse doorgelaten, wat Nora ammunitie voor een hele winter gegeven had.)
`Ik denk niet dat dat iets voor je is,' had Robbie gezegd. `Hoewel...' Hij had het uit de boekenkast gehaald. Ze had het boek mee
naar haar kamer genomen, het voorzichtig in krantenpapier gewikkeld en in een lade gelegd. Een paar dagen later had ze op de deur
van Robbies kamer geklopt en L'Amant de Lady Chatterley
teruggebracht.
`Vond je het mooi?'
`Oui. Merci.'
Hij had haar La Porte Etroite gegeven. Ze had het in krantenpapier gewikkeld en vijf dagen in een la weggeborgen. Toen ze het terugbracht had hij een van de Claudine-boeken voor haar gekozen,
en daarna, nogal weifelend. Le Rouge et le Noir.
`Is dat boek van Stendhal je bevallen, Bernadette?'
'Oui. Merci.'
Als er mensen kwamen eten zei Nora nu: `Oh, Bernadette! Nog
geen jaar uit Abititi en ze leest Gide en Colette. Ze weet meer over
Franse literatuur dan wij. Ze vliegt door Stendhal heen. Ze is dol
op Giraudoux.' Als Bernadette dan de kamer binnenkwam en zich,
grauw van inspanning, probeerde te herinneren wat ze nu moest
doen, waren alle blikken op haar gericht en vroeg ze zich af wat ze
fout had gedaan.
Tijdens de repetitie voor het feest was Robbie, veronachtzaamd,
naar bed gegaan. Hij wist dat Nora het hem nooit zou vergeven als
hij die avond niet beter was. Volgens haar was een hoofdverkoudheid iets datje met een beetje inspanning wel van je af kon zetten;
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trouwens, ieder ziekteverschijnsel in haar man beschouwde zij als
een tegen haar gerichte daad van agressie. Hij zat rechtop in bed
en had het bitter koud, niettegenstaande drie dekens en een kamerjas. Het was een griepkou, die diep in zijn botten zat; geen uitwendige warmte had er vat op. Hij hoorde Nora de deur uitgaan om nog
wat laatste boodschappen te doen en in de keuken hoorde hij Bernadettes radio.
`Sans amour, on est rien du tout,' zong Edith Piaf. Het lied was uit
en er volgde een reclamespot. Hij probeerde het niet te horen.
Op het tafeltje naast zijn bed lagen de boeken die Nora hem voor
Kerstmis gegeven had. Hij had die winter besloten om een aantal
schrijvers te herlezen die hem in zijn jeugd beïnvloed hadden. Hij
was aan dit project begonnen met het nogal grandioze idee om tot
een definitie van zichzelf te komen, uit te vinden wat de richting in
zijn leven bepaald had. Hij wist nog dat hij zichzelf, op de universiteit, een leven vo1 actie, vrijheid en politiek avontuur had voorgespiegeld. Misschien had iedereen dat gedaan. Maar hij, Robbie
Knight, had het toch verder moeten brengen dan een huis in pseudoTudorstijl in een buitenwijk van Montreal. Hij was algemeen als
veelbelovend beschouwd — een aantrekkelijke jongeman met een
redelijk goed verstand, bruikbare connecties, verrassende meningen en een aanzienlijke dosis charme. Hij vond niet dat hij ongelukkig was, maar hij begon zich af te vragen waar hij mee bezig was,
en waarom. Hij was van plan geweest dit herwaarderingsproject in
het geheim uit te voeren. Helaas had hij niet kunnen laten het aan
Nora te vertellen, die hem prompt de complete Orwell, in groene
banden, gegeven had.
Hij las met de overtuiging van de gewoonte. Daar was het Spanje
van Orwell, het Spanje van actie en van zijn studietijd. Er bestond
ook een Spanje dat hij en Nora als toerist hadden leren kennen, een
arm, stoffig land waar buitenlanders het aan hun maag kregen, van
de olie. Tijdelijk vergat hij wat hij gezien had, net zoals hij soms kon
vergeten dat hij geen toneelschrijver geworden was. Het speet hem
van het Spanje dat hij was misgelopen, maar de dood van een goede zaak wond hem niet meer op. Tot dusver was een gevoel van verlies het enige resultaat van zijn project. Hij liet Spanje voor wat het
was en begon aan een essay over Engeland. Het was een essay dat
hij nog niet eerder gelezen had. Hij las hier en daar wat, rusteloos,
en bleef plotseling steken bij het volgende: `Ik ben vaak getroffen
door die aparte, ongedwongen volledigheid, de perfecte symmetrie
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in zekere zin, van een arbeidersinterieur op zijn best. Vooral op winteravonden na het eten, als het vuur in de open haard opvlamt en
dansend in het ijzeren haardrooster weerspiegeld wordt en vader,
in hemdsmouwen, in de schommelstoel aan de ene kant de gokuitslagen leest, terwijl moeder aan de andere kant met haar naaiwerk zit
en de kinderen blij zijn met een cent snoep en de hond zich koesterend op de rafelige mat uitstrekt...'
Omdat hij verkouden was en Nora de deur uit was en hem hier
op een ellendige middag, terwijl het sneeuwde, aan zijn lot had overgelaten, zag hij in dit beeld alles wat er aan zijn leven ontbrak. Hij
had het ijskoud en voelde zich buitengesloten. Robbie was nog nooit
in een arbeiderskeuken geweest; het kwam niet bij hem op dat het
zojuist geschetste beeld idyllisch of sentimenteel kon zijn. Hij voelde
alleen dat hij en Nora iets misgelopen waren en dat hij haar dat
moest vertellen; maar hij wist dat het op langdradig geanalyseer zou
uitdraaien en daar had hij de fut niet voor. Hij snoot zijn neus, trok
de kraag van zijn kamerjas hoog op rond zijn oren, en leunde achterover in de kussens.
Bernadette klopte op de deur. Nora had gezegd dat zij om vier
uur een blad met thee, rum en aspirine moest brengen. Het was nu
half vijf en Bernadette vroeg zich af of mijnheer Knight haar zou
verraden aan mevrouw Knight. Bernadettes mouwen waren opgerold en ze bracht een sfeer van warmte en lekker eten met zich mee.
Ze had namelijk juist een ham gekookt voor het feest. Haar haar zat
weer in die afschuwelijke slakken, maar het gaf haar het aanzien,
vond Robbie, van een hardwerkende vrouw — iets wat zijn vrouw
alleen kon bereiken door totale uitputting voor te wenden.
Ya un boek, ook,' zei Bernadette met haar grove, vlakke stem.
Zij zette het blad voorzichtig neer. `Je l'ai mis sur le blad.' Zij wees
op de nieuwe Prix Goncourt, die Robbie haar, de dag van aankomst,
geleend had. Hij zag meteen dat het boek nog niet opengesneden
was.
`Vond je het niets?'
`Oh, oui,' zei ze automatisch. `Merci.'
Nog nooit had een leugen hem zo pathetisch geleken, en zo gerechtvaardigd. In plaats van het boek te pakken of zijn thee, greep
hij Bernadette bij haar mollige, sterke onderarm. De kamer was een
en al warmte en gerieflijkheid. Bernadette had deze sfeer meegebracht, het was haar natuurlijke element. Zij vertegenwoordigde de
wereld die zij zestien jaar geleden misgelopen waren en zij, in hun
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domheid, hadden geprobeerd om haar boeken te laten lezen. Krachtig hield hij haar arm omklemd. Ze staarde hem aan, op haar beurt,
en hij kon zien dat ze bang was. Woedend op zichzelf liet hij haar
los en zei, nogal koeltjes: `Denk je wel eens aan thuis in Abititi?'
'Oui,' zei ze vlak.
Sommige boerderijen daar zijn nu erg modern, geloof ik,' zei hij
en het klonk alsof hij boos op haar was. `Die van jullie ook?'
Zij haalde haar schouders op. `On a pas la tjlJuision, nous,' zei ze.
`Dat dacht ik ook niet. Maar jullie keuken. Hoe was jullie keuken thuis, Bernadette?'
Sais pas,' zei Bernadette terwijl zij met haar vrijgekomen arm
langs de rug van haar jurk wreef. `Hij is groot,' wilde ze nog wel
kwijt, na enig nadenken.
`Dank je,' zei Robbie. Hij richtte zijn aandacht weer op zijn boek,
nog steeds woedend, overstuur. Zij bleef weifelend staan, een dik,
donker wezentje, niet veel ouder dan zijn eigen oudste dochter. Hij
sloeg een bladzijde om, zonder te lezen, en eindelijk ging ze weg.
Diep verbijsterd keerde Bernadette naar de keuken terug en bekeek peinzend de ham die stond af te koelen. Zij dacht zelden aan
thuis. Nu bracht haar geheugen, geactiveerd, haar een groot, druk
vertrek te binnen. De overheersende geur was er een van mannelaarzeń als de mannen uit de bijgebouwen naar binnen waren gekomen. De tafel, onder een zeiltje, stond tussen de maaltijden door
altijd gedekt — de dikke borden omgekeerd, de lepels in een fles.
Midden op tafel stonden de onontbeerlijke dingen die nooit weggehaald werden: boter, azijn, ingeblikte jam, met het deksel van het
blik half opengemaakt en weer teruggebogen, ketchup, een blik
stroop, muurvast op een schoteltje. 's Winters hing de was boven
de kachel. Naast de kachel had ieder jaar, op de laatste paar na, een
mand met een baby gestaan — een huilende, ingepakte baby die
droevig en zuur rook. Maar een paar van de kinderen van Bernadettes moeder hadden het verder dan de kleutertijd weten te brengen. Dood en kleine kinderen waren in Bernadettes bewustzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als kind had ze een jong broertje
blauw zien worden en zien stikken. Ze had twee anderen aan difterie zien doodgaan. De onschuldige doden werden engelen; er was
geen reden om bedroefd te zijn. Bernadettes moeder deed wat zij
kon; doodsbang voor injecties en vaccins weerde zij de districtsverpleegster uit haar huis. Zij wikkelde haar kinderen zo stevig mogelijk
in om onnodige beweging tegen te gaan, liet hen bij de gloeiend hete
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kachel staan en gaf hen een aftreksel van bloem en warm water te
eten om ze dik te laten worden. Als Bernadette aan de keuken thuis
dacht, dacht zij aan haar moeders zwangere gestalte, en aan haar
opgezwollen voeten in gymschoenen zonder veters.
Nu was zij zelf zwanger. Misschien wist mijnheer Knight het en
had hij daarom naar de keuken van haar moeder gevraagd. Omdat zij een verband bespeurde tussen haar moeder en haarzelf, dacht
ze dat hij het ook had opgemerkt. Niets was te vergezocht bij deze
mensen, geen wijsheid of inzicht. Hun mentale sprongen en veronderstellingen waren even mysterieus voor haar als die van heiligen
of geesten.
Nora kwam thuis en spoedig daarna drentelde Robbie naar beneden. Zijn vrouw had gezegd dat hij op moest staan (klaarblijkelijk
vergetend dat zij het was geweest die hem naar bed had gestuurd)
zodat ze de kamer kon opruimen. Ze vroeg niet hoe hij zich voelde
en scheen het vanzelfsprekend te vinden dat hij weer beter was. Hij
kon niet nalaten haar onverschilligheid te vergelijken met de zorg
van Bernadette, die hem thee en rum had gebracht. Hij begon Bernadette te vergelijken met andere vrouwen die hij goed gekend had.
Zijn maitresses waren, faute de mieux, jonge vrouwen geweest met een
baan en een klein flatje. Zij hadden met Nora de behoefte gemeen
gehad de situatie te willen bespreken; nadat ze naar bed waren geweest, hadden ze de afschuwelijke neiging in tranen uit te barsten,
omdat Robbie niet genoeg van hen hield, of naar huis moest voor
het avondeten. Hij had nog nooit een arbeidersmeisje gekend,
afgezien van de meisjes die zijn vrouw in dienst had. (Ook bij zichzelf gebruikte hij nooit meer de uitdrukking `uit het volk'.) Voor
zover hij nu kon vaststellen waren meisjes als Bernadette uiterst
deugdzaam, woonden ze tot aan hun trouwen bij hun ouders en verdwenen dan uit het gezichtsveld zoals moslimvrouwen. Tijdens zijn
studietijd had hij misschien een interessante verbintenis aan kunnen gaan, die zijn prijzenswaardige sociale nieuwsgierigheid had
kunnen bevredigen, maar hij was meteen Nora tegen het lijf gelopen. Het was een teleurstelling geweest toen hij ontdekt had dat haar
vader niet op een fabriek werkte. Er bestond een onoverbrugbare
kloof, had hij sindsdien gemerkt, tussen een meisje wier vader met
een boterhamtrommeltje naar zijn werk ging en de dochter van een
man die macaroni met kaas at in de bedrijfskantine. Bij al haar bezorgdheid voor de minderbedeelden liet Nora hem dit nooit uit het
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oog verliezen. De drie keren dat zij achter zijn verhoudingen was
gekomen, was een van haar eerste vragen geweest: `Wat is het voor
iemand? Wat doet ze?'
Robbie besloot Bernadette om verontschuldiging te vragen. Hij
had haar bang gemaakt en daar had hij het recht niet toe. De klassieke rol die hij zichzelf had toebedeeld, de vriendelijke opvoeder van
arbeidersmeisjes, beviel hem niet meer. Hij had maar een flits van
zijn magere, bezige vrouw hoeven op te vangen om alles in het juiste
perspectief te zien. Hij stond zichzelf nog een laatste onbarmhartige
gedachte toe en genoot ervan; vergeleken met Bernadette zag Nora
er precies uit als een opgerolde paraplu.
Bernadette zat aan de keukentafel. De ham was weggezet, het vertrek gelucht. Ze poetste zilver voor het feest met een vies ruikende,
antiseptische, roze pasta. De sfeer van warmte en eten en behaaglijkheid die Bernadette in zijn kamer had gebracht kon hij niet meer
ontwaren. Ze keek niet op. Ze staarde naar haar omgekeerde spiegelbeeld in een lepel. Haar handen bewogen langzaam, kwamen tot
stilstand. Wat wilde hij nu weer?
Voordat ze naar Montreal was gekomen, was Bernadette gewaarschuwd voor de losbandige Engelsen — aan de oppervlakte gereserveerd, maar daaronder hypocriet en oneindig verdorven — en zij
beschouwde het in zekere zin als onvermijdelijk dat mijnheer Knight
zou proberen haar te verleiden. Als het voorbij was, zou zij weer een
zonde op haar geweten hebben. Mijnheer Knight, die protestant
was, zou absoluut niet gezondigd hebben. Uniek in haar zonde voelde ze zich nu al eenzaam. Door zijn verontschuldiging belandde ze
weer in die vreemde moeraswereld, een wereld zonder houvast; ze
had zich net zo gevoeld toen zij hadden geprobeerd haar boeken te
laten lezen. Waar had hij spijt van? Dommig keek ze de keuken
rond. Boven kon ze Nora horen aan de telefoon.
Robbie hoorde haar ook en dacht: Bernadette is bang voor Nora. De gedachte dat het meisje misschien iets tegen zijn vrouw zou
zeggen kwam bij hem op en hij besefte geërgerd dat Nora's eerste
zorg zou uitgaan naar Bernadettes gevoelens. Zijn motieven, zijn
gedrag zouden later besproken worden, met een borrel. Hij wist al
lang niet meer wat hij tegen Bernadette had willen zeggen. Met veel
omhaal dronk hij een glas water en ging de keuken uit.
's Avonds was Robbies temperatuur boven de achtendertig. Nora
beschouwde het niet als ernstig. Volgens haar probeerde hij opzet138

telijk het feest te bederven en dat zei ze dan ook. `Neem een stevige borrel,' zei ze, `en je voeltje weer kiplekker.'
Hij zag het feest door een koortsachtig waas. Nora was in de zevende hemel, zij zette de kamer naar haar hand en was een en al plagerij over de kerk, maar wel op uiterst charmante wijze. Geen
priester kon er echt aanstoot aan nemen, zeker niet een aardige jonge
priester uit België die in moderne kunst geïnteresseerd was en wiens
reputatie van ruimdenkendheid hem vooruit was gereisd. Veel terugzeggen kon hij niet; zijn kennis van het Engels was beperkt. En
daarnaast kende hij de situatie in Quebec niet, zoals Nora niet afliet op te merken. Hij kon alleen gezichten trekken in antwoord op
haar plaagstoten, waarbij hij vermakelijk op de steel van een koude pijp kauwde.
Zolang u dit gedeelte van de wereld niet leert kennen, kent u uw
eigen kerk niet,' hield Nora hem voor, glimlachend, niet agressief.
De aanwezige Engels-Canadezen waren het daarmee eens en
wierpen zenuwachtige blikken op de Franstaligen. Frans-Canada
was vertegenwoordigd door drie journalisten die dicht tegen elkaar
aan op de sofa zaten. (Nora had de priester, alsof het om hors d'oeuvre ging, vertegenwoordigers beloofd van wat zij `onze belangrijkste
etnische groepen' noemde.) De drie journalisten vielen Nora bij, nadat het hun duidelijk was geworden dat grappigheden over de kerk
en de Fransen niet gecombineerd werden. Als hun vrouwen er geweest waren, zouden ze misschien niet zo welgemoed hun instemming hebben betuigd, maar Nora kon haar Frans-Canadese ontdekkingen er maar zelden toe bewegen hun vrouw mee te brengen. Het
drinken van de Angelsaksische vrouwen verontrustte hen nogal en
ze hadden het idee dat hun echtgenotes, netjes, donzig gekapt, in
keurige jurkjes met een parelsnoer, teleur zouden stellen en teleurgesteld zouden zijn. Nora drong nooit aan. Zij was voor emancipatie, maar niemand was welsprekender dan zij in het betreuren dat
er Frans-Canadezen waren die hard, vlak Engels spraken en op onherkenbare wijze waren verengelst. Robbie, koortsig en trouweloos,
verwachtte bijna dat zij met een zwaai van haar arm op de drie journalisten zou wijzen en zou verklaren: `Ik heb ze in een oude schuur
gevonden en voor vijf dollar per stuk gekocht. Ik heb ze geschuurd
en geboenwast en hier zijn ze dan.'
Van de kerk ging ze over op Bernadette. Ze volgde het bekende
patroon en legde uit hoe milieu in enkele maanden had gezegevierd
over generaties lange intellectuele armoede.
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`Bernadette leest Gide en Lawrence,' zei ze en koos schrijvers die
de jonge priester wel moest afkeuren. `Ze is dol op Colette.'
Prachtig,' zei hij lauwtjes.
Bernadette kwam binnen, met voorzichtige stapjes, alsof zij
koorddanste. Ze had de grootste moeite met haar feestuniform gehad en vroeg zich af of iemand iets kon zien.
'Bernadette,' vroeg Nora, `hoeveel kinderen heeft je moeder
gehad?'
`Dertien, Madame,' zei het meisje. Ze was gewend aan deze ondervraging en bleef zich door het vertrek bewegen, daarbij Nora's
aanwijzingen tijdens de repetitie voor ogen houdend.
`In hoeveel jaar?' vroeg Nora.
Vijftien.'
`En hoeveel leven er nog?'
`Zes, Madame.'
De jonge priester staakte het kauwen op zijn pijp en zei zachtjes,
in het Frans: `Vind je het erg datje zeven broertjes en zusjes gestorven zijn, Bernadette?'
Opgeschrikt uit haar gewone doen, antwoordde Bernadette onmiddellijk, alsof ze er vaak over na had gedacht. `Oh, nee. Als zij
waren blijven leven zouden zij als ze groot geworden waren hard
moeten werken, en de jongens zouden naar de oorlog gemoeten hebben, als er oorlog was, om te vechten' — Ze had bijna gezegd, `om
te vechten voor de Engelsen,' en stopte. `Nu zijn het engeltjes die
voor hun moeder bidden,' zei ze.
`Waar?' vroeg de priester.
`In de hemel.'
`Hoe ziet een engeltje eruit, Bernadette?' vroeg hij.
Ze wierp hem haar gehypnotiseerde blik toe en zei: `Ze zijn erg
klein. Ze hebben kleine gouden hoofdjes en kleine vleugeltjes. Sommigen zijn groter en dragen roze en blauwe jurkjes. Je kunt ze niet
zien door de wolken.'
`Werkelijk? Dankjewel,' kwam Nora tussenbeide en de lezeres
van Gide en Colette verdween naar de keuken met haar dienblad.
Het bedierf de avond. Het feest liep uit de hand. Iedereen hield op
met praten over dingen waarover Nora wilde dat er gepraat werd
en de etnische groepen werden dronken en begonnen te schreeuwen.
Nora hoorde iemand over de wisselende koers van de dollar praten
en iemand anders zei, over televisie, tegen haar: `Zo Nora, nog
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steeds niet bezweken?' — terwijl iemand die een toestel gekocht had
daar nog maar een paar maanden geleden schaapachtig en verlegen
over had gedaan en had gezegd dat het eigenlijk voor het meisje was.
Toen alles achter de rug was en Nora nog even stofzuigde zodat
Bernadette de volgende dag minder te doen zou hebben, fronste ze
haar voorhoofd en zag er moe en nogal oud uit. Er was iets fout gegaan met het feest. De eregast was vroeg weggeglipt. Robbie was
voor middernacht, zonder een woord tegen iemand, naar bed gegaan. Nora had zich buiten het feest voelen staan, verveeld en teleurgesteld, en had gewenst dat iedereen in godsnaam zou vertrekken. Alleen had zij bij de open haard gestaan en zich verwonderd
over de vlaag van gastvrijheid die haar deze slecht bij elkaar passende en rumoerige mensen had doen uitnodigen. In het verleden
waren haar feesten zo anders geweest: iedereen had haar gastvrijheid geprezen, haar leiderschap toegejuicht, luide bewondering geuit
voor haar gezonde verstand. Delend in haar verontwaardiging over
nieuwe knoeierijen in de politiek of de kerk, waren zij haar dankbaar geweest voor haar stellingname en hadden dat gezegd — steeds
vaker naarmate de avond verstreek. Vanavond leek iedereen gekomen te zijn zoals ze overal naartoe gingen: voor de drank en de lekkere hapjes. De klad zat erin, een zekere zelfvoldaanheid had zijn
intrede gedaan. Zij had de kamer rondgekeken en met een vreemde huivering gedacht: Wat lijkt iedereen oud! En juist op dat moment was een van haar etnische schatten — een onlangs geïmmigreerde Duitse dokter — naar haar toegekomen en had gezegd: `Dat
meisje is zwanger.'
`Wat zegt u?'
`Het dienstmeisje. Het is overduidelijk.'
Later vroeg ze zich af hoe het haar had kunnen ontgaan. Alles aan
Bernadette verried haar: haar ogen, huid, de typische verdikking
van haar middel. Ook waren er minder tastbare tekens, tekens die
niet zuiver fysiek waren. Ondanks haar eigen moederschap verafschuwde Nora, met een soort preutse huiver, de gebruikelijke manier van praten over zwangerschap. Maar zelfs bij zichzelf, nu, kon
zij over Bernadette alleen in deze veelgebruikte termen denken, de
terminologie die haar eigen familie (lang geleden afgedankt, hier
nooit uitgenodigd) gebruikt had. Vanwege een `stommiteit' zat Bernadette waarschijnlijk `met de gebakken peren'. Het `tekende' al.
Zij was minstens vier maanden `heen'. Het leek Nora dat ze maar
beter meteen ter zake kon komen met Bernadette. Het meisje was
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onder de eenentwintig. Het was heel goed mogelijk dat de Knights
verantwoordelijk gesteld zouden worden. Als de dokter zich vergist
had, dan kon Bernadette haar daarop wijzen. Als Bernadette tegen
Nora zou zeggen dat ze zich met haar eigen zaken moest bemoeien,
zoveel te beter, dat zou betekenen dat zij meer pit had dan ze leek
te hebben. In beide gevallen zou Nora het geen bezwaar vinden om
haar verontschuldigingen aan te bieden.
Vanwege het feest en het daaraan verbonden extra werk had Bernadette de volgende middag vrij gekregen. 's Morgens ruimde zij
op. Nora bleef haar uit de weg gaan. Robbie hield het bed, halsstarrig volhoudend dat hij zich niet goed voelde. Het was na de lunch
en Bernadette was gekleed en klaar om naar een film in de stad te
gaan, toen Nora besloot om niet langer te wachten. Ze sneed Bernadette de pas af in de keuken en toen ze tegenover haar stond schoot
haar opeens te binnen hoe zij als kind veldmuizen gebiologeerd had
met een zaklantaarn en daarna verdronken. Bernadette leek te weten
wat er komen ging, zij zweette angst. Zij stond voor haar folteraarster met dierlijk kloppend hart.
Nora ging aan de keukentafel zitten en begon, zoals zo vaak tegen Robbie, met de woorden: `Ik geloof dat er iets is dat we moeten bespreken.' Bernadette staarde haar aan. `Is er iets datje me
zou willen vertellen?' vroeg Nora.
`Nee,' zei Bernadette en schudde haar hoofd.
`Maar je maakt je ergens zorgen over. Er is iets mis. Heb ik gelijk of niet?'
`Nee.'
'Bernadette. Ik wil je alleen helpen. Ga zitten. Verte] me eens,
ben je zwanger?'
Begrijp niet.'
`Jawel, dat begrijp je wel. Un enfant. Un bébé. Heb ik goed
geraden?'
`Sais pas,' zei Bernadette. Zij keek naar de klok boven Nora's
hoofd.
'Bernadette.'
Het begon laat te worden. Bernadette zei: `Ja, ik geloof het wel.
Ja.
`Arm schaap,' zei Nora. `Blijf daar niet zo staan. Ga zitten, hier,
aan tafel. Trek je jas uit. We moeten praten. Dit is veel belangrijker dan een film.' Bernadette bleef staan met haar jas aan en hoed
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op. `Wie is het?' vroeg Nora. `Ik wist niet datje een... Ik bedoel,
ik wist niet datje hier iemand kende. Zeg het maar. Het is heel belangrijk. Ik ben niet boos.' Bernadette bleef omhoogkijken naar de
klok, alof er geen ander punt in het vertrek was waarop zij haar blik
durfde vestigen. 'Bernadette! ' zei Nora. `Ik heb je iets gevraagd. Wie
is de jongeman?'
` Un monsieur,' zei Bernadette.
Bedoelde zij daarmee een oudere man, of gebruikte Bernadette
het woord monsieur om een maatschappelijke laag aan te geven.
Quel monsieur?' vroeg Nora. Zij keek Nora tersluiks aan en die zijdelingse blik leek te duiden op meer dan alleen angst en gedraai. Er
viel Nora een woord te binnen: achterbaks.
`Kan je... ik bedoel, is het iemand met wie je gaat trouwen?'
Maar nee. In dat geval zou het een eenvoudige jongen geweest zijn,
iemand uit hetzelfde milieu als Bernadette. Nora zou aan hem zijn
voorgesteld. Ze zouden hem in de keuken stiekem Robbies bier hebben zien drinken. Hij zou Bernadette iedere zondag en donderdagmiddag zijn komen afhalen. `Is het iemand met wie je kan trouwen?'
vroeg Nora. Stilte. `Wees maar niet bang,' zei Nora en haar stem
klonk opzettelijk vriendelijk. Zij wilde het meisje door elkaar schudden, haar een klap in het gezicht geven zelfs. Het was belachelijk;
hier had je Bernadette in een afschuwelijke situatie en het enige wat
ze kon doen was van de ene voet op de andere wippen alsof een film
het belangrijkste ter wereld was. `Als hij al niet getrouwd is,' zei Nora, `wat naar ik begin te vermoeden het geval is, zal hij zeker met
je trouwen. Daar hoefje je geen zorgen over te maken. Ik zal het
wel in orde brengen, of anders mijnheer Knight.'
Pas possible,' zei Bernadette zacht.
`Ik had gelijk, dus. Hij is getrouwd.' Bernadette keek naar de
klok, wanhopig. Zij wilde dat het gesprek op zou houden. `Een getrouwde man,' herhaalde Nora. 'Un monsieur.' Een op niets gebaseerd en totaal uit de lucht gegrepen gedachte kwam plotseling bij
haar op. Zij wees deze gedachte van de hand en zei: `Wanneer is
het gebeurd?'
Sais pas.'
`Doe niet zo dom. Dat is werkelijk een heel dom antwoord. Natuurlijk weet je dat. Je bent alleen op bepaalde tijden het huis uit
geweest.'
Het was echter waar dat Bernadette het niet wist. Ze wist niet hoe
hij heette, noch of hij getrouwd was of zelfs waar ze hem zou kun143

nen vinden, ook al zou ze dat gewild hebben. Hij leek de minst belangrijke factor. Bij gebrek aan woorden wierp ze weer die tersluikse
blik op Nora waardoor ze vulgair en leugenachtig leek. Ze is het tegendeel van onschuldig, dacht Nora, verbaasd en met enige afkeer.
Het kwam bij haar op dat zij, ondanks haar lange huwelijk en twee
kinderen, onwetender was dan Bernadette. Denkend aan Bernadette
en haar minnaar kwam de taal van de straat bij haar boven. Ze herinnerde zich woorden die haar als kind geschokt en gefascineerd hadden. Dat was Bernadettes schuld. Het was Bernadettes sfeertje,
dacht Nora, terwijl ze zich voor een denkbeeldige censor verontschuldigde. Ze zei: `We moeten weten wanneer de baby geboren
wordt. Denk je ook niet?' Stilte. Ze probeerde het opnieuw: `Hoe
lang is het geleden dat je... Ik bedoel sinds je niet meer...'
`Honderdzevenentwintig dagen,' zei Bernadette. Ze was zo opgelucht dat er eindelijk een vraag was gesteld die zij kon beantwoorden dat ze dit er, als een soort schreeuw, uitgooide.
Lieve God! Wat ben je van plan om te doen?'
`Sais pas.'
`Oh, Bernadette!' riep Nora. `Maar je moet nadenken.' Het noemen van het aantal dagen maakte de hele situatie opeens veel directer. Nora voelde dat zij iets moesten doen — opbellen, brieven
schrijven, een of ander plan in gang zetten. `Wij zullen voor je moeten nadenken,' zei ze. `Ik zal er met meneer Knight over spreken.'
`Nee,' zei Bernadette, bevend, terwijl ze opeens tot leven kwam,
`niet met meneer Knight.'
Nora leunde voorover op tafel. Zij klemde haar handen hard tegen elkaar. Ze keek Bernadette aan. `Is er een speciale reden waarom ik er niet met meneer Knight over zou moeten spreken?' vroeg
ze.
'Oui.' Bernadette had zoveel dagen in haar zee van angst en misselijkheid geleefd dat het een vertrouwd element geworden was.
Maar er waren nog ergere en meer vernederende dingen, onder andere dat meneer Knight, die nog raadselachtiger en gevaarlijker was
dan zijn vrouw, zou proberen dit onderwerp met Bernadette te
bespreken. Ze moest denken aan wat hij de dag daarvoor had gezegd en hoe hij haar arm had vastgehouden. `Hij weet het vast,' zei
Bernadette. `Ik denk dat hij het al weet.' `Je kunt beter gaan nu,'
zei Nora, na een ogenblik. `Anders mis je de bus.' Ze bleef heel stil
zitten en volgde Bernadette met haar ogen terwijl die de oprit afliep. Ze keek naar de tweedehands mantel van imitatiezeehonden144

bont, Bernadettes eerste aankoop (en Nora's wanhoop) en de met
geverfd bont afgezette ribfluwelen sneeuwlaarzen met kwastjes aan
de veters. Bernadettes tas hing over haar arm. Ze liep als een dik
meisje, met kleine stappen, op een lomp drafje.
Het was onredelijk. Nora wist dat het onredelijk was; maar er was
zoveel dat deze gedachte kracht bijzette — `Un monsieur,' en het feit
dat hij het al wist (`Hij weet het vast,' had Bernadette gezegd) —
en de ontsteltenis van Bernadette toen zij had gezegd dat ze het met
hem zou bespreken. Ze dacht aan de belangstelling die Robbie voor
Bernadettes opvoeding getoond had. Ze dacht aan Robbie in het verleden, zijn onwil om trouw te blijven, zijn gebrek aan moed en gezond verstand. Terwijl ze aan Bernadettes gelaatsuitdrukking dacht,
die ze nu eerder corrupt dan achterbaks wilde noemen, leek het haar
dat het meisje zich intens met Nora verbonden voelde; dat zij Nora beter kende dan pas gaf.
Robbie was naar beneden gekomen en zat bij de haard in de huiskamer. Hij las een detective. Naast hem stond een borrel.
' Zal ik je iets inschenken?' vroeg hij , zonder op te kijken, toen
Nora binnenkwam.
`Nee, dank je.'
Hij ging door met lezen. Hij zag er zo onschuldig uit, zo onbewust van het feit dat zijn leven aan scherven lag. Nora dacht er aan
hoe hij geweest was toen zij hem pas kende, zo aardig en afhankelijk en knap en dom. Hij had een toneelstuk willen schrijven, en zij
had de wereld willen veranderen, in ieder geval Quebec. Tranen van
moeheid en opgekropte spanning welden op in haar ogen. Zij voelde
dat de mislukking van het feest gisteravond een symbool van het einde was geweest. Robbie had iets goedkoops en oneervols gedaan,
maar het weerspiegelde hun wereld. De wereld was lelijk, Montreal
was lelijk, buiten het raam in de straat stonden huizen van een ongevenaarde lelijkheid. Er was niets meer om over te praten, alleen
de televisie en de wisselende koers van de dollar; dat was er geworden van de wereld. De kinderen zaten op kostschool omdat Nora
ze niet zelf durfde op te voeden. De huiskamer stond vol amusant
boerenmeubilair omdat zij niet op haar eigen smaak durfde afgaan
Robbie was bang voor haar en vernederde haar het liefst door keer
op keer te laten zien dat hij in bed aan bijna iedere vrouw de voorkeur gaf boven haar. Dat was de waarheid. Waarom had zij die tot
nu toe niet onder ogen willen zien?
Ze zei: `Robbie, zou ik even met je kunnen praten?' Onwillig keek
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hij op uit zijn boek. Ze zei: `Ik wilde je alleen maar een droom vertellen. Ik droomde vannacht dat je dood was gegaan. Ik droomde
dat er niets was waardoor ikje weer tot leven kon wekken en dat ik
mij er helemaal op moest instellen dat ik zonder jou verder moest.
Het was een afschuwelijke, verpletterende ervaring.' Zij had gedacht
dat dit schokkend zou klinken, een aankondiging van het naderende
einde. Helaas had ze deze droom al vaker gehad en hij begon Robbie
te vervelen. Ze hadden er al over gepraat wat het betekenen kon en
hij had geen zin om er nu op door te gaan.
Ik wou dat je in godsnaam niet steeds droomde dat ik doodging,'
zei hij.
Ze wachtte. Er volgde verder niets. Ze knipperde haar tranen weg
en zei: `Luister dan naar het volgende. Ik wil over Bernadette praten. Wat weet je precies over Bernadettes moeilijkheden?'
`Heeft Bernadette moeilijkheden?' De vloer onder zijn voeten
deinde en kwam weer tot rust. Hij was van zijn leven nog niet zo
bang geweest. Iets in hem zei hem dat er niets gebeurd was. Hij was
ziek geweest, eenjong meisje had warmte en behaaglijkheid in zijn
kamer gebracht en hij had haar willen aanraken. Wat was daar voor
verkeerds aan? Waarom maakte het hem zo bang dat Nora dat wist?
Hij sloot zijn ogen. Het was hopeloos; Nora zou hem niet verder
laten lezen in zijn boek. Nora keek zonder gevoel naar de twee punten waar zijn haar begon te wijken. `Denk je dat zij een beetje overstuur is?' vroeg hij.
`Dat is een manier om het uit te drukken. Soms heb je echt een
talent voor ironie.'
`Oh, Jezus,' zei Robbie, die opeens genoeg had van Nora's katen-muis-spel. `Ik heb geen zin in praten. Laten we het zolang vergeten. Het is onbelangrijk.'
`Misschien kun je me beter vertellen wat jij belangrijker vindt,'
zei Nora. `Dan kunnen we zien wat we kunnen vergeten.' Ze vroeg
zich af hoe hij daar zo kon zitten, in beslag genomen door zijn griepje
of zijn kater, terwijl hun hele huwelijk aan het instorten was. Zij kon
het skelet van de kamer waar ze zaten al zien, de opgerolde tapijten, de scheuren in de muur waar de schilderijen naar beneden waren gehaald.
Hij zuchtte, capituleerde. Hij sloot zijn boek en legde het naast
zijn borrel. `Het is alleen dat ze me gisteren, toen ik me zo rot voelde, een — een boek terugbracht. Een van die boeken die we haar
maar steeds lenen. Ze had het niet eens opengesneden. Het is ge146

woon een komedie. Ze kijkt die boeken niet in.'
`Waarschijnlijk niet,' zei Nora. `Of anders doet ze het wel en is
dat juist het probleem. Maar om terzake te komen, wat jij blijkbaar
niet wilt, Bernadette heeft me verteld dat ze een baby verwacht. Ze
neemt als vanzelfsprekend aan dat jij het al weet. Ze is ongeveer vier
maanden heen, waardoor gisteren er weinig toe doet.'
Robbie zei ongeduldig: `We hebben het niet over hetzelfde.'
Het was niet echt tot hem doorgedrongen wat Nora gezegd had.
Zij praatte zo vlug en bracht zoveel dingen tegelijk te berde. Zijn
eerste reactie was er een van verbazing en het vreemde gevoel dat
Bernadette hem voor de gek gehouden had. Toen drong de betekenis
van Nora's woorden in al zijn helderheid tot hem door. Hij zei: `Ben
je krankzinnig geworden? Heb je je verstand verloren? Ben je dan
helemaal krankzinnig geworden?' Hij was verlamd van woede. Hij
kon geen woorden bedenken of vormen in zijn mond. Tenslotte zei
hij: `Het is jammer dat ik alleen maar misselijk word als ik boos ben.
Of misschien is dat maar beter ook. Je bent gek, Nora. Je krijgt soms
van die — ik weet het niet — je krijgt soms van die ideeën.' Hij zei:
`Als ik je daarnet geslagen had, had ik je misschien wel vermoord.'
Het was zo zelden voorgekomen in hun leven samen dat Robbie
moreel in zijn recht had gestaan dat Nora geen enkel verweer had.
Zij had altijd gezegevierd. Robbies positie was altijd onverdedigbaar
geweest. Zijn laatste opmerking was zo ongewoon dat ze hem nauwelijks gehoord had. Hij had op normale toon gesproken. Ze was
bang, maar alleen omdat zij een krankzinnige vergissing begaan had
die ze niet meer kon herstellen. Moedig, omdat haar niets anders
overbleef, ging ze door over Bernadette. `Ze weet eerlijk gezegd niet
wat ze moet doen. Ze is minderjarig, dus denk ik dat de verantwoordelijkheid op onze schouders valt. Ik ken een tehuis in Vermont, een
particulier tehuis, waar ze zulke meisjes opnemen, ze worden er goed
behandeld, ongeveer net als op een kostschool. Ik denk wel dat ik
haar daar kan onderbrengen. Jouw aandeel zou zijn om te zorgen
dat ze tot de Verenigde Staten wordt toegelaten.'
`Je denkt zeker dat dat zo gemakkelijk is,' zei Robbie bitter. `Je
denkt zeker dat ze daar om de haverklap zwangere, ongehuwde minderjarigen binnenlaten.'
`Niets is in dit geval gemakkelijk!' riep Nora, die haar zelfbeheersing begon te verliezen. `Wie z'n schuld is dat?'
`Ik heb er in ieder geval niets mee te maken!' schreeuwde Robbie haar toe. `Jezus Christus, hoe moet ik je dat aan je verstand
brengen!'
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Ze lieten de stilte weer bezinken. Robbie merkte dat hij beefde.
Zoals hij had gezegd, viel het hem fysiek moeilijk om kwaad te zijn.
Nora zei: 'Ja, Vermont,' alsof ze een notitie maakte. Ze was vastbesloten om te doen alsof alles normaal was. Ze wist dat er nooit
meer iets normaal zou zijn als zij niet snel de toon bepaalde.
`Wat is ze ermee van plan?' Wil ze het laten adopteren?' vroeg
Robbie, zijns ondanks gemakkelijk afgeleid door details.
`Ze zal het wel naar huis, naar haar familie sturen,' zei Nora. `Op
een boerderij is er altijd plaats. Het zal een compensatie zijn voor
de babies die gestorven zijn. Zij beschouwen dingen als leven en
dood als natuurlijke verschijnselen, zoals het wisselen van de seizoenen. Zij zien die dingen niet als catastrofes.'
Robbie wilde zeggen: `Nu praatje over iets datje ergens gelezen
hebt. Je zou je te erg schamen als Bernadette of de baby hier bleven; dit is Quebec tenslotte.' Maar hij was te moe om op een nieuw
onderwerp over te gaan. Hij was zo moe alsof ze al uren hadden zitten praten. Hij zei: `Ik neem aan dat dat tehuis in Vermont, die
school of wat het ook is, geld gaat kosten.'
`Vanzelfsprekend.' Nora keek zuinig en koeltjes bij deze suggestie
van krenterigheid. Het was onnatuurlijk voor haar om het bij het
verkeerde eind te hebben en nog onnatuurlijker om in het defensief
te blijven. Ze had nu voor zichzelf de houding aangenomen dat Robbie, al was het zijn schuld niet, Bernadette hoe dan ook overstuur
had gemaakt. Op de een of andere manier zou hij schuldig gevonden kunnen worden en het toe moeten geven. Ze zou er later wel
achter komen. Ondertussen voelde ze zich moreel verplicht om hem
voor de kosten te laten opdraaien.
`Denk je dat het duur zal zijn?'
Ze keek hem eens aan en zei verder niets.
Bernadette zat in het troostende duister van de bioscoop. Het was
haar favoriete soort film, een musical in technicolor. Ze waren bij
de slotscène gekomen. De held en de heldin, door een of andere
domme ruzie ruim dertig jaar van elkaar gescheiden, bevonden zich
onverwacht in dezelfde nachtclub, waar zij hetzelfde lied zongen.
Hun haar was grijs, maar hun gezichten waren jeugdig. De mensen om hen heen waren blij om hen samen te zien. Ze applaudisseerden en glimlachten. Bernadette glimlachte ook. Zij identificeerde
zich niet met de heldin, maar met de mensen die stonden te kijken.
Zij zou ook graag naar een nachtclub zijn gegaan in een gedecolle-
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teerde japon om voor zoiets te applaudisseren. Ze geloofde in liefde en in ongecompliceerde verhalen over liefde, ook al was het iets
dat zij zelf nooit had meegemaakt of om zich heen had gezien. Ze
dacht niet echt dat het haar zou overkomen, of iemand die ze kende.
Voor het eerst bewoog haar kind. Ze was zo verbaasd dat ze naar
de mensen aan weerszijden naast haar keek om te zien of die het gemerkt hadden. Ze keken naar het doek. Toen, voor het eerst, dacht
ze eraan als aan een kind — hier, het leefde — geen angsttoestand,
maar iets dat een naam zou krijgen, dat gekleed, gevoed en gedoopt
zou moeten worden. Ze dacht er niet aan waar, hoe, of wanneer het
geboren zou worden. Mevrouw Knight zou wel iets doen. Iemand
zou iets doen. Het zou geboren worden en dan zou het sterven. Ze
twijfelde er niet aan dat het zou sterven. Ze was onzeker over zoveel andere dingen; haar eigen lichaam was een mysterie, nooit was
haar iets uitgelegd. Thuis was, ondanks haar moeders zwangerschappen, de geboorte van kinderen gehuld in geheimzinnigheid,
en iets van zonde, net als hun conceptie. Dit was Bernadettes eigen
baby; als het kind stierf, zou het voor haar bidden, voor haar alleen,
een eeuwigheid lang. Wat ze de rest van haar leven ook deed, zij
zou haar eigen engel hebben, die voor haar bad. Vreemd op haar
gemak in het donker, dat van de bioscoop en van haar eigen angst,
voelde ze zich beschermd. Zij dacht: Il prie pour moi. Duidelijk, alsof men het in haar armen had gelegd, zag zij haar kind, haar eigen
engel, wit en in doeken gewikkeld, gedoopt, onschuldig, klaar voor
de dood.

149

Glad ijs
Norman Leuine *
(Vertaling Pleuke Boyce)
In de lente van 1965 kwam er een boek van mij uit. En het kreeg
meer publiciteit, het verkocht beter dan al mijn vorige boeken bij
elkaar. Het werd in verscheidene talen vertaald. De CBC en de BBC
maakten films van een halfuur naar aanleiding ervan. Er kwam een
pocket-editie van uit. Uit allerlei plaatsen begon geld binnen te komen. Iemand uit Madrid wilde er passages uit gebruiken voor een
Engels leerboek. Iemand in Halifax wilde het voor blinden op de
band zetten. Ik werd door Britse dag- en weekbladen geïnterviewd.
Er werden artikelen geschreven. Ik ontving een aantal uitnodigingen: om een nieuwe lagere school in Cornwall te openen, om voordrachten te houden en om voor te lezen uit eigen werk. En ik kreeg
een uitnodiging van het hoofd van de Engelse faculteit van een Canadese universiteit aan de Atlantische kust om daar drie maanden
als gastschrijver te komen, te beginnen in januari. Daar ik de Atlantische kustprovincies niet kende en weer in Canada wilde zijn,
besloot ik te gaan.
Ik kwam er 6 januari per vliegtuig aan. Ik werd afgehaald op het
vliegveld dat bijna geheel uit velden hoog opgetaste en bijeen gewaaide sneeuw bestond. `Ik kan me niet herinneren dat we ooit zoveel
sneeuw hebben gehad en dat het zo koud was,' zei het hoofd van
de Engelse faculteit. `We geven er de Russen maar de schuld van.'
Zijn gezicht deed me aan een Indianenopperhoofd denken maar
hij glimlachte ongedwongen, ging elegant gekleed in een zwarte winterjas met een witte sjaal, en had een zwarte astrakan muts op zijn
hoofd die hij schuin naar een kant droeg. Hij reed in een grote, lage auto met sneeuwkettingen om de banden naar het beste hotel van
de stad en ging me voor naar de bovenste verdieping, naar een comfortabele suite.
`Denk je dat dit ermee door kan?'
* Norman Levine werd in 1923 in Ottawa geboren Hij publiceerde drie bundels met korte verhalen en
twee romans, waarvan de tweede, 'From a Seaside Towm', door Heinrich Böll in het Duits is vertaald
Levine 's verhalen, doorgaans in de ik-vorm geschreven, berusten op autobiografische gegevens die regelmatig terugkeren. zijn joodse achtergrond, oorlogservaringen in de RGAF, zijn jarenlange verblijf in het buitenland, etc Hoewel de inhoud vaak weinig dramatisch is, weet hij er een speciale spanning aan te geven
`Thun Ice' is het titelverhaal van zijn laatste bundel, uit 1979
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`Ja,' zei ik.
Mijn leven, dat tot voor kort dat van een halve kluizenaar was
geweest, veranderde abrupt. Ik was in trek. Ik werd geïnterviewd
door het studentenblad, de plaatselijke krant, de plaatselijke radioen televisiestations. Ik werd uitgenodigd om een vaste bijdrage te
schrijven voor het plaatselijke maandblad. Het plaatselijke commerciële radiostation belde mij soms om te vragen wat ik over een bepaald actueel onderwerp dacht. En wat ik door de telefoon zei werd
opgenomen en uitgezonden. Mijn boeken en manuscripten lagen
in de universiteitsbibliotheek (in vitrines) uitgestald. De belangrijkste
boekhandel vulde een etalage met mijn boeken. Ik hield causerieën
en voordrachten voor verschillende vrouwen- en mannenclubs. De
belangrijkste joodse zakenman, Pettigorsky (hij was eigenaar van
het grootste warenhuis), gaf een diner in het joodse gemeenschapshuis ter ere van mij. Na een stevige maaltijd (met onder andere soep
en mandlen, kip, blintzes en lokschen kugel) en nadat ik mijn
toespraakje had gehouden en iedereen stond te drinken en te roken,
kwam mijnheer Pettigorsky naar mij toe.
`Het zal wel even duren voordatje hier gewend bent,' zei hij verontschuldigend. `Het eerste jaar vind je het hier vast verschrikkelijk. Het tweede jaar valt misschien wel mee. En na drie jaar wil je
hier niet meer weg.'
Maar mij beviel het meteen.
Ik vond het leuk om naar allerlei tea's, lunches en diners te gaan.
Ik vond het leuk om gevraagd te worden kennis te maken met VIP's
die op doorreis waren. Behalve hoogleraren en studenten ontmoette
ik ook rechters, politici, ingenieurs, chirurgen, natuurkundigen, officieren, restaurateurs, zakenlieden.
En ik had mijn eigen warme kamer in de letteren-faculteit die uitzag op de met sneeuw bedekte campus en de stad. Twee keer per
week ging ik naar mijn kamer en dan stonden er mensen voor mijn
deur te wachten die mij wilden spreken. Ik leek wel een dokter. Er
kwamen studenten — met hun kwalen in zekere zin, maar zij drukten het anders uit. Soms kwamen er meisjes die zeiden: `Mijn vriend
is te verlegen om te komen, dus ben ik maar gekomen,' en vertelden dan dat hij een roman probeerde te schrijven.
Ik was de eerste gastschrijver aan de universiteit en in de stad.
En na de eerste drukke weken waren het voornamelijk mensen die
niets met de universiteit te maken hadden die bij me kwamen.
De eersten waren twee officiersvrouwen van de grote legerbasis
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enkele mijlen buiten de stad. Ze vertelden me dat zij uit Toronto
en Vancouver kwamen en maar tijdelijk op de basis woonden. Ze
zouden een musical op gaan voeren en wilden dat ik daar mijn fiat
aan gaf. Ze waren van plan de melodieën van bekende songs te gebruiken — 'Somewhere over the Rainbow', 'You Made Me Love
You', 'It's all right with me' — maar dan voorzien van hun eigen
woorden. Dit zouden geestige commentaren op plaatselijke gebeurtenissen worden, vooral roddels over de basis.
`We wilden beginnen, ' zei de vrouw uit Toronto, `met een stem
die door een luidspreker praat. Een piloot van Air Canada die tegen zijn passagiers zegt: "We naderen nu de Atlantische kust — zet
uw horloges alstublieft vijftig jaar terug."
De meeste anderen wilden me alleen dingen vertellen.
Toen ik mijn haar liet knippen vond de kapper dat ik behoorde
te weten hoe je het best op eenden en elanden kon jagen. Een landbouwkundige, het hoofd van een team dat de boeren in de omstreek
hielp om hun produktiviteit op te voeren, kwam na een keer uit eigen werk lezen naar mij toe en zei:
`Dit is waar gebeurd. Ik dacht dat ik het maar eens aan u moest
vertellen. Misschien kan u er iets mee doen. Er was een priester. Hij
woonde op het platteland hier in de buurt. En hij was gek op vrouwen, vooral meisjes. Als hij op ziekenbezoek ging in het ziekenhuis
of thuis — en als de patiënt een meisje was — stak hij altijd zijn hand
onder de dekens. Het liep zo de spuigaten uit dat de moeders hun
hoofden bij elkaar staken en naar de bisschop schreven. Het eind
van het liedje was dat de priester werd overgeplaatst. In zijn plaats
kwam een veel jongere man. Die jonge man had niet dezelfde ondeugden als zijn voorganger. Maar hij begon om van alles te vragen. Hij zei dat hij een nieuwe auto nodig had. Die hij nu had was
te oud. Hij wilde het huis opnieuw inrichten. Speciale dingen om
te eten waar hij van hield moesten uit Montreal overgevlogen worden. Hij wilde de beste sigaren. Na een poosje werd er weer naar
de bisschop geschreven, nu om te klagen dat die jonge priester zoveel geld kostte.
"Kuis zijn is duur," schreef de bisschop terug.'
En Peter, de jonge eigenaar van een Chinees restaurant waar ik
soms ging eten, vertelde dat hij, voor hij hier naartoe gekomen was,
in rood China op de universiteit had gezeten. Hij vond dat ik moest
weten hoe je het best kippen kon stelen van een kippenfokkerij.
`Eerst koopje een kaars,' zei Peter. `Ze worden alleen in China
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gemaakt. Als je die aansteekt begint hij te roken. En je zorgt ervoor
dat de wind de rook naar de kippen toeblaast. Je doet het 's nachts.
Zodra ze de rook opsnuiven, vallen de honden zeker een minuut of
twintig in slaap. En alle kippen ook. Ze gaan eenvoudig liggen en
vallen in slaap. Je neemt een zakdoek en knoopt hem voor je mond
en dan hoefje de slapende kippen alleen maar op te rapen en in je
auto te stoppen. Als ze twintig minuten later wakker worden ben
je mijlenver weg —'
Ik luisterde naar de vreemdste bekentenissen, vernederingen en
ellende, en ook, als tegenwicht daartegen, naar voorbeelden van verbazingwekkend uithoudingsvermogen.
Begin februari was ik zo bekend in de stad dat onbekenden me op
straat toelachten en groetten. Een lange, blonde vrouw met een bril
op kwam naar me toe: `Ik heb uw foto in de krant gezien — u bent
het sprekend.' Kinderen hielden op met sneeuwballen en riepen: `Ik
ken u, mijnheer — u schrijft boeken.' Als ik een restaurant binnenging, draaiden zich overal hoofden om.
Ondertussen bleven de uitnodigingen binnenstromen.
Een van de eerste was gekomen van de docent Engels aan St. Vincent's — een lerarenopleiding geaffilieerd met de universiteit. Maar
omdat dit instituut op honderdzestig mijl afstand lag, bleef ik mijn
bezoek daar alsmaar uitstellen. Totdat het hoofd van de Engelse faculteit tegen me zei dat St. Vincent's hem achter de broek zat om
mij te laten komen.
`Het wordt het gewone werk,' zei hij. `Vooraf een dineetje. Dan
lezen in de aula. En een borrel na.'
Ik beloofde hem dat ik de volgende vrijdag zou gaan.
Vier dagen later kwam hij in de faculteitsclub naar mij toe. `Ik
ben net terug van St. Vincent's. Ze zijn erg in hun sas over je komst.
Ze hebben overal aanplakbiljetten hangen. Er staat een stuk over
je in de plaatselijke krant. En ze hebben een kamer voor je gereserveerd in het beste hotel.'
Hij bestelde koffie en donuts voor ons allebei.
`Het College van Bestuur heeft me gevraagd om tegen je te zeggen datje hier net zo lang gastschrijver kunt zijn als je maar wilt.'
`Dat is erg aardig,' zei ik.
Ik zou om twaalf uur 's middags naar St. Vincent's vliegen. Maar
vrijdagmorgen begon er mist op te zetten. De vliegtuigen bleven aan
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de grond. Er reed geen trein meer, al lagen de rails er nog.
Ik nam een kleine groene bus op het busstation. Eerst zaten er nog
vier passagiers in de bus, maar die stapten spoedig uit in kleine
plaatsjes onderweg. Het eerste uur waren de wegen schoon. Toen
begon het te sneeuwen. De wind nam toe. Al gauw zaten we midden in een sneeuwstorm. Er kwamen steeds minder auto's en vrachtwagens uit de tegenovergestelde richting en steeds meer voertuigen
stonden verlaten langs de kant van de weg. De chauffeur stopte herhaaldelijk om de voorruit schoon te vegen. De sneeuw kwam zo snel
en dicht naar beneden dat de ruitenwissers het niet bij konden houden. Toen stopte hij bij een benzinestation om een kraanwagen te
bellen.
`We zullen St. Vincent's wel niet halen vandaag,' zei hij tegen
mij.
Maar ik moet er voorlezen —'
`Het gaat niet. Hier is geen doorkomen aan.'
Ik belde St. Vincent's en legde de docent Engels de situatie uit.
Hij zei dat hij er begrip voor had, het weer was daar ook slecht, we
moesten het maar uitstellen.
Ik liep terug naar de bus en ging weer zitten.
`Dan gaan we zeker terug?'
`Hier is geen doorkomen aan, in welke richting dan ook,' zei de
chauffeur.
We werden ongeveer anderhalf uur door de kraanwagen gesleept
— waarheen dat wist ik niet — ik kon geen hand voor ogen zien door
de vallende sneeuw. Tenslotte arriveerden we in een klein plaatsje. De straatlantaarns brandden maar er was praktisch niemand op
straat — alles was bedekt met sneeuw.
Ik vroeg de chauffeur wanneer hij terug zou gaan.
`Zodra de weg weer begaanbaar is. Morgenochtend om negen uur
is er een inspectie.'
Ik zei dat ik er zou zijn.
Ik ging op zoek naar een hotel, maar zodra ik van de hoofdstraat
afsloeg, zakte ik tot aan mijn knieën in de sneeuw. Al wadend liep
ik verder tot ik bij een zijstraat kwam — deze straat was bedekt met
versgevallen sneeuw, maar daaronder was de sneeuw hard. Ten langen leste zag ik een bord op een naargeestig uitziend houten gebouw
waarop stond dat het een hotel was.
Zou ik een kamer kunnen hebben voor vannacht?' vroeg ik de
man.
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`Het kost acht dollar per nacht,' zei hij.
`Prima,' zei ik. En wachtte totdat hij mij de sleutel voor mijn kamer zou geven.
`Is dat al uw bagage?'
`Ja,' zei ik, terwijl ik mijn diplomatentas tegen me aandrukte.
`Als dat al uw bagage is, dan moet u vooruit betalen.'
`Maar ik ben gastschrijver aan de universiteit en ik was op weg
naar St. Vincent's om uit eigen werk te lezen toen we in die
sneeuwstorm terechtkwamen —'
`Staat uw auto buiten?'
`Nee, ik ben met de bus gekomen.'
`En dat is al uw bagage?'
Ja.
`Dan moet u vooruit betalen — acht dollar.'
Ik gaf hem de acht dollar. Het leek lang geleden dat ik zo behandeld was. Ik nam de sleutel in ontvangst en liep de krakende trap
op naar kamer 2, op de eerste verdieping.
Het was een kleine, naargeestige kamer — het soort kamer waarin
ik vroeger, in mijn arme jaren, gewoond had. Er hing een naakt
peertje aan het plafond. En het was nodig dat het de hele tijd aan
was. Er stond een ijzeren ledikant, een gammele houten ladenkast.
Geen stoel. Een gebarsten emaillen wasbak met maar één kraan die
het deed. En elke keer dat ik de kraan opendraaide, begon hij te loeien. Het behang zat onder de vlekken. Ik had het koud. Ik liep naar
de smalle, groengeverfde radiator. Hij deed het niet. Twee grijze
dekens lagen aan het voeteneinde van het bed, en toen ik het dek
terugsloeg kwam de geur van ontsmettingsmiddel mij tegemoet.
Ik had honger en ik was moe. Ik keek in mijn diplomatentas en
haalde er mijn tandenborstel, tandpasta, scheerzeep en scheermes
uit en het exemplaar van mijn boek dat ik had meegebracht om uit
voor te lezen. Maar in mijn haast, of verstrooidheid, had ik vergeten mijn chequeboek mee te brengen. Niet dat er veel kans bestond
dat ik hier een cheque had kunnen innen.
Ik haalde al het geld dat ik had te voorschijn en telde het. Het was
bij elkaar negentien dollar plus wat kleingeld. Als ik hier nόg een
nacht zou moeten blijven, betekende dat weer acht dollar. Het buskaartje terug tien dollar. Dan hield ik nog één dollar over en het
kleingeld. Ik telde het kleingeld — zevenendertig cent. Maar ik
moest me niet ongerust maken, hield ik mezelf voor, morgen kon
ik hier misschien weer weg. Wat ik nu nodig had, was iets te eten
155

ιik had vijf uur in de bus gezeten) en een goede nachtrust.
Ik ging naar buiten om een restaurant te zoeken. Het sneeuwde nog
steeds. Ik liep naar de hoofdstraat. De winkels waren aan één kant.
Aan de andere kant lagen open, met sneeuw bedekte velden met hier
en daar bomen die bijna onzichtbaar waren. Ik ging een kleine supermarkt binnen en kocht een brood, een blikje sardines en twee appels. Nu had ik nog veertig cent over.
Ik ging terug naar de kamer. Ik at het brood en de sardines op
het bed gezeten met mijnjas aan. Daarna doopte ik stukken brood
in de sardine-olie. En spoelde ze weg met een appel.
Ik ging op het bed liggen met mijnjas aan en de grijze dekens over
me heen. Ik dacht dat ik dit soort situaties achter me gelaten had
nu ik de kost met schrijven verdiende en met voorlezen uit eigen
werk.
Ik viel in slaap. En toen ik wakker werd, had ik honger. Ik at wat
over was van het brood en de laatste appel. Uit mijn arme jaren wist
ik nog dat het belangrijk was om iets te hebben om het moreel hoog
te houden. Ik ging weer naar buiten, vond een klein restaurant,
bestelde een kop hete koffie en vroeg de vrouw of zij sigaren per stuk
verkocht.
`Deze kosten vijfentwintig cent per stuk,' zei ze.
Ik bekeek ze en vroeg me af of ik genoeg geld had.
`Deze zijn vijftien cent.'
Ik kocht een sigaar van vijftien cent en rookte hem langzaam. De
tabak was nogal groen. Ik deed lang over de koffie. En ging weer
terug naar de hotelkamer om te rusten. In plaats daarvan viel ik in
slaap.
Ik had het koud toen ik de volgende morgen wakker werd. Ik
poetste mijn tanden, schoor me met koud water en ging naar buiten. De sneeuw viel nog steeds omlaag, maar minder dicht. Ik liep
naar het busstation. De bus stond in de garage. Ik vond de chauffeur — een andere chauffeur — aan een snelbuffet naast het busstation. Hij was bijna klaar met zijn ontbijt.
`Nee — er wordt niet gereden vandaag,' zei hij. `Morgen is er
weer inspectie.'
`Om hoe laat?'
`Rond een uur of negen 's morgens.'
`Ik weet dat het kaartje terug tien dollar kost,' zei ik. `Kunt u mij
een kaartje geven? Dan betaal ik bij aankomst.'
`Zo doen we geen zaken,' zei hij.
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Ik had honger en voelde me duizelig.
`Vooruit, ik trakteer wel op een kop koffie.'
`Graag.'
Hij betaalde voor zijn ontbijt en reikte mij het schoteltje met de
kop koffie aan.
`Tot morgen,' zei ik.
Toen hij vertrokken was morste ik, voor ik mijn eerste slokje kon
nemen, in mijn zenuwachtigheid de helft van de koffie.
Ik ging terug naar het hotel.
`Ik blijf nog een nacht,' zei ik tegen de man.
`Dat is acht dollar.'
Ik betaalde hem.
Ik had nu alleen nog het tiendollarbiljet over. Ik stopte het in mijn
achterzak en knoopte die dicht.
`Wat is de temperatuur?' vroeg ik aan de man.
`Vijfentwintig graden onder nul. Maar hier vlakbij is het soms
zevenendertig onder nul.'
Zaterdagmorgen, laat ik naar de sjoel gaan, dacht ik. Daar is het
vast warm. Misschien is er wel een bar mitswa of een of andere kaddisj na afloop.
`Is er hier een synagoge?'
`Nee,' zei hij terwijl hij mij achterdochtig aankeek.
`Waar is de dichtstbijzijnde kerk?'
Hij legde uit hoe ik moest lopen.
Het was een houten, grijsgeschilderde kerk in een besneeuwd
veld. Er was nog maar pas een smal pad naar de deur schoongeruimd. Weggezakt in de sneeuw ernaast stonden een paar auto's en
vrachtwagens.
Toen ik de deur opendeed, zei een man in een slechtpassend
blauw kostuum:
Bruid of bruidegom?'
Ik keek zeker verbaasd, want hij vroeg:
`Welke kant hoort u bij? Bruid of bruidegom?'
`Bruid,' zei ik.
`— Links.'
Ik liep naar links en ging op een houten bank achteraan zitten,
naast een potkachel met grote blikken pijpen die omhoog en overdwars, vlak onder het plafond liepen. Ik weet niet wat voor soort
kerk het was, maar het interieur was erg eenvoudig, streng zelfs. Er
waren geen beelden of glas-in-loodramen. Er zaten ongeveer der157

tig mensen die door een breed pad van elkaar gescheiden werden.
Die aan de ene kant keken naar die aan de andere kant. We hadden allemaal onze jas aan. Vooraan, op een kleine verhoging, bevonden zich de bruid en bruidegom. En de dominee in een gewoon
grijs pak. Rechts stond een klein houten orgel waar een vrouw op
speelde.
De huwelijksplechtigheid duurde niet lang.
Na afloop liepen de gasten, alleen of getweeën, langs de besneeuwde straat, langs geblindeerde huizen met ijspegels, toen een zijstraat
van de hoofdstraat in, naar een beter soort hotel. Daar boven aan
een trap, midden in een groot vertrek, naast elkaar op stoelen met
hun ruggen naar de muur, zaten de bruid en bruidegom. De gasten
liepen, alleen of getweeën, op hen toe, met hun cadeaus.
Ik ging niet verder dan de deur. Er was eten. Een koud buffet.
Ik neem aan dat de vrienden en familieleden van de bruid dachten
dat ik bij de andere kant hoorde. Net zoals de andere kant dacht dat
ik bij de bruid hoorde.
`Waar komt u vandaan?' vroeg een man.
`Van buiten de stad,' zei ik.
Ik bleef niet lang. Net lang genoeg voor drie broodjes met ham
en twee koppen koffie.
Ik ging de straat weer op.
Om de een of andere reden kon ik het hotel waar ik logeerde niet
vinden. Niet dat het plaatsje zo groot was. Als je vijf minuten in één
richting door de hoofdstraat liep, had je het gehad. Die ene hoofdstraat had een aantal zijstraten — maar ik kwam steeds op plekken
die doodliepen.
Tenslotte kwam ik weer in de hoofdstraat terecht. Het was er nu
stampvol wandelende en winkelende mensen. Voor een muziekwinkel, door een luidspreker, zong iemand, 'Everyone's Gone to the
Moon' .
Ik voelde me precies een landloper.
Ik zag wat ijs op de weg, nam een aanloopje en gleed. Ik had honger en had het koud. Maar toen ik weer op mijn kamer arriveerde,
had ik kleur op mijn wangen.
Ik ging op het bed liggen. Door de laatste paar jaar was ik vergeten wat armoede was. En nu ik me er weer in terugvond, had ik
honger. Alles wat er gebeurd was sinds mijn laatste boek was gepubliceerd, leek een soort bedrog. Ik was schrijver. In mijn wereld
bestonden geen zekerheden. Ik had dit opfrissertje nodig, hield ik
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mezelf voor.
Maar nu moest ik mezelf eruit zien te redden. Ik probeerde me
voor de geest te halen wat ik vroeger deed. Ik zocht al mijn zakken
na — die van mijn pak, mijn overjas. Geen cent. In mijn arme tijd
had ik er altijd voor gezorgd dat ik een paar muntjes in mijn zakken had zitten. Wat kon ik verkopen? Ik had het exemplaar van mijn
boek waaruit ik zou voorlezen in St. Vincent's.
Ik ging weer naar buiten. Ik kon geen boekhandel vinden. Maar
ik vond een tweedehandswinkel met binnen allerlei oude spullen
(voornamelijk meubelen) her en der opeengehoopt. Op de grond lagen een paar verfomfaaide pocketboeken.
Eindelijk verscheen er een vrouw.
`Wat blieft u?'
`Ik zou u dit boek willen vekopen,' zei ik.
Zij nam het op, bladerde erin. Ik hoopte dat zij de strepen niet
zou zien bij de gedeeltes die ik gewoonlijk voorlas.
Zij sloot het boek. `Vijftig cent.'
`Het kost $5.95 in de boekhandel. En het is praktisch nieuw.'
`Graag of niet.'
Ik zei graag.
Als ik nog een nacht moest blijven zou ik kunnen proberen haar
mijn horloge te verkopen. Maar ze zou er nooit acht dollar voor geven — dat wist ik zeker.
Met de vijftig cent ging ik de straat op en kocht een hotdog en een
kop koffie. En vroeg me af wat ik morgen moest doen als ik niet terug kon.
Buiten was het opgehouden met sneeuwen. Ik ging naar mijn hotelkamer. Ik had honger en had het koud en viel in slaap.
Zondagmorgen versliep ik me. Ik keek op mijn horloge — tien
voor negen. Ik had geen tijd om me te wassen of te scheren. Zo snel
als ik kon, liep ik naar het kleine busstation. De bus stond buiten,
de motor liep. De deur was dicht. De chauffeur was er niet.
Twee mannen, ook ongewassen en ongeschoren, stonden naast
de deur.
`Gaat hij vandaag?'
`Ja,' zeiden ze.
Ik ging het kantoortje binnen en gaf de chauffeur het biljet van
tien dollar. Hij gaf me een kaartje.
Toen ik naar buiten kwam, vroegen de twee mannen me of ik een
kop koffie voor ze wilde kopen, omdat ze niet ontbeten hadden en
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platzak waren.
`Het spijt me,' zei ik.
Om twaalf uur arriveerde ik weer in het universiteitsstadje. Die
avond was ik te gast aan een diner dat op de basis gegeven werd,
in de mess voor officieren van `The Black Watch'. We waren met
ons veertienen, sommigen met vrouwen in avondtoilet. De jonge officieren droegen hun gala-uniform. We zaten op hoge rechte stoelen rond de tafel. Kaarsen zorgden voor de verlichting. We werden
bediend door twee obers. Er was vis en witte wijn. Roastbeef en
Yorkshire pudding met rode wijn. Vervolgens champagne en een
exotisch dessert.
Ik keek naar de anderen. Ze waren jong, aantrekkelijk, weldoorvoed, goedgekleed. Hoe zeker van alles leken zij allemaal. En hoe
zeker hun wereld.
Maar buiten kon ik de sneeuw zien, de kou, de lege bevroren vlaktes, overal om ons heen.
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Prue
Alice Munro *
(Vertaling Charles Forceuille)
Prue heeft een tijdlang samengewoond met Gordon. Dit was nadat
Gordon bij zijn vrouw was weggegaan en voordat hij weer naar haar
terugging — alles bij elkaar eenjaar en vier maanden. Wat later waren hij en zijn vrouw gescheiden. Hierop volgde een periode van
besluiteloosheid, van nu eens wel en dan weer niet samenwonen;
toen verdween de echtgenote naar Nieuw Zeeland, waarschijnlijk
voorgoed.
Prue ging niet terug naar Vancouver Island, waar Gordon haar
had ontmoet toen ze als hostess in het restaurant van een vakantiehotel werkte. Ze vond een baan in Toronto, in een plantenzaak. Ze
had tegen die tijd veel vrienden in Toronto, voor het grootste gedeelte Gordons vrienden en de vrienden van zijn vrouw. Ze mochten
Prue graag en waren graag bereid met haar te doen te hebben, maar
daar lachte ze hen gewoon om uit. Ze is heel sympathiek. Ze heeft
wat Oost-Canadezen een Engels accent noemen, hoewel ze in Canada geboren is — in Duncan, op Vancouver Island. Dit accent
helpt haar de meest cynische dingen op een innemende en luchthartige manier te zeggen. Ze presenteert haar leven in anekdotes, en
al is de clou van haar anekdotes meestal dat hoopvolle verwachtingen de grond ingeboord worden, dromen bedrog blijken, dingen
nooit zo uitkomen als je ze je had voorgesteld, alles een bizarre wending neemt en er nooit ergens een verklaring voor is, toch voelen
de mensen zich altijd wat opgemonterd na haar verhalen. Ze zeggen over haar dat het een verademing is om kennis te maken met
iemand die zichzelf tenminste niet zo serieus neemt, die zo lakoniek
is, en beschaafd, en nooit echt eisen stelt of zich beklaagt.
Het enige waar ze graag over klaagt is haar naam. Prue is een
schoolmeisje, zegt ze, en Prudence is een ouwe vrijster; haar ouders
die haar deze naam gaven waren blijkbaar zo kortzichtig dat ze zelfs
met de puberteit al geen rekening meer hielden. Stel je eens voor
dat ze grote borsten gekregen had, zegt ze, of een zwoele oogopslag?
* Ahce Munro (geb. 1931) heeft τn Canada een grote reputatie als schrijfster van korte verhalen Ze
schrijft met stoi'cynse ironie en psychologisch raffinement over 'Lires of Girls and Women', titel van haar
tweede boek 'Prue komt uit de bundel 'The Moons of Jupiter' (1982).
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Of was de naam zelf een garantie dat dit niet zou gebeuren? Achter in de veertig nu, tenger en blond, haar klanten altijd met een
plichtsgetrouwe levendigheid te woord staand, een plezierig tafelgenoot — misschien kwam ze aardig in de buurt van wat die ouders
destijds voor ogen had gestaan: pienter en attent, een opgewekte toeschouwer. Het is moeilijk haar persoon in verband te brengen met
verantwoordelijkheidszin, moederschap, echte problemen.
Haar volwassen kinderen, de produkten van een vroegtijdig Vancouver Island-huwelijk dat ze zelf een kosmische ramp noemt, komen haar regelmatig opzoeken, en in plaats van om geld te vragen,
zoals de kinderen van andere mensen, brengen ze cadeautjes mee,
proberen haar de administratie uit handen te nemen en regelen de
isolatie van haar huis. Ze is dolblij met hun cadeautjes, luistert naar
hun adviezen en verzuimt als een wispelturige dochter hun brieven
te beantwoorden.
Haar kinderen hopen dat ze niet omwille van Gordon in Toronto blijft. Iedereen hoopt dat. Ze zou het een grappig idee vinden.
Ze geeft parties en gaat naar parties; ze gaat soms met andere mannen uit. Haar houding tegenover seks is een bron van troost voor
diegenen onder haar vrienden die lijden onder verschrikkelijke aanvallen van hartstocht en jaloezie en zich dan helemaal losgeslagen
voelen. Ze lijkt seks te beschouwen als een heilzaam, lichtelijk onnozel tijdverdrijf, te vergelijken met dansen en leuke dinertjes — iets
wat wederzijdse vriendelijkheid en opgeruimdheid niet in de weg
mag staan.
Nu zijn vrouw voorgoed weg is, komt Gordon Prue af en toe opzoeken, en zo nu en dan vraagt hij haar mee uit eten. Ze gaan niet
altijd naar een restaurant; ze gaan soms naar zijn huis. Gordon kan
goed koken. In de tijd dat Prue of zijn vrouw met hem samenwoonde
kon hij helemaal niet koken, maar zodra hij zich er serieus mee bezig
ging houden werd hij er — zegt hij naar waarheid — beter in dan
zij alletwee.
Pas geleden hadden hij en Prue een dinertje bij hem thuis. Hij
had Kip à la Kiev gemaakt en als dessert crème brûlée. Zoals de
meeste beginnende toegewijde koks praatte hij over eten.
Gordon is rijk, naar Prue's maatstaven — en die van de meeste
mensen. Hij is neuroloog. Zijn huis is nieuw, gebouwd tegen een
heuvel aan de noordkant van de stad, waar vroeger pittoreske, onrendabele boerderijen stonden. Nu staan er unieke, door een architect ontworpen, uiterst prijzige huizen op stukken grond van veer162

tig bij vijftig meter. Als Prue Gordons huis beschrijft zegt ze: `Weet
je dat het vier badkamers heeft? Op die manier zijn er nooit problemen als er vier mensen tegelijk in bad willen. Het lijkt wat veel,
maar het is werkelijk heel prettig en je hoeft nooit de gang over.'
Gordons huis heeft een verhoogde eethoek — een soort platform
waaromheen een praatkuil, een muziekkuil en een aarden wal met
weelderige planten onder schuin glas. Vanuit de eethoek kan je de
ruimte bij de voordeur niet zien, maar er zitten geen muren tussen,
dus in het ene gedeelte kun je wel wat opvangen van wat er zich in
het andere afspeelt.
Onder het eten ging de bel. Gordon excuseerde zich en liep het
trapje af. Prue hoorde een vrouwenstem. Degene aan wie die toebehoorde was nog buiten, dus ze kon de woorden niet verstaan. Ze
hoorde Gordon iets zeggen op een lage, waarschuwende toon. De
deur ging niet dicht — blijkbaar was de persoon in kwestie niet binnen gevraagd — maar de stemmen bleven hoorbaar, gedempt en
boos. Plotseling klonk er een kreet van Gordon, en zwaaiend met
zijn armen verscheen hij halverwege de trap.
`De crème brûlée,' zei hij. `Zou je zo goed willen zijn?' Hij rende terug naar beneden, terwijl Prue opstond en naar de keuken ging
om het dessert te redden. Toen ze terugkeerde kwam hij, iets langzamer dan daarnet, de trap op. Hij zag er geagiteerd en moe uit.
`Een vriendin,' zei hij somber. `Alles in orde?'
Prue realiseerde zich dat hij het over de crème brûlée had en ze
zei ja, die was perfect, ze was er precies op tijd bij geweest. Hij bedankte haar maar klaarde niet op. Het leek minder het dessert dat
hem dwars zat, dan wat er aan de deur gebeurd was. Om hem af
te leiden begon Prue hem deskundige vragen over de planten te
stellen.
`Ik heb er totaal geen verstand van,' zei hij. `Dat weet je.'
`Ik dacht dat je je er misschien in verdiept had. Net als in het
koken.'
`Zij verzorgt ze.'
`Mevrouw Carr?' zei Prue. Mevrouw Carr was zijn huishoudster.
`Wie dacht je anders?'
Prue bloosde. Ze had er een hekel aan voor achterdochtig te worden gehouden.
`Het probleem is dat ik denk dat ik graag met je zou trouwen,'
zei Gordon, zonder dat deze gedachte hem merkbaar opfleurde.
Gordon is een grote man met een wat grof gezicht. Hij draagt graag
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dikke kleren, slobbertruien. Zijn blauwe ogen zijn vaak bloeddoorlopen, en hun uitdrukking verraadt dat er een hulpeloze, verbijsterde
ziel rondkronkelt in dit dappere fort.
`Wat een probleem,' zei Prue luchtig, hoewel ze Gordon goed genoeg kende om te weten dat het dat inderdaad was.
De bel ging nog een keer, ging twee keer, drie keer voordat Gordon bij de deur was. Deze keer klonk er een doffe dreun, alsof er
met iets gegooid was dat hard neerkwam. De deur sloeg dicht en
Gordon verscheen onmiddellijk weer in beeld. Hij wankelde de trap
op met zijn ene hand tegen zijn hoofd, ondertussen met de andere
gebarend dat er niets ernstigs gebeurd was en dat Prue moest gaan
zitten.
`Verdomde weekendtas,' zei hij. `Ze smeet hem naar mijn hoofd.'
`Was het raak?'
`Nauwelijks.'
`Het ding maakte anders behoorlijk veel lawaai voor een weekendtas. Zaten er stenen in?'
`Spuitbussen waarschijnlijk. Haar deodorant en zo.'
`O.'
Prue keek toe hoe hij zichzelf een borrel inschonk. `Ik heb liever
koffie als je het goed vindt,' zei ze. Ze ging naar de keuken om water op te zetten, en Gordon volgde haar.
`Ik geloof dat ik verliefd ben op deze dame,' zei hij.
`Wie is ze?'
`Je kent haar niet. Ze is tamelijk jong.'
` O.'
`Maar toch denk ik dat ik over een paar jaar met je wil trouwen.'
`Als je over je verliefdheid heen bent?'

'Ja.'
`Ach ja. Je weet nooit wat er in een paar jaar kan gebeuren.'
Als Prue hierover vertelt, zegt ze: `Ik denk dat hij bang was dat ik
zou gaan lachen. Hij begrijpt niet waarom mensen lachen of hem
hun weekendtas naar het hoofd smijten, hij heeft alleen maar gemerkt dat ze het doen. Hij is eigenlijk zo'n fatsoenlijk iemand. Dat
heerlijke diner. En dan komt zij met haar weekendtas naar hem
gooien. En het is heel redelijk dat hij eraan denkt om over een paar
jaar met me te trouwen, als hij over zijn verliefdheid heen is. Ik denk
dat hij er voor het eerst aan dacht om het tegen me te zeggen om
me wat gerust te stellen.'
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Ze verzwijgt dat ze de volgende morgen een van Gordons manchetknopen van zijn nachtkastje heeft gepakt. De manchetknopen
zijn gemaakt van amber en hij heeft ze in Rusland gekocht, toen hij
met zijn vrouw op vakantie was om te vieren dat ze weer bij elkaar
waren. Ze zien eruit als brokjes kandij, goudkleurig, transparant,
en deze wordt snel warm in haar hand. Ze laat hem in de zak van
haarjasje glijden. Er een meenemen is niet echt diefstal. Het kon
een aandenken zijn, een intiem grapje, een gekkigheidje.
Ze is alleen in Gordons huis; hij is vroeg weggegaan, zoals hij altijd doet. De huishoudster komt pas om negen uur. Prue hoeft niet
voor tienen in de winkel te zijn; ze zou een ontbijt voor zichzelf kunnen klaarmaken, wachten op de huishoudster, haar vriendin sinds
jaren her, om samen koffie te drinken. Maar nu ze de manchetknoop
in haar zak heeft, blijft ze niet langer rondhangen. Het huis lijkt nu
te naargeestig om er onnodig lang te blijven. Het was notabene Prue
zelf die het stuk grond heeft helpen uitzoeken. Maar in het goedkeuren van de tekeningen heeft ze geen aandeel gehad — toen die
aan de orde kwamen was de echtgenote er weer.
Als ze thuiskomt stopt ze de manchetknoop in een oude tabaksdoos. De kinderen hebben deze tabaksdoos jaren geleden in een
rommelwinkel gekocht en hem haar cadeau gedaan. Ze rookte, in
die dagen, en de kinderen maakten zich zorgen om haar. Dus gaven ze haar deze doos, volgestopt met toffees, gevulde boontjes en
gomballen, met een briefje `Word maar liever dik' erbij. Dat was
voor haar verjaardag. Nu zitten er behalve de manchetknoop allerlei
dingen in de doos — allemaal kleine dingetjes, niet kostbaar maar
ook niet helemaal zonder waarde. Een klein geëmailleerd schoteltje, een zoutlepeltje van zuiver zilver, een kristallen vis. Het zijn
geen sentimentele souvenirs. Ze kijkt er nooit naar en vergeet vaak
wat ze in de doos bewaart. Het zijn geen trofeeën, de spulletjes hebben geen rituele betekenis. Het is niet zo dat ze elke keer dat ze naar
Gordons huis gaat iets meeneemt, of elke keer dat ze blijft slapen,
of om wat ze gedenkwaardige bezoekjes zou kunnen noemen te onthouden. Ze doet het niet in een roes en ze lijkt niet ten prooi aan
een dwangneurose. Ze neemt gewoon eens in de zoveel tijd iets mee,
en stopt het weg in het duister van de oude tabaksdoos en denkt er
daarna nauwelijks meer aan.
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Het bar mitzwa-feestje
Mordecai Richler*
(Vertaling: Werkgroep
Anglistiek vu) *
Na weken zuipen op Ibiza, naar de hanengevechten kijken met Juanito en zijn maatjes, en in het ochtendgloren wegwankelen bij Casa
Rosita, kon Joshua nou niet bepaald stellen dat hij zijn kano erg netjes door de stormen der verleiding heen peddelde. Hij had de slag
gewoon niet te pakken. De waarheid was, moest hij toegeven, dat
hij niet zozeer geïnteresseerd was in het schrijven zelf, als wel in het
schrijver zijn. Bekend zijn. Maar zijn eenentwintigste verjaardag
was inmiddels voorbij en hij was nog steeds niet beroemd. Niet alleen omhelsde hij onreine vrouwen, maar bovendien propte hij zich
vol met verboden voedsel: gambas, calamares, zeespin. En nog maar
acht jaar na zijn bar mitzwa, bordeelοrgieën.
Gehenna wenkte.
Maar om eerlijk te zijn, herinnerde hij zich, had zijn bar mitzwa
ook niet echt veel goeds voorspeld, als het tenminste de bedoeling
was geweest dat hij een oppassende jood zou worden.
`Maak je maar geen zorgen, jochie,' had zijn moeder gezegd. `Jij
krijgt een feestje. Tjonge, wat zal jij een feestje krijgen!'
's Morgens was ze notabene opgestaan om ontbijt voor hem te
maken en vol enthousiasme zei ze: `Maak een lijst voor me.'
`Waarvan?'
`Van de jongens die je op je feestje wilt vragen.'
`Vergeet het maar,' zei hij.
`Ik zal van nu af aan een goede moeder zijn, Josh. Geen geneuk
meer met Ryan.' En daarna, terwijl ze hem plagerig aankeek, voegde ze er aan toe: `Ik heb het gevoel datje erdoor van streek raakt.'
`Ik wil geen feestje.'
`Waarom niet?'
* Mordecaz Richter werd in Montreal geboren, in 1931. Hij vestigde zijn naam met 'The Apprenticeship of Duddy Kravitz' (1959) en geldt als een ban Canada's beste romanschrijvers Richlers werk heeft
een sterk autobiografische inslag en wordt gekenmerkt door een mengeling aan mededogen en satire Naast
acht romans schreef hij talloze verhalen, essays en artikelen. Bovenstaand fragment is afkomstig uit zijn
roman'Joshua Then and Now' (1980).
* De werkgroep bestaat uit Henri Broekmate, Bram D jkshoorn, Lucas ban der Drift, Charles Forceville,
Rob van Niele, Jan Willem Reitsma en Elizabeth Wytzes. Met dank aan Jacques Alblas
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`Wat zouden we dan moeten doen?'
`Nou, geen ezeltje-prik of trictrac. Het wordt een verrassing.'
Toen hij uit school thuiskwam, lag zijn moeder op haar knieën
de vloer te schrobben. De bedden waren opgemaakt, de vaat was
gedaan. De vuilnis stond klaar om buiten gezet te worden. `Je hebt
om zes uur een afspraak met Mandelcorn. Hij gaatje alle abracadabra leren die je nodig hebt in de synagoge. Als hij vraagt of we
hier koosjer eten, dan zeg je ja.' En weer vroeg ze om een lijst met
jongens.
Een week voor zijn bar mitzwa versierde ze de hal met crëpepapier en lampions. In de woonkamer hingen slingers van muur tot
muur. Aan elke lamp hingen ballonnen.
De eerste cadeautjes werden afgegeven. Oom Harvey stuurde gebedsriemen, een zilveren wijnbokaal en 25 dollar aan oorlogsobligaties. Euclid bezorgde het vredesoffer van Ed Ryan — een rayonstoffen windjek met 'The Champ' op de rug geborduurd, de zakken vol zilveren dollars. Colucci stuurde boeken: een biografie van
Marconi, een geïllustreerde geschiedenis van het joodse volk en een
bundel met toespraken van Winston Churchill. Ook was er een kist
zeer oude whisky in een doos met een lint eromheen.
Zaterdagmorgen las Joshua in de synagoge hakkelend de voorgeschreven gebeden voor, terwijl de oudere leden van de gemeente zich er hoofdschuddend over verbaasden dat iemand, zelfs al was
het de zoon van een gangster, zo onwetend kon zijn. En dan de moeder! Een meisje Leventhal. Valse wimpers, wangen onder de rouge. Stinkend naar de parfum.
Zodra ze thuiskwamen, wurmde zijn moeder zich uit haar jurk,
trok een duster aan en ging, zo nu en dan haar pas aangeschafte
kookboek raadplegend, in de keuken aan de slag. Terwijl Louis
Armstrong 'The Saints Go Marching In' door het huis liet schetteren, mixte ze haar marmercake en kwakte die vervolgens in de
oven. Door haar vruchtensalade goot ze wat wel een halve fles kirsch
leek. De uien vlogen alle kanten op toen ze, gesterkt door de whisky,
met de gehakte lever aan de gang ging. Gehaktballen, sterk verschillend in grootte, werden in een pan gegooid en daarna als kanonskogels op een blad gestapeld. Haar biscuitgebak wilde niet rijzen,
haar kwarktaart vertikte het om op te stijven. Voorgebakken stukken kip, schuimend in het vet, schoten telkens weer onder haar prikkende vork weg. Van chocoladekoekjes moesten aangebrande randjes worden afgeschraapt.
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Van de twintigjongens die Joshua de volgende middag op zijn
feest had uitgenodigd, kwamen er maar twaalf opdagen — de anderen, zo vermoedde hij, was het verboden om te komen. Seymour
Kaplan was er natuurlijk, net als Morty Zipper, Mickey Stein, Bernie Zucker, Bobby Gross, Max Birenbaum, Mossel Kugelman, zijn
neef Sheldon, en, tot zijn verbazing, Eli Seligson en Izzy Singer. Ze
waren allemaal gekamd en gepoetst, met hun netste pak aan, maar
Joshua zag meteen dat ze zich slecht op hun gemak voelden. De
meesten wisten niet wat ze konden verwachten. Joshua ook niet, en
hij maakte zich ernstig zorgen, aangezien zijn moeder al vanaf kort
na het ontbijt aan de whisky was, en in een gevaarlijk opgewekte
stemming verkeerde.
De jongens zaten nog geen halfuur in de woonkamer bij elkaar,
steeds onrustiger, toen het hun duidelijk werd dat er geen film vertoond zou gaan worden of zoiets. Sterker nog, het leek wel alsof er
absoluut niets op het programma stond.
`Wie heeft er zin in een spelletje pim-pam-pet?' riep mijn moeder vrolijk.
Gesteun en gekreun.
`Verstoppertje dan?'
`Kom zeg, we zijn geen kinderen meer,' protesteerde Mickey.
`Mooi zo. Dat dacht ik ook. Oké Josh. Doe de gordijnen dicht.'
O jee, toch een film.
Maar Joshua wist wel beter, want ze was al bezig met het indraaien van het rode flikkerlampje.
`Ma, dat kan niet.'
`Dat zeiden ze ook tegen de gebroeders Wright.'
`Daar begrijpen ze niets van.'
`Houd je tetter en zet de plaat op.'
`Ma, alsjeblieft.'
`Doe wat ik je vraag. Schiet op, JOsh.'
Dus zette hij 'Snake Hips' op.
`Nou blijven zitten allemaal,' zei z'n moeder en rende weg.
Een beetje overdonderd bleven de jongens op de vloer zitten, zoals
hun gezegd was. Net toen ze onrustig begonnen te worden, werd
er op de deur getikt en Joshua zette `Snake Hips' weer op. Toen ging
de deur zo ver open dat er net een lang been in een zwarte kous, eindigend in een naaidhak, naar binnen kon schuiven. Het werd even
snel weer teruggetrokken, als door een adder gebeten, zodat de jongens zich onthutst afvroegen of het geen verschijning was geweest.
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Toen kwam het weer naar binnen gekropen. Het been, dat niet bij
een lichaam leek te horen, werd nu gestreeld door een roze waaier
van veren. Hoger, steeds hoger. De naaldhak gleed van de voet en
onthulde groengelakte teennagels. Het been wreef vol verlangen tegen de deurknop. Tergend langzaam ging de deur open en op de
maat van de dreunende drums en de ritmische aan en uit flitsende
rode lamp gleed Joshua's moeder naar binnen, terwijl haar ogen kiekeboe speelden vanachter de veren waaiers. Op haar benen waren
zilveren sterren geplakt. Ze droeg een felrode doorkijkbloes en een
zwarte rok met een split tot haar dijen.
Ik moet naar huis,' riep Izzy Singer ontzet, dook naar zijn jas
en vluchtte het huis uit.
'Snake Hips' begon weer, en ondeugend knipogend vanonder een
loslatende valse wimper draaide mevrouw Shapiro de jongens haar
rug toe. Met haar handen op haar knieën wriggelde ze haar omhooggestoken kont rond in hun richting. Ze ging rechtop staan, ritste haar
rok los en wurmde zich eruit. Daarna werkte ze zich uit haar bloesje
en liet het naar de grond dwarrelen. Toen wervelde ze rond en stond
met gespeelde afschuw oog in oog met de jongens. Haar knalrode
lippen vormden een enorme verontwaardigde O, haar armen waren uitdagend over haar borsten gevouwen, benen tegen elkaar geklemd. Terwijl ze daar als bevroren stond, met niets dan een broekje, jarretels en kousen aan, siste ze plotseling tegen Joshua: `Nu.'
`Wat?'
`Nu, zei ik.'
Hij herinnerde het zich weer en schoof twee vingers in zijn mond,
floot, en begon met zijn voeten te stampen. De jongens volgden snel
zijn voorbeeld.
De wulpse waaiers begonnen haar nu als vanzelf te strelen en gunden telkens een razendsnelle blik op de parmantigste borsten van
alle moeders uit de straat.
De tranen rolden Eli Seligson over de wangen. Sheldon baadde
in het zweet. Maar de anderen zaten daar alleen maar, helemaal perplex, sommigen met open mond, toe te kijken hoe ze, opgaand in
het ritme van de drums, heupwiegend en kronkelend naar haar finale toewerkte.
En plotseling was de plaat afgelopen. Mevrouw Shapiro schoot
in haar duster, deed het licht aan, stak een Pall Mall op, pakte haar
whisky-soda weer van de tafel, en ging op een kruk zitten om met
haar publiek te kletsen. `Vonden jullie het leuk?' vroeg ze.
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Een blozende Seymour veerde op om te applaudisseren.
`Ik word beroeps, weet je. Binnenkort ga ik hier in het Roxy
optreden.'
Grote Goden, dacht Joshua.
`Nu wil ik dat iedereen die van mijn nummer een stijve heeft gekregen een flinke jongen is en zijn hand opsteekt.'
Seymours hand schoot omhoog.
`Vooruit jongens, zo beroerd was ik nou ook weer niet.'
Nog eens drie handen werden opgestoken, en daarna nog twee.
'Joshua telt niet mee, want ik ben zijn moeder en dat zou niet helemaal koosjer zijn.'
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Op weg naar Rusland
Guy Vanderhaeghe *
(Werkgroep Anglistiek Vu)
`Gisteren kreeg ik weer een brief van u op mijn huisadres,' deelt de
dokter mee. `Dat is nu al de vierde.' Hij zegt dit met een kleurloze, neutrale stem, op de manier waarop hij de meeste dingen zegt.
Slechts de veelbetekenende stilte die erop volgt, waarschuwt me
dat hij een reactie van me verwacht, en leidt mijn aandacht af van
het tafereel buiten het raam van zijn spreekkamer. Al enige minuten kijk ik hoe twee kinderen houterig stappend de wijde verte intrekken. Door hen moet ik aan mijn dochter denken, en ik vraag
me af of ze mijn bezoekjes mist.
We zitten hier aan de rand van de stad, waar de buitenwijken
oplossen in de prairie, en de prairie in winterse luchten. De kinderen zwoegen voort, in dikke sneeuwpakken gepropt, hun armen stijf
gestrekt als kleine astronautjes op ontdekkingstocht in de gestolde
lava van een uitgewerkte ster.
Peuters uit de buitenwijken komen vaak deze fantastische ruimten verkennen. Ook ik heb ze doorkruist, in mijn verbeelding, vanaf mijn warme plekje achter de dubbele ruiten. Ik vind het vreemd
dat deze witte uitgestrektheid sommige van mijn medebewoners
beangstigt en dat zij het nodig vinden om dag en nacht hun luxaflex dicht te houden. Ik houd ervan. Het doet me aan Rusland
denken.
`O ja?' zeg ik tenslotte, een beetje aan de late kant maar niettemin met de bedoeling hem beleefd aan te moedigen.
`Meneer Caragan, ik dacht dat we in ons gesprek van afgelopen
woensdag hadden afgesproken dat het afgelopen zou zijn met die
brieven.'
Daar heeft de man me te pakken. Maar ik ben een impulsieve
vent en dat was woensdag. Donderdag voelde ik al dat ik hem een
* Guy Vanderhaeghe (geb. 1951) is de jongste Canadese prozaist in dτt nummer De bundel `Matt Descending', waaruit bovenstoand verhaal is gekozen, verscheen in 1982 en leverde hem de Governor General's Award op, een bijzondere eer voor een zo joeg auteur. Ιn 1984 publiceerde Vanderhaeghe zíjπ eerste
roman, illy Present Age'. De Gersjenson-citaten zijn overgenomen uit de Nederlandse uitgave van `Van
den eenen hoek naar den anderen', die in 1945 verscheen bíj Utgeverίj de Kinkhoren, Brussel/Brugge, al
is een fout hersteld die in de context van Vanderhaeghes verhaal storend was
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soort verklaring schuldig was over wat me had bewogen de eerste
drie brieven te schrijven. `Dat is zo,' geef ik toe, `dat was de afspraak.'
`Maar?'
Ik haal mijn schouders op.
Dr. Herzl vouwt een vel papier uit op zijn bureau. IJverig strijken zijn vingers over de vouwlijnen. Als hij er zich van overtuigd
heeft dat het vel er glad bijligt, begint hij voor zichzelf te lezen. Ik
bespeur een nauwelijks waarneembare trilling in zijn bovenlip. Als
hij klaar is, kijkt hij me strak aan. Een oude tactiek die ik onmiddellijk herken. `Ik kan hier niet erg wijs uit worden,' zegt hij.
`O nee?'
`Neem me niet kwalijk,' zegt hij, en na een korte stilte, 'ik ben
geen criticus...' De dokter glimlacht om me duidelijk te maken dat
dit een greep is uit zijn onuitputtelijke voorraad gevatte opmerkingen. `Maar ik vind uw taalgebruik nogal... formeel, gekunsteld,'
zegt hij uiteindelijk de juiste woorden vindend. `Alsof u onder grote
spanning staat, alsof u probeert uw gevoelens te onderdrukken wanneer u die brieven aan mij schrijft.' Hij speurt de pagina af. `Dit
bijvoorbeeld: "Ik schrijf omdat zich, op deze wijze, de gedachte voller uitdrukt en duidelijker wordt waargenomen, net een klank midden de stilte." Klinkt u dat niet een beetje ongebruikelijk in de oren?'
`Het staat tussen aanhalingstekens.'
`Pardon?'
Ik heb het niet geschreven. Het staat tussen aanhalingstekens.'
`O.' De dokter aarzelt. `Wie heeft het dan wél geschreven?'
`Michail Osipovitsj Gersjenson.'
Er glijdt een twijfelende blik over zijn gezicht. Hij verdenkt mij
ervan dat ik hem in de maling neem. Dr. Herzl is van mening dat
ik een geweldige grapjas ben, zij het wat onevenwichtig, een beetje gestoord.
`Het is echt zo,' verzeker ik hem.
Ik ben niet bekend...'
`Wie wel? Maar dat hoeft ook helemaal niet,' zeg ik. `Ik heb het
allemaal uitgelegd in de brief. Het staat er allemaal in. Ik heb Gersjenson als voorbeeld gebruikt. Ik probeerde u duidelijk te maken
waarom ik schrijf `1k word in de rede gevallen. `Ja, dat neem ik direct van u aan.
Maar u begrijpt — veertien bladzijden in uw minuscule handschrift
— ik heb ze maar vluchtig ingekeken.'
172

`Natuurlijk.' Ik weet niet hoe ik ooit heb kunnen geloven dat hij
lering zou trekken uit Brieven van den cenen hoek naar den anderen. Hij,
of wie dan ook? Toen ík Janet, die jong is, kunstenares, en die gelooft in het bezit te zijn van een gevoelige ziel, vertelde over de reeks
brieven die Gersjenson en Vjatsjeslav Ivanovitsj Nanov uitwisselden, terwijl ze herstelden in een sanatorium in Rusland, zei ze: `Ik
snap het niet. Wat zijn dat, brieven van de ene hoek naar de
andere?'
`Zo heette het, omdat de correspondenten zich in tegenovergelegen hoeken van dezelfde kamer bevonden. Daarom heette het Brieven van den eenen hoek naar den anderen,' besloot ik mijn voordehandliggende verklaring zwakjes.
Konden ze niet praten? Wat hadden ze, keelkanker?'
`Nee, zoals ikje al eens verteld heb, die lui waren dichters, filosofen, literatoren. Weet je nog?' drong ik aan. `Het ging er gewoon
om dat ze zich meer op hun gemak voelden, zekerder van zichzelf,
als ze schreven. Ze hadden de tijd om na te denken over wat ze wilden zeggen, hun ideeën te toetsen. Om zo'n brief te componeren.'
`Zoiets raars heb ik nog nooit gehoord — schrijven naar iemand
in dezelfde kamer,' zei ze. `Dat soort dingen zit echte gevoelens in
de weg. Het is een soort masker om te verbergen wie je echt bent,
en hoe je in elkaar zit.'
Dat was haar definitieve oordeel, en er valt geen beroep aan te
tekenen tegen de weloverwogen conclusies van Janet, zoals ik tot
mijn verdriet heb moeten ondervinden. Maar ik was zo goed als verliefd, en op zo'n hachelijk moment verbeeldt men zich dat het belangrijk is om begrepen te worden. Dus voor onze eerstvolgend geplande afspraak, twee dagen later, nam ik een passage mee die ik
had overgeschreven uit een van de brieven van Gersjenson. Daarmee hoopte ik de subtiliteiten die het geschreven woord eigen zijn
voor haar aanschouwelijk te maken en, wat belangrijker was, haar
een idee te geven van wat zich in mijn hoofd afspeelde.
Je moet begrijpen, schat,' zei ik, in een poging uit te leggen wat
Gersjenson voor mij betekende, `hij had het gevoel uit de pas te lopen ten opzichte van wat er om hem heen gebeurde. Hij had ook
tegen die beste Nanov kunnen zeggen: "Vjatsjeslav, wat is er toch
met mij? Ik heb niet het gevoel dat ik erbij hoor. Het zit me niet lekker. Waarom denk ik niet wat andere mensen denken, of voel ik niet
wat andere mensen zeggen dat ze voelen?" Hij had het zo kunnen
uitdrukken. Dat had gekund, maar dat deed hij niet. Wat hij wel
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deed was schrijven:
Zoo is mijn leven in vollen dag. Ιn de diepten echter van min bewustz~n
leef ik anders. Sinds lange jaren hoor ik uit deze diepten voortdurend en koppig
een geheimzinnige stem opstjgen: "Dit is het niet! "Er is in mj een andere wil die zich met zwaarmoedigheid afkeert van de cultuur, van al wat er
rond mϋ wordt gezegd en gedaan. Dit alles verveelt hem, en hίj weet niet
wat er mee aan te vangen, het lijkt hem een strijd van spoken die in het le
ónrustig heen en weer dwalen; hij kent een andere wereld, hij voorziet een
ander leven, zooals er op deze aarde nog geen bestaat, maar dat er toch zal
komen en dat ook wel komen moet omdat de echte werkeljkheid pas dan zal
worden verwezenljkt; deze stem erken ik als de stem van min echte "ik ".
Ik leef als een vreemdeling die zich in een vreemd land heeft ingeburgerd en
zich aan het climaat heeft gewend: door de bewoners van dit land word ik
bemind en ikzelf heb hen lief, met ϋυer werk ik aan hun welzin, ik lijd om
hun lijden en ben verheugd om hun vreugde, maar ik weet dat ik een vreemdeling ben. Ιn het geheim verzucht ik naar de velden van min geboorteland,
naar zin Lente die anders is, naar den geur van zin bloemen, en naar de
stem van zijn vrouwen. Waar is mijn vaderland? Ik zal het niet zien en sterven zal ik in den vreemde.'
Natuurlijk moest ik, toen ik opkeek van de bladzijde, constateren

dat Janet naar de badkamer was gegaan om haar zaaddodende pasta
in te brengen.
`Ik hoor dat u nog steeds weigert uw vrouw te ontvangen,' zegt
Dr. Herzl, een nieuw onderwerp aansnijdend.
Dat is niet helemaal waar. Ik heb gezegd dat ik haar niet alléén
wil zien. Als ze onze dochter meeneemt, tja, dat is een ander
verhaal.'
`Waarom praat u niet met uw vrouw alleen?'
`Dat heb ik in mijn tweede brief uitgelegd — '
`Waarom legt u het me nu niet uit. Recht in mijn gezicht, zonder dat u zich achter die brieven verschuilt.' Ik hoor iets scherps in
de stem van de goede dokter. Vanaf het allereerste begin heb ik geweten dat hij me niet mocht. Ik leg niet zo gemakkelijk mijn ziel en
zaligheid bloot en dat verwijt hij me.
Ik kijk hem onaangedaan aan.
`Is het omdat u zich schaamt? Is dat de reden waarom u uw vrouw
niet wilt ontvangen?'
Ja.' Het kan weinig kwaad het met hem eens te zijn. Hij heeft
zijn oordeel hierover al tijden geleden gevormd.
`Waarvoor schaamt u zich? Uw verhouding? Of wat u in de ga174

lerie heeft gedaan?'
Waarom niet? `Allebei,' geef ik toe, blijmoedig een dubbele last
op mijn schouders nemend, het opzichtige juk van seksueel schuldgevoel.
`Nu we het toch over de galerie hebben,' zegt Dr. Herzl, `uw
vrouw is het met me eens. Ze gelooft dat de afbeelding van de penis de oorzaak is geweest van het incident aldaar.'
`Ο ja? Zo zo.'
`Ze denkt dat u het gevoel had dat hij onder de maat was. Ze zegt
dat het net iets voor u is om de betekenis van zoiets buiten proporties op te blazen.'
Dit is zo typisch Miriam dat ik geen bezwaar aanteken tegen deze
belachelijke interpretatie van mijn handelen. Ik had mijn redenen.
Dr. Herzl schraapt zijn keel. `Hoe moet ik uw zwijgen in deze interpreteren?'
`Het idee is te idioot om het met enig commentaar te honoreren.'
`Hoe voelde u zich toen u het deed?'
`Koud.'
`Aha,' zegt de dokter, terwijl hij zijn vingers door de papieren op
zijn bureau laat glijden. `Ik geloof dat we enige vooruitgang hebben geboekt. We praten nu tenminste met elkaar. Voor vandaag is
het wel genoeg geweest.' Hij doet mijn dossier dicht. Wellicht doordat het bol staat van mijn correspondentie schiet hem iets te binnen.
`Begrijpt u dat brieven schrijven een manier is om het probleem te
ontlopen?' vraagt hij hoopvol.
`Ik wil mijn dochter zien. Zeg tegen Miriam dat ze Cynthia mee
moet brengen.
`Het spijt me,' zegt Dr. Herzl. `Mevrouw Caragan zegt dat dat
onmogelijk is.'
In mijn kamer ga ik op bed liggen en stel me voor hoe Miriam zich
redt. Ik weet dat ze niet van honger omkomt. Ik krijg mijn volledige salaris zolang ik niet kan werken. De lerarenbond weet hoe hij
er een aantrekkelijke CAO uit moet slepen, en krankzinnigheid
krijgt haar welverdiende loon.
Wat de rest betreft — het gefluister van de buren, de lange, kommervolle gezichten van kennissen — de trotse steven van Miriams
klipper zal deze prozaische wateren moeiteloos doorldieven. En haar
echte vrienden, degenen die me nooit gemogen hebben, zullen er
wel op letten dat ze bezig blijft, of, zoals ze het liever zouden uit175

drukken, 'actief.
Zelf ben ik ook een aantal jaren `actief geweest. Miriam eiste dat.
Ze was als de dood dat we onze idealen zouden inruilen voor een
hypotheek, dat we gewone mensen zouden worden. De vlucht voor
het gewone betekende voor mij een vrij vermoeiend programma.
Wanneer ik thuis kwam van de middelbare school waar ik les geef
in iets wat maatschappijleer heet, had ik net genoeg tijd om een boterham met kaas naar binnen te werken en de laatste instructies te
ontvangen, terwijl de verf op het spandoek nog moest drogen. Vervolgens persten we ons allemaal in een volkswagenbusje, eigendom
van een trol met een sociaal bewustzijn, een klein harig ventje dat
van knoestig vurehout meubels maakte die groot en stevig genoeg
waren om bestand te zijn tegen het hardhandig gebruik van de reuzen die naar ik aannam zijn klanten waren, en reden weg om onze
standpunten te verkondigen.
Maar zo'n vier jaar geleden, toen Miriam en ik vreselijk ruzie
maakten over Cynthia, en ik nog meer dronk dan vlak voor ze me
hier dumpten, hield ik ermee op `actief te zijn en begon aan mijn
eigen reis; en er is geen denken aan dat ik Miriam de kans geef om
me terug te lokken naar Canada nu ik veilig hier zit, in het grensgebied van Rusland.
Er is trouwens iets ironisch aan de manier waarop ik tot mijn reizen gekdmen ben. Het begon allemaal op een van Miriams protestbijeenkomsten. Een tiental eenzame zielen had zich geposteerd bij
een hotel om een promotiediner van de liberalen te verstoren — de
reden wil me nu even niet te binnen schieten. Het was het gebruikelijke mistroostige tafereel. Ik was een tikkeltje dronken en verveelde me. De auto's reden af en aan om de liberalen aan de ingang van
het hotel te lossen. Met samengeperste lippen slopen ze door onze
haag van heilige verontwaardiging. Een buitengewoon verhitte
vrouw uit ons groepje bleef de liberalen mear vragen of ze die avond
aan het diner macaroni met kaas voorgeschoteld kregen. `Nou, is
het zo?' snerpte ze hen in het gezicht. `Is het zo, eten jullie vanavond
macaroni met kaas?' Waarbij de implicatie was dat haar eigen
geëxalteerde geest zich uitsluitend met deze meelrijke, plebejische
brandstof in leven hield.
Alles verliep voor ons min of meer naar wens totdat een grote, rossige, aangeschoten liberaal van middelbare leeftijd zich met een
hartstochtelijke blik tot ons gezelschapo wendde. Hij was vreselijk
boos. Hij leek het fijne van de macaroni met kaas niet begrepen te
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hebben. Hij meende dat we bezwaar maakten tegen ons land! `Hé,
stelletje klootzakken!' bulkte hij, terwijl zijn vrouw hem probeerde mee te trekken naar de foyer, `ik hou van mijn land! Ik hou van
Canada!' schreeuwde hij, zichzelf daarbij zowaar met zijn vuist op
de borst slaand. `En als jullie dat niet doen, waarom donderen jullie dan niet op! Waarom gaan jullie niet naar Rusland als het jullie hier niet
bevalt?'
Ik was net zo getroffen door de onmiskenbare oprechtheid van de
arme man als verbijsterd door zijn logica. Waarom veronderstelde
hij dat deze mensen er iets in zagen om naar Rusland te gaan? Wist
hij dan niet dat ze juist naar Zweden wilden? Volvo's, seks zonder
schuldgevoel, films van Bergman, functioneel meubilair. Hé, wilde ik terug schreeuwen, deze mensen willen liever naar Zweden! En
toen ik me voor het eerst realiseerde waar mijn vrouw en haar vrienden heen wilden, moest ik toegeven dat ik niet mee wilde. Die meneer had het tegen mij. Hoewel ik op dat moment niet wist dat mijn
verlangen juist naar Rusland uitging.
O, niet het Rusland dat hij bedoelde. Niet de Sovjetunie. Maar
het Rusland van de negentiende eeuw, het Rusland van Dostojewski's heilige hoeren en Aljosja; van Tolstojs Pierre; en Aksjonov, de
gekwelde hoofdpersoon in God ziet de waarheid maar zal niet gauw spreken. Een land waar romanfiguren elkaar vragen mochten stellen als:
Hoe moet ik leven om gelukkig te zijn? Wat is het goede? Waarom
lijdt de mens? Hoe moet men handelen?
Ik had jaren geleden voor het eerst schuchter voet gezet op dat
Eurazische werelddeel, toen ik in het kader van een college vertaalde
Europese literatuur een paar van de grote Russen had gelezen. Ik
ging er weer naartoe omdat ik ongelukkig was en omdat ik besefte
dat ongelukkig zijn alleen in Rusland zin heeft. Net als Aksjonov,
die leed in plaats van de echte dief en moordenaar, voelde ik me honderd keer zo slecht, honderd keer zo schuldig. Ik geloof niet dat ik
het erg liet merken. Ik strafte Miriam door de ingelijste foto van onze
dochter op het bijzettafeltje te plaatsen, te veel te drinken, en grof
te zijn tegen mensen op wie zij wanhopig graag indruk wilde maken.
Toch bleef ik in zuiver technische zin trouw aan haar tot ik een
paar maanden geleden Janet ontmoette. Janet is een jonge kunstenares die in haar onderhoud voorziet als invallend tekenlerares; we
maakten kennis in de leraarskamer van mijn school. Aan het eind
van diezelfde dag, het was ver in november en bitter koud, ontwaarde ik haar bij de bushalte. Ze zag er wat onderkoeld uit in zo'n sjofele
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oude bontjas die kunstzinnige mensen bij de uitdragerij van het Leger des Heils kopen. Ik bood haar een lift aan. Toen ik haar had
thuisgebracht, bood ze mij op haar beurt koffie aan.
Ik geloof dat ik me tot haar aangetrokken voelde door de pracht
van de tekeningen en schilderijen die de hoge kamers in haar vervallen appartement tot leven wekten. Misschien had ik het gevoel
dat ze elk wrak wel kon redden en er leven in kon blazen, zoals ze
met dit huis had gedaan. Hier, dacht ik en keek naar de vlammende muren, woont een Russische ziel.
Ik vroeg of ik nog een keer terug mocht komen om iets te kopen.
Ze verzekerde me dat dat mocht en dat het haar genoegen zou doen.
Ik kwam terug en kocht een tekening. Kwam weer terug en nam een
doek mee. Kortom, van het een kwam het ander. We kregen een
verhouding. Met vaste regelmaat, op schooldagen tussen half vier
en half vijf, neukte ze me met klinische afstandelijkheid. Als ik mijn
ogen dicht doe, kan ik haar harde, kleine jockey-lichaam boven me
zien schokken, de spieren strak en gespannen (ik kon tokkelen op
de snaren van haar hals), terwijl ze zwijgend alle kanten met me op
galoppeerde en ik onder haar snoof als een oude bles. Al had ik niet
de moed om in te zien dat het alleen maar om wat rij-oefeningen
ging.
Dr. Herzl laat duidelijk merken hoe blij hij is dat er geen brieven
zijn gekomen sinds onze laatste sessie. Hij zit achter zijn bureau,
badend in bleke maartse zonneschijn en zelfverzekerdheid. Ik ben
getroffen door zijn steriele glimlach en zijn rimpelloos gezicht, nauwelijks het gezicht van een man die deelgenoot is van zoveel verdriet.
Meer dan de meeste mannen, dat is zeker.
Geheel onverwachts vraagt hij: `Ik denk dat we zover zijn dat we
het over de Opening kunnen hebben. En over Janet. Denkt u ook
niet?'
`Zou kunnen.' Ik schraap mijn keel en kijk naar mijn handen. Ze
zijn erg zacht. De therapeuten hier hebben geprobeerd me over te
halen om eens wat aan handenarbeid te gaan doen. Maar als ik niet
net als Tolstoj laarzen kan maken, dan begin ik er niet aan.
`Ik ben geïnteresseerd in de redenen waarom u voor haar poseerde. Vooral in het licht van wat er vervolgens gebeurde, lijkt het
merkwaardig dat u zoiets deed.'
`Ik wilde het niet.'
`Maar toch deed u het.'
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Blijkbaar.'
`Waarom?'
Omdat ze zei dat ze naar het leven wilde schetsen, en nu ze geen
student meer was kreeg ze die gelegenheid niet meer. Ze kon zich
geen model veroorloven.'
`Dus u wilde haar helpen met haar werk?'
Ja.' Ik wist hoeveel het voor haar betekende. Toen al wist ik wat
voor iemand ze was: een begaafd, intens levend ambitieus meisje,
maar een beetje dom op het gebied van dingen die niets met haar
kunst te maken hadden en haar daarom niet aangingen.
Uit de blik van de dokter maak ik op dat hij op het punt staat een
gokje te wagen. `Zou het kunnen zijn dat poseren een manier was
om veilig toe te geven aan een neiging tot exhibitionisme? Exhibitionisme zonder bang te hoeven zijn voor consequenties?'
`Nee.'
Hij vouwt zijn handen samen. `Waarom maakte u zo heftig bezwaar toen u erachter kwam dat de schetsen tentoongesteld zouden
worden?' vraagt hij zachtjes.
`Dat vraagt u toch niet serieus?'
`Wel degelijk. Ik ben wel degelijk serieus. Vertelt u me eens
waarom.'
`Omdat ze het mij niet had verteld,' zeg ik. Ik ben niet in staat
om de woede uit mijn stem te houden. `Ik zag het op een affiche.
"Janet Markowsky: Studies van het mannelijk naakt".'
`Nog een andere reden?'
`Zeker. Het is een kleine stad. Ik ben leraar. Ik zou herkend worden. Hoe zou ik me verdomme nog in een klaslokaal kunnen vertonen nadat elk kind van school eens lekker was gaan kijken naar
de snikkel van die ouwe Caragan?'
`U overdrijft.'
`En u weet niets van kinderen. Hoe dan ook, het ging om het
principe. Begrijpt u dat niet?' Mijn handen zijn gaan trillen, ik klem
ze tussen mijn knieën.
Bracht het u van streek dat er tekeningen van andere mannen
bij waren?'
`Nee.'
`Weet u dat zeker?'
Ik ging naar Janet en ik zei: "Wat doe je me in godsnaam aan?
Dit kan ik nu niet hebben. Alsjeblieft, haal de schetsen van de tentoonstelling." Het was een beroerde tijd voor me. Het was bijna de
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verjaardag van Cynthia en elk jaar dat ze ouder wordt, begint haar
gezicht me meer en meer te achtervolgen.'
`En?'
`Ze zei dat het haar erg speet, maar deze gelegenheid had zich
plotseling voorgedaan. Een kleine galerie had ineens ruimte omdat
de geplande kunstenaar besloten had om in Calgary te exposeren.
Janet zei dat ze geen tijd had om nieuw werk te maken. Ze moest
wel met de tekeningen komen. Met wat ze had. "Janet," zei ik, "ik
ben leraar, geef me een snor. Alles is goed!"
"Ik moet er vanaf blijven," zei ze. "Ik zou ze volkomen kunnen
verpesten. Je weet nooit wat je aanricht als je eraan gaat knoeien."
Ik heb mevrouw Markowsky gisteren opgebeld en haar een vraag
gesteld,' zegt Herzl streng.
`Wat voor vraag?' Ik ben verrast.
Ik vroeg haar of u wilde dat ze de penissen veranderde. Het was
maar een idee,' zegt hij, op en top de slimme, zelfvoldane detective. `Ze zei dat dat inderdaad het geval was. Ze zei dat u ze groter
wilde laten maken.'
Ik laat mijn hoofd in mijn handen zakken. Ik had het kunnen weten. Dat kleine kreng is er wel het type naar om me terug te pakken. Ze vergeeft het me nooit dat ik haar Opening versjteerd heb.
Die debiel van een Herzl gaf haar precies de voorzet die ze nodig
had. Niet dat het me echt kan schelen. `Ik wilde een snor,' zeg ik
vermoeid.
Nu krijgt Herzl echter de smaak te pakken. `Waarom trok u al
uw kleren uit en liep u zo door de galerie, meneer Caragan? Dacht
u dat u mensen met uw penis aan het schrikken kon maken? Vindt
u hem bedreigend?'
`Omdat ik gek ben,' zeg ik. `Omdat ik vond dat het Leven de
Kunst behoort na te bootsen.'
's Nachts is de kliniek stil. Heel anders dan ik me had voorgesteld
— geen doffe kreten, of de gedempte geluiden van slapenden die boze dromen dromen. Iedereen is verzonken in de ondoordringbare
sluimer die volgt op correcte doses medicamenten. Behalve ik. Ik
houd mijn pillen onder mijn tong en slik met veel vertoon.
Ik hoor de nachtzuster langslopen. De maan is vannacht zo helder, zo vol en wit en glanzend, dat ik mijn vijfde brief aan Dr. Herzl
kan schrijven zonder licht onder mijn deur door te laten schijnen
en het gevaar te lopen om drie uur 's ochtends betrapt te worden.
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Op mijn wiebelige plastic tafel liggen mijn boeken opgestapeld.
Herzen, Dostojewski, Gogol, Toergenjev, Lermontov, Solovjov,
Leontiev, Gorki, Tsjechov, Poesjkin, Tolstoj en Rozanov houden
mij in ballingschap gezelschap. Elke dag dat ik haar straf deel, voel
ik iets van mijn schuldgevoel wegebben. Net als haar vader slaapt
Cynthia in een inrichting.
De mensen die haar verzorgen, zeggen me dat ze zich mij niet van
het ene bezoek tot het volgende kan herinneren. Daarom bezoekt
Miriam het kind nooit. Het heeft geen zin, zegt ze. Cynthia is volstrekt

achterpk en niets zal daar ooit verandering in brengen. Ik weiger me schuldig
te voelen.
Maar mijn dochter is nu vierjaar oud. Ze is geen baby meer. Ze
moet zich mij herinneren.
En elke keer als ik in haar wijze, kalme ogen kijk, als edelstenen
gevat in hun Aziatische plooien, voel ik de grootheid van Rusland,
de onafzienbare, kolossale steppen die daar sluimeren.
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Vertaalde poëzie

Vier gedichten
Margaret At wood*

November
(Vertaling Peter Verstegen)

1
Dit schepsel op zijn knieën
bestoven met sneeuw, zijn tanden
die knarsen, het geluid van oude stenen
op de bodem van een rivier
Jij sleepte het mee naar de schuur
ik hield de lantaarn hoog,
we bogen ons erover
alsof het geboren werd.
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2
Het schaap hangt ondersteboven aan het touw,
een lange vrucht bedekt met wol en rotting.
Het wacht op de dodenwagen
die het komt oogsten.

τbe sheep !mugs ugιde dO.." from the rope
a long film covered '~h wool and eomu"'g
I' i fur the dead
eo hιrνesι ιc

fi"
Treurige november
γσυ m for
dit is het beeld
"Md
dat je voor mij uitvindt
het dode schaap kwam uit jouw hoofd, een legaat:
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Dood wat je niet kan behouden
wat je niet kan eten gooi weg
wat je niet weg kan gooien begraaf het

Viii ""i y'" '""i save
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ωhαι γσυ <απ 'ι chrow συι b"y
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Wat je niet kan begraven geef weg
wat je niet weg kan geven draag het met je mee,
het is altijd zwaarder dan je dacht.
* Zτe over Margaret Atwood de noot íO Essay. `De reïncarnatie van kapιteτn Cook' en 'Strz'peerkaten as
gescluedenis ‚ (dat thematische parallellen vertoont met Atwoods stuk in Essay) zijn ontleend aan haar verzamelbundel 'Selected Poems' (1976); `Noνember 1 en het prozagedicht `Trouwen met de beul' aan wat
ziy zelf als representatτef mmor haar werk opnam in haar anthologie 'T/ze New Oxford Baak of Canadian
Verse' (1982)
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De reïncarnatie van kapitein Cook
Al voor ik leren kon
waren de kaarten ingekleurd.
Als ik aandrong, zeiden de koningen
dat er niets meer te ontdekken viel.

(Vertaling Charles Forceuille)

Toch ging ik op weg, maar
overal waar ik kwam
waren historici, omhangen
met kransen, omgord met valse
tanden; of in de woestijnen,
steenkegels en toeristen. Zelfs de grotten
hadden stompjes kaars, opschriften
haastig neergekrabbeld in het donker.
Nooit kon ik aankomen. Altijd
waren de namen er vóór mij.

THE REINCARNATION OF CAPTAIN COOK
E+rδer ιhασ Ι εο~ld 4ππ

the m +ρσ hαd beee mlouιed ιπ
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"JA ""bE "''p""" q"bly
.bbl'd'd,'k"". Ι cauld

~a~.e Alwn,
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Nu ik oud ben weet ik
wat ik fout deed; ik aanvaardde
de kaarten. De ogen richten
vermoeide monumenten op.
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"I ".p' Eh.......
tied monomenu
Now I .m
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the "bw. I shout
ιο the park beeches, and g”
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Verbrandt
de atlassen, schreeuw ik
tot de banken in het park; en loop
zwaaiend met een blanke banier
langs de cenotaaf
de straat over,
de hoek voorbij
een nieuw land in, vrij van geografieën
met een strand dat glinstert van pijlen.
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Stripverhalen vs. geschiedenis
(1949, 1969)
Op het schoolbord werd jouw land
van de kaart geveegd, blanco, klaar
om gevuld te worden met wat voor figuren
wij ook maar wilden:
strakke

COMIC nooks VS ηιsτοαν
(1949, 1969)

naaldtorens in stalen
steden
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woonden daar, we wisten:
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hers
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ze droegen allemaal capes, kogels
ketsten op hen af;
uit hun vuisten kwamen fraaie
oranje stoten.
Onze kant werd ingekleurd
met stippen en letters
maar er huisden alleen
ontdekkingsreizigers,
niet bijzonder groot, in krappe
jassen van dierenvellen;
zij ploeterden voort, ontdekten
rivieren waarvan wij altijd
de naam vergaten, in de winters
stierven ze aan scheurbuik.
Toen ik tenslotte aankwam
op die andere kust, maalden
statistieken en verziekte
etiketten door mijn hoofd
ruimte kromp, de
rood en zilveren
helden waren in hun rubber185
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pakken leeggelopen/ de gehavende
gebouwen waren magie
met de klad erin
ik draai me om, zoek
naar het echte, verzamel verloren
botten, verbrande blokken
uit kampvuren, stukjes vacht.

Trouwen met de beul*
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(Vertaling Peter Verstegen)

Zij is veroordeeld tot de strop. Een man kan aan de dood ontkomen
door beul te worden, een vrouw door te trouwen met de beul. Maar
op het moment is er geen beul; dus is er geen ontkomen aan. Er is
alleen de dood, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit is geen fantasie, dit is geschiedenis.

Een gevangenisleven is een leven zonder spiegels. Leven zonder
spiegels is leven zonder zelf. Zij leeft niet gericht op zichzelf, ze vindt
een gat in de stenen muur en aan de andere kant van de muur een
stem. De stem komt door het donker en heeft geen gezicht. De stem
wordt haar spiegel.

Om haar dood te ontgaan, haar hoogsteigen dood, met verwrongen
hals en gezwollen tong, moet zij trouwen met de beul. Maar er is
geen beul, die moet zij eerst creëren, ze moet die man aan het eind
van de stem overhalen, die stem die ze nooit gezien heeft, die donkerte, ze moet hem overhalen om zijn gezicht af te zweren, het in
te ruilen voor het onpersoonlijk masker van de dood, van de officiële dood die ogen heeft maar geen mond, dat masker van een don* In het achttτende-eeuwse Quebec was de enige manier om onder een doodvonnis uit te komen 000r een
man om beul te worden, en voor een vrouw om met de beul te trouwen. Franζoise Laurent, tot de strop veroordeeld wegens diefstal, wist Jean Corolére, in de cel naast haar, zover te krijgen dat hij zich beschikbaar
stelde voor de vacante positie van beul, en ook met haar trouwde (noot Margaret Atwood)
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kere melaatse. Ze moet zijn handen transformeren zodat ze bereid
zijn om het touw te strikken rond kelen die daarvoor uitgekozen zijn,
zoals de hare, andere kelen dan de hare. Ze moet trouwen met de
beul of met niemand, maar dat is zo erg niet. Er is niemand anders
om mee te trouwen.

U wilt weten wat haar misdaad was? Ze was ter dood veroordeeld
wegens het stelen van kleren van haar werkgever, van de vrouw van
haar werkgever. Ze wilde zichzelf mooier maken. Dat verlangen was
niet wettig voor een meid.

Ze gebruikt haar stem als een hand, haar stem dringt door de muur
heen, tastend en strelend. Wat kan ze ooit hebben gezegd dat hem
overtuigd heeft? Hij was niet ter dood veroordeeld, hem wachtte de
vrijheid. Waar heeft ze hem mee verleid, waar had ze hem mee?
Misschien wilde hij leven met een vrouw wier leven hij had gered,
die diep in de aarde gekeken had, maar hem toch was teruggevolgd
naar het leven. Het was zijn enige kans om een held te zijn, al was
het maar voor één mens, want als hij beul werd, zouden de anderen hem verachten. Hij was in de gevangenis omdat hij een andere man had verwond, aan één vinger van de rechterhand, met een
zwaard. Ook dit is geschiedenis.

Ik ben bevriend met twee vrouwen die mij hun verhalen vertellen,
verhalen die niet geloofwaardig maar wel waar zijn. Het zijn gruwelverhalen en ze zijn mij niet overkomen, ze zijn mij nog niet overkomen, ze zijn me wel overkomen maar wij bewaren afstand, we
zien ons ongeloof met afschuw aan. Zulke dingen kunnen ons niet
overkomen, het is middag en zulke dingen gebeuren niet 's middags.
Het vervelende was, zei ze, dat ik geen tijd had om mijn bril op te
zetten en zonder bril ben ik zo blind als een mol, ik kon niet eens
zien wie het was. Die dingen gebeuren en wij zitten aan tafel en vertellen er verhalen over, zodat we er eindelijk in kunnen geloven. Dit
is geen fantasie, het is geschiedenis, er is meer dan één beul en bijgevolg zijn er sommigen werkloos.
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Hij zei: een einde aan muren, een einde aan touw, het opengaan
van deuren, een veld, de wind, een huis, de zon, een tafel, een appel.
Zij zei: tepel, armen, lippen, wijn, buik, haar, brood, dijen, ogen,
ogen.
Ze hebben alletwee hun belofte gehouden.

De beul is geen kwaaie kerel. Na afloop loopt hij naar de ijskast en
gooit de kliekjes weg, al dweilt hij niet op wat hij per ongeluk morst.
Hij wil alleen maar de gewone dingen: een stoel, iemand die zijn
schoenen uittrekt, iemand die naar hem kijkt als hij praat, met bewondering en vrees, zo mogelijk dankbaarheid, iemand in wie hij
zich kan verliezen omdat hem dat rust geeft en nieuwe kracht. Je
krijgt dat het beste voor elkaar als je trouwt met een vrouw die ter
dood veroordeeld is door andere mannen omdat ze mooi wilde zijn.
Er is keus genoeg.
*
Iedereen zei dat hij gek was.
Iedereen zei dat zij een handige vrouw was.
Het woord `strikken' werd gebruikt.

Wat hebben ze de eerste keer dat ze alleen waren in dezelfde kamer
gezegd? Wat heeft hij gezegd toen ze haar sluier afdeed en hij kon
zien dat ze geen stem was, maar een lichaam en daarom eindig? Wat
heeft zij gezegd toen ze ontdekte dat ze de ene afgesloten kamer voor
de andere had verruild? Ze hebben het natuurlijk over liefde gehad,
maar dat heeft ze niet voortdurend zoet gehouden.

De kwestie is dat ik mijn vriendinnen geen verhalen weet te vertellen waardoor ze zich beter voelen. De geschiedenis valt niet uit te
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wissen, al kunnen we onszelf geruststellen door erover te speculeren. In die tijd waren er geen vrouwelijke beulen. Misschien zijn
ze er nooit geweest, en dus kon geen enkele man zijn leven redden
door te trouwen. Maar een vrouw kon dat wel, volgens de wet.
*

Hij zei: voet, laars, orde, stad, vuist, wegen, tijd, mes.
Zij zei: water, nacht, wilg, haarstreng, aardbuik, grot, vlees, doodskleed, open, bloed.
Ze hebben alletwee hun belofte gehouden.
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Grijze handschoen
Roo Borson *
(Verlaling Peler Vers legen)

Tussen takken
landt fladderend een vogel,
een zachte grijze handschoen
met een hart.
Het land in de schemer.
Zwart mist moeras .
Een eerste planeet. Een zwaardpunt.
De vogel fluit ritmisch
in een kerker van duister.
Dit is de laatste onbeschreven vogel,
degeen die je nooit ziet,
maar hoort als je loopt, alleen.

Gray Glove

D ih by D „ii'i
ΥΙυπgιπg downward ιhrσυµM1

Ηι Jιsεovered ιτιFιΓια rgή

νατ ω

Je kan zien hoever ik gegaan ben
door niet van jou te spreken.
Vogels hebben een simpele afspraak
gemaakt met het land.
Het enige lied dat ik ken
is het lied dat ik zie met mijn ogen,
waarvoor ik mijn ogen zou geven
als jij het horen kon.

Αιι 11(e ποι λειεh .
Ί.σπιι
m Jιe m ΙιΓι s s ΥηιδσΙ απ
πmg ωιι ηοι το ιeτγ α
Ηι M1ad ιΛουg~ι οΓτιπkiηg λοωπ ι
w"lkln~
Το dεprhs.νhε.ε mι.maιdssang
NY mυ.mππµ ωα+ιτ ιhαι ΙοΙΙι
υ ιlldearh ιτι kιηd υΓτιrιη

F eιhad been ισιd οηεε απd remembered
CM1ok ιng οπωαιεr Ιι4e ι rυρι αη
Ιιτ hlσοdY ιαιιεΓramM1ιτιποιιιΑ Η.
öεΓοrι hσω ιhε bodv τιrυδµΙε
ππλ mσιιδεΓο.ίεd απλΓυι
9πy

* Roo Borson werd geboren m 1952 in Berkeley, maar woont smds lang m Canada Haar bekendste
bundels zIJn 'A Sad DevIce' (1981) en 'The Whole Nlght Commg Home' (1984)
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Drie gedichten
Elizabeth Brewster *
(Vertaling Peter Verstegen)

Als ik het koude land in kon lopen
Als ik het koude land in kon lopen
En de witte onschuldige dageraad zien opkomen,
De mist die wegglipt, waarna de lage heuvels
Zich baden in bleek licht, de roze onwezenlijke zon,
De puntige bomen die in de koude, heldere hemel steken,
Als ik kon lopen over de stoppelvelden, wit van de rijp,
En elke afzonderlijke beparelde halm kon zien
Met de zware witte randen, of klimmen over het hek
Van grijs en kromgetrokken hout, om wilde appels
In het gras te vinden en te eten, vinnig van de kou.
Als ik kon schuilen, huiverend in een bosje,
Om te zien hoe de kille en mooie dag voorbijging,
Misschien zou ik dan mijn verloren jeugd terugvinden,
Een schim die meewaait op de novemberwind
Of in het bos is begraven, als die dode pioniers
Wier omgevallen grafstenen ik vond, begroeid met bramen,
Hun namen uitgewist, aan een zelden betreden pad.
„ii'iDur ιιιιυ ιΙιι C σΙλ ι ""','
DIIIihCbyυιιΙλ
D lYalh
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9πy

9πy

* Elizabeth Brewster, geboren 1922 in C/iipman, New Brunswick, τs actief als prozaiste en dichteres
Ze is professor aan de Universiteit aan Saskatchewan Haar bekendste bundel τs `Sometimes I Think of
Moving' (1977).
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Dood door verdrinking
Neerplenzend in het glibberige water
Ontdekte hij, en zijn angst werd erger,
Dat hij het leven, niet de dood gewild had,
Ironisch om in bron en symbool van het leven te sterven.
Verdrinken was niet zo simpel als 't leek aan de kant,
Hij had gedacht te zullen verzinken in lagen vrede,
Naar diepten waar meerminnen zongen. Boven hem het gekabbel
van murmelende golven die hem wiegden tot rust.
Maar ieder sterven is als te worden gewurgd,
Had hij ooit gehoord en nu dacht hij eraan,
Hij stikte in het water als in een strop, en hij hoestte
De bloedsmaak ervan uit zijn mond. Hij had niet geweten,
Vroeger, hoe het lichaam worstelt om te overleven
En moet worden gedwongen, gedwongen tot de dood.

Romance
Mary zegt me dat ze de zalm zo bewondert,
het is zo'n romantische vis.
Reist tweeduizend mijl om te paaien,
sterft dan in een ritueel van dood en liefde
en voedt nieuwe generaties met zijn vlees.
Maar ik ontdek opgelucht
dat alleen de Zuidzeezalm
zo'n zwakkeling is.
De Atlantische zalm maakt de reis om te paaien
meermalen,
hoewel elke keer dat hij kuit schiet
een nieuw litteken nalaat,
zodat ze geringd zijn als bomen.
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Vier gedichten
Patrick Lane *
(Vertaling Charles Forceuille)

Aan de rand van de jungle
Aan de rand van de jungle
kijk ik hoe een hond zijn kop begraaft
in de modder van de Amazone
om de wolk vliegen te verjagen
die steeds bij zijn ogen hangt.
De zwerm zet uit als een long
en daalt weer neer op de wond.
Ik wend me naar waar orchideeën gapen
als de vulvae van opgehangen vrouwen.
Alles is een waanzin:
een gebroken meloen bloedt een pestbuil
bijen; een vrouw hurkt om te plassen
en houdt haar mand met vlees volmaakt
in evenwicht; een ruin zakt door zijn knieën
onder de prikstok van de drijver.

At the Edge of the Jungle

nαα.ν,ππ αρισαα ι*e ι ωσ¢
ασmen
Lke Νeω ιινά ,ι Νém w
ενφmmg ~: ι madnen
οπ 6Ι<Μα e µαυΙ<πεe
m,yuι ιπd φeτ
σ8 ~eκemy nere.me1
α geldιn8 hne ισ ιϋ
υπd<ι Ne goad σΓ ιϋ σπνer

gneeι

* Patrick Lane werd geboren in 1939 in British Columbia; in tegenstelling tot de meeste Canadese dichters is hij niet universitair gevormd, maar heeft jarenlang gereisd door Noord- en Zuid-Amerika, de kost
verdienend als los arbeider. Zijn poëzie, waarin Zuidamerikaanse situaties een grote rol spelen, τs cynisch,
met een ondertoon van mededogen. Sinds 1976 τs hij gastschrijver geweest aan diverse universiteiten Voor
zin verzamelbundel `Poems, New and Selected' ontving Lane in 1979 de Governor General's Award.
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Beelden zetten zich als dorens in mijn schedel vast.
Ik geloof niet langer het gezichtsvermogen
dat ik toebedeeld gekregen heb
en leef nu in de ogen van een haan
die rondstapt bij een hoop gebroken botten.
Kinderen hebben zijn snavel weggesneden
en hem met een touwtje vastgebonden
zodat hij kan zien maar niet eten.
Ziekelijke wolken bloeien in de lucht.
Ze werpen wortels van vuur naar beneden.
De vogel krabt geluid uit zijn huid.
Ik ben ouder geworden dan ik dacht:
de tuin die ik droomde bestaat niet
en compassie is alleen maar het begin
van lijden. Alles bedriegt.
Een man zou deze jungle in
kunnen lopen, gaan liggen en verloren zijn
tussen het groen gezuig van bomen.
Wat er rest aan realiteit is te vinden
in het kind dat het touwtje vasthoudt
en niet de vogel ziet
die zijn stompe kop steeds opnieuw
in de aarde bonkt.
m~ges cαιeh αι my skull like thοrπ s
M1e eYes of α ronsιer
e οf bru4en Μυει
ίhildreπhαvre εuιαωαΥ M1 ιτ beak
ωιΝ ι ιo-ιπg M1vve sιaked M1im
where he sees Du ι εσπππι eαi

f ΓiκΡSkY
Λ<ΥbιrΕ drvg.ssιaund from nι ιk ιπ
υmσ ιπ,π ι ιmαgmσυ

ιM1 1 F
eMlymgdοωnMøi
g ιhe grcen su ck ιπρ οΓ ικe.

ιπe b ιN α~π hαιι ιιι ΛΙυπι ΛιeΕ
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Ongeboren dingen
Als de hond in de arroyo verdronken is
en de oudjes verwensingen mompelend
naar de vogels de jungle ingestrompeld zijn
en het kind zijn cirkels tekent in het stof
waarin als ogen uit de aarde starende
stukjes glas hun plaats innemen
en de vrouw in haar hangmat ligt
te dromen van de minnaar die haar redden gaat
van steeds weer brood te moeten bakken
zal ik het veld ingaan
en me begraven in het koren.
Mijn handen op mijn borst gevouwen
zal ik mijn eigen schaduw zien; dezelfde
die toekeek hoe een vader in een handomdraai
aan de donkere kant van een kaars
droomvogels en droomdieren schiep.
Eén met ongeboren dingen
zal ik mijn lichaam voor de aarde openen
en toekijken hoe wormen als roze wortels
tasten terwijl ik mijn tong langzaam naar de steen keer
en spreken van het begin van zaden
in hun onderaardse gevecht;
bleke dingen die naar de zon bewegen
en voeten voelen van wie boven lopen,
de stappen van hun mars
die in mijn aarde dreunt.

Unbom Thιngs
σισpeπφε :ι~m eκe ~~α me ιππg Ι

ιar ηg συαπleιππ
πλ Οιe ωσmαπ Ιιeι σπ M1er Λαmmα4
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(Vertaling Peter Verstegen)

Omdat ik nooit heb geleerd
Omdat ik nooit heb geleerd hoe
ik zacht moest zijn en het land
waar ik woonde hard was van de dode
dieren en mannen aan wie ik niet twijfelde
mijn vader toen hij me zei
op de kop van het poesje te gaan staan
toen de bus zijn achterlijf
had overreden.
Nu, twintig jaar later,
weet ik alleen nog:
de stilte van het sterven
toen de broze schedel bezweek
onder mijn harde blote hiel,
het kromme tongetje in het stof
dat nooit meer janken zou
en mijn vaders lendenen
toen hij languit wegliep.

Because I Never Leamed
BeeauscJne"erleaMl'dho'"

:oll~:~~'~a~n:a;~e;,~~"~;:d
ammal,andmenld,dn'qu.. t'on
myfatherwhenbetoldme
to >I'p on the ~men, heod
.fler lhe bu' had rUn over
"'h'ndquart.",
'\Jo .. twenl) ye." later
J~m.mb",only

'he "Je",,' oflhe dyLn~
v.henthefrag,le,kullcollapsed
undermyhardbareheel

the.:u".dtonguem.hedu"
Iha, ",ould never cf) agaon

4ndthe ,mail ofm' r.thor, b.d
.,helO.alke<itall."'a}
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De kinderen van Bogota
Het eerste wat je moet begrijpen, zegt Manuel,
is dat het geen kinderen zijn. Ga ze niet
zielig vinden. Er zwerven er vijfduizend
door de straten van de stad
en dat ze er zo onschuldig uitzien
maakt ze nog niet menselijk. Stuk voor stuk
vermoorden ze je voor wat een hap eten kost.
Kinderen? Zie je die twee in de goot
achter dat stalletje? Ik heb gezien hoe ze
met dorens een hond z'n ogen uitstaken omdat
ie naar ze blafte. Morgen kan jij het zijn.
Niemand weet waar ze vandaan zijn gekomen
maar je kan er van op aan dat ze niet zullen weggaan.
Over vijf jaar zijn het mannen en zijn ze het zat
om honden te doden. En dan ben jij de eerste die juicht
als ze afgeschoten worden door de carabineros.

The Chlldren of Bogota
Th.

r..",hmg'oundersland Manu .. lsay.

",h41Ihcy",nolch,l~nDontS!anfe.hng

'"rrytor Ihem The"' ..... r''''''housand
~"'mmg

,h. 'n«"ofl"" cl1y
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Vier gedichten
Irving L ayton *
(Vertaling Peter Verstegen)

Vrouw
IJdel en niet te vertrouwen
wisselvallig als de wind,
als de wind zo onwetend;
zonder diepte, haar lach die
mijn vullingen lostrilt.
Het losse zilver
spuug ik uit
mijn pijnlijke mond.

WOMAN

Zo trouwhartig beantwoordt
zij mijn jaloerse
blik en zo vals.
Toch ben ik verloren, verloren.
Schoonheid en genot,
fatale gaven,
brengt zij in haar dijen,
in haar klein liefdevol lijf.

O

zonder te denken aan
hoe ze met mij de spot dreef
boor ik mij als de opener in de fles
in haar zachtheid,
haar klein verdorven lijf
en daar, elk verwijt te boven,
brul ik als een zieke leeuw
tussen haar borsten.

Vein σπd πσι ιο ιr υ0
υι.ηø..ωιπα.
στ ιhe ωιπd ιgπσrσπι
"„„0* M1ει lough
ΙσrrιπΕ my mεπdεd ίeeιb
1 sριι συι
the Ιοστε nlver
from my σεhιπg mouth
ωιιh υπdιΑ Fa ze
she meets mYJeelou<
Ιοοk a,d ι. øια
Υ'' 1 am 10.1 10.1
αεισtν σπα ρiεσαυ.ε
gill,
she b,og'" her 'high',
ιπ
ll,,
emurο "body
Ο ποι rεmεmbermg
her dεr ιτισπ of me
I ρiυπge Ιι4e σ mrkurew
ιο her ωΠnett
her smell ,. '0k 'd body
σπd there. δεγοπd rω rσσεh
1 ra er hke σ tιε4 Ιισπ
hειωαπ h', brετns

* Irving Layton werd in 1912 in Roemenië geboren, maar kwam op e'Ynjarlge leefnijd naar Canada,
waarheen zijn familie emigreerde, en groeide op in Montreal. Layton is een ran de 'grand old man ' ran de
Canadese literatuur, met een poetisch oeuvre dat eren groot als gevarieerd is, en wordt gekenmerkt door een
hedonistische inslag Klimaat en natuur spelen bij Layton een kleinere rol dan b.) veel andere Canadese
dichters Layton behoort uiteraard tot de winnaars van de Governor General's Award In 1981 werd hi]
op instigatie ran Italië en Korea genomineerd voor de Nobelprijs
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Vredestichtster
Na onze vrijage
veegt mijn Griekse vriendin
het zweet van mijn lenden;
ze haalt wijn en gekoelde komkommer
en zet die voor me neer
zegt dat ik moet eten en drinken.
Waarom leeft iedereen niet
liefdevol en zorgeloos als wij
wil ze weten,
waarbij een rimpel
op haar voorhoofd verschijnt
gespannen als een onrijpe vijg.

ΡΕλΓΕΜΠVG Ε.β

Als ik haar zeg dat
niet elke man zo'n geluk heeft als ik
zegt zij dat ze om hen
weg te lokken van het slagveld
haar klein genottelijk lijf
zou geven aan de', legers van de wereld
— zelfs die van Nasser en Hoessein
of de verachte Algerijnen.

λ Πεrourlovemαk ιng
mι Grak FιιΙ "ι°π the .weeι
ιrom mv ιmπι
then.he br ιnFsout chilled cucumber. απd"ιηε
cd
~heκ berere mε
commend< me 1σ dr ιπΑ απ d eat
4ηγ ασε.π ι evnyοnε Ιινe
ιeνιπg απα eαπιrα α<..e ασ
.he ωαπ1. ιπ k πσ"
• r ιπk Ιε αµΛeαrιηg
απ her rerεheαd
I gf α.απ υηηpe fig
Whcn Itell her
π all mεπ υre υ. luck, α< 1
lure thcm
lre m the bαιtkfidds
she..e uldgrve πει smell ssιιτrΥιπg6αdι
ε εll the υιmιe. arthe "οrld
η thesεοΓΝαααr αηα H",,"
—
er ιhe αeµιικd AlFer ιαns
4'hen 1 erteαm IeuFhmgh
~hαt the chιef ~~~r~~~~on
n the chilled cucumber. απd+nc
the"rmkle dεΦεπs tο a freon
Ah thαι ρrevπ t< ρrσblem rhe ια,.
and mι merrι Greek wrαρs me nruuπd her

Als lachend uitleg
d
ρi11 ιng'h`ωh"`"'"`
de wijn en gekoelde komkommer zou zijn,
verdiept haar rimpel zich tot een frons.
`Ja, dat is een probleem,' zegt ze;
en mijn lustige Griekse slaat mijn armen
strak om zich heen, waar de witte wijn bij omgaat.
at de voornaamste attractie
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Kijk, overal lammetjes!
Liefste, je figuur
prent zijn rondingen
in het geheugen van een man;
of om het eens te zeggen zoals
een jonge prof
aan Mount Allison dat zou doen:
Helena met haar forse
wegloopstersbenen
rond het middel
van Paris
kon het niet beter.
Mijn rug is verdomme
verbrand van zoveel vrijen
in de open lucht.
De Primaat (iemand
heeft hem voor aap gezet)
en het Sanhedrin
(de baard groot,
het brein klein)
zenden afgezanten om te zeggen
dat zij er tegen zijn.
Jij ziet ze niet eens, liefste.
Jij stoot me de lucht in
met zo'n overgave
dat zij er in allerijl vandoor gaan.
Ik zeg je,
elke kus van jou
is als een klap op het hoofd!
Wat een geluk, wat een geluk de liefste
te zijn van het enige meisje
in dit calvinistische
land
dat weet hoe je een man
laat genieten.
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LO01k. THE LAMBS ARE ALL AROUND US'

Ν','.. Γ."., Ιοκ
belf

Io

oil ‚i me o"

σι ΜουηΙιrΑΙΙιωπ ii'ghl
ΗεΙeπ w ιth her 15,0k
υονσπd ιπ F 1.10h'
υ6συι ιΑε ωαιπ
Γ Ροr π
d,d nu b"')",
ΗεΙΙ m ν boOkl'i.11fl'l!il
front ω much loo" mα k ιηg
hoog'.'
aα y
i d, α "00k 'y ‚1h ι m)
‚ild Ih" SαηM1edr ιπ
(100go lh"b,'Id shon
σσ the b.υιπ ι
σ γ
υηd εη
Ib", dσπ γσσΥ mν<
Υοσ nevε r "o" them lo'"
IO' molli" i, Ih"",
ωιιh 'hoboldo"
ih"y uh" ιο theι r Λeels end ιυπ
eΙΙ γου
"'oh ko' 'f follI"
ι. Ilk, σ biow σπ the head'
Whol look "hol luck ιο α Iorcd
by Ih" o"" gj,1
',Ih'" P,'.hyl,,""
mry
who knows how ιο gme
υ mυπ ρlεατυrε

Het stierkalf
Het kon amper staan. En toch, bij
zijn moeder en de stallucht vandaan gehaald,
trof hij nog door zijn trots,
door de belofte van koninklijkheid in de wijze
waarop hij zijn kop bewoog om ons op te nemen.
Het felle zonlicht dat de mais uit de grond trok
likte aan zijn welgeschapen flanken.
Hij was te jong voor zoveel trots.
Ik dacht aan de afgezette Richard II.
`Een stierkalf, daar zit geen geld in,' had Freeman gezegd.
De predikant op bezoek streelde de neusgaten
die nu aandoenlijk de windstille dag opsnoven.
`Het is jammer,' zuchtte hij.
Mijn blik gleed weg van zijn hoed naar de lege lucht
die rondging boven het zwarte kluitje mannen,
boven ons en het kalf dat de eerste klap afwachtte.
Getroffen
trok het stierkalf zijn dunne voorpoten in
of het zijn krachten verzamelde voor een wilde spurt...
Wankelde... hief zijn donkerende ogen naar ons op,
en ik zag dat we aan het uiteinde waren
van zijn beangste blik, en kleiner en kleiner werden
tot we alleen nog de houten moker waren
die zijn bloedend oor nog raakte
en hem op zijn zij stootte, stijf
als een blok hout.

THE BalLL ( ALF
The ιh ιπΕ could berely ,ιend Υσι t e k en
from h,' ',Alb" ',,'d Ih' bam αmιllα
πε '1,11 "("AlA '"Ih II,' p' ,d'
ωιιh Ih' σrοmiκ of "&',g'If ,,, ih' *'f
h ι, hεad mσνed ιο ισ4 e υ, ιπ
Τ"fιerce '""I,ghl lgg,'g Ih' "'T" frnm the (',,,l'd
Ιιιkεd σι h,' 'h'p'If ηση4α
He ωσα tσσ νιιυπΕ k,, 'II ιΑσι p,ld,
1 ι hσ uFht ,,lih'd'f'"'d Ri'ha'd i
Ν,, """ν ιπ M1υ1Ι ‚„Ι" Freemen hed ωιd

TLC νιωιιπµ derFVmenrub ηed Ih' πσ,ιπl,
,πυΓΓιπF ΓυιhειιιιΙΙν+ι Ib' u ιndle„deι

Γιιγ h' 'lgh'd
My g"'l,pp'd „11h,, h"',,,"dih'",yl,'k,
ιhαιεi ιεΙedover ιΑι blackknoι o( men
ιινer υ, end the ιιιΓωσiiηριιιr ιhe Γι r,ι bΙπκΡ

ηΑ

Sιruιk
if'h'll ‚'II drew i' h,,Ifl"l,AlI'('
‚I g'lh"i'g υ εηF ιη f,,,,med ru,h
ereJ

ικα ηι, derken ι nF eιe, ιπ

u.

endl,ικΡκσκere σι th e terend
ιιl hi, Γr ι F πιεηΝΙ „Ah FrtιumF,mπ11<r.md,meller
iΙΙ+ e κ ere οπl ιιhe Γοηdeπιιι, melleι
ιπm Πiιkεdhi, hleMmµε.ιr
απdOY,hedh ιmov<ιιιπηΡι„idε ',' If'
Ιι kευ bl ιuk σΓωσιιd
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Onder de kam van de heuvel
snuffelde de rivier aan het geïmproviseerde strandje.
We groeven een diepe kuil en smeten het dode kalf erin.
Het maakte een soppend geluid, een gorgelende graftoon
terwijl de warme zijkant opbolde en weer vlak werd.
Eenmaal stil lag het stierkalf of het sliep,
de ene voorpoot over de andere
beroofd van zijn trots en zo mooi nu,
roerloos, volmaakt stil in de koele kuil
dat ik me afwendde en huilde.
9elσ w ιhe Λ JΙ ι εrπι
ιηε nver wυfΠed οπ the ι m Wov ινd όmεη
We dug α deep ριι απd threw me α<zd εnlι ιηtσ ιι
ιι mnde a ωει ωυπd π κρυΙΦ rσΙ glligk
σι the .erm aide. bulged ild nettened
Settled the hυ~~ εe~f Ισιαιιf e.lceρ
πε foreleg over ιhe other
berε ft σΓ pr ιdc end ω ηΡee υt ιfυΙ ησχ
χιthσυ
ι perfeetlιιιιΙΙιπ t ηe<.χιΙρυ
a,.~l π wept

ι tυrne
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Twee gedichten
Dorothy Liuesay*
(Vertaling Charles Forceuille)

Regenbui

Over het bos kwam de regen aangerend
Als een flitsende hazewind.
De droge blaren ritselden onder zijn poten,
En de bomen fluisterden, zuchtten.
Langs de ruwe stammen rende de regen
Likte gretig aan de wortels:
Schoot snel door goten van twijgen en droge blaren
En besnuffelde de koele, zoete grond.
Over het bos rende de regen.
Hijgend en heet;
Toen vluchtte hij de wind achterna
En blafte — hij rook het spoor.

Oyer the ωσad the ra,n came run,ιng
Lbkea αωι ft greyhound
The dry leαυes rustled αι the eοuεh of h,s feet,
Αnd the trees ωhωρered end nghed
Ibνιn she rοugh trunks tell the rem
Εαgιly hek, the mο¢
Quickly he sped Through the εhαnnels of twigs end d
And shifted αt ιhe εøl, αννee~ ground

0.ε,τΑε ωοοd r,π ιherzu,,
Pzntmgxndhος
ΓM1eπ οπ ιhε ιΡαιΙ ο1 the ωιπd he fled
And „„Ο αι he εαυgΛιΡ the αεe π t

Het verschil
Jij mint, wat mij betreft, met te veel schroom.
Want jij, denk ik, moet eerst een boom geheel
Doorgronden, vier seizoenen lang; elk blad
Als door een microscoop zien voor het valt —
En pas na 't rustig gadeslaan hoe herfst
Tot winter wordt en dan het trage weer
Ontwaken met het stijgen van het sap Pas dan roep jij: `Ik houd van deze boom!'
Alsof zijn schoonheid groter worden kon,
Of juist verstommen, door de stemming van
Een wind, de grillen van de zon; alsof
Niet alle schoonheid opschoot met het zaad Zo'n traagheid laat geen tijd voor 't minnen van
Een vallend vuur, een bloem haar korte stond.
"

The Difference
νουr ωαγ σι ισ.ι,g,ι Ø ιισω lοr mε
η4 mυιι 4πσω α tree 6 γ πεαπ
πιιΡhrυυθlΛ, αΜ ηαε εαεΛ τιπgΙ e leef
αΙΙτ—
d afιer ώιεή~~gόtr~y the ιΡυm
ΟΓ eυ
g ege,n
πe fυ~
τheπ, ν
γ η ιιονetM1ιτπee ι
ν
Fa.γου 1

Αι

εα~

ιΓ the άeυιγ of ιM1α Φmg εουΙd be
~
w ιMVOlr δdγοιπε ύπ
τ

°cemúf

Dorothy Lwesay (Winnipeg 1909) studeerde in Toronto en Parijs, was in de jaren dertig actief in de

linkse politiek, werkte als journaliste en lerares Engels, onder meer in Zambia, later als gastschrijver.
Haar uitgesproken lyrische poezie is verzameld in `Collected Poems The Two Seasons' (1972).
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Twee gedichten
lohn Newvlooe *
(Vertaling Peter Verstegen)

Gezelschap
ι
Het is een man.
Het zit in de openbare leeszaal
en begeert de vrouwen waar het bang voor is.
Zij voelen dat het lang zonder vrouw is geweest
en walgen ervan.
Zij ruiken er onwillekeurig het ergste soort celibaat aan af.
't Is een soort ranzigheid, een lucht van opgegeven hebben,
van opgegeven zijn:
als niemand er iets om geeft zal niemand er iets om geven.

π ιM1< ρυδM1c ΙιΑrαη
ιιη ιιπg ιπε womev ιι Γεαπ
ΤM1< ν κπκ ιι M1αι been ωιιΛom α ωυmαπ ι Ισπg ume

M1ey sme11 ιΛe ωσπι 4mJ πΓπΙιόαεγ υπ ιι
ιπνσΙυπιαη
πειΕπes α smeli σΓδανιπg y νeπ uρ
νιπg been ¿ινe π uy ππ
ιΓ nσaσne cares ιπeπ πσ σπe ωιΙΙ cam

* John Newlove, geboren 1938 in Regina, Saskatchewan, en was werkzaam b j het onderes js en de radio voor hij bekendheid kreeg als dichter, ook actief als gastschrijver en redacteur bij uitgeυeτΡ j McClelland. Newlove schr t lyrische poëzie over antihelden, van het asociale soort zoals in bovenstaande cyclus
`Gezelschap', of alter ego's van de auteur. New love kreeg de Governor General's Award in 1972 voor
zijn bundel `Lies', een bundeling van z jn beste werk verscheen in 1977 onder de titel `The Fat Man'.
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Het is niet de versleten spijkerbroek
of het overhemd dat een dag te lang gedragen lijkt
hoe pas het ook is gewassen;
het zijn niet de nagels, geknipt of ongeknipt, vuil of schoon,
of de gele tabaksvlek aan de binnenkant van zijn vinger,
of het haar, gekamd of ongekamd;
het is geen kwestie van het gebit laten saneren,
het heeft niets te maken met meeëters
of met zijn lompe gestalte of zelfs met geld:
vrouwen zijn royaal als ze het kunnen zijn.
Het is de lucht van hopeloosheid,
het is de uitwaseming van angst die de maag verzweert.
Vrouwen glippen er snel bij weg, bespeuren iets non-menselijks,
de verkeerde staat van verlangen, het verkeerde soort behoefte,
het lange wachten.
2
Het houdt van gezelschap en gezelschap walgt ervan;
gezelschap geniet ervan om ervan te walgen;
het geniet ervan om gezelschap te laten walgen.
Het denkt dat het zich graag gedraagt
zoals gezelschap verwacht dat het zich gedraagt:
schooiend, bedelend, graaiend,
onbeschaamde onderdanigheid,
arrogant gejank.
mιπg ιυΑακ bκπυπυηeda, ισσ long
Ιγ washed
ιπgεr
υι dιπγοr
M1<ye Ϊ π+ισhσr.ευ ιmearalong ιπε sιde σΓιΑe fιnger
r ιΑe
Μυυ
mbed
χιπg πειεπh
πσιΑιπg ί do ωιιhbΙαε4M1εαdι
~

+ωmeπ re generυu, ωhen they are able rn Μ
~. ιεe ιmαισι hσρeΙιαπeττ
π ιhαι mκrαπτ me τισm,εM1
edge σπωαγ fmm ιι ΓκΙιηgωmππιπg υπΧυmαπ
h, wrong '"d",
ΙΙσπgιπg h, ωmng 'h&,d," @f ,.,d
ιM1<~υη g ιιnιe ωα ιπg

h loves ωmραπγ απd ωmραπγ ιτ dιsgusιed by ιι
ιιmραηγεπ,qτΜιηgdiτguτied6, ιι
en,ayτ dιιgυτιιπgmmpeny

ι

omVaπγ υριειs ιι ισεαει
α dgιπg heggιng grπριπg
πε
gαπιτωM1mmg

π
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Aan zijn nek voelt het
dat het alles afweet van mensen,
wat ze denken of verwachten:
maar zij weten alles van het. Ze zijn genegen
te genieten van hun walging, vermaakt te zijn,
zolang de prijs niet te hoog is.
Als de prijs te hoog is
zullen ze niet langer vermaakt zijn.
Dan zal het geen gezelschap meer hebben.
Het zal ergens anders heen moeten gaan.
Ergens anders zullen dezelfde dingen gebeuren.
Er zullen altijd dingen gebeuren.
En weer opnieuw. Hetzelfde ritme.
Maar korter
van duur. Het wordt
steeds korter dag. Totdat
er uiteindelijk opeens geen dag meer is.
Geeneen.

3
Het zit grimmig voor driekwart dollar
of voor niks in een asyl van het Leger des Heils of de armenzorg
en vertelt de andere schooiers wat het had kunnen zijn
of doen
en luistert naar wat zij hadden kunnen zijn of doen —
bij de ene brits na de andere,
en alle bedden in alle steden hetzelfde.
Ιπ ιhe nαφ οΠιτ πεεt ιι ΓeΦ
ι φσριe
αρeει
ω αιι α 6ουι ιι Τheγ ar< ωιΙΙιπ g
.ιe πισγ ιΛ<ιr dιιgυτι ιο be αmι.τeσ
οπg αι ιχε ρmee ιs πσι .hgh
gM1
he ριιε<ιτ ιø hιgh
meν ωιιΙ «α,<ιο α αmυτeυ
σmραπγ
ιιωιhhσ ιο gos ιmewherc else
ThevmeJιιπgτωιΙΙαευr ιπαπο~her ριαα
M1 ιπg+ ωιΙΙ always αευr
6αε4 αgαιπ Τhe νme rΑγιΛmτ
huιdsAaner

ι

dur

υ η Jυπ

Thαι

αΙωαγτ g<ιτ shonere Uπιιι
αι lssιιhcr< ιs ηο+ιm<
πι ah

ellgιhe οιιπer Fuma ωΑαιτιι ΙmαιgM1δ M1α+e been

σπd Ιιιιeπιο whe ιιηeγ mighιΛα.cbeeπ ordυπ~ιιπg Ιιοm.σιιιιισι
σπ J αΙΙ σ1 ιhe beds ιπ αΙΙ οΓιM1ε ειιιεs ιhe um<
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4
Hemel blauw.
Onechte pluizige witte ansichtkaartwolken
klonteren langzaam voort aan de hete hemel.
Kust met gras, aangespoeld hout, zand.
Dan gemengd zand met schelpen en kiezels,
en donkergroen-zwarte plantensmurrie uit zee.
Dan kiezels en smurrie en schelpen,
dan stenen en schelpen,
dan gelig schuim met vlekken wit,
dan kleine, dikke, luie golven water
waar stokken in drijven.
Tankstations voor boten gemeerd in het water,
een paar motorboten, een paar zeilboten,
de oceaan.
En onmogelijke mijlen verderop zijn de eilanden van de Zuidzee,
verbeelde cartouches in een romantische atlas, uitheemse
geschiedenis,
Polynesië, Melanesië, Micronesië... een atlas
vol leven —
Zelfs als er kannibalen dansen,
overal beter dan hier waar de mensen het kennen...
σΙ ø4 ιπg Q"iTy ωχιιe ραιεαrd εΙσυdτ
Ιυmριπg
χ πν τΙσωΙ, αlσπ g ιπ ιh< χυι τk γ
,,ah .'th gra.s ωασ εd-up logs ..
Τhen mιxcd ταπd ιπd τχεlΙτ απd pebbles
απ d σαι4 greε -χΙαε .εge~αble sludge from the αα
Th" p.hhI.. ." sludge eπσ τhεΙΙs
πdshells
m Πeε4ed ωιιχωhιιe
ιM1e π
rσΙΙτσΓ water
ιh<π
+ιιχ ιιί ks iloαιmg σπ ιι
ιπg τι

πτΓιιrWats πεχσrΦιπ th< ωαιει

εω power boets α Γε+τeιΙ δσαιτ

ιmφκιΜε miles αεroττ ιhere ααε ιχε ιτΙαπdτ σΓ the ραειΓιε
mnxgmed deισιαιισπι ιπ α rσmαmιε αιΙαs αΙieπ hιτισπeτ.
Μ elαπeτια M~εmπeτια
ασαιΙατ

ÌΙΙ oflι te
.ε

Ιτ mπ

ans+M1ere hm M1ere +χ repeopletσσω ιι
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5
Het buigt zich,
trekt zijn schoenen en sokken uit.
Het gaat op het zand zitten,
steunend op zijn handen achter zijn rug,
de benen stijf vooruit;
het voelt een spoor van schaamte.
Het is bleek.
Er zit vuil tussen zijn tenen en rond de nagels.
Het graaft zijn voeten onder het zand om ze niet te zien.
De zon is heet.
Meeuwen krijsen.
Er zijn meisjes en vrouwen op het strand en in het water.
Het probeert niet naar het vlees te kijken.
6
Herinneringen glijden voorbij;
ze kunnen niet vastgehouden worden.
Ze te herinneren zonder te liegen is moeilijk.
Met vrienden, als je bier drinkt, zijn er regels,
een code bij het vertellen —
ιισσυηΙπσν<ι
ια4<, σπιιτ mσα αππ τσεω
υ αιια dσ.π σπ ιh< υπd
ατ pmpped b*h"'d
υµ τωε4 π my συ
ιι feelα α ιιαυ of,hame

τραl<
αnd αι υπαιM1 παιF
t M1ne ιι dπιαιω
ιι αigτ ιιτ Γαeι ιπισ Ne ιαπα ιο εσ +π iχem
τ ηe τυπιται

Γυl Ιτ ιy υαωΥ

κ gιαs αnσ wome, σπ ιhε heαεχ απσ ιπ ihe ωαιeι
ιι ιπeι πσι ισ Ισσ4 αι ιπ<Πesχ
π dπΠρααι
ιh<γυππσια gαατρΝ
τσ κmemαι .ιιασυ υyιπg ιτ αιπευιι
Wιιη meσdτ υπ4ιπg απιη<κια α τeισΓΤυleτ
ι εØ σΓιellιπg
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die de fouten toedekt,
de lafheden en stompzinnnigheden,
en er zwakke vermakelijke deugden van maakt,
anekdotes waarin niemand echt wint of verliest.
7
Als er geen vrienden zijn
moeten er tenminste soms mensen om je heen zijn.
het zou te erg zijn
om altijd alleen in een kamer te zitten
of op de rand van een brits in een lawaaiige ruimte.
8
Herinnering lijkt nu een trage trein
die de rails volgt.
Meerijden is gaan waar de trein gaat,
of net zoals de trein gaat,
maar niet altijd de hele reis.
Niet altijd?
Nooit.

<rmn

ιM1εε ,rdιιe αΜιηøιρWππ
.ιπgvi
πιπg ιM1<m
αππdιιι<. ιπ ωΜιM1 νσ σπι r χιφ ω πωπ Ιιωι

σ rneme
αι ιεαυ mπ< mo +ι α εσmραπ σπτσπατισπαιιγ

εM1
~,ισπ
σ.οπ m<edgan αεσι ma οιτy mm
R<memαnng sαms htr α τισω ιπιπ πσω
ιhαι gam σπιιτυαεkτ
Τσπd< υ ισ gοωηεκιΛει ιπ gα
ωαγιπειιαιπ goes ι
b πm .I'.&y"II Ih. ωα γ
Never
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9
Het trekt zijn voeten uit het zand.
Het staat op en loopt naar de rand van de oceaan.
Golfjes spoelen over zijn voeten en raken zijn enkels soms.
Het water is koel en prettig.
Het loopt terug naar waar het zat
en staat naar zijn voeten te kijken.
Het heeft de meisjes en de vrouwen op het strand vergeten,
het vlees.
Als zijn voeten droog zijn zal het zijn sokken en schoenen
aantrekken.
en van het strand aflopen
met gebogen hoofd
en de brug oversteken naar het stadscentrum
naar de rookkamer van de openbare bibliotheek.
10
Misschien zal er iets gebeuren.
Misschien zal er iets prettigs gebeuren.
Misschien zal het iemand tegenkomen die het kent
of iemand door wie het wordt gekend.
Hem.
Ιι ια \« ιια r«~ οm υr me send

k g&"ά ρ."ω..ίίsω ίh α"fίΙκ...
ι«letscorer ιια ι«ι απd touch υ snεαα αι πm<τ

The ωαι« ιτ øοl md ρ4αιαπι

Ιι ωαΙkα back to.heκ ιι ύd bκπ
αησ τυnAτ Økmg αι [1$ ια
ιι hu Γσιgοιυπ ~he gnls end ιhe.omen ae the beach.
ιΑe Πesh
ω
redηιιιΙlpuιοπιιιιαkιαηdsh«s
When
Π
beach
απd val k οιηe
ωιιη ιυ head αοωe
and erme ~he bndge ισ ιΛε «ηικ af ιhe ειιγ
ιο ιηe smo4 ιng room σfthe ρυbΙιε Ιιδιαη

P"h.p.k.',Ib',g."IIh.pp."
P&b.p."'"'.Ib"'gg""d."Ub.pp..
ρ«Μραπ.JΙπκπιι4σο.s
m nnØne who knu~iφπ

Νω
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Ze zouden samen over vroeger praten.
Ze zouden elkaar gelijk geven.
Ze zouden bier drinken en roken en vertrouwelijk praten
over vrouwen
tot sluitingstijd.
Dan zouden ze uit elkaar gaan,
zonder één weerklank.

The, ωωΙα mik mgwer.Øι ια ς.n
πe,ωmιω.gree ωω e.εε Ø
τheγ.wα dπσ4 αer.ed smuke αηα mn mσΠdeml,
ααυι
υηιιlM1ιsugume
ihen Ihe, ωWιd p'ik
πm εentredqmgØ αά.

De tweekoppige slang
Het gebergte te blijven voelen
en toch de prairie vast te houden
is iets moeilijks. Wat mooi is
is al wat de adrenaline op gang brengt;
daarom reken ik angst en paniek
tot het mooiste dat er is. Het mooiste dat er is
is te leven, niets te vergeten,
ook al doet herinnering pijn
als een dwaasheid die je begaan hebt, is een dwaasheid die je
begaat.
Mooi is al wat
de adrenaline op gang brengt. Angst
in de bergen 's nachts is
niet ijl, het is niet de kou
die me doet huiveren, mij beschaafde mens,
blanke, ik moet denken aan
de verhalen van de Indianen,
Sis-í-utl, de tweekoppige slang.
Nm ιυ Iose ~he feel uf the mοumυne
ωηιΙesιιΙΙιeυιηιηg ιαριυπes
ααιΠευΙιιhιηg Wbi k.ίχ
ωΛαιe.er maker ια αακπαιιη mn
ιηertnre ι εουηι ιεποι ιnE 4π.mong
χegru sιααm, τηegmme
ααυφ αιο α sine mηaιmg nmhιng,
&kl'4h
Ιιk< ι ιølιsΛ αει ιs α Γοοισh αει

,

Bea

n,hemα

ωαιe

e ιχe αdrenαΙmmn Fe.r
night-ι
ιé

mα4π e sh
υνιιωd m,n
ωhιι< 1 remember ~
ιααο es οΓ the Ιηαιαπ
As-rml ια dnυhtr-heidedsneke
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Mooi is wat
de adrenaline op gang brengt. Angst 's nachts
op de effen vlakte, geen horizon
en de sterren te fel, wind bitter koud
zelfs in juni, in de winter
sneeuw die schril is, die waait,
dat is wat me doet
huiveren, niet de koude lucht alleen.
Het ene mooi valt tegen het andere weg. De vlakte
lijkt veilig en vertroostend
op Crow's Nest Pass; in Saskatchewan
geeft het troost aan de bergen
te denken, tussen de
naar het oosten afnemende heuvels
lijken het vlakland en de bergrug
allebei best te verdragen.
Omdat het ene mooi
tegen het andere wegvalt, is herinnering
een dwaasheid, een tweekoppige slang
die toeslaat naar beide kanten, maar ik
herinner me vlakland en bergen, plaatsen
waar ik geweest ben, waar ik bij hoor en woon.

licence ~ ωhαι makes

e παΙιπιυπ Fear αιπιghι
neιheleiei ρΙαιπ ωιιΑ σσ honza
and ιhe τιαπ ιø bnghι ωιπd hιι~ec
απh απα blσωιπg.
ιhes
s whm makes me
τhι+<ι πσιιh< ισlααιralone

Απd σπe 6eαυι, eanah.nσιher The ρlυητ
απd ισmfσnαbie
τ Νω ρω ιπ gαskaιche.an
wmfσnιng
σπg
theeult.ardlydιmωuhιnghιlϋ
hmb ιM1e Νιlαπd cnd ιhe παg<
seem ατ,ισεπαυπ
m ίισω'

πe ααηιy
nulsanaιher mmembrαnu

~,α ισ,υm αα, α douhlcηeaded τnetr
«rnkUg!» b.Ih d,UUUU. b"t ι

ember ρΙαωτ αne mσσπυιητ pWUs

ι ume fmm ρlαατ ι αεhere απd we m
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Drie gedichten
Michael Ondaat e *
(Vertaling Peter Verstegen)

De taalstrijd tussen man en vrouw
en soms
denk ik
worden vrouwen in romans
te zeer beheerst door het bijwoord.
Bij hun vertrek
geurt het van de beschrijving.
`Ze stond van tafel op
en liet haar schoen
liggen, als terloops'
`Laten we ons hoofd koel
houden, zei ze zotjes.'
Woorden waarbij de
drukinkt nauwelijks opdroogt.

fhe Linguistic War αetωeeπ Men ard W0mm

Mijn probleem vanavond
is dit landschap.
Als de minnaar van sanskriet
die in hoge wolken borsten ziet,
teelballen op de rivierbodem.
(`De soldaten hebben hun kloten
thuisgelaten toen ze Bangalore
binnentrokken, zei ze, lijdend')

Ι ιhiι4

ιπd ωιπειιmπ

~,cιι ιrε øσ
mο ιιε ε υ.øε ια~σb
π,
πιιh<~ αeρ,π
ρειlmne ΟΙ dευιφπσπ

a

hc Id? ιΛε abie
znd ιdι hπ ιhα
rchιnd ισιωΙΙg

d<,~ d,eΡ„ιΡdια~ικεπρ
τhε ρππι hιrdlΎ dη σπ
υσιdτ Ιι4e ιhαι

Μ ριοbΙεm ισπιgM1ι
ι, ιh„ ιιπακ,ρε
Lik? h? i?kiii IL???

who χπ big, IL dL high clouds
mc~eι απ h? π.ειbεd
~ τhε αιnιν khi bLi? bY
6εhιιd croxιng ιπισ θιιφαΙσrc
she id moamfolly ι

* Mwhael Ondaa je, geboren 1943 in Colombo, Sri Lanka, en zo'n twintighar later in Canada terechtgekomen, waar hij zin studie afmaakte en docent werd aan York University, Toronto Voor zijn derde
dichtbundel, `The Collected Works of Billy the lid' (1970) kreeg htj de Governor General's Award.
Een vertaling van dτe bundel kwam in 1983 uit bij ultg. Heureka, als `Het verzameld werk van Billy the
Kid' (vert Hans Plomp) Ιn 1984 verscheen `Running in the Family' als `In de familie' (vert Paul de
Bruin) bij uiig Bert Bakker, een prozakroniek over Ondaattjes Ceylonese achtergronden Ondaatle is, met
Margaret Atwood, de enige hedendaagse Canadese auteur dτe in het Nederlands is vertaald De hier opgenomen vertalingen komen uit Oπdaαtjes bundel (proza)gedichten `Secular Love' (1984)
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Elk blad buigt
in diverse holten kan ik
mijn hand steken, de honden
lebberen zich de sloot uit
slokken de lucht op
van wat ze ook eten.
Altjd heb ik een bioscoop
willen bezitten
met de naam `Maanlicht'
Wat draait er in Maanlicht
vroeg ze
belommerd...
Bij mannen bungelt het nooit achteraan.
Die zweten adjectieven.
`Ze viel in zijn
niets vermoedende armen.'
Hij mengt een `verraderlijk' drankje.
Hij verspilt zijn woeste zaad
op de kropsla —

πν Ιπ(διπdι

ιπ ρυι mv hnd
συτ hσΙΙσωτ hε dags

l uk ιheιιι ωιν υρ ιhc
ιhε χεπι

%.Υ '

dι

uh

οί ωhιωπ ιhrv επ
πΙυαgι wmιW ισ σωπ
κ ιhσιι
celled The ΜØhghι
Wh"ls ρΙινιπg n ΤΜ ΜσaJιgρ
he ehe

edile
ιΙι.

TITI ω eιι ιdκειί ε
She fell ιπισ
hu unexpceud ιιna
Te eleele ι deTe
drek
He 0dk he πυddεπλ seed

omo ιhε Ιπιυ<ε
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Escarpe
Hij ligt in bed, wakker, met zijn hand om haar linker onderarm. Het
is vier uur 's nachts. Hij draait zich om, zijn ogen branderig tegen
de nacht. Door het raam heen kan hij de kreek horen — die geen
naam heeft. Gistermiddag liep hij langs het lage lijf van de kreek,
met het overhangend hout van de Virginische ceder, naast biezen,
mos en waterkers. Een grijsgroen lijf waarvan hij het samengestelde gebeente leert kennen als hij ertussendoor struikelt en loopt, op
oude gympen. Zij was wat meer stroomopwaarts voor zichzelf op
onderzoek uit en hij was alleen op verkenning en kroop nu onder
een boom die ontworteld was en neergestort. In zijn volle lengte over
een groot stuk kreek heen. Met zijn linkerhand houdt hij zich vast
aan de wortels van de massieve stomp en glipt eronder, het witte water in dat tegen hem aandeint. Met een nat hemd volgt hij de spier
in het water en glijdt snel voort onder de boom. In zijn dromen van
vroeger moet dit voorgekomen zijn.
In de rivier zocht hij een houten brug die ze de vorige dag overgekomen waren. Hij loopt nu heel zeker, zijn witte schoenen stappen
als vanzelf van stammetjes af, het diepe water in, door kiezels en waterkers die ze later eten op brood met kaas. Zij eet er al veel van op
hun weg terug naar de hut. Hij draait zich om en zij verstijft, lachend, met waterkers in haar mond. Er zijn niet veel méér manieren waarop hij haar kan zeggen dat hij van haar houdt. Hij speelt
hevige verontwaardiging en schreeuwt, maar ze kan hem niet horen boven het geluid van de voortploeterende kreek.
Hij houdt ook van het lijf van rivieren en zij weet het. Geef hem een
kreek of riviertje en hij zal het volgen. Zal van de kant afstappen
en tot zijn middel in het water zinken, waarbij het geluid van water en rots hem inkapselt in eenzaamheid. Het kabaal om hen heen
vereist stilte als ze meer dan anderhalve meter van elkaar af zijn.
Pas later als ze in een bad zitten met hun benen tegen elkaar, kunnen ze praten en dan dwaalt hun gesprek af naar familie, boeken,
beste vrienden, de geschiedenis van Lewis en Clark, stukjes verleden die ze in elkaar passen. Maar voor het overige kapselt het kabaal van deze rivier hen in en nu loopt hij alleen met de geesten ervan, het geklets en geklater, de brekende twijg, en hoort alleen een
afzonderlijk geluid als het klinkt op minder dan armslengte. Hij
zoekt nu naar een naam.
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Het is niet een naam voor een kaart — hij kent de argumenten van
het imperialisme. Het is een naam voor hen, iets tijdelijks voor hun
vocabulaire. Een code. Hij glipt onder de gevallen boom en houdt
de cederwortel vast of het haar onderarm is. Hij laat zich even hangen en zijn lichaam wordt meegetrokken door het water dat stroomafwaarts gaat. Hij houdt die wortel net zo vast en om dezelfde reden. Hartkreek? Armrivier? schrijft hij, prevelt hij tot haar in het
donker. Zijn lichaam glijdt heen en weer en hij hangt aan één arm,
extatisch stuurloos, maar houdt zich nog vast. Dan plonst hij neer,
raakt kiezels en houtflinters met zijn rug, waarbij het water zich sluit
boven zijn hoofd als het ineenslaan van gehandschoende handen.
Zijn ogen zijn open en nu duwt de rivier zelf hem overeind en hij
is al drie meter stroomafwaarts en hij loopt weg van de schrik en de
kou en stapt de zon in. De zon legt zijn kruiswoord, strooit zich uit
over de hele draaiende lengte van deze rivier, zodat hij hitte of schaduw in kan stappen.
Hij denkt eraan waar zij is, waar zij een naam aan geeft. Vlak bij
haar in het gras staan silene, havikskruid, wat onbekende blauwe
bloemen. blij staat heel stil en koud in de schaduw van lange bomen.
Hij is ver genoeg gegaan op zòek naar een brug die hij niet gevonden heeft. Stroomopwaarts nu. Hij houdt de cederwortel vast zoals hij haar onderarm vasthoudt.

Haar huís
Omdat zij alleen woont, is haar huis het produkt van niets dan haarzelf en noodzaak. De noodzaak van het ouder worden en kinderen
grootbrengen. Anderen zijn in haar leven verzeild geraakt, erin en
er weer uit, en ze hebben haar veranderd, dingen toegevoegd, maar
ik ben nooit in een huis geweest dat zo onthullend is voor karakter
en periode als het hare. Het bevat degenen die zij kent en gekend
heeft, en zij heeft van haar gehele reis de essentie gehouden. Toen
ik haar leerde kennen, zag ik alleen maar háár en nu ze me vertrouwd wordt, herken ik de vaste trekjes.
Het probleem voor haar is weggaan. Ze zegt: `Gisteravond luisterde
ik naar alles wat ik zo goed ken en ik stelde me voor dat ik over een
jaar wakker zou worden en er zouden andere bomen staan.' Stra-
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ten, de zwaarte van zeelucht, bepaalde vogels die jouw heesters herkennen, ook dat houdt je vast, staat een vrijheid van gewoonte toe,
is een huis.

Alles hier is mij vreemd, op jou na. En je kamer als een grijze bron,
je kleerhangers boven de wasmachine waar je je halfnatte kleren aan
hangt zodat je ze niet hoeft te strijken, de grijsgroene wanden van
hout, het geheime laatje dat je geopend hebt toen je me twee jaar
kende, om mij de oude Japanse pennen te laten zien. Dat alles heb
ik lief. Al draag ik mijn eigen landschap mee in mezelf en mijn drie
koffers. Maar dit is jouw vel geworden en bij het weggaan erken je
dat.
Op bepaalde avonden, als ik niet de moeite heb genomen om lampen aan te steken, stoot ik mijn knieën tegen lage boekenkasten op
plaatsen waar ze niet horen te staan. Maar jij laatje heup er met
een soepel gewoontegebaar omheen draaien als je boeken of wasgoed draagt. Als je geblinddoekt door een huis kan lopen behoort
het je toe. Jij beweegt je kalm als bloed in je eigen lichaam. Het is
nog maar kort dat ik in staat ben om naast jou wakker te worden
en zonder te kijken, haast in een droom, mijn hand uit te steken en
precies te weten waar je schouder of je hart is — jij in jouw typische
houding in dit bed van jou dat wij delen. En soms heeft dat op kennis
geleken. Alsof jij een blauwdruk bent van je huis.
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Drie gedichten
Al Purdy*
(Vertaling Peter Verstegen)

Bomen aan de poolcirkel
(Salix Cordifolia — kruipwilg)
Ze meten 45 centimeter
of nog minder
kruipen onder rotsen
onderdanig tegen het mos rondom
buigen en kronkelen om te ontkomen
maken zich klein,
weten zich steeds weer anders te verbergen
Laffe bomen
ik ben kwaad als ik ze
zo zie
niet trots op wat ze zijn

maar buigend voor het weer
ze nemen zich in acht
kijken bezorgd naar de lucht
bang om zich bloot te geven
als een Victoriaans echtpaar

TREES AT TIE ARCTIC CIRCLE

ιSuΑΑ ιοιυΟ hu -6ruu,ιά W'IIu.A

Ik denk aan machtige Douglas-sparren
ik zie hoge esdoorns die groen wuiven
en eiken als goden in najaarsgoud
de hele horizon rimboedonker
en ik diep gebukt onder die durende nacht
Maar dit hier
zelfs voor de dwergheesters van Ontario
een aanfluiting.
Laffe bomen

rhey a re ΙΜ ιυιheι Ιυσg
π les
eraewlιαg ~ndeι ωks
gruvellισg among the Ιιεheστ
δeσdιπµ αnd eurhσg 10 eιιαρι
mαkmg memsø.e.:mυι
f fl d"g πιω weystο I' 'ά
t
d ιπει
Ι amaugry ιουε them
lιke thiτ
σι pmud υι ωΛα1 they α ιε
χ'ιπµιιι ωeαιher ι n τteα d

'ί ί ι
""
a 'n I the sky
'I Id σι p"'"'glfleιr ‚„b'
hke υ V ιιιοr ιαυ """d „„pl'

•

Ι ιαΙ1 ιιι m ισά gπυι Ibuµlzτ hrs
αΙΙ "ples
"I grtt
eαυk ι hke µυdι αισ αυl υm π µσΙ d
d χhυle Λπιιιυο tυπµΙι da rk
"dl 'fl"l"d'L'l'l"'l"ghl
I'

eren'Ifl' ‚fi" f "h' σ1 O"'""
nι k them
("""d

* Al Purdy werd geboren in Wooler' Ontario' in 1918, in de oorlog diende hij' net als Norman Levine,
in de RCAF. Purdy heeft veel gereisd en behalve poëzie ook essays en hoorspelen geschreven. In 1965 ontving hύi de Governor General's Award voor ziln bundel `The Cariboo Horses'. Zijn gedichten zijn vaak
autobiografische verkenningen met een grote geladenheid.
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En toch — en toch —
hun zaaddoosjes glimmen
als sierlijke grijze oorknoppen
hun blad is geaderd en verwikkeld
als een kleine parka
Ze hebben zo'n drie maanden de tijd
om te zorgen dat de soort voortbestaat
en daar zijn ze mee in de weer
geen mensenmening die ze dwars zit
ze graven zich in het hier en nu
sturen hun wortels omlaag omlaag
En weet je waar ik nu aan denk
ruim een halve meter diep
raken die wortels de permafrost
ijs dat altijd ijs blijft
en daar voeden ze zich mee
ze gebruiken de dood om in leven te blijven
Ik zie dat ik me liet meeslepen
in mijn hoon voor de dwergboom
een dwaas in mijn oordeel
De waardigheid te ontnemen aan
welk organisme dan ook
zelfs als het niets begrijpt van
de honende woorden
is het leven zelf goedkoop maken
en jezelf benoemen tot pontifex maximus
van niets
Ik ben dom geweest in een gedicht
ik laat het gedicht precies zo
laat de domheid blijven
zoals de bomen
in een gedicht
de dwergbomen van Baffin Island
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πα νει mmr .eed ρσdτ κιοω
Ιι4e deha ε gre
rιn η~
ιhe ιr leaves αre vemeΛ
Λ ιπVιεα tr
lιke ιιπγ φr4ατ
They hav about ιhre
σπmτ
ma ke sure the τρεειeι does "ό αιe
πΛ ιM1m'τ hσω ιΠ¢γ spend ιηeιr tιme
unbothered by απγ Πυmαπ σριπισπ
(υτΙ dιggιπα ιπ here αηd ηαω
τeπ dιπg ιhet r Øtt dσωη dσωη ασωπ
nnd γmι 4ησ

"b""? «'""d"r

„ roms """'ί '""'h perma(m τ ι
ε mαι κmαιπτ ιeε ~oreνer

Ih

""d ιM1εγ us η mr theιr πσαπτM1mεπι
they use dezth ιο rcmmn ulive

1 "«'h"' Ive been carried away
'"'"y""""" σ( the &rer1 trees
"t k"I'"h ln my Iudgments
Το lake away the dIg'""ty
"f""y hvl"g thug
αναπ th" " cannel „„de"„mnd
the τευrπmι wards
make Ιι(ε itself λ
t νιλ
""d ylll'""lIIh" θοπθfeτ Ματιmυτ
σf "uh~ty
I here been shield m a poem
I"dl '""I "Il"" 'h" p""""
but let the stuρbhty remain permanent
the tκes are
α ρ""m
the d"""f trees of B"ffl" !eked

De heuvels over in de regen, schat
Wij lopen terug van de Viking-opgraving,
die dateert van tien eeuwen her
(het moet zo'n zes kilometer zijn)
en de regen slaat op ons neer,
doorweekt onze kleren,
loopt in onze schoenen,
maakt witte vouwen in onze huid,
maakt halfvergaan zeewier van ons haar:
en ik bedenk zuur dat verdrinken op land
een verdomd trage manier is van doodgaan.
Ik loop sneller dan mijn vrouw,
moet dan stoppen en op haar wachten:
`Het is niet ver meer,'
zeg ik bemoedigend,
en merk dat ons huwelijksleven
in geweld dreigt te eindigen,
te oordelen naar haar uitdrukkingloze uitdrukking.
Dan ploeter ik weer voorop
en wacht in de modder tot ze bij is,
en denk OK, ik zal iets complimenteus zeggen:
'Je bent een reuze sexy zeemeermin, schat!'
Dat valt ook niet goed
a l abu thé rv.
en ze kijkt me woest aan als een wijfjesvampier
die moeilijk weerstand biedt aan verleiding:
dan is het zover dat ik alles vergeten ben
over de regen,
een verbale retirade
probeer te fabriceren,
een waterproef sportautootje.
Ongeveer een half uur later
soppen we ellendig ons kamp binnen,
pellen ons uit als witte verschrompelde naaktslakken
die met hun horentjes naar elkaar zwaaien,
koude seksloze voelsprieten
die het bespottelijke medeschepsel peilen —
En ik begin me te realiseren
dat je een brede glimlach niet kan gebruiken
als pleister of tegengif tegen de werkelijkheid,

OVER THE HILLS IN THE RAIN, MY DEAR
+αlk ιπg back Ironi the Viking site,

~t be`αbout four miles)
us
απλ rem beat
clothes
shoes

mαkes ωohιte Wle. m our skin
ns hair ιπ'u decayed seeωeed
and ι think murk tha' drownίιιg
oπ lαπd is α hellurα slow way to die
walk fester than m υ ωιfe
'hen bare 10 stop and wait for h~r
It !sn t much teaber
1 "' eηøuιαg ιnglΥ,
aote
nddn 'het our mewled l,le
αbou t endm ιolen
gudting from her exρressιoπless exρressωon
Αgem 1 slop ιπ'o the Iced
then e,m m the mud 611 she cetches uρ
thinking, okay I11 a,y τomethιng complimentary

You sure ere a sexy Ιook ιn merma ιd deer.
Τhat duo t go dnω n so gød eihm
eιιd she glα res at me like e female ναmριre
e sιing lemριαιιοπ bαdφ

á ωhιch φιπt 1're t
l

We squelch mιserαblυ ιntn camρ
abnu'hail en h*bite ¢r.
rei g sn lke rns αι eαch et d stugs
v e less home αe Bach other
coid sealesa an'ennae
αsse stug the ther rdulo creα tureΑnd51 begin to reαlize
απtιaote reahty keabandad
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in elk geval niet altijd:
en misschien kwetst het mijn ijdelheid
te weten dat ze met mij te doen heeft,
zij te doen heeft met mij,
en ik weet niet waarom:
maar een dwaas zijn
is zo nu en dan
mijn geluk.

al leaSI not all \he time
andrnaybenhurtsrnyvamty
t" know she feelss"rry for me
.he;,orryformt'

~:~ t~ d:en~t

,::7" "hy

1;;ome1Lm~,>

my 0"" I:""d luck

(Vertaling Peter Verstegen
en Pleuke Boyce)

Autopsie van de liefde
Als het zou gebeuren dat je stierf
zou men kunnen zeggen dat ik je liefhad:
liefde is absoluut zoals de dood,
het een getuigt niet valselijk tegen het ander Maar jij leeft verder.
Nee, lief heb ik je niet
'k haat die term,
die privé-tirannie in een publieke klank,
je vrijheid is de jouwe, niet van mij:
maar houd mijn eigen waanzin als een zwaard vast
en steek het in je lichaam heel de nacht.
Als dood van ons gebeente niets dan been laat,
vieren we nu het vlees, en vlees dat dronken-zoet is '''''p""L",
als bekers wijn in een bedrieglijk maanlicht:
reik eens omhoog en draai het maanlicht uit,
en mogelijk is het er ook nooit geweest,
beloof me daarom nooit iets:
reik naar mij door het donker met je hand,
reik naar mij door de afstand van de nacht,
en raak het roerende moment nog éénmaal aan :::';';:0::;;::;,::,::;';;:;.7;;:,0""'"
voordat je inslaapt _
~"'O""",mm:,:;::",;:,::;:.;m
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Twee gedichten
Joe Rosenblalt
Rosenblatt*
Joe
*
(Vertaling
(Vertaling Peter
Peter Verstegen)
Verstegen)

De spin
In zijn gehaakte ambassade
fêteert de
de spinnende
spinnende butler
fêteert
de damesvliegen —
als het monster van zijn operette voedt
hij zich
hommel.
hij
zich met een halfverteerde hommel.

Th' Sp'k '

De spinnende
De
spinnende butler
voelt de
de vangdraden van zijn
voelt
zijn planeet
planeet —
trillingen zetten
zetten hem
hem in
in draf
trillingen
vingers:
op acht allegro vingers:
't is
is altijd
altijd etenstijd —
- er is
geen ijskast
ijskast daar
daar in de
de lucht.
lucht.
geen

In

h"cro<h@to.d~mba ..y

1~.'plnnmKbutl.r

enLerlam,theladyn,.,
mon.l.I!rofhlSopt'l'eLI..o.

tt..

r_.upona~.lfd,gesl.l!dbumble~

Th. sp,nn,ng butler
f.... Is ! he gUlde w ,,.,. or ~"s plan. L

"braL,on.w,lI .. ndh,m ... amp""ng
r,"I!""

on.,~htall<'im

mellt'me"anyUme th.",',
nn ... r"~.rUo, mthat.ky

Tragedie
Gekleed in een kleine
Gekleed
kleine
van snit ongewone
ongewone
smoking
van geel en zwart
wordt een bij aangetrokken door
door een
een magnetische
magnetische bloesem
en verdrinkt in de nectar.
Maar
Maar nog
nog tragischer
tragischer is
is het
het geval
geval
van de
de stille
stille vlinder
die een afdruk van een
die
vleugels
zonnevlek met vleugels
op de pagina achterliet
achterliet

TragMy

~=~~,;n:~Y
d,nnrrlacut

ofyellowlndblack
ο( yelbω ιπd 6Lε4
.~
ι 6κ ..
~ι dr'wnto.magnetlCbloolOm
drιωπ ι magnmκ bbιwm

ro

end dισωπι ιπ ι6ι πκειι
Yetmo""raglc .. ,hrc...
oflhe .. Jentbutterfly
wholelt.n,mpnnl

of.lun·.pctw,lhwJnS"
on_""Ke

toen ik mijn boek
boek sloot.
sloot.
"Joe Rosenblatt
Rosenblalt werd ιn
m 1933 ιn
m Toronto geboren. Hij
's Award
ver*foe
H j kreeg de
de Governor
GovernorGeneral
General's
Award voor ztjn
zijn oerzamelbundel 'Top
De twee
twee hier opgenomen
opgenomen gedichten
typerend voor
voor Rosenblalts
zamelbundel
`Top Soil' in 1976. De
gedichtenzl)n
zin typerend
Rosenblatts voor/zefde voor
voor klein
klem gedierie
gedzerte Rosenblatt
Rosenblalt heeft veel
veel geëxperimenteerd
geëxperimenteerd met de typografische
typografische vorm
liefde
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Acht peren
Ray
mond Souster*
Raymond
(Vertaling
(Vertaling Charles
Charles Forceaille)
Forceville)
Daar neergezet
neergezet
Daar
grote raamdecor
raamdecor
in het grote
morgenom de morgenmiddagzon op te vangen,
en middagzon
geelgroene
acht geelgroene
&
licht bolvormige &
zeer plechtige peren

houden stug vol
blijven hard

Elght Pears
Eιght
l'1acedlh.",
In the bLg pICture ""ndo,""

:~~:~'~~~O~~:~,ng
e,ghlyello" green
<lIghtl) rolund &

uit vrees
vrees voor onze
gulzige
gulzige gebitten
die
die watertanden hun huidjes
te doorboren, diep
diep
te delven
delven in hun hemels
hemels sap.
sap.

'." ""emn""."
,onMu. 10 be
,ta,hard

~Iubborn

~::'~,o~~ !~,~d)
~dg~r 10 pl.r,~ Ihou Ik,",
d'gdeep,ntoheavenIlJuJ<'"

~::'~,o~~ !~,~d)
~dg~r

10

pl.r,~

Ihou Ik,",

h.unglh.,un
& f,ghlmg"n>e

,h., "I"'n<

eveC\lh,n~

Acht
Acht peren
liggen
liggen daar
daar in het
het raam
de
de zon te
te haten
te
te vechten tegen de
de tijd
die
alles tot
die alles
tot rijpheid
rijpheid brengt
brengt..

diende hij
hj
Norman Levzne
Levine en
enAl
Al Purdy
Purdy diende
•' Raymond
Raymond Souster
Toronto geboren,
Evenals Norman
in 1921
1921 Evenals
in Toronto
geboren, zn
Sausten werd
werd in
invloedrijke
stichtte hlf
hij de
de l'nvloednJke
gedurende
met Irvzng
Irving Layton
Layton (en
(en LouIs
Louis Dudek)
Dudek) stIchtte
in de
deRCAF
RCAF Samen
Samen met
gedurende de
de oorlog
oorlog zn
'ColZijn 'ColContact
ftteratre werk
was Souster
Souster accountant.
accountant. Zijn
uitgeven. Naast
Naast zljn
zijn literaire
werk was
poezie zou
zou wtgeven,
Contact Press,
Press, dIe
die veel
reel poezIe
lected
zn vier
Vler delen
1980, in
delen
verschijnen sznds
sinds 1980,
lected Poems'
Poems' verschljnen
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Ik had het raam open
Colleen Thibaudeau *
(Vertaling Charles Forceuille)
Ik had
het raam open
om mijn Matisse
eens goed te luchten,
toen plotseling een gouden kalebas
(vanuit de linkerhoek vlak bij de lijst)
in een gele vogel verlijsterde
en verschalkt werd door mijn kat.
Ik was ontzet,
vreesde een blinde vlek,
maar de kleinste hand van mijn kleinste kind
paste in de open plek;
en nu laat ik dit gouden meisje
onder een baldakijn van mandolinen
en flessevormen ernstig
haar schemerige rol uitspelen.

ι~

ιd

ι κιιπd slιαΙιιιιg,

..

αη

suddeuly Ilrom ιM1e Ι h ro er
M1ε lrame) α goldengυυrd r

ιιιιled ιπιη α ΥεΙ1υ+ 6ιΝ

ι d „es nabbed 6γ my εαι

IF αmeπ αι α ,οαπ
i

αµhαι

ui 'ii smalleu chιιd ,.',ll," h,nd
πiied ιhe µΙ~υ

απ d υο.s 1 h,.e ι M1 ιι gulde~ µιrΙ

πιιdει α cαππP, υ( ma+dυlmι

* Colleen 7hτbaudeau werd geboren ιn Toronto, 1925 Haar bekendste bundels zin iL1y Grαnddaughters Are Combing Out Their Long Hair' (1978) en `The Martha Landscapes' (1984)
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Anthologie
Cees Buddingh '

Bloemlezing uit onbekend werk

75

Het geval Canada
Die gedichten, zei ze
Recept voor een Canadese roman
Drie gedichten
Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw
De executie
Ollekebolleke
Biling
Vijf gedichten
Drie gedichten

83
84
85
87
88
90
91
92
95
98

Light Verse
Earle Birney
Robert Bringhurst
John Robert Colombo
Paul van den Hout
Charlotte Mutsaers
Alden Nowlan
Drs. P
Drs. P
Kees Stip
Willem Wilmink

Tekeningen
Cees Buddingh '

Kastjes en collages

100

Verkrachtingsfantasieën
Stenen
Elke dag een beetje meer
Bernadette
Glad ijs
Prue
Het bar mitzwa-feestje
Op weg naar Rusland

108
118
121
125
150
161
166
171

Vier gedichten
Grijze handschoen
Drie gedichten
Vier gedichten
Vier gedichten
Twee gedichten
Twee gedichten
Drie gedichten
Drie gedichten
Twee gedichten
Acht peren
Ik had het raam open

183
190
191
193
198
203
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213
218
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Vertaald proza
Margaret Atwood
Sandra Birdsell
Morley Callaghan
Mavis Gallant
Norman Levine
Aliee Munro
Mordecai Riehler
Guy Vanderhaeghe

.

Vertaalde pOeZIe
Margaret Atwood
Roo Borson
Elizabeth Brewster
Patriek Lane
lrving Layton
Dorothy Livesay
John Newlove
Miehael Ondaatje
Al Purdy
Joe Rosenblatt
Raymond Souster
Colleen Thibaudeau
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John Robert Colombo
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Al Purdy
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